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INLEDNING

Den här boken består av tre texter som 1996-1997 publicerades i 
olika sammanhang. Jag har valt att ge ut dem igen dels för att de helt 
enkelt ska vara tillgängliga i första hand digitalt, och dels för att jag 
tror att de har en viss relevans för den just nu livliga diskussionen om 
nyurbanism, täthet och makt över stadsutvecklingen. Jag har behållit 
de ursprungliga titlarna, och även i övrigt redigerat sparsamt. Jag 
har inte uppdaterat litteraturen; artiklarna reflekterar forskningsläget 
i mitten av 1990-talet.

Det första kapitlet, ”Pianosnickaren, borgmästaren, friherren och 
professorn - Georgeismen mittemellan liberalism och socialism” 
publicerades ursprungligen i Historisk tidskrift 1997:3. Artikeln skrevs 
inom ramen för mitt avhandlingsarbete, men passade inte riktigt 
in i den bok jag skrev. Däremot är det tidiga nittonhundratalets 
stadsutveckling svår att förstå för den som inte känner till den 
Georgeska ekonomiska doktrinen. Henry George sålde en gång fler 
böcker än Karl Marx och Friedrich Engels, för att inte tala om alla 
andra klassiska ekonomer, men doktrinhistoriskt kan hans direkta 
inflytande nästan helt begränsas till den engelsktalande världen. I 
all sin maximalism är han naturligtvis sedan länge daterad, men allt 
annat än daterad är däremot den grundläggande fråga han ställer: 
vem ska egentligen njuta frukterna av alla andras arbete, så som 
det kristalliseras i värdestegringen på mark och fastigheter? Drygt 
trettio års spekulationsekonomi verkar helt ha utplånat den frågan 
ur det nutida allmänna medvetandet, som till exempel debatten om 
marknadshyror avslöjar (varför i all världen ska fastighetsägare tillåtas 
att casha in på bostadsbristen?). Det är dags att prata i Georgeska 
termer igen.

Det andra kapitlet, ”Den disciplinära bostadsdiskursen, 
Stockholms markköp vid sekelskiftet”, publicerades ursprungligen 
i Häften för Kritiska Studier 1996:1. Den är egentligen ett av många 
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inlägg i den debatt som öppnades av Yvonne Hirdmans bidrag 
till 1980-talets Maktutredning, Att lägga livet till rätta (1989). Mot 
sin vilja blev den radikala feministiska professorn ett slagträ i de 
nyliberala attackerna mot välfärdsstaten, eftersom det verkade som 
om hon menade att den i första hand var ett sätt att kontrollera 
arbetarklassen. Så menade hon inte, och mitt bidrag syftade till att 
lägga debatten till rätta såtillvida att det uppenbart var från liberala 
och socialkonservativa allierade snarare än från socialdemokratin i sig 
som välfärdsbyråkratins kontrollambitioner kom. Socialdemokratin 
ställde sedan maktfrågan, den om ägandet.

Det sista kapitlet är en rättshistorisk utredning av hur det 
kommunala markägandet – tomträtten – beslutades och sedan 
implementerades (på helt olika sätt) i Stockholm och Göteborg. 
Kapitlet är sammansatt av texter ur min licentiatavhandling Den 
diskursiva staden, Mark- och bostadspolitik i Stockholm 1900-1930 i ett 
diskursteoretiskt perspektiv, som las fram vid Ekonomisk-historiska 
institutionen, Stockholms universitet hösten 1997. Större delen av 
den avhandlingen har redan återpublicerats som första delen av 
Enskedetrilogin, Den sociala staden (kommunard 2015).

10
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Pianosnickaren, borgmästaren, friherren och 
professorn - Georgeismen mittemellan liberalism 
och socialism

Amerikanen Henry George var en av 1800-talets stora 
samhällskritiker. Inom det anglosachsiska språkområdet hör han till 
de viktigare profilerna inom både den tidiga socialismen och den 
radikala liberalismen. Georgeismens inflytande nådde också Sverige, 
men här är han däremot nästan glömd.

Från 1890-talet och ett halvsekel framåt präglades den svenska 
jordpolitiken av omfattande sociala åtaganden. Staten försökte med 
hjälp av jordstyckningar, ekonomiskt stöd och lämpliga lagändringar 
bromsa övergången från agrarsamhälle till industriell urbanitet och 
mildra dess konsekvenser för landsbygdens fattiga. I kombination 
med en gryende nationalism fick dessa strävanden en konservativ, 
till och med paternalistisk prägel, även om småbruksivrare ur det 
liberala lägret tidvis något kunde förskjuta dess innehåll.1 Här var 
georgeismen för några ögonblick ett alternativ. Även den erbjöd 
lösningar på landsbygdens problem under industrialismen, men 
medan de konservativa försökte vidga statens inflytande över 
ekonomin, var det georgeismens ambition att tvärtom ytterligare 
beskära dess aktionsfält. Av detta följde också, åtminstone i dess 
skandinaviska variant, en doktrin om direktdemokratiskt folkstyre, 
som snart kom i konflikt med konservativ paternalism.

Den svenska georgeismen har i tidigare forskning berörts mest 
i förbigående.2 Att Georges skrifter har haft ett visst inflytande 
som inspirationskälla för den jordpolitiska debatten antyds på ett 
flertal håll, men någon övergripande framställning som relaterar 
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den svenska georgeismen till konkurrerande åsiktsriktningar 
finns ännu inte.3 Min avsikt är därför att följa georgeismens 
introduktion i Sverige över tid och se hur dess budskap togs emot 
i det svenska sammanhanget, samt att ställa den i relation till 
tidens stora radikala politiska ideologier: socialliberalismen och 
den reformistiska socialismen. Själva det faktum att georgeismens 
inflytande blev så begränsat innebär en svårighet för den som 
ska skriva dess historia. Den har inte avsatt några egna arkiv, 
ingen organisation i landet gör sig längre till tolk för dess tankar.4 
Den här artikeln rör sig därför i det politiska ytskiktet, med nedslag 
här och var. Den kretsar omkring Johan Hansson och hans försök 
att bygga en georgeistisk rörelse i Sverige åren runt 1910. Detta 
är långt ifrån hela historien om den svenska georgeismen. Många 
frågor återstår som bara en betydligt utförligare komparativ och 
socialhistorisk undersökning kan ge svar på. 

Grundaren

Henry George föddes 1839 utanför Philadelphia i ett religiöst hem, 
vars grundläggande värderingar han behöll.5 Han slog sig fram som 
tidningsman i Kalifornien och skrev 1871 sin första pamflett, Our 
Land and Land Policy, National and State, riktad mot järnvägsbolagens 
markspekulation. Strax efter att han 1879 hade publicerat sitt 
huvudverk, den femhundrasidiga Progress and Poverty, flyttade han till 
New York och levde där resten av sitt liv.

Huvudtesen i hans analys är att största delen av framstegets 
– framsteget definierat som tekniska och sociala landvinningar, 
kapitalansamling och arbetsdelning – frukter varken kommer 
arbete eller kapital till godo.6 De avgår istället som ränta till de stora 
jordägarna, som inte vet någon bättre användning för dem än 
improduktivt sparande eller konsumtion.7 Detta för i sin tur med sig 
fattigdom och samhällsupplösning. Efter att ha avfärdat de vanligen 
anförda reformmedlen – sparsamhet i statsförvaltningen, förbättrad 
folkundervisning, fackföreningar, kooperation, statsintervention och 
utförsäljning av statens jord – som i bästa fall ineffektiva, i de första 
och sista fallen direkt kontraproduktiva, slog han fast att den sociala 
frågan i allt väsentligt var en jordfråga och att den enda effektiva 
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lösningen på den måste vara att ”åstadkomma lika rätt till jorden för 
alla”.8

Detta innebar för George inte att jorden skulle socialiseras, det 
vill säga överföras i statlig eller samhällelig ägo. Den skulle förbli 
privat ägd, men staten skulle genom en jordvärdeskatt tillägna sig 
alla dess inkomster, jordräntan. I gengäld skulle det då bli möjligt 
att avskaffa alla andra pålagor på både arbete och kapital. Därav så 
småningom begreppet ”Single Tax”.9  Tanken att fattigdomen skulle 
kunna avskaffas genom en rätt utformad beskattning, som så att säga 
bringade det ekonomiska kretsloppet i balans, formulerades med 
l’impot unique redan på 1700-talet av den franske fysiokraten Francois 
Quesnay.10 Den radikala jordreformens idéer levde efter revolutionen 
vidare i Storbritannien, med Thomas Spence, som krävde socialisering 
och omfördelning av jorden vart sjunde år, skotten William Ogilvie 
som krävde en genomgripande omfördelning av skatterna och hans 
landsman Patrick Edward Dove som redan 1850, alltså tjugo år 
före George, fordrade konfiskering av jordräntan. Till skillnad från 
George förmådde han dock inte formulera sig i nationalekonomiska 
termer.11

Centralt i det tankemönster som George låter sig falla in i finns en 
motvilja mot monopolisering av ekonomiska tillgångar, och allt slags 
tillskansande av monopolfördelar, vare sig de kom enskilda eller 
offentliga aktörer till del. På samma sätt som den fria tillgången till 
jord tidigare varit en viktig förutsättning för uppbygget av Amerikas 
förenta stater kunde bara en återgång till en sådan ordning avhjälpa 
de problem industrialismen förde med sig, och därför, ansåg 
George, var jordvärdeskatten det enda verkligt radikala politiska 
kravet.12 Man kan med Robert Fishman säga att han förespråkade ett 
postrevolutionärt laissez-fairesystem.13 Om jordräntan konfiskerades skulle 
det inte längre finnas något skäl att monopolisera tillgången till jord 
och det enda sättet att ackumulera kapital skulle därmed framgent 
vara att investera det, på bästa möjliga sätt, i produktiv verksamhet. 
Sedan staten väl inkasserat jordräntan, skulle den i gengäld lämna 
den ekonomiska verksamheten ifred.

Eftersom han inte accepterade något annat sätt att skaffa sig inkomst 
än genom eget arbete kunde han inte heller, som den äldre liberala 
jordreformrörelsen i traditionen från Ricardo och J. S. Mill föreslog, 
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tänka sig att jordreformens effekter skulle dämpas av någon form av 
kompensation till jordägarna. Han var en uttalad motståndare till det 
viktigaste kompromissförslaget, beskattning av jordvärdestegringen, 
då det redan befintliga jordvärdet därmed skulle lämnas orört.14 
Men eftersom han i övrigt accepterade marknadsekonomins alla 
drag fanns det skarpa gränser för hans samhällskritik. Han var 
motståndare till minimilöner, arbetstidslagar och kinesisk invandring, 
och han tillhörde ordningspartiet i hetsen mot anarkister efter 
demonstrationen och bombattentatet på Haymarket i Chicago.15 
Hans budskap var vuxet ur den amerikanska nybyggarerfarenheten 
och det kom även att ha sina största framgångar i bosättarkolonier 
som, förutom USA, Australien, Nya Zeeland, Kanada, Ryssland, 
Sydafrika och Argentina.16

Men från den georgeska jordvärdeskatten löpte i själva verket 
två möjliga tankelinjer, mellan vilka även Henry George stundtals 
vacklade. Den ena av dessa var den redan nämnda småproducenternas 
liberalism. Jordvärdeskatten skulle genom att avskaffa jordräntan 
(men inte alternativkostnaderna för nerlagt kapital) tvinga 
jordägarna att göra sig av med jord de inte själva hade användning 
för. Priset på jord skulle därigenom sjunka så mycket att det blev 
möjligt för de tidigare jordlösa att skaffa sig egna gårdar. De medel 
som skatten inbringade skulle vidare utnyttjas för att genomföra en 
ekonomisk utjämning mellan de snabbt växande stadssamhällena 
och landsbygden, och de storjordägare som inte själva odlade 
sin jord utan vegeterade i staden skulle mista sin inkomst.17 
 Så långt det agrara temat.

Men även Henry George insåg att detta inte var en tillräcklig grund 
för att bygga ett modernt samhälle på. Han bejakade, och här börjar 
den andra tankelinjen, i själva verket samtidigt de mekanismer, den 
rasande företagsamhet som orsakade den massiva stadstillväxten:

Att just koncentrationen är den naturliga utvecklingens lösen, 
därom kan det ej finnas något tvivel - människornas koncentration 
i stora städer, yrkenas koncentration i stora fabriker, transporternas 
koncentration medelst järnvägar och ångbåtslinjer och 
jordbruksarbetets på stora områden.18

16
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Evolutionismen samsades dock med en stark rädsla för de sociala 
följderna av den väg urbaniteten dittills tagit.19 Betraktad ur hans 
naturrättsliga perspektiv innebar en stadstillväxt i sådana former 
att en balans rubbats: den mellan stad och land, kultur och natur.20 
Jordvärdeskatten skulle återbringa den naturliga balansen och göra 
staden mer lik landsbygden.21 Om jorden beskattades skulle det inte 
heller i staden, eller i dess periferi, löna sig att låta tomtmarken ligga 
oanvänd i spekulationssyfte och priserna skulle därmed sjunka, till 
förmån för egnahemsbyggande.

 Med den politiken på sitt program försökte George 1886 erövra 
borgmästarposten i New York som kandidat för United Labor Party. 
Hans kampanj, som trots hans ivriga försäkringar om motsatsen, 
var en imponerande mobilisering av industriproletariatet, med stora 
massmöten och marscher som viktiga inslag, fokuserade två frågor som 
nära sammanhängde med önskan att främja egnahemsbyggandet.22 
Den ena var billig lokaltrafik, som skulle möjliggöra förortsboende 
även för fattiga.23 Den andra var att myndigheterna för att undvika 
spekulation skulle överta så kallade naturliga monopol. När George 
därmed förespråkade kommunalsocialistiska uppfattningar, var det 
emellertid inte för att han ville ge staten ökade befogenheter. Han 
anslöt här till den doktrinärt naturrättsliga liberala tradition som i 
amerikanskt politiskt tänkande brukar förknippas med Thomas 
Jefferson, en av befrielsekrigets arkitekter. I den tankevärlden är 
det statens uppgift att upprätthålla det utgångsläge av oförytterliga 
rättigheter som är förutsättningen för en egalitär småproducenternas 
kapitalism. Det är alltså statens sak att hindra att ekonomiska 
tillgångar – och i ett urbaniserat samhälle innebär detta inte bara jord 
och vatten, utan en lång rad av nyttigheter – kan monopoliseras av 
enskilda aktörer. Detta innebär att staten å ena sidan får en politisk 
funktion som kan motivera ganska omfattande ingripanden. Å andra 
sidan är den desto mer förhindrad att ingripa mot de missförhållanden 
som inte kan härledas till att marknadsekonomin satts ur spel.24 
Istället för att som i den europeiska kontinentala traditionen 
relatera till statens kontinuitet eller samhällets sammanhållning, 
relaterade allmänintresset i den jeffersonska liberalismen till 
marknadsekonomins rättsliga förutsättningar, vilket innebar att 
dess inställning till statlig maktutövning blev mer ambivalent än 
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de europeiska motsvarigheterna. George anslöt till den traditionen 
genom att påpeka att ju snabbare urbaniseringen framskred, desto 
intelligentare och kraftfullare myndighetsåtgärder krävde den, om 
inte den ekonomiska balansen skulle rubbas och strukturen av 
rättigheter förskjutas. Han öppnade därmed sin liberala doktrin 
för offentliga ingripanden, på ett sätt som skulle inspirera radikala 
stadsplanerare i flera decennier efter hans död.25 Dock utan att ge ett 
finger åt marknadsekonomins kritiker.

Georgeismen i Europa

I Europa fick georgeismen sitt genombrott i samband att George i 
början av 1880-talet gjorde ett uppmärksammat besök på Irland, där 
han tillfälligt greps för samröre med nationalister.26 Progress and Poverty 
blev en av 1800-talets allra mest köpta profana böcker och påverkade 
både socialister av olika schatteringar och statsbärande liberaler.27 
 Georgeismen demonstrerade dock även snart sin förmåga att så politisk 
split; redan 1884 bröt sig den georgeistiska falangen Land Restoration 
League ur det landsomfattande brittiska jordreformförbundet. I 
Tyskland utkom samma år Michael Flürscheims bok På fredlig väg, 
som i allt väsentligt var en sammanfattning av Georges skrifter.28 
Den blev en av de viktigaste signalerna till bildandet av det tyska 
jordreformförbundet, där den georgeistiska analysen helt hamnade i 
skuggan av den socialkonservativa katedersocialismen.29 I alla dessa 
fall handlade det om medelklassbaserade rörelser, huvudsakligen 
sammansatta av stadsintellektuella, med andra ord om en helt 
annan social bas än de arbetare och småbönder som anslutit sig i 
bosättarkolonierna. Ett undantag från den regeln blev så småningom 
Danmark.

När georgeismen första gången anlände dit, på 1880-talet, följde 
den dock det västeuropeiska mönstret. Lantbruksskoleläraren Jakob 
E. Lange bedrev då under ett par år kampanj i tidningen Höjskolebladet 
fram tills 1889 den första danska Henry Georgeföreningen kunde 
bildas. Aktiviteterna avstannade några år senare och georgeismen 
förblev århundradet ut en angelägenhet för en grupp av 
folkhögskolelärare.30 När den återkom strax efter sekelskiftet var det 
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under andra förutsättningar. Då ingick den i oppositionen mot den 
liberala venstreregeringens planer på en skattereform. Istället för 
att, som regeringen föreslagit, ersätta de gamla grundskatterna med 
inkomst-, konsumtions- och fastighetsskatter, ville georgeisterna 
låta grundskatten bestå i skärpt och reformerat skick. Eftersom 
venstres skattereform medförde en ekonomisk omfördelning från 
små till stora jordbruk var motståndet mot den starkt särskilt inom 
den danska torpareklassen. Detta motstånd lyckades georgeisterna 
mobilisera. Samma år, 1902, som en andra Henry Georgeforening 
bildades uttalade sig husmaenden vid ett möte i Køge för att ersätta 
alla skatter och tullar med en grundskyld, en jord[värde]skatt. 
Resolutionen hade skrivits av advokaten Sophus Berthelsen, som 
blev den främste av georgeismens förgrundsfigurer i Danmark. Tack 
vare mobiliseringen av torparna lyckades den danska georgeismen 
skaffa sig den förankring på landsbygden som saknades i de 
flesta av syskonrörelserna. Efter att venstre splittrats i samband 
med skattereformens genomförande 1903 stödde georgeisterna 
utbrytarna i radikale venstre.31

Om den svenska 80-talsgeorgeismen är ganska lite känt. Tre 
böcker av Henry George översattes i rask följd, förmodligen, som 
internationella bestsellers, av kommersiella skäl.32 Bland dem som 
tog till sig budskapet fanns August Strindberg och möjligen Axel 
Danielsson.33 Flitigast av översättarna var Anna Sofia Concordia 
Löfving, som med sina förord till Framåtskridandet och fattigdomen 
och Protektionism eller frihandel odlade en kristen tolkning av det 
georgeska budskapet, vilken tycktes lyckosamt kunna kombineras 
med anslutning till frihandelslägret i tidens debatt. Detsamma gäller 
de båda kända svenskskrivna pamfletterna, Ett fridens ord i dagens 
stridsfråga, av märket -i- och Profeten från San Francisco av P. G. E..34 
Någon organiserad aktivitet tycks dock inte ha förekommit.

Georgeismens främste förespråkare i Sverige var som redan 
nämnts Johan Hansson (1879-1973), småbrukarson och 
pianosnickare från Ystadstrakten.35 Den tidigaste artikel av honom 
som jag har hittat är en recension av en dansk georgeistisk pamflett, 
publicerad i augustinumret 1903 av Social Tidskrift.36 Hansson 
uttryckte redan då förhoppningar om att inom kort kunna bilda 
en svensk jordreformförening, eventuellt med både den georgeska 

19

Inlaga Ensk3.indd   19 2015-07-31   02:06:13



jordvärdeskatten och en jordnationalisering på programmet, en 
kombination som visar att han påverkats av den tyska föreningen.37

I december samma år tog han brevledes för första gången 
kontakt med Stockholms borgmästare, den vänsterliberale juristen 
och politikern Carl Lindhagen. Han presenterade sig som en av 
jordfrågor och socialpolitik intresserad arbetare, men med idéer som 
inte riktigt passade in i den framväxande arbetarrörelsen:

Jag är ingen beundrare af  marxismen, ej heller anhängare af  
densamma. Däremot har jag under min vistelse i Danmark och 
Tyskland lärt Henry George och de rörelser att känna, som uppstått 
genom honom äfven i dessa länder.38

Hanssons frågor i detta första brev berörde mest de aktuella 
urbana aspekterna av jordfrågan - införandet av arfsbyggnadsrätten, 
d. v. s. tomträtten, samt jordvärdebeskattning av stadstomter.39 
Då Lindhagen ännu mest var känd som en av riksdagens 
småbrukarvänner såg Hansson också till att komma in på debatten 
om egnahemslagstiftningen, och föreslog att staten istället för att 
sälja kronojord även där skulle använda sig av tomträtten och hyra ut 
jorden. Han meddelade också att uppgifterna från Lindhagen skulle 
vidarebefordras till ordföranden i det tyska jordreformförbundet, 
Adolf  Damaschke, som hade bett honom att rapportera om 
utvecklingen i Sverige.40

Intresset för stadsbyggnadspolitik var ännu tydligare i Hanssons 
nästa brev, där han relaterade till debatten om tomtfrågan i 
Köpenhamns stadsfullmäktige (den här gången angav han Sophus 
Berthelsen som sin uppdragsgivare). Stockholms övergång till en 
markpolitik efter tyskt mönster var det huvudsakliga ämnet för 
detta brev, där Hansson uttryckte sin förhoppning att Stockholm 
inte skulle göra sig av med de nyförvärvade egendomarna i Enskede. 
Hansson avvek med andra ord från den georgeska doktrinen om 
enskilt markägande, även om han för all del underströk vikten 
av att ändå besittningsrätten ”under möjligast fria och obundna 
förhållanden öfverlåtes åt den enskilde”.41

Hansson försökte här hantera en central motsättning. För en 
rörelse som georgeismen, vars budskap innebär att det bara finns 
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ett enda verksamt reformmedel, i det här fallet jordvärdeskatten, 
är varje närmande till andra reformrörelser och deras förslag 
problematiskt. Ändå måste sådana överväganden till om rörelsen ska 
kunna uppnå politiskt erkännande. Sedan mitten av 1800-talet hade 
de västeuropeiska jordreformrörelserna flyttat allt mer av sitt intresse 
från landsbygdens till städernas problem, från bildandet av småbruk 
till priserna på stadstomter. Så hade fallet varit i både Storbritannien 
och Tyskland, och säkert var det därifrån han hämtade sin bristande 
renlärighet. Men vad georgeismen kunde och måste erbjuda utöver 
de gängse reformförslagen var en helhetssyn. Den måste visa att det 
var samma jordförhållanden som orsakade problem i både staden 
och på landsbygden, och att därmed även botemedlet kunde vara 
detsamma på båda hållen. Johan Hansson blev därför ännu en 
stadsbaserad småbruksivrare, som bosatt i Göteborg eller Stockholm 
under större delen av sin bana bekämpade jordreformrörelsens 
fokusering på städerna. Likafullt fortsatte han att vara övertygad om 
vikten av öka de kommunala myndigheternas möjligheter att ingripa 
mot hänsynslöst utnyttjande av stadstillväxten.42

Under sommaren och hösten 1905 försökte Hansson uppamma stöd 
för startandet av en jordreformkoloni på den skånska landsbygden.43 
Han höll ett föredrag på Kooperativa Förbundets kongress i Stockholm 
1905, som med ett kort debattreferat publicerades även i tidningen 
Kooperatören.44 Ombudens reaktioner på Hanssons förslag var dock 
inte översvallande, och det verkar som om han ganska snart lät det 
sjunka i glömska.45 Koloniprojektet var en del av hans strategi att efter 
danskt mönster bygga upp en direktdemokratisk småbrukarrörelse.46 
 I november 1905 skrev han en programmatisk artikel i Göteborgs-
Posten om behovet av diskussionsföreningar som stöd för den 
politiska upplysningen i landet:

Hvad beror det på att Danmarks bondebefolkning så godt som 
helt och hållet tillhör frisinnets sak, att högern i danska folketinget 
saknar så godt som allt inflytande, om icke på den vakenhet och 
jämförelsevis höga politiska upplysning som de tusentals folkmötena 
och folkhögskolornas omfattande välsignelsebringande värksamhet 
medfört.47
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För att knyta ihop nätverket av diskussionsföreningar ville han 
starta en utgivning av småskrifter i sociala och politiska ämnen, 
men anpassade efter landsbygdsbefolkningens bildningsnivå och 
finansierade genom kollektiva abonnemang.48 I detta projekt 
sökte han även dra med författaren och folkhögskoleläraren Karl-
Erik Forsslund. Han pläderade brevledes för att projektet borde 
inkludera kända namn ur olika politiska läger, för att därigenom 
vinna största möjliga anslutning.49 Den direktdemokratiska strävan 
återkom i en skrift, Värklig själfstyrelse, som Hansson gav ut året 
därpå.50 Han pläderade där för den till georgeismen knutne danske 
filosofens Johan Pedersens förslag att förbjuda partikandidaturer 
till parlamentet, och bara tillåta individuella kandidaturer, vilket 
var en ordning som Hansson ansåg att alla sociala rörelser – 
diskussionsföreningar, rösträttsföreningar, nykterhetsloger – för det 
goda exemplets skull borde införa även inom sina organisationer.51 
Till nykterhetsföreningarna vände han sig även direkt med 
pamfletten Jordvärdebeskattning i stället för Rusdrycksbeskattning, 
där han menade att en jordvärdeskatt skulle befria staten från 
beroendet av alkoholskatter, och därmed undanröja ett argument 
mot totalförbud.52 I en artikel i nykterhetstidningen Reform, våren 
1906, utvecklade han sitt resonemang något och förklarade att det 
uppfostrande momentet och det reformerande, d. v. s. kampanjen 
för jordvärdeskatt, måste förenas.53 Precis som reformfolket behöver 
idealiteten och sedligheten, måste nykterhetsfolket, menade han, delta 
i kampen för sociala reformer. Hansson var här mycket noga med att 
brännmärka ”samhällets drönare”, jordägarna, och förklarade hur 
efter att jordvärdeskatten införts ”alla skall tvingas att skaffa sig ett 
lifsuppehälle genom hederligt arbete, hvilket kommer att ge lifvet 
inom alla folklager ett rikare, ett i alla afseende värdefullare lif ”.54

Palmstierna och Cassel

Det har redan antytts att Hanssons uppfattning om hur 
jordreformfrågan skulle drivas inte var oomstridd. Konflikten kom i 
mycket att handla om hans direktdemokratiska visioner. I Göteborgs-
Posten hade Hansson vid sidan av sin egen verksamhet nämnt att:
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I Blekinge har den för det sociala upplysningsarbetet synnerligen 
intresserade löjtnant L Palmstierna [sic] på ett par ställen startat 
allmänna diskussionsföreninger, hvars möten varit synnerligen väl 
besökta.55

Denne löjtnant var friherren Erik Kule Palmstierna (1877-
1959), sedermera socialdemokratisk utrikesminister och 
londonambassadör.56 Även han hade från kontinenten i början av 
seklet nåtts av det georgeistiska budskapet, och inlett en reformpolitisk 
verksamhet på sin stationeringsort Karlskrona.57 Under de sista åren 
i Karlskrona deltog han livligt i diskussionsföreningarna där och 
1906 valdes han in i Karlskronas stadsfullmäktige. Hans viktigaste 
insats så långt var en bostadspolitisk motion, där han bland annat 
krävde att stadsfullmäktige skulle vända sig till Kungl Maj:t för att 
begära en värdestegringsskatt på tomtmark, efter tyskt mönster. 
Motionen utgavs senare som broschyr av den jordreformförening 
som han med hjälp av stora delar av stadens etablissemang bildade 
samma år.58 Året därpå flyttade han till Stockholm för att på heltid 
ägna sig åt socialpolitik. Han hade redan tidigare tagit kontakt med 
Axel Raphael och Gustav Cassel.59 Den senare, sedan 1904 professor 
i ekonomi vid Stockholms högskola, tog honom omedelbart 
under sina vingar. Palmstierna besökte varje söndag det casselska 
hemmet för privatundervisning i nationalekonomi och hans 
verksamhet uppvisade de närmaste åren på många sätt en slående 
överensstämmelse med casselska doktriner.60

Cassel hade redan år 1900 i en artikel i Ekonomisk Tidskrift anslutit 
sig till de av engelska liberaler och den tyska historisk-ekonomiska 
skolan lanserade förslagen om värdestegringsskatt på tomtmark.61 
Han tog från början avstånd från både marxism och georgeism, 
som två lika socialistiska variationer.62 Hansson förstod av allt att 
döma omedelbart att utmaningen från Cassel och Palmstierna 
var det dittills viktigaste hotet mot hans projekt.63 Ända fram 
till slutet av 1906 hade han helt dominerat den rörelsebildande 
aktiviteten i jordbeskattningsfrågan. När den första svenska 
jordreformföreningen bildades, i Göteborg 21 januari 1906, var det 
med ett georgeistiskt program.64
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Fram tills nu hade Hansson, även om han hade en delvis annan 
bakgrund och inriktning, arbetat intensivt tillsammans med kretsen 
kring Centralförbundet för socialt arbete (CSA). Sedan 1903 hade han 
förekommit (signerade bidrag) tretton gånger i Social Tidskrift, med 
allt från små notiser till längre artiklar.65 Att så skedde var i och för 
sig ganska typiskt för den öppna konsensusmodell som tillämpades 
inom CSA och som fram till storstrejken 1909 gav föreningen, 
och dess tidskrift, en unik ställning som samordnare och främsta 
scen för socialreformatoriska krafter även ganska långt ut på både 
vänster- och högerkanterna.66 Hansson hade förmått att utnyttja de 
möjligheter hans ställning som jordreformrörelsens främste i Sverige 
gav, men fick nu i samband med stockholmsföreningens bildande 
känna av konkurrensen från Cassel. Den värdestegringsskatt som 
Cassel propagerade för skulle inte på något vis kunna åstadkomma 
de samhällsförändringar han önskade sig, men retoriken bakom den 
var densamma som den han själv med framgång hade använt. De 
närmaste åren arbetade han därför hårt med att utbreda rörelsen. 
Enligt Hansson var föreningar redan på väg att bildas också i 
Alingsås, Ludvika, Mjölby, Söderköping och Örebro, möjligen även 
Malmö.67

En jordreformförening hade under våren 1906 bildats också i 
Stockholm, men det praktiska arbetet där blockerades länge av 
politiska motsättningar.68 Hansson ställde i sin artikel i Social Tidskrifts 
julinummer det året det georgeistiska göteborgsprogrammet mot 
både socialdemokratisk (kautskyansk) fatalism och den liberala 
benägenheten att låta reformkraven beröra endast ytfenomen: 
”Att tränga till roten och taga konsekvenserna därutaf, passar 
ännu ej för våra socialt intresserade”.69 I decembernumret 1906 
av Social Tidskrift publicerades den första delen av det program 
som Jordreformföreningen i Stockholm antagit. De konkreta 
förslagen var renodlat casselska och socialkonservativa: effektivare 
expropriationslagstiftning, värdestegringsskatt, ökade kommunala 
markköp, återköpsrätt och tomträtt; ingen jordvärdeskatt.70

För att ta tillbaka initiativet från stockholmsföreningen försökte 
Hansson bilda en rikstäckande organisation, framförallt stödd 
på nätverket av nykterhetsföreningar. Platsen skulle vara det av 
Nationaltemplarorden och Brunnsviks folkhögskola arrangerade 
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ungdomsmötet Midvintertinget i mellandagarna.72 I ett brev till Carl 
Lindhagen i början av december 1906 utvecklade han resonemanget:

Meningen är att med detta söka få till stånd en radikal, målmedveten 
antimonopolistisk rörelse, genom hvilken vi skola söka åstadkomma 
en allmän folk-”resning” mot herrgårds- och bolagsvälden, mot 
jobberi i olika former. Och som det viktigaste medlet för uppnåendet 
af  målet: ett ekonomiskt fritt svenskt folk, kommer naturligtvis 
jordvärdebeskattningen att framhållas. Det existerar intet annat 
radikalt och tillika användbart botemedel mot monopolismen.73

Själv insåg han dock att han vägde för lätt för att på allvar kunna 
ta upp kampen mot Cassel. Han bad därför Lindhagen att delta 
på mötet, helst ställa upp som det nya förbundets ordförande, och 
beklagade dennes inblandning i stockholmsföreningen, då

jag befarar Sthlmsföreningen med prof  Cassel och den oberäknelige 
och maktlystne Palmstierna i spetsen kommer att snedvrida 
och förfuska hela rörelsen genom att istället för att följa rena 
och klara principer föreslå en mängd småreformer, hvarigenom 
samhällsfrågorna ytterligare kompliceras utan att något vidare 
resultat nås. Cassel är enligt min mening tämligen oförmögen att se 
stort på en sak, och P* är som sagt oberäknelig.74

Men även om Lindhagen verkar ha delat hans farhågor, såg han sig 
tvungen att avböja:

Hvad mig angår saknar jag dina förutsättningar. Och hvad särskildt 
enigheten angår så har jag funnit att jag alls ej är någon persona 
grata hos medlemmarna i Stockholmsföreningen, i hvilken jag lät 
locka mig af  Eder, hvilket jag nu nästan beklagar. /.../ Jag vet ej 
hvad det är, men kanske tycker man att jag har dåligt rykte såsom 
alltför radikal och att jag därför kan misskreditera föreningen.75

Han rekommenderade istället Karl-Erik Forsslund, med vilken han 
också tog kontakt.76 Hansson lät sig dock inte nöja med detta utan 
satte igång en övertalningskampanj, där han förutom Karl-Erik 
Forsslund även sökte dra in hans vapendragare konstnären Gustaf  

25

Inlaga Ensk3.indd   25 2015-07-31   02:06:14



Ankarcrona, och Carls syster Anna Lindhagen.77 Kampanjen var av 
allt att döma resultatlös och Hansson fick på egen hand försvara 
georgeismen på tinget. Palmstierna verkar utan större besvär ha 
fått åhörarna med sig, och resultatet av det hela blev en resolution 
som anslöt sig till det socialkonservativa program som antagits av 
jordreformföreningen i Stockholm.78

I ett försök att reparera skadan skrev Hansson några dagar 
efteråt en uppfordrande artikel i tidningen Siljan. Han manade 
nykterhetsfolket att ansluta sig till det förbund han uppenbarligen 
fortfarande hade hopp om att kunna bilda. Men, förklarade han, 
det var uppenbart att stockholmsföreningen hade spårat ur och 
verksamheten måste därför på danskt vis skaffa sig en stabil bas 
på landsbygden. Agitationen skulle i fortsättningen ske ”under 
samarbete med nykterhetssällskapen, arbetarföreningar m. fl.”. 
Hansson måste med detta ge upp ambitionen att vinna storstäderna, 
vars oligarkiska politiska struktur möjligen var mer mottaglig för 
de mindre utmanande casselska förslagen. På landsbygden kunde 
styrkeförhållandena vara annorlunda.79

Georgeismen som liberalismens barnsjukdom

Under tiden hade Cassel gått till frontalangrepp mot Hansson med 
två artiklar i Svenska Dagbladet.80 I formuleringar som betonade 
avståndet mellan den liberala medelklassintelligentsian å ena sidan, 
och folkrörelsernas fotfolk å den andra, och med andra ord var 
riktade mot Hanssons direktdemokratiska strategi, inskärpte han 
farorna med samhällsomstörtande läror i en tid som inväntade 
den allmänna rösträtten.81 Georgeismen var, enligt Cassel, både 
en ungdomens förförare och ett hot mot de etablerade krafter 
som arbetade för en reformering av jordägandet.82 Cassel hade två 
ekonomiska argument. Det ena gick ut på att det nakna jordvärdet 
på landsbygden, om allt röjningsarbete under århundradena skulle 
värderas efter sitt fulla pris, i själva verket var obefintligt. Det andra 
handlade om att jordägarna kunde tänkas ha köpt jorden för pengar 
som de tjänat på produktivt arbete. Men båda argumenten vägde 
i detta sammanhang synnerligen lätt.83 Vad Cassel försvarade var 
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äganderättens okränkbarhet, i vetskap om att socialistiska krav 
kunde tänkas komma, och i andra länder verkligen hade kommit i 
kölvattnet på en georgeistisk massrörelse.84 Det var ett av många 
prioriterat projekt att rädda landsbygden åt liberalismen, nu när 
socialdemokratin ryckte fram i städerna.85

Hansson svarade bara några dagar senare på Cassels artiklar. Han 
gjorde vad han kunde för att övertyga om det realistiska i införandet 
av jordvärdeskatt och framhävde att han för egen del inte som George 
räknat med att en ”Single Tax” skulle kunna inbringa tillräckligt för 
att göra alla andra skatter onödiga. Artiklarna markerade en reträtt, 
i och med att han nu lät sin ekonomiskt teoretiska argumentation 
vika för det rättsmoralistiska argumentet att det är orätt att man kan 
tjäna pengar utan att arbeta för dem.86 Han lät vidare antyda att den 
politiska omsvängningen i stockholmsföreningen åstadkommits på 
ett otillbörligt sätt.87

Nära sammankopplad som den var med CSA visade sig dock 
stockholmsföreningen ha överlägsna resurser.88 Den gav 1906-
1909 ut tio småskrifter av välkända skribenter; ekonomer, jurister 
och stadsplanerare. De båda första, av Cassel och Palmstierna, var 
populariseringar av Cassels artiklar i Ekonomisk Tidskrift, och tillförde 
inte särskilt mycket nytt.89 Den tredje, Palmstiernas Jordreform och 
georgeism, var en betydligt mer genomarbetad och nyanserad kritik av 
georgeismen än den utläggning som Cassel åstadkommit i sina Svenska 
Dagbladet-artiklar. Palmstierna framhöll bland annat att beskattningen 
måste kompletteras med en kraftfullare expropriationslagstiftning – 
här åberopade han de tyska socialdemokratiska revisionisterna – och 
uppmanade georgeisterna att betrakta jordvärdeskatten enbart som 
ett av flera reformmedel.90 Men det kunde de ju inte – då skulle de 
acceptera den statsinterventionism som de bekämpade.

Det verkar alltså som om Palmstierna önskade nå något slags 
kompromiss med Hansson och hans radikaler. Även Lindhagen 
sökte i sitt motionsknippe våren 1907 medla mellan de båda 
riktningarna, genom att samtidigt som han föreslog inrättandet 
av en värdestegringsskatt, fastslå att arbetet för att på längre sikt 
införa också jordvärdeskatten, till vilken han anslöt sig, måste 
fortsätta.91 I företalet till Jordfrågan, den samlingsvolym med 
motioner som Lindhagen gav ut på hösten 1907, avstod han helt 
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från att diskutera georgeismen. Han ägnade istället mycket utrymme 
åt jordnationalisering, vilket förmodligen återspeglar den brytning 
med Karl Staaff  och liberala samlingspartiet som varit på väg för 
hans del.92 Lindhagen och Palmstierna gjorde i november 1907 ett 
delvis misslyckat försök att lansera stockholmsföreningens program 
hos Frisinnade Landsföreningen.93 Under året bildades ytterligare 
två föreningar, i Östersund och Sundsvall.94 Jordreformföreningen 
i Stockholm avvecklades 1910, den hade, som Palmstierna senare 
uttryckte det, ”fullgjort sin uppgift”.95 Cassel accepterade ett 
uppdrag som sakkunnig i den första av en rad statliga utredningar 
med uppdrag att förbereda införandet av en värdestegringsskatt. 
Varken denna eller de senare utredningarna lyckades emellertid 
åstadkomma ens en skatt av det slag han redan 1900 föreslagit i sin 
artikel i Ekonomisk Tidskrift.96 

Georgeismen och socialdemokratin

Kravet på jordvärdeskatt återkom under 1908 i Social Tidskrifts 
spalter och 1909 lyckades det äntligen Johan Hansson att bilda sitt 
rikstäckande jordreformförbund, som fick namnet Ekonomiska 
Frihetsförbundet.97 Försöken att överbrygga motsättningarna 
gentemot socialdemokratin kom nu att dominera dess verksamhet. 
Förhållandet till den expanderande arbetarrörelsen hade blivit allt 
viktigare för Hansson ju klarare det blev att varken sig han själv 
eller georgeismen skulle släppas in i det liberala etablissemanget. 
Redan efter nederlaget på midvintertinget hade Hansson på allvar 
börjat inrikta sig på att påverka socialdemokratin. Till hans fördel 
talade då att författarinnan och debattören Ellen Key, som hade en 
stark ställning bland socialdemokrater, i boken Folkbildningsarbetet 
1906 uttalat sig mycket positivt om honom och hans strävanden.98 
Han välvde ett tag planer på att göra ett nytt försök att bilda 
ett jordreformförbund, i samband med en kongress för 
nykterhetsföreningar i Stockholm på sommaren 1907, och försökte, 
förgäves, övertala sin fru dietisten Jenny Bergqvist att tillsammans 
med den värmländske fabrikören Holger Vadman åta sig det praktiska 
arbetet.99  I april 1907 publicerade han en artikel i kongressnumret 
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av socialdemokratiska ungdomsförbundets tidning Fram, där 
jordvärdeskatten presenterades som en form av socialisering.100 
Dessa trevanden sammanföll med en tillfällig radikalisering.101 
Avgörande i förhållandet till socialdemokratin var naturligtvis dels 
frågan om vad som skulle socialiseras, dels inställningen till vilka 
uppgifter staten borde ha. I socialiseringsfrågan lyckades Hansson 
kombinera georgeistisk renlärighet med en ganska radikal position:

Det mesta som nu går under beteckning kapitalegendom är 
i verkligheten jordränta och jordränteegendom eller därmed 
besläktade rättigheter (koncessioner, patenträttigheter och tullskydd). 
”Mervärdet”, vars tillvaro jag skall vara den sista att förneka, ehuru 
jag ej finner ordet vidare lämpligt, är just till mycket väsentlig del 
jordränta, tullskyddstribut, koncessions- eller patentränta.102

Denna uppfattning modererades dock i praktiken av hans entydiga 
ställningstagande mot all form av klasskamp, och för en ”liberal 
socialism” byggd på rättsprinciper.103 Det var i själva verket i 
ställningstagandet för gemenskap över klassgränserna som George, 
menade Hansson, hade sitt tydligaste försteg gentemot Karl 
Marx.104 Tanken var alltså att samhällets klasser för rättvisans skull 
tillsammans skulle genomföra en socialisering av större delen av 
produktionsmedlen. Jämfört med detta måste Lindhagens ambition 
att förena Marx och George sägas uttrycka en inte bara politiskt 
radikalare position utan också mer realistisk position.105 Även 
Lindhagen tvekade om medlen, men inte om målet: socialisering 
av såväl jord som kapital.106 Vad gäller statens uppgifter hade Johan 
Hansson redan 1903 offentligt förklarat (i debatt mot redaktören för 
Social Tidskrift, G. H. von Koch) att staten borde undvika att sälja 
sin jord till egnahem, och istället hyra ut den.107 Ett par år senare, 
1906, hade han kritiserat Stockholms stad för att genom att sälja 
sin mark (uthyrning med tomträtt hade ännu inte införts) bidra till 
markspekulationen.108

Därvidlag var han konsekvent i förhållande till de åsikter han 
deklarerade i breven till Lindhagen ovan. Däremot – och här 
var han trogen George men hade en annan åsikt än Lindhagen 
– skulle myndigheterna inte få lägga sig i hur jorden användes. 
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Jordvärdeskatten skulle ensam garantera att jorden användes på det 
mest profitabla, och därmed, menade Hansson, nödvändigtvis också 
mest samhällsnyttiga sättet.109 Andra statliga regleringar behövdes 
inte. Vad gällde statens övriga uppgifter framhöll han dock gärna 
georgeisternas insatser i USA för ”kommunaliseringen av sådana 
företag som spårvägar, gas, elektricitet o. dyl”. Själv ville han faktiskt 
gå längre än så:

Jag ser ingen anledning att principiellt motsätta mig statens 
och kommunernas uppträdande som varuproducenter 
och varudistributörer. De ansatser till utvidgad kommunal 
affärsverksamhet som gjorts på sista tiden i vårt land sympatiserar 
jag med.

Däremot fick myndigheterna lika lite som någon annan monopolisera 
verksamheter, och därmed tilltvinga sig övervinster.110 Här uttryckte 
han sin anslutning till den jeffersonska statsuppfattning jag talade 
om ovan, enligt vilken staten inte bara skulle förse medborgarna 
med de varor och tjänster som inte kunde framställas på privat väg, 
utan även skydda dem mot monopolistisk utsugning (så att allas lika 
möjligheter kunde garanteras). Detta motiverar de reservationer han 
samtidigt ansåg nödvändiga ifråga om vilka uppgifter staten skulle ta 
på sig: ”Vi borde ha endast så mycken inblandning, som är nödvändig 
för att hindra utsugning, men vi kunna ej avgöra var linjen bör dras 
intill vi avskaffat onaturliga privilegier.”111 Med andra ord, Hansson 
företrädde både en radikal reformism, på så vis att han ansåg att 
ekonomisk utsugning skulle förhindras genom statsingripanden, 
och en liberalism som ville begränsa statsingripandena till en nivå 
där de inte kunde utgöra hinder för det privata näringslivet. Det 
var en uppfattning som all sin radikalitet till trots inte i längden 
kunde rymmas inom den socialdemokratiska etatismen. Eftersom 
socialdemokratin dessutom var på väg att fullständigt sluta upp kring 
den representativa demokratins restriktioner fanns det inte heller 
något utrymme för georgeismens direktdemokratiska budskap.112

Hansson fick, som den obestridde ledaren för den georgeistiska 
rörelsen, också utstå flera angrepp från socialdemokratin. Från dess 
högra flank lät Palmstierna, då själv ännu liberal men på väg över 
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till socialdemokratin, antyda det olämpliga i att socialdemokrater 
var medlemmar i en uttryckligen liberal förening. Lindhagen, 
som gärna vädrade sin uppfattning att värdestegringsskatten var 
en opportunistisk manöver som tillkommit för att bemästra de 
georgeistiska och socialistiska rörelserna, varnade då för att han i 
händelse av ett socialdemokratiskt angrepp på georgeisterna själv inte 
skulle tveka att i gengäld angripa socialdemokratin.113 Något senare 
kom angrepp från vänster, där Bengt Berg i ungdomsförbundets 
andra tidning Stormklockan protesterade mot att Johan Hansson 
angripit den till jordvärdeskatten från början skeptiske Branting.114 
Hansson försvarades av Zeth Höglund, som dock samtidigt 
varnade: ”skall [georgeisterna] snyltgästa på socialdemokratin 
och till tack falla sin värd i ryggen, då förklarar vi krig!”115  Bland 
medlingsförsöken mellan georgeister och socialdemokrater bör även 
nämnas nationalekonomen Sven Brismans artikel ”Georgism och 
socialism”, som publicerades i Social Tidskrift 12/1910, och två år 
senare i något utvidgad form gavs ut i Ekonomiska Frihetsförbundets 
småskriftsserie.116

Georgeismens ambivalenta statsuppfattning illustreras också 
av de doktrinära skillnaderna mellan den danska och den 
svenska rörelsen. Redan när de danska georgeisternas tidskrift 
RET sommaren 1906 presenterade programmet för den första 
svenska jordreformföreningen, den i Göteborg, anmärkte 
tidskriften mot de avsnitt som talade om jordsocialisering.117 
 Än häftigare reagerade de förstås lite senare på Cassel/
Palmstiernas program för jordreformföreningen i Stockholm.118 
Vid Ekonomiska frihetsförbundets kongress 1910 resulterade 
dessa ideologiska motsättningar i öppet gräl mellan Lindhagen, 
som pläderade för ett samgående mellan georgeister och socialister, 
och den danska Henry George-foreningens ordförande Sophus 
Berthelsen. Den senare ville, till skillnad från Hansson, inte ha något 
med vare sig socialdemokrati eller kommunalsocialism att skaffa:

Georgeismen vill alls icke, såsom hr Lindhagen tror, afskaffa 
fattigdomen, utan endast den fattigdom, som skapas af  statens 
lagar. Georgeismen vill endast utöva det tvång, som moraliskt 
låter motivera sig. Den vill icke heller, att jorden skall vara allas 
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gemensamma egendom, utan snarare allas egendom. /.../ Den är 
starkast, som står mest ensam; den starka organisationen leder blott 
till kompromiss. Och kompromissen komprometterar.119

Sina största framgångar hade georgeismen dessa år bland norrländska 
lantarbetare. Gustaf  Johansson i Angsta, bonde och en av de ledande 
i Ekonomiska frihetsförbundet, ingick tillsammans med bland andra 
Lindhagen i den jordpolitiska kommitte som socialdemokraterna 
tillsatte i oktober 1910.120 Den norrländska lantarbetarrörelsen 
leddes förutom av Johansson av lantarbetaren C.O. Johansson, 
och var den första organisationen i landet som försökte förena 
arbetare och småbönder.121 Åren före första världskriget användes 
till och med beteckningen ”georgistiska socialister” om de 
norrländska lantarbetarna, som dröjde länge med att ansluta sig till 
Landsorganisationen.122 Dessa småbrukare och lantarbetare var av 
allt att döma det enda nämnvärda exemplet på svenska georgeister 
utanför kretsen av stadsintellektuella. Först sommaren 1914 
inträffade en definitiv brytning med socialdemokratin och såväl 
förbundet som Hansson själv utvecklades mot mer entydigt liberala 
ståndpunkter.123

Avrundning

Det fanns alltså två väsensskilda skandinaviska georgeismer, en 
dansk och en svensk. Hur de norska och finska rörelserna förhöll 
sig är vad jag vet (1997) inte utforskat. De danska georgeisterna 
hade inget till övers för Hanssons flört med reformistisk socialism, 
eller ens för ökade kommunala åtaganden. De hade organisatorisk 
stadga i sin kontinuitet sedan 1880-talet, och samarbetade sedan 
flera år med ett etablerat vänsterliberalt parti.124 Johan Hansson 
och Carl Lindhagen försökte båda upprätthålla en mellanställning 
mellan socialdemokratin och den renodlat liberala danska 
georgeismen. Gemensamt tog de avstånd från Cassel/Palmstiernas 
socialkonservativa kompromisslösning (även om Lindhagen hörde 
till de flitigaste motionärerna till dess fördel, dock utan att släppa 
tanken på jordvärdeskatten), men också från Berthelsens övertygelse 
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om att jordvärdeskatten var den enda åtgärd som behövdes för att 
lösa de samhällsproblem den kapitalistiska moderniteten hade fört 
med sig.

Däremot hade Hansson, och de svenska georgeisterna, en 
betydligt mer ambivalent inställning till den långsiktiga frågan om 
socialiseringen av övriga produktionsmedel. Eftersom det var deras 
maximalistiska åsikt att andra reformer riskerade att omintetgöra 
den samhällskritiska opinion som de vädjade till, går det inte att säga 
hur de skulle ha ställt sig till en genomgripande socialisering även 
av industrikapitalet.125 Något principiellt motstånd mot socialisering 
ville de dock inte resa, vad som kunde och borde socialiseras berodde 
på hur man definierade den för Hansson och georgeismen centrala 
termen monopolfördelar.

En så ambivalent position fick allt svårare att hävda sig i den 
alltmer polariserade situation som arbetarrörelsens framgångar 
och högerns mobilisering medförde. Efter bara tio års uppbyggnad 
hade georgeismen spelat ut sin roll som en bland flera vägröjare för 
samhälleliga ingripanden gentemot kapitalets härjningar. Den hade 
bemötts fientligt av både den liberala och den socialdemokratiska 
rörelsen, som tydligen uppfattade den som en besvärlig konkurrent på 
det politiska fält de konkurrerade om, med uppfattningar om statens 
roll och betydelse som klart avvek från dem som de socialliberala 
respektive revisionistiska tendenserna fått dem att acceptera. Mer 
än en krusning på ytan i tidens stormande organisationsliv blev 
georgeismen aldrig. Men kanske just denna ytlighet var den främsta 
förutsättningen för det inflytande rörelsen ändå, indirekt, fick? Den 
lyckades aldrig bygga upp någon egen stark organisation, utan sökte 
istället samarbete med en lång rad andra rörelser. Under sin korta 
verksamhet hann Hansson och kretsen runt honom därför vara med 
i åtskilliga, ibland ganska vitt skilda politiska sammanhang. Vilka 
spår den georgeistiska läran lämnade där – hos trojkan Lindhagen, 
Månsson, Ström, som senare var med och grundade vänsterpartiet, 
hos de georgeistiska norrländska lantarbetarna, i den Stockholmska 
markpolitiken, för att nämna några områden där påverkan är 
uppenbar – återstår att utforska.
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Den disciplinära bostadsdiskursen. Stockholms 
markköp vid sekelskiftet.

Den här essän handlar om det diskursiva fält – de diskussioner – där 
den kommunala bostadspolitiken i Stockholm utformades vid början 
av seklet. Analysen rör sig runt tre teman: viljan att sprida ut och skilja 
åt, samt de terapeutiska medlen. Jag ska försöka visa att den diskurs 
de bildar, och som jag väljer att kalla den disciplinära bostadsdiskursen, 
var avgörande för vilka åtgärder som valdes för att hantera 
bostadsbristen i Stockholm åren strax efter sekelskiftet. Det främsta 
av de medel som valdes var stadens inköp av stora jordområden 
utanför stadsgränserna, söder och väster om Stockholm.

Jag inleder med en kort översikt över bostadssituationen i 
Stockholm under perioden. Därefter presenterar jag mina tre teman, 
och hur de uppträdde i den frambrytande kapitalismens Europa 
runt mitten av 1800-talet. Jag ska sedan visa hur de utvecklades i 
Sverige och fann vägen in i Stockholms kommunalpolitik. Till slut 
kommer jag att berätta om hur överväganden av dessa slag på ett 
avgörande sätt kom att bestämma vilka medel som användes. Jag 
avslutar artikeln med en kort sammanfattning.

En snabbt expanderande industristad.

Stockholm hade under senare delen av 1700-talet och första 
halvan av 1800-talet vad mortalitetstalen beträffar varit bland de 
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värst drabbade städerna i Europa. När industrialiseringen började 
på allvar vid mitten av 1800-talet, hindrades bostadsbyggandet 
av ständiga byggnadskriser och kunde inte hålla jämna steg med 
befolkningsökningen. Därför hade Stockholm fortfarande vid slutet 
av 1920-talet bland de värsta levnadsförhållandena i Västeuropa. 
Fastän även samtida aktörer medgav att bostadsmarknaden borde 
regleras, dröjde det till trettiotalets krispolitik innan myndigheterna 
på allvar grep in i byggandet.

Det kan vara praktiskt att skilja mellan två sorters bostadsbrist. 
Den första av dem är vad vi kan kalla den absoluta bristen. Det vill 
säga, utbudet av bostäder till ett rimligt pris ökar långsammare 
än befolkningen. Denna brist kan mätas med det genomsnittliga 
antalet människor som bor i varje rum, eller, för att använda tidens 
terminologi, varje eldstad (d. v. s. inkl. kök). Som graf  1 visar 
minskade detta antal något under 1880-talet, för att sedan öka på nytt 
fram mot sekelskiftet, varefter det långsamt sjönk med en definitiv 
brytpunkt vid början av 1920-talet.
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Graf 1

Befolkning per 100 eldstäder i Stockholm 1881-1930. Den 1/1 varje års, 5 

års genomsnitt. Alla sorters lägenheter.

 
Källor: Statistisk årsbok för Stockholms stad 1941, Tabell 133, Bygg-
nadsverksamheten och bostadsförhållandena i Stockholm åren 1869-
1940. Folkmängden d 1/1 per 100 eldstäder i samtliga lägenheter.

Denna uppenbara ökning av bostadsbristen åtföljdes under 
1900-talets första decennier av en ökning av den genomsnittliga 
lägenhetshyran, som vi kan se i graf  2 (vilken gäller den lägenhetstyp 
som var vanligast för arbetarklassfamiljer; ett rum och kök).
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Graf 2

Medelhyran för 1 rum och kök i Stockholm 1894-1930. Deflaterat enligt 

Krantz bostadsutnyttjandeindex, 1910/12=100.

Källor: Statistisk årsbok för Stockholms stad 1905 Tabell 129, 
Medelhyror i uthyrda lägenheter, per lägenhet, per eldstad (rum och 
kök) och per person den 31/12 1894, 1900 och 1905 i kronor (1894-
1905). Statistisk årsbok för Stockholms stad 1924 Tabell 95 (1910). 
Statistisk årsbok för Stockholms stad 1941 (1915-1930). Deflator från 
Olle Krantz, Privata tjänster och bostadsutnyttjande 1800-1980, Lund 
1991 s 155f.

Emellertid, det finns också en annan typ av bostadsbrist: den 
relativa bristen, det vill säga den kroniska bristen på bostäder för de 
fattigaste familjerna (som det är minst lönsamt att bygga för). De 
förhållandevis billiga kåkar som vid den här tiden i stora mängder 
revs undan i innerstaden, ersattes oftast inte med smålägenheter 
för arbetarklassen, utan med bostäder för den besuttna medel- 
eller, i stadens nordöstra delar, även överklassen. Som graf  3 visar 
bodde en endast långsamt minskande andel på mellan en tredjedel 
och en fjärdedel, ner till som minst under perioden en sjättedel av 
befolkningen, i lägenheter som delades av två eller flera personer per 
eldstad.

38

Inlaga Ensk3.indd   38 2015-07-31   02:06:18



Graf 3

Procentuell andel av Stockholms befolkning som bodde i överbefolkade 

lägenheter 1900-1930. Lägenheter räknades som överbefolkade när mer 

än två personer bodde i dem per eldstad (d. v. s. inklusive kök).

Källor: (absoluta siffror och Stockholms befolkning): Statistisk årsbok 
för Stockholms stad 1914 Tabell 119, Öfverbefolkade smålägenheter 
den 31/12 1900, 1905 och 1910 (1900-1910), Statistisk årsbok för 
Stockholms stad 1931 Tabell 96, Allmän översikt av byggnads- och 
bostadsförhållandena i Stockholm vid slutet av åren 1900-1930 (1915-
1930).

Dessa omständigheter var samtiden väl medveten om. Bostadsbristen 
i Stockholm diskuterades för första gången på allvar vid början av 
1870-talet, då ingen kunde ta miste på situationens allvar.132 En 
vältalig beskrivning gavs 1876 av förste stadsläkaren C G Grähs: 

De uslaste kyffen, en skrubb på en vind, ett uthus, vedbodar, skjul, 
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!133

Åtminstone inom sundhets/hälsovårdsnämnden var man fullt 
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medvetna om såväl den absoluta som den relativa bostadsbristen 
och så tidigt som 1876, under den första stora bostadskrisen, reste 
stadsläkaren Martin krav på att staden skulle bygga bostäder för 
”mindre bemedlade”134.

Så långt fakta. Nu över till hur samtiden framställde situationen.

Det goda boendet

Enligt den engelske marxisten Raymond Williams har begreppet 
stad, kontrasterat mot olika former av lantligt liv, under flera sekler 
i västeuropeisk kultur varit en viktig metafor för förändring.135 Det 
finns ett arkiv136 av föreställningar om skillnaderna mellan livet i staden 
och på landet, konstruerade och utvecklade i olika socioekonomiska 
sammanhang, föråldrade i sin ursprungliga användning men möjliga 
att plocka fram och använda i nya sammanhang.137 

Förändringen är emellertid i sig själv ambivalent. Den amerikanske 
litteraturvetaren Marshall Berman betraktar moderniteten som 
medvetandet både om nästan oändliga möjligheter – och att 
samtidigt allt kan förstöras, att inget är för evigt.138 Vi vet också 
att i förändringen finns både vinnare och förlorare, möjlighet för 
en är förlust för en annan. Allt efter inställning till och perspektiv 
på moderniteten kan alltså förändringen konstrueras både som 
framåtskridande och nedgång. Under den industriella revolutionen 
symboliserades framåtskridandet ofta av Den moderna staden:139 
tekniskt effektiv, ständigt förbättrad och symboliskt vaktad av 
sublima monument.140 Nedgången symboliserades lika gärna av den 
smutsiga, illaluktande, farliga Slummen.141 Den moderna staden stod 
för ordning och kultur, slummen för kaos och natur, för bristen på 
ordning. Enligt den polsk-brittiske sociologen Zygmunt Bauman 
finner vi här ett annat och lika viktigt element i moderniteten: strävan 
att indela världen i ordning och kaos, en vilja att utbreda ordningen, 
att vägra att tolerera det icke ordnade.142 

Också i svensk litteratur har staden fått symbolisera modernitetens 
skuggsidor. Viktor Rydberg manade i 1870-talsdikten Prometeus och 
Ahasverus143 fram en bild av industristaden som inkarnationen av det 
”människobränningens larm”144 han i dikten Drömliv från samma 
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tid från ställde mot en friare och naturenligare tillvaro. En annan 
av Rydbergs antimoderna bilder, Den nya grottesångens förtärande 
spindel145 övertogs liksom hans stadsfientlighet vid sekelskiftet 
av socialdemokraten och folkbildaren Karl-Erik Forsslund. 
Forsslunds spindel, som symboliserar storstadens oöverskådlighet, 
konstrueras samtidigt som djur, ett farligt, giftdrypande monster, 
och som människa, en kättjefull, svettdrypande, sexuellt aktiv 
kvinna. I Forsslunds, om man så vill sexistiska föreställningsvärld 
markerar båda dessa bilder som här förenats i en enda, faran för 
att dras ner i den mekaniska livsfientlighet han fann överallt i den 
moderna tillvaron.146 När Forsslund försonas med moderniteten i 
bildningsromanen Göran Dellings (1906) trädgårdsstadsutopi, och 
senare i sin hembygdsjournalistik, har försoningen samtidigt en 
uttalad könspolitisk prägel, i önskan att isolera kärnfamiljerna från 
all utifrån kommande påverkan.147 Om de båda poeterna Rydberg 
och Forsslund utmärker sig i motståndet mot moderniteten som 
frambrytande kraft, hittar vi hos läkaren Curt Wallis strax efteråt 
en mer praktiskt inriktad antimodernitet och antiurbanitet, riktad 
mot storstadens konsekvenser: ”venerismen, alkoholismen och den 
däraf  följande ökade dödligheten i tuberkolos”.148 Men även här 
kombineras det socialpolitiska engagemanget med resonemang om 
kulturell nedgång – tvåbarnsfamiljerna utgör för honom det viktigaste 
beviset för att storstaden befordrar lättja149 – och fruktan för ”att vi 
hvita kulturfolk en gång i framtiden skola bli mindervärdiga såsom 
konkurrenter om världsherraväldet”.150 Om Rydbergs ordning var en 
återgång till gamla tider, och Forsslunds ”enhetsrikets” harmoniska 
försoning mellan gammalt och nytt, fanns den lösning Wallis såg 
framför sig snarast i rasernas och kulturernas krig.151

Slummen är en socialt konstruerad representation av den byggda 
miljö där de fattiga bor.152 Den utvecklades omkring mitten av 
1800-talet,153 när de urbana sociala klasserna i takt med rumslig 
segregering började förlora kontakten.154 På flera håll hände det 
att de lägre klasserna konstruerades i rastermer, som en art för 
sig, med liv som djurens eller värre, ständigt slavar under primitiva 
instinkter.155 En övertygelse växte långsamt fram om att de inte 
längre kunde nås på ett verksamt sätt bara genom spridandet av 
individuell moral.156 I efterdyningarna av koleraepidemierna och 
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socialstatistikens institutionalisering växte med början på 1840-talet 
istället de protosociologiska environmentalistiska teorierna fram.157 
Genom att medicinskt och statistiskt vetande fördes samman 
kunde intresset för första gången vändas mot hur människor som 
socialt konstruerade kollektiv – inte längre, som i upplysningstidens 
miljöteori, som individer158 – påverkades av sin omgivning.159 Denna 
orsaksrelation kunde konstrueras på två sätt: antingen så att den 
byggda miljön – det vill säga det faktum att man bodde tätt ihop – i 
sig själv skapade ett omoraliskt beteende, eller också att omoraliskt 
beteende orsakades av intensiv samlevnad med tvivelaktiga individer, 
vilken i sin tur befordrades av det höga tätboendet och andra 
egenskaper hos den byggda miljön.160

Det första temat, utspridningens, utvecklades 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.161 Chadwick 
använde begreppet trångboddhet (overcrowding), kontrasterat mot en 
konstruerad hushållscentrerad normalitet, och förklarade att hög 
befolkningstäthet förutom hygieniska risker också orsakade allvarliga 
moraliska och till och med politiska störningar.162 Han menade att det 
skulle vara mer rationellt om myndigheterna istället för att använda 
sig av fattigvårdens direkta sociala kontroll, började använda sig av 
den indirekta påverkan som sanitära och rumsliga reformer kunde 
medföra.163 Även om denna rapport – som var starkt påverkad 
av miasmateorin, uppfattningen att sjukdomar överförs genom 
nedsmutsad luft – kritiserades som ”ultrasanitär”,164 blev den mycket 
inflytelserik. Trångboddhet blev nästan per definition inte bara ett 
hygieniskt utan även ett moraliskt problem,165 delvis kanske också på 
grund av uppkomsten av den så kallade ”hyreshus-prostitutionen” i 
nyare bostadsområden under den andra halvan av 1800-talet.166

Det andra temat, åtskillnadens, handlar om ansträngningarna 
att skilja de arbetande klasserna från brottslingar och andra som 
kunde antas ha ett dåligt inflytande på dem, på ungefär samma sätt 
som man försökte hindra spridandet av sjukdomar. Denna rädsla 
för de ”farliga klasserna” var delvis en reaktion på 1830-talets 
arbetarradikalism.167 Vissa områden, senare också tekniska 
anordningar som broar och avloppsledningar, förklarades vara 
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farliga platser. Andra avgränsningar gjordes med hjälp av uppfattade 
lukter eller dialekter.168 Journalistiska beskrivningar av slumområden 
konstruerades ofta på samma sätt som imperialistiskt berättande om 
resor bland koloniernas infödda.169 Denna rädsla för följderna av att 
människor som ansågs fundamentalt olika bodde på samma plats, 
utvecklades till något som liknar den ”mixofobi” – rädslan för att 
”blanda kroppar och kulturer (eller mentala former)” – som enligt 
den franske fascismforskaren Pierre-André Taguieff  är hjärtpunkten 
i modern rasism170 – och som i samtiden även utvecklades till vanlig, 
universalistisk rasism, riktad exempelvis mot Englands irländska 
invandrare.171 Denna rädsla riktades också mot de arbetande kvinnor 
som ställt sig utanför dikotomin mellan de moraliska privatiserade 
hushållen och gatornas ”offentliga” kvinnlighet.172 Kvinnor skulle 
hållas borta från gatorna – där de blandades med männen – och de 
skulle även i hushållens rum ha sina särskilda zoner, fria från män, 
eller åtminstone från andra män än deras närmaste anhöriga.173 Den 
ordningsamma kvinnan, som mot alla odds kunde hålla sin familj 
samman, och hennes misskötsamma syster, berusad, högljudd, 
omgiven av olika män och med barnen springande omkring på gatan, 
blev viktiga symboler för ordning och kaos när livet i slummen skulle 
berättas.174 Omsorgen om kvinnlig ordning fördes även upp på en 
högre symbolisk nivå, i rädslan för de delar av staden som hade 
utvecklats spontant, det vill säga utan någon synlig och godkänd 
ordning, och därför, då de påminde om organisk natur, hade en 
feminin kodning som kontrasterade mot maskulint kodad regularism 
och monumentalism.175

Mitt tredje tema, terapeutiska medel, handlar om hur det urbana 
livets disciplinära problem skulle hanteras. På olika vägar försökte 
medelklassen överföra sina egna värderingar till arbetarklassen. 
Det enklaste sättet att göra detta var den strategi som användes 
av ”community improvement”-rörelsen, som leddes av den engelska 
fröken Octavia Hill. Den byggde upp ett system av strikt kontroll 
över sluminvånarna, utövad av frivilliga medelklasskvinnor.176 Men 
istället för denna direkta, kvasipaternalistiska kontroll, om än fortsatt 
nödvändig i innerstadens slumkåkar, utvecklades snart en alternativ, 
indirekt form av kontroll, egnahemsrörelsen, som inspirerats av 
rörelsen för öppna rum i innerstäderna, och de environmentalistiska 
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idéer om gröna områdens sociala effekter som tagit form.177 Tidigare 
hade medelklassens kamp mot slumbebyggelsen bara lett till rivandet 
av enskilda innerstadskvarter och, som exempelvis under den 
berömda ”haussmaniseringen” av Paris, att man tvingat arbetande 
människor till större trångboddhet och intensivare samlevnad.178 Men 
runt mitten av århundradet utvecklades både i texter179 och i praxis180 
visionen att genom utspridda enfamiljsstugor skilja familjerna åt och 
inreda husen på ett sätt som även höll könen åtskilda. Det effektivaste 
skulle givetvis vara om arbetarklassen på det sättet kunde förmås att 
börja övervaka sig själv, genom att äga utspridda stugor, där den 
flit som påtvingades av dryga amorteringar, men också ett verkligt 
intresse för trädgårdsarbete och dagligt pysslande med det egna huset, 
skulle sätta igång en självgenererande civiliseringsprocess.181 På detta 
sätt kunde på samma gång den direkta manliga homosocialiteten – i 
politisk organisering, men även i kvarterskrogarnas 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 har 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 
myndigheternas representanter om förhållandena i familjen) och för 
makens självkärlek (genom sin förmåga att sköta familjehushållet).182

En stuga med röda knutar

Anmärkningar om bostadssituationen och andra miljöfaktorer 
hade förekommit sedan slutet av 1700-talet i rapporter från 
provinsial- eller stadsläkarna till Sundhetscollegium. Från 1822 var 
denna typ av överväganden obligatoriska. Myndigheterna kunde 
här använda sig av läkarnas privilegierade inblick i privatfären.183 
Liksom hos fattigvården fanns ett intresse både av att samla den 
här typen av information och av att hindra de moraliska – och först 
i andra hand ekonomiska – effekterna av fattigdom och tiggeri.184 
Fram till 1870-talet var intresset dock i första hand inriktat på de 
moraliska effekterna av proletariseringen i sig, det vill säga att 
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småproducenter berövades sina existensmedel, än på effekterna av 
försämrade livsmiljöer. Detta gäller både godsägaren Carl Raabs 
varning för uppkomsten av en statarklass 1847,185 och rapporten från 
pauperismkommittén i Göteborg 1865.186

För Sveriges del verkar det som om moraliska och sanitära 
risker för första gången kopplades samman i byggmästaren A. E. 
Rudbergs plan för en total ombyggnad av Staden mellan broarna 
(Gamla stan) i Stockholm, som presenterades i en debattskrift 1862. 
Här fanns oro både för trångboddhet i sig och för blandningen 
av befolkningselement som hellre skulle skiljas åt. Detta var dock 
samtidigt ett extremt haussmanistiskt förslag och Rudberg förklarade 
också öppet att han bara bekymrade sig om nedrivandet av farliga 
miljöer, för att ersätta dem med kommersiella och administrativa 
byggnader, medan bostäder åt de fattiga var en underordnad fråga som 
han ansåg skulle hanteras i ett senare skede.187 Planen genomfördes 
aldrig, och i det förslag till stadsreglering som presenterades av en 
kommunal kommitté ledd av juristen Albert Lindhagen 1867, hade 
Staden mellan broarna helt utelämnats. I konsekvens med detta 
var också den environmentalistiska diskussionen begränsad; den 
handlade bara om trångboddhet, inte om nödvändigheten av att 
hålla olika slags människor åtskilda.188

I kommunalt material verkar den environmentalistiska diskussionen 
dyka upp på allvar för första gången under 1870-talets bostadskris.189 
Med hänvisning till internationell debatt hade en kommitté under 
fattigvårdsnämnden redan 1870 föreslagit byggandet av stugor 
åt arbetare, men eftersom krisen tycktes lätta beslöt kommittén 
ändå att överlämna initiativet åt den privata byggnadsindustrin, 
som visade sig vara helt ointresserad.190 Under den värsta krisen 
koncentrerades intresset på trångboddheten, men 1880 beklagade sig 
hälsovårdsnämnden på samma sätt som Rudberg tidigare, över det 
tillsynes nödvändiga men beklagansvärda ”innebosystem, som så i 
moraliskt som i hygieniskt hänseende utgör ett af  de mest förderfliga 
förhållanden inom hufvudstaden”.191 Dessa bekymmer uttrycktes 
ännu starkare i de två följande rapporterna (därefter innehåller 
nämndens rapporter 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 
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AB på Kungsholmen, där både utspridning, i tvåvånings stugor, och 
en åtskiljande byggnadsstil hade utförts 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 uti de kasernlika 
arbetarebostäderna.192

De goda effekterna av egnahemsägande, utspridning och åtskiljande 
betonades under 1870-talet både i teknologiska193 och medicinska194 
debatter. Den nära kopplingen mellan moraliska och sanitära 
överväganden är tydlig hos läkaren Hjalmar Wallqvist, i hans 
statistiska undersökning av bostadssituationen i Göteborg, utgiven 
1891: 

I den medicinska vetenskapen har nu Virchow genom sin ”cellulära 
patologi” brutit ny väg, i det han hänförde sjukdomar och deras 
botande till företeelser i cellen. Mer eller mindre medvetet, går 
sociologen 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 
symptom. Det ligger väl därför i öppen dag, att en noggrann 
kännedom af  familjens grundval: huset och bostaden, är af  största 
betydelse för en social patologi och – terapeutik!

Det var heller ingen tvekan om slutresultatet av dessa strävanden: 
”Familjernas isolering borde vara målet”.195

Fram emot sekelskiftet kan man märka en tematisk förändring 
i budskapet, i det att mer intresse visas för strävan till åtskillnad, 
än för själva trångboddheten. Bostadsbristen omkonstruerades till 
samlevandets problem, problematiken runt inneboendesystemet. 
Detta är tydligt även i exempelvis litteratören Gustaf  af  Geijerstams 
undersökning av bostadssituationen i Stockholm, publicerad 1894.196 
Liksom den undersökning av hamnarbetarnas levnadsförhållanden 
som publicerades av deras ombudsman Knut A. Tengdahl 1897 och 
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i linje med stadsläkarnas rapporter, baserade den sig på personliga 
besök i de fattigas hem. Vi ska snart återvända till Tengdahl, som 
kom att bli en viktig profil på bostadsreformrörelsens vänsterkant. 
Vid den här tiden utmärkte han sig främst genom att fortsätta 
att betona de materiella bristerna i bostadsbeståndet, framför de 
moraliska farorna. Även den korta diskussionen om inneboendet i 
hans rapport koncentreras på trångboddheten i sig, inte de moraliska 
följderna.197

Kommunal environmentalism

Personliga besök hos de fattiga var ett krav också i C. A. 
Söderlunds motion till Stockholms stadsfullmäktige i december 
1895, om att staden för första gången skulle anslå medel för en 
grundlig undersökning av bostadssituationen i Stockholm. Även 
om Söderlunds resonemang om behovet av att bygga egnahem åt 
arbetare i Stockholm uteslöts i beredningsutskottets utlåtande198 
– utskottet ville hålla kommunen utanför byggnadsmarknaden – 
betonades egnahemmens uppfostrande effekter i den rapport som 
blev resultatet av ansträngningarna, och som publicerades 1897:

Ett eget hus ställer familjen i skydd för den moraliska och fysiska 
smitta, som gärna vidlåder hyreskaserner. Därtill kommer, att 
dessa på arbetarne göra det neddragande intrycket af  fattighus. 
Möjligheten för arbetaren att bli husägare höjer hans kommunala 
och sociala intresse och blir därigenom en indirekt kulturfaktor.199

Denna rapport gav också för första gången pålitliga – och 
uppmärksammade – siffror på inneboendets utbredning.200 
När Söderlunds förslag att myndigheterna skulle ingripa på 
bostadsmarknaden, liksom liknande förslag från socialdemokrater 
och liberaler, avfärdades skedde det med direkt hänvisning till det 
kommunala stödet till den stockholmska varianten av Octavia Hills 
och John Ruskins ”community improvement”-rörelse, det filantropiska 
byggnadsaktiebolaget Stockholms arbetarehem, grundat 1892 av 
skollärarinnan Agnes Lagerstedt.201 Detta bolag gjorde sig känt 
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för sträng kontroll av sina hyresgäster, huvudsakligen utövad av 
de karaktäristiska kvinnliga vicevärdinnorna. Som Lagerstedt själv 
betonade, var bolagets första och viktigaste syfte att bekämpa 
inneboendesystemet. Att upplåta en del av sin lägenhet till 
inneboende straffades med att kontraktet omedelbart sas upp.202

Inneboendesystemet angreps både från efterfråge- och utbudssidan. 
Det vill säga, dels försökte man ordna andra bostäder åt unga ogifta 
arbetare, dels billigare bostäder åt barnfamiljerna, så att de inte 
längre var tvungna att hyra ut delar av sina lägenheter. Bankmannen 
Johan Henric Palme började 1898 agitera för att kommunen skulle 
bygga ungkarlshotell,203 ungefär samtidigt som hans kompanjon i 
Djursholms villastads AB, Edvard Fränckel, försökte göra något åt 
utbudssidan genom att försöka få staden att bygga för åtminstone 
sina egna arbetare.204

I riksdagens andra kammare försökte 1899 en socialliberal på 
stockholmsbänken, M. F. Nyström, använda trångboddhetsargument 
i en motion där han föreslog att staten skulle upplåta en del av sina 
egendomar i Järva, norr om Stockholm, för egnahem åt arbetare. 
Frågan var inte bara av lokalt intresse, menade han, eftersom ”den 
sedliga förskämning, som varder en följd af  permanent bostadsbrist 
/.../ naturligtvis måste återverka på landet i dess helhet”.205 
Motionen avslogs dock, och istället beslöt man att enbart utreda 
möjligheterna att stödja egnahemsgrundande på landsbygden.206 
Emellertid innefattades däri även de villa- och kåkförstäder som på 
många håll växte upp utanför stadsgränserna. När den kommitté 
som blev resultatet av dessa turer presenterade sitt utlåtande 1901 
betonade den visserligen att bostadsfrågan hade viktiga både sociala 
och kulturella implikationer, men vidhöll ändå att det viktigaste 
disciplineringsinstrumentet var att låta arbetaren äga både sin bostad 
och tomten den stod på.207 Detta innebar ideologiskt en tillbakagång, 
eftersom det, vad egnahemmen utanför städerna angick, begränsade 
egnahemsrörelsen till de mest välsituerade delarna av arbetarklassen, 
och eftersom befordrandet av individuell moral – genom ägandets 
ansvarstagande – överordnades den kollektiva reformeringen av 
arbetarklassen, genom bytet av livsmiljöer.

Det var en uppfattning motsatt den som Söderlund uttryckte i 
sin motion 1895, där han menade att staden måste äga jorden om 
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inte markprisstegringen skulle underminera alla socialpolitiska 
avsikter.208 I september 1902 grundades föreningen Studenter 
och arbetares bostadskommitté av Tengdahl, den liberala 
redaktören Gerhard Halfred von Koch, läkaren Axel Raphael, 
Transportarbetareförbundets ombudsman Charles Lindley och 
officeren Jacob Lagercrantz. Kommittén, som propagerade 
katedersocialistiska idéer om kommunalt markägande, la speciell 
vikt vid de moraliska effekterna av dåliga bostäder. Axel Raphael 
förklarade i sina föreläsningar för Stockholms arbetareinstitut 1902:

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 även de inneboende 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 demoraliserande utelif.209

Denna kommitté var en viktig mötesplats för socialdemokrater 
som Lindley och Tengdahl, och socialliberaler, med mer eller 
mindre konservativa drag, som von Koch, Lagercrantz, Raphael 
och Stockholms borgmästare Carl Lindhagen. Delar av den liberala 
falangen stod också bakom den skrivelse från Föreningen för 
välgörenhetens ordnande som lästes upp inför stadsfullmäktige 
i september 1902, och som ledde fram till att även en kommunal 
bostadskommitté tillsattes. Här framhävdes särskilt farorna både 
av ”trångboddhet samt det för sundhet och sedlighet vådliga 
inneboendesystemet”.210

En på sitt sätt avgörande debatt om inneboendesystemet ägde 
rum i stadsfullmäktige 1905, angående om kommunen skulle bygga 
ungkarlshotell. Den kommunala bostadskommittén var här mycket 
tydlig om vilka faror inneboendet förde med sig:

Det blir omöjligt för föräldrar och barn att vara ostörda tillsammans, 
och de mest intima förhållanden blottas på ett för anständigheten 
sårande sätt. Än värre är att förhållandet makarne emellan genom 
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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.211

Försäkringsdirektören Sven Palme, som var nära knuten till de liberala 
bostadsreformatörerna, 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 menade dock att inneboendet ändå 
skulle fortsätta så länge inget gjordes åt utbudssidan, bristen på billiga 
lägenheter för arbetarfamiljer. Tengdahl underströk betydelsen av 
att genom fullmäktiges ingripande skapa förutsättningar för en ny 
”bostadskultur”.212

Ett större Stockholm.

Redan i den föreläsning han höll vid bildandet av föreningen Studenter 
och arbetares bostadskommitté, hänvisade Tengdahl till en plan för 
Stockholms utvidgning.213 Planen hade gjorts upp av arkitekten Per-
Olof  Hallman, och presenterades av honom första gången den 22 
april 1902 vid en föreläsning inför Svenska teknologföreningens 
avdelning för husbyggnad. Den hade den strax tidigare publicerade 
Stuttgarts expansionsplan som förebild,214 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 de kommunala förhandlarna 
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, 
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eller ock leder planarbetet åt rätt håll. Så göra de flesta andra städer, 
hvarför kunna vi icke också göra det.215

Han fick omedelbart stöd i detta från von Koch i en inflytelserik artikel 
i Social Tidskrift,216 och av fattigvårdsinspektören Axel Lindblom, i 
dennes rapport från bostadskongressen i Düsseldorf.217 I november 
1903 höll föreningen Studenter och arbetares bostadskommitté 
ett stort offentligt möte, och sände därifrån ut en resolution, som 
fick stöd från en lång rad organisationer. Uppmärksamheten kring 
bostadsfrågan hade stor betydelse för det socialliberala genombrottet 
vid kommunalvalen 1903.218

Samma år presenterades fattigvårdsnämndens undersökning av 
bostadsbristen, sammanställd av Joseph Guinchard. Nämnden hade 
ägnat en hel del utrymme åt att kartlägga inneboende och lägenheter 
som beboddes av ”lösaktiga” kvinnor, och beskrev de sociala och 
moraliska konsekvenserna av att inte hålla dessa kategorier åtskilda 
från andra människor.219 Rapporten introducerade också diskussionen 
om rasens försämring i den stockholmska bostadsdebatten.220 Men 
framförallt erbjöd den bevis för att såväl trångboddheten som 
hyrorna hade ökat betydligt sedan 1897 års undersökning.221

I september 1903 publicerade von Koch en jämförelse mellan 
bostadssituationen i Stockholm och Köpenhamn, som gjorde tydligt 
att i den danska huvudstaden var lägenheterna ungefär dubbelt så 
stora och hyrorna ungefär hälften så höga som i Stockholm. Skälet 
till detta var, förklarade han, dess tyskinspirerade markpolitik, med 
stort kommunalt markägande.222 I april 1903 begärde Carl Lindhagen 
i stadsfullmäktige en aktivare kommunal markpolitik. 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.223

Senare samma år hade dessa tankar etablerats i den kommunala 
byråkratin. I september 1903 lämnade stadsarkitekten Kasper Salin, 
inspirerad av sommarens stadsbyggnadsutställning i Dresden, och 
stadsingenjören Herman Ygberg ett memorial till drätselnämndens 
första avdelning. Där förklarade de att staden borde börja göra 
upp planer för egnahemsbyggande på de obebyggda delarna 
av innerstaden. Särskilt, och detta i överensstämmelse med 
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utspridningstemat, varnade de för ”de faror, som i flera hänseenden 
äro förenade med sammanträngandet af  en större mängd menniskor 
inom ett rel. trångt begränsadt område, hvilket i de flesta fall blifver 
förhållandet uti storstäderna”: 

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

I dessa stugor skulle beredas möjligheter ”för familjefäder af  alla 
klasser att blifva sina egna hyresvärdar”.224 När von Koch senare under 
hösten uppmärksammade memorialet måste han dock konstatera 
att eftersom det på grund av tomtpriserna inte var realistiskt att 
tro att det skulle gå att bygga småhus på malmarna, måste staden 
expandera till de omgivande socknarna.225 Så resonerade även 
drätselnämndens första avdelning när det första stora markköpet, av 
egendomen Enskede söder om staden, föreslogs för stadsfullmäktige 
i mars 1904.226 Även i stadens svar i förhandlingarna med staten 
angående Norra djurgården, där staten ville ta ut ett markpris som 
motsvarade femvånings kvartershus över hela området, förklarade 
dess representanter (Ygberg, A. O. Alrutz, Axel Ekwall) att 
”samma fordran, billigt tomtpris, är den enda förutsättningen för 
att de eftersträfvansvärda ’enfamiljshusen’ skola utan alltför stora 
uppoffringar från den enskildes sida komma till stånd”.227 Samtidigt 
förklarade borgmästaren Lindhagen i riksdagens andra kammare att 
stadsborna i framtiden inte skulle bo så tätt som de dittills gjort, utan 
spridas ut och omges av ”någon natur”.228

Temat utvecklades vidare av von Koch i en artikel om 
trädgårdsstäder, skriven 1905, där utspridnings- och åtskillnadstemana 
uttrycks mycket tydligt, i förening med stora förhoppningar om de 
gröna trädgårdsstädernas betydelse för människornas både fysiska 
och andliga utveckling.229 I en föreläsning skriven vid samma tid blir 
det dock uppenbart att de viktigaste av de effekter han tänkte sig av 
egnahemsbyggandet var de disciplinära:
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Först och främst verkar det uppfostrande. Den som haft lyckan 
att förvärfva sig ett eget hem, om än aldrig så litet, står på en helt 
annan social ståndpunkt än den som nödgas lefva hela sitt lif  som 
hyresgäst under en annans tak. Han har fått något att intressera sig 
för, något som upptar hans lediga tid och hans kärlek till hemmet 
växer i samma mån som detsamma kan göras trefligare. Men 
jämsides med intresset för det egna hemmet, växer intresset för 
grannarnas, kommunens och statens angelägenheter. Det är därför 
som man tryggt kan påstå att det egna hemmet bidrager till att 
fostra goda medborgare och sålunda är av stor betydelse för landets 
utveckling.230

Till en motion till stadsfullmäktige 1907 bifogade han ett memorial 
skrivet av arkitekten L. J. Wahlman, vilken förklarade att den viktigaste 
svårigheten i modernt bostadsbyggande låg i att skilja husen från 
varandra, utan att samtidigt driva upp kostnaderna. Denna strävan 
till utspridning motsvarades av en åtskillnad inomhus, bland de 
viktigaste villkoren var att ”vägarna till hemmets ekonomiska och 
hviloområden ej böra korsa hvarandra”, och att husmodern skulle 
kunna övervaka hemmet från en plats som var väl avskild från resten 
av huset.231

Detta disciplinära tänkande var tydligt också i en motion till 
stadsfullmäktige i september 1907 av von Koch och läkaren 
Knut Kjellberg, angående öppnande av en kommunal fond för 
bostadsbyggande. Fastän von Koch redan i sin broschyr 1903 
dragit slutsatsen att det viktigaste bostadsproblemet i Stockholm 
var avsaknaden av lägenheter till priser som folk kunde betala,232 
föreslogs i den här motionen att kommunens ingripanden på 
bostadsmarknaden, vid sidan av egnahemmen på de nyköpta 
områdena vilka i förbigående nämndes som otillräckliga för att 
lösa bostadskrisen, enbart skulle ske för att uppmuntra byggandet 
av sådana bostäder som syftade till att hålla olika kategorier av 
människor åtskilda från varandra. Ogifta manliga och kvinnliga 
arbetare skulle bo på arbetarhotell, tuberkulösa skulle ha egna, 
välvädrade lägenheter, ordentliga hemlösa familjer skulle hållas borta 
från misskötsamma människor i samma situation – och stadens egna 
arbetare och tjänstemän skulle ha bostäder på sitt håll. Motionärerna 
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ansåg de sociala och moraliska farorna till skillnad från de hygieniska 
så välkända att de inte behövde utredas närmare.233 I den kommunala 
bostadskommitténs slututlåtande fanns också en diskussion om 
kvinnliga bostadsinspektriser - nödvändiga, ansåg man, eftersom de 
var de enda som kunde vinna husmödrarnas förtroende.234

Den nyutnämnda lantegendomskommittén, som skulle administrera 
egnahemsbyggandet på stadens egendomar, presenterade sitt första 
program på hösten 1907 och förklarade då att andra principer 
skulle gälla där än för landsbygdens egnahem. Genom att staden 
behöll äganderätten till marken kunde den inte bara begränsa 
markspekulationen, utan även diktera att de nya områdena nästan 
uteslutande skulle bebyggas med stugor i parkliknande lantlig miljö. 
Stugorna skulle till skillnad från marken ägas av dem som bodde där, 
och vara väl utspridda.235 I tomträttskontraktet försäkrade man sig 
om familjernas åtskillnad och isolering:

/§4/ Ej må i lägenhet inhysas personer på ett sätt, som uppenbarligen 
ej är förenligt med god hälsovård eller sedlighet.

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.236

Ytterligare en faktor, som hade ett otvetydigt inflytande på 
kommunens bostadspolitik under den här perioden, förtjänar att 
nämnas. Då talar vi inte om omsorg om de fattigas hälsa. Det dröjde 
till 1904 innan hälsovårdsnämnden alls erkände sambandet mellan 
tuberkolosen och de dåliga bostäderna. Inte förrän 1906 utsågs en 
effektiv bostadsinspektion.237

Istället handlar det om oron för de oordnade privat byggda 
kåkstäderna utanför stadsgränsen. Enligt tidens lagstiftning var 
byggande utanför stadens gränser nästan oreglerat, något som 
mindre nogräknade spekulanter gärna utnyttjade. von Koch hade 
1902 vänt uppmärksamheten mot kåkstäderna i sin ovan nämnda 
artikel i Social Tidskrift.238 I april 1903 lämnade överläraren Sven 
August Kinnwall och läkaren Clemens Gottfrid Rystedt en motion 
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till stadsfullmäktige, där de föreslog att en kommitté skulle utses 
för att undersöka möjligheten att administrativt inkorporera 
de omgivande socknarna. Motionärerna intresserade sig mest 
för möjligheten att därigenom kunna beskatta invånarna och 
industrierna i områdena, medan polis- och bostadsfrågor var en 
underordnad fråga.239 Motionen avslogs, eftersom drätselnämndens 
första avdelning – stadens finansförvaltning – föredrog att skaffa sig 
äganderätten till stora delar av den aktuella marken innan den skulle 
överta det administrativa ansvaret (och därmed följande kostnader). 
Avdelningen höll dock med om att den övergripande målsättningen 
måste vara att reglera dessa områden.240

Det dröjde inte länge innan stadsfullmäktige på överståthållarens 
initiativ måste ta upp frågan igen. När ett utlåtande slutligen 
avlämnades 1908 hade omsorgen om ordningshållandet avancerat 
till att bli det viktigaste motivet. Det var känt, framhöll kommittén, 
att ”dessa omgifningar utgöra tillhållet för åtskilliga mer eller mindre 
samhällsfientliga element”.241 Till detta kom att det också var 
angeläget att staden rent rumsligt med sina administrativa gränser 
utgjorde en sluten och harmonisk enhet, så att stad och land inte 
blandades. Här syns, integrerat med resonemang om de svårigheter 
som tidens olika lagstiftning för stads- och landsbygdskommuner 
innebar, även den tidigare nämnda omsorgen om att skilja skapad 
från spontan ordning, kultur från natur. Det var denna omsorg 
som motiverade inkorporeringen av hela socknar, inte bara de små 
stadsliknande områden som dragit uppmärksamheten till sig.242

Klagomålen på dessa områden, de enda delar av stockholmsområdet 
som inte bara var spridda ruckel utan kan definieras som territoriell 
slum, var under några år en viktig representation i den kommunala 
debatten. Den åsikt som uttrycktes i Stockholms-Tidningen i februari 
1905, att i dessa kåkar ordningsamma arbetare bodde tillsammans 
med slödder, var typisk och blev alltmer det övervägande perspektivet, 
som kom att undantränga de tidigare farhågorna för de hygieniska 
villkoren.243 Denna övertygelse producerade den rädsla för ”farliga 
klasser” som syntes tydligt i den kommunala bostadskommitténs 
uppfattning att de tätbebyggda områdena utanför stadsgränsen inte 
bara skapade hygieniska, utan även moraliska faror.244 Eftersom 
inkorporeringen uppenbart skulle dröja, blev denna rädsla istället 
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ett välkommet verktyg i debatten för bostadsreformatörerna och 
drätselnämndens första avdelning, i deras strävan att utvidga stadens 
markinnehav. Om man inte köpte upp marken, skulle nya kåkstäder, 
bortom stadens kontroll, byggas där.245

Avrundning

I den här essän har jag presenterat de tre teman som jag menar 
tillsammans utgör en disciplinär bostadsdiskurs. Dessa tre är viljan 
att sprida ut de människor som ska disciplineras, att skilja olika 
kategorier av människor åt, och, slutligen, övertygelsen att en 
självgenererande civiliseringsprocess kan sättas igång genom att man 
låter arbetarklassen bygga egnahemsstugor, där dess medlemmar 
omgivna av natur kan leva ett fridfullt familjeliv. Jag härledde också 
dessa teman från mycket gamla föreställningar om stads- och lantliv, 
och hävdade, i Raymond Williams efterföljd, att de föreställningar 
som uttrycks i dem fungerar som metaforer som bestämmer hur 
människor förstår och hanterar social förändring.

Därefter spårade jag dessa teman genom västeuropeisk och 
svensk 1800-talshistoria. Jag hävdade att den särskilda rationalitet 
som konstruerades i enlighet med dessa teman bestämde hur 
bostadsbristen i det tidigindustriella Stockholm skulle hanteras. Rent 
instrumentellt verkar det mest rationella sättet att åtgärda en brist på 
bostäder vara att på något vis påverka byggnadsindustrin att producera 
de typer av bostäder som det är störst brist på. Avsaknaden av politisk 
demokrati och liberala doktriner hindrade ett sådant handlande, som 
skulle ha inneburit kommunalt ingripande på bostadsmarknaden. 
Istället köpte kommunen upp stora markområden i de omgivande 
socknarna och iordningställde dem för egnahemsbyggande – detta 
skedde trots att ingen trodde att byggandet där skulle få en sådan 
volym att det skulle kunna häva bostadsbristen. Vi kan bara förstå 
ett sådant handlande genom den rationalitet som den disciplinära 
bostadsdiskursen erbjuder. Dess teman är i sin tur representationer 
för en rädsla för staden, som djupast sett är en rädsla för förändring.

56

Inlaga Ensk3.indd   56 2015-07-31   02:06:22



Tomträtten som nationell lag och kommunal 
politik strax efter sekelskiftet 1900

Ett avgörande steg på vägen mot den sociala bostadspolitiken var 
det rättsinstitut om nyttjanderätt till fast egendom som infördes i 
jordabalken genom riksdagsbeslut 14/6 1907 (och som numer ingår 
i jordabalkens 13 kapitel).246 Tomträtten, eller arvsbyggnadsrätten 
som den direkta översättningen från tyskans Erbbaurecht var under 
en period, infördes på Stockholms och Göteborgs stadsfullmäktiges 
begäran, men det var bara i Stockholm som den kunde etableras 
i stor skala och än idag är det i Stockholm, möjligen vid sidan av 
Sundbyberg, som den används mest konsekvent.247 Att det blev så 
är ett problem som intresserat en del historiker före mig, och som 
jag hoppas att jag ska kunna bidra till att kasta lite ljus över i det här 
kapitlet.

 Stockholm hade under en period viss världsberömmelse för sitt 
stora markinnehav, som bland västerlandets storstäder bara kunde 
utmanas av Amsterdams, där ju speciella geografiska omständigheter 
spelat in. När den här texten först skrevs (1997) ägde staden 68 procent 
av marken inom kommunens gränser, 55 procent av bostadsmarken. 
Eftersom den privatägda och den statligt ägda marken i första hand 
ligger på malmarna, inom det gamla stadsområdet, har stadens 
inflytande över byggandet de senaste decennierna varit ännu större 
än dessa siffror låter antyda. Av de 20.000 bostadslägenheter som 
projekterades under de fem åren 1990-1994 var det bara 6 procent 
som berörde privatägd mark.248 Detta stora markägande beror inte 
enbart på att staden köpt så mycket mark, utan också på att den 
fram till 1990-talet konsekvent behållit marken, åtminstone den 
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mark som använts för bostadsbyggande, och detta i princip oavsett 
politisk regim i stadsfullmäktige.249 Detta innebär inte nödvändigtvis 
att Stockholms intervention på byggnads- och bostadsmarknaderna 
är mer uttalad än på andra håll. Som Adolf  Dieter Ratzka påpekar 
måste varje stads administration på något sätt ingripa mot de 
konsekvenser såväl vad gäller exploateringsgrad, segregation och 
inkomstfördelning, som för den kommunala budgeten, som en 
marknadsstyrd rumslig allokering får i stadsrummet. Men detta 
kan ske på olika sätt, med beskattning, subventioner, administrativa 
sanktioner och så vidare, som inte alls behöver involvera ett stort 
kommunalt markägande.250 Det som utmärker Stockholm är därför 
inte i första hand omfånget av kommunalt ingripande, utan att 
staden har valt en form för marknadsregulering som inte i samma 
utsträckning valts på andra håll. Detta föranleder två, eller egentligen 
tre frågor. Den första av dessa, vilken alltså kan uppdelas i två, 
är: varför infördes tomträtten och varför har den upprätthållits 
konsekvent i Stockholm men inte på andra håll? Detta kommer jag 
att diskutera i de avsnitt som följer på detta. Den andra, som jag kort 
ska diskutera i de avslutande delarna av det här första avsnittet, är: 
vilka konsekvenser har tomträtten haft för Stockholms rumsliga och 
klassmässiga fördelningsmönster?

TOMTRÄTTENS KONSEKVENSER

Det kanske viktigaste med ett omfattande och ihållande kommunalt 
markinnehav är att det blir möjligt för kommunen att aktivt välja 
mellan olika målsättningar, på ett sätt som marknadsstyrd allokering 
aldrig tillåter. Närmare bestämt har Stockholms kommun under 
de snart nittio år den använt tomträtten haft att välja mellan å ena 
sidan bostadspolitiska, å andra sidan beskattningsmässiga mål. 
Markägandet har om inte annat gett kommunen en möjlighet att 
bortse från byggnadstomternas marknadsvärden, så länge det 
sammanlagda utfallet av markpolitiken betalade sina kostnader. 
I praktiken har detta inneburit att kommunen subventionerat 
sina egnahemsägare på tomträttsmark, med ett belopp som 1974 
beräknades till årligen ungefär 900 kronor per hushåll i den tidens 
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penningvärde - en subvention som dock i praktiken kunde ha tillfallit 
enbart den första ägaren, om hon lyckats sälja sitt hus för ett rätt 
uppskattat marknadspris.251 Någon motsvarande subvention nådde 
dock aldrig stadens hyresgäster i flerfamiljshus på tomträttsmark 
(av skäl som jag återkommer till nedan). Dessa blev för den skull 
inte lottlösa. När upplåtelserna till flerfamiljshus började på allvar 
1934 etablerades snart ett markfördelningssystem som på stadens 
ytterområden gav fastighetsnämnden (eller sannolikt i första hand 
dess kontor) ett mycket stort inflytande över vilka byggherrar, 
och därmed också upplåtelseformer, som skulle förekomma. Som 
kulturgeografen Kerstin Bodström visat har detta, oavsett vilka 
de politiska målsättningarna varit under skilda epoker, medfört 
en klassblandning som skulle ha varit omöjlig under ett renodlat 
marknadssystem. Det har också inneburit att de kommunala, sociala 
bostadsföretagen fått sin beskärda del av de bästa tomtlägena - vilket 
även i sig sannolikt minskat graden av stigmatisering av de kommunalt 
byggda bostäderna. Det faktum att kommunens bostäder spritts ut 
över stadsrummet har också möjliggjort en flexibel hyresreglering 
(bruksvärdesystemet) och likaså att kommunen kunnat utöva ett 
disciplinerande inflytande över byggherrrarna, där åtminstone 
under socialdemokratisk majoritet mindre seriösa bolag inte kunnat 
komma ifråga.252 

Geografen Huon-Joo Park har gjort en jämförande undersökning 
mellan byggandet av stadsdelen Skärholmen i södra Stockholm, och 
stadsdelen Jamsil i Sydkoreas huvudstad Seoul, där stadsbyggandet 
sker i enlighet med ett marknadssystem som i mycket liknar den 
köp-och-säljpolitik som praktiserades i Stockholm under slutet av 
artonhundratalet, och i Stockholms innerstad även långt senare. Park 
visar hur Stockholm, med hjälp av tomträtten, lyckats skapa en både 
mer blandad och mindre exploaterad stadsmiljö, där markaffärerna 
praktiskt taget undandragits marknaden (det går inte att göra några 
vinster på marken).253 I själva verket var markpriserna, påpekar Park, 
så låga att staden gjorde en realförlust på exploateringen (till skillnad 
från Seoul som sålde marken dyrt).254  Detta markerar i själva verket 
det kanske kraftigaste brottet med den markpolitik som föregick (och 
länge existerade parallellt med) tomträttens införande i Stockholm.255 
Den nya markpolitiken innebar ständiga ränteförluster, för år 1973 
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uppskattade till 46 miljoner kronor i den tidens penningvärde, 
huvudsakligen orsakade av de på grund av inflationen extremt låga 
avgälderna för egnahemstomterna.256 En uppskattning för tidigt 
nittiotal ligger runt 200 miljoner kronor i årlig förlust (gentemot 
föreskriven ränta).257 Staden betalade alltså ett pris för tomträtten. För 
det fick staden bättre ordnade och glesare bebyggda bostadsområden. 
Vidare verkar, att döma av beräkningar utförda av ovan nämnde 
ekonomen Adolf  Dieter Ratzka, markpolitiken ha medverkat till 
markvärden som iallafall inte överstiger och möjligen är lägre än vad 
urbaniseringsgraden i Stockholm skulle ha inneburit under andra 
förutsättningar.258 Under sjuttiotalet luftades en del missnöje över 
det ekonomiska utfallet, och Ratzka avslutade själv sin undersökning 
med att föreslå drastiska höjningar upp till marknadsräntor även 
för egnahemstomterna, vilket i stor utsträckning också sedan dess 
blivit fallet.259 De friköptes sedan till stor del. Även i detta fall har 
det emellertid legat i stadens händer att göra en politisk avvägning 
mellan bostadssociala och beskattningsintressen.

När tomträtten, i samband med det socialdemokratiska 
maktinnehavets stabilisering och den andra urbaniseringsvågen på 
1940-talet spreds även till mellanstora städer, var det dock inte i första 
hand de bostadssociala målen som lockade till sig det största intresset. 
I den statliga bostadssociala utredningen (andra delen, 1947), var 
det snarare tomträttens möjligheter att förenkla planeringsarbetet 
som lyftes fram. Utredningen framhävde särskilt behovet av 
att snabbt kunna genomföra omfattande omstruktureringar av 
sammanhängande områden, i takt med att ett i texten märkligt 
oproblematiserat ”samhälle” växlade skepnad och önskningar:

Som tidigare framhållits har emellertid gällande lagstiftning enligt 
utredningens mening tagit alltför litet hänsyn till behovet av 
rekonstruktion av stadsbebyggelsen, till att stadsplanerna kunna 
komma att åldras i samma takt som - eller snabbare än - byggnaderna.

Utredningen verkade dock ganska pessimistisk i fråga om 
möjligheterna att i någon större utsträckning kunna öka tomträttens 
utbredning över landet - ”[p]raktiskt politiska och ekonomiska 
skäl tala emellertid för att tomträtten endast relativt långsamt kan 
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utbyggas”260 - och föreslog därför en egen lösning, ett tidsbegränsat 
byggnadslov, som med motsvarande konsekvenser även skulle kunna 
användas på privatägd mark.261 

Den enda systematiska undersökning som tidigare utförts om hur 
det gick till att etablera tomträttsinstitutet, är Thord Strömbergs 
undersökning av förhållandena i de mellansvenska städerna Karlstad, 
Norrköping och Örebro. När tomträtten infördes i dessa städer 
skedde det i början av den socialdemokratiska skördetiden, och den 
kom i varierande mån att kopplas till den ideologiska offensiv som 
följde på 1944 års efterkrigsprogram och strävan att rulla tillbaka 
de kommunistiska valframgångarna i krigstidens slutskede. Även 
de borgerliga försöken att i sin tur möta den socialdemokratiska 
offensiven spelade naturligtvis in. Strömberg visar att i samtliga 
fall var det planeringsargumentet som användes i första hand, och 
i den form som fördes fram av den bostadssociala utredningen, 
det vill säga mindre önskan att regulera byggandet än att förenkla 
det kommunala handhavandet av stora projekt. Vidare blåste det i 
samtliga fall upp strid angående beskattningsinstrumentet, eftersom 
indragning av värdestegringsvinster av den borgerliga oppositionen 
liksom av en del socialdemokrater uppfattades som en åtgärd som 
gick utöver tidens samförståndsanda. Eftersom de bostadssociala 
spörsmålen togs om hand genom andra åtgärder, hamnade det 
argumentet i skymundan. 

Det kanske mest slående resultatet av Strömbergs undersökning är 
annars det faktum att tomträtten, sedan den väl beslutats, i samtliga fall 
kom att spela en ganska undanskymd roll och i första hand användas 
för egnahem i periferin. Bostadspolitiken kom istället att i hög grad 
bedrivas inom lokala tillväxtkoalitioner med bristande demokratisk 
insyn, där möjligheten att göra vinster på markvärdestegring inte 
tillhörde de frågor som gärna diskuterades. Det enda undantaget var 
i någon mån Karlstad, där (på ett sätt som påminner om sekelskiftets 
Stockholm) tomträttens ställning tidigt stärktes av att en viktig 
kommunalpolitiker inom högern, tillika bankman, tidigt tog ställning 
för den.262 Givetvis är denna typ av koalitioner typisk snarare för 
svensk kommunalpolitik, eller kommunalpolitik överhuvudtaget, 
än för den ena eller andra varianten av markpolitik. Som Kerstin 
Bodström poängterar karakteriserades också den stockholmska 
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modellen av nära kontakter inom ett slutet sällskap, trots att det 
kommunala markägandet ju undanröjde mycket av risken för 
spekulation och därmed teoretiskt hade kunnat kombineras med 
ett betydligt öppnare förfarande.263 Som Strömberg understryker 
måste vi, för att förstå dessa variationer, istället förstå de historiska 
förutsättningar, och inte minst de ”medvetandestrukturer” i vilka 
de markpolitiska alternativen stöps och verkar.264 Jag ska genom en 
den här gången ganska strikt kronologisk genomgång visa hur dessa 
strukturer i mötet med tomträttsinstitutionen resulterade i former 
som varit och är unika för Stockholm.

MARKPOLITIKENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Ofria tomter, med hembudsrätt för staden (staten, kyrkan) och 
uthyrda mot tomtören, förekom redan i de medeltida svenska 
städerna. Från slutet av 1700-talet hamnade dock dessa tomter i allt 
större utsträckning i privat ägo, ofta lösta med summor som långt 
understeg det verkliga värdet.265 Under 1800-talets sista kvartssekel 
reglerades byggandet i städerna framförallt av tre lagrum. De båda 
första var 1874 års byggnads- och hälsovårdsstadgor, som reglerade 
hushöjden i förhållande till gatornas bredd och föreskrev femvånings 
stenhus i kombination med 18 meter breda gator som maximal 
täthet, samt gav hälsovårdsnämnderna rätt, men inte skyldighet, att 
ingripa mot hälsovådliga bostäder.266 Den tredje var 1875 års kungliga 
förordning om lagfart å fång till fast egendom, förnyad 1889, vilken 
tolkades som ett förbud mot nya upplåtanden av ofria tomter. 
Redan 1857 hade upplåtandet av tomt med ständig besittningsrätt 
förbjudits och den maximala upplåtelsetiden begränsades till tio 
år. Under sådana förhållanden var det naturligtvis omöjligt att få 
byggnadskredit, även om belåning var tillåten från 1895. Städerna 
byggdes, med något undantag267, därför nästan enbart på privatägd 
jord.268 Från det att förordningen om tjugoårig hävd instiftats 1881 
pågick också ständiga rättsprocesser där städerna, med skiftande 
framgång, försökte kräva tillbaka ofri tomtmark som sedan länge 
betraktats som privatägd, processer som inte direkt tjänade till att 
göra det kommunala markägandet populärt.269
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Eftersom staden utöver övervakandet av byggnadsstadgan 
saknade legala medel att reglera byggandet, och eftersom den snabba 
urbaniseringen garanterade en pålitlig efterfrågan på nya bostäder, 
blev snart största möjliga täthet också den enda ekonomiskt möjliga. 
Tomter omsattes snabbt, intill dess att det maximala marknadspriset 
tagits ut. Detta var den ekonomiska grunden för hyreskasernernas 
epok. Eftersom staden var skyldig att bekosta gator, vatten och 
avlopp, tvingades även den ut på tomtmarknaden. Större delen av 
den urbana infrastrukturen betalades därmed inte via kommunala 
skatter, utan genom de affärsvinster som staden kunde göra genom 
att sälja de delar av tomterna som den inte behövde för egen del 
till bostäder och industrier. Via marknadskrafterna skapade den 
politiken flera externa effekter; förutom ett ytterligare uppdrivet 
tomtpris, även en kommunalägd slumbebyggelse på de tomter där 
staden väntade på tillräcklig värdestegring, och stora tröskeleffekter 
för byggnadsnäringens del.270 I förlängningen innebar det större 
fluktuationer i bostadsbyggandet.271

En ytterligare svårighet var att den reglerande lagstiftningen 
bara gällde inom stadens gränser (det fanns dock en särskild 
hälsovårdsstadga för landsbygden, liksom en arrendelag). Både 
lägre tomtpriser och möjligheten att undgå såväl byggnads- 
som den hårdare hälsovårdslagstiftningen, ledde därför till att 
kåkstäder för arbetarbefolkningen byggdes strax utanför städerna. 
Arrendelagstiftningen, som förbjöd inteckning för byggnadskredit 
och föreskrev en maximal arrendetid på 50 år, varefter byggnaderna 
utan ersättning skulle överlämnas till markägaren, bidrog till den 
usla boendestandarden i kåkstäderna. Möjligheten att inom kort 
inlemma dessa områden i stadens än mer expansiva tomtmarknad, 
varvid kåkarna naturligtvis måste röjas undan, bidrog likaså.272 Bland 
annat av dessa skäl tillsattes 1884 en kommitté med uppdrag att 
reformera lagstiftningen.273 Till det lagförslag som avgavs 1885 lades 
en reservation av ledamoten J. G. Richert:

Byggnadsstadgan har sålunda, så vidt jag förmår bedöma, i stället för 
storslagna städer framkallat planlösa byggnadsgrupper, der arbetarne 
i saknad af  alla samhällsförmåner och vanliga beqvämligheter, 
såsom gator och vattenaflopp, lefva i smuts och osundhet, skilde 
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från mera bemedlade och lyckligt lottade medmenniskor, och der 
deras barn under dåliga föredömen uppväxa till förstärkning af  de 
farliga samhällsklasserna.274

  
Richerts tanke var att en skärpt lag skulle göra det möjligt att reglera 
stadstillväxten med administrativa medel, genom att städernas 
lagstiftning även skulle gälla utanför stadsgränserna, i alla sorters 
tätbebyggda samhällen.275

Vikten av att reglera tomtmarknaden uppmärksammades i 
Stockholms stadsfullmäktige 1895 i liberalen C. A. Söderlunds 
motion om tillsättandet av en kommitté för att utreda Stockholms 
bostadsfråga. Han konstaterade att den rådande institutionella ramen 
drev fram en ensidig produktion av

stora hyrespalatser, hvilka möjligen äro bra för medelklassen 
och de förmögna, men bestämdt hafva sina stora hygieniska, 
ekonomiska och sociala olägenheter för samhällets talrikaste 
klass, nämligen arbetarebefolkningen.276 

Men de egnahem han efterlyste skulle å andra sidan inte kunna 
åstadkommas med mindre än att ”de tomter, /det tänkta filantropiska 
bostads-/bolaget förvärfvar och bebygger, böra, om bolaget skall 
fullfölja sin bestämmelse, för alltid afstängas från möjligheten af  
värdeökning genom samhällsutvecklingen”.277 Drätselnämndens 
första avdelnings och beredningsutskottets respektive utlåtanden 
bortsåg dock helt från den åsikten - avdelningen berättar till och med 
om ett av flera projekt vid den här tiden som gick ut på att bygga 
egnahem åt arbetare inom stadens gränser (på Kungsholmen), där 
varje hus skulle ligga på egenägd mark. De nöjde sig med att uttala 
sin förhoppning att marknadskrafterna och filantropin gemensamt 
skulle kunna lösa arbetarebostadsfrågan.278

 Vid nästa framställning i frågan, som föranleddes av en skrivelse 
från liberala valmansföreningens centralstyrelse i november 1898, 
formulerades regleringstanken på ett helt annat sätt. Begäran gällde 
nu istället att staden borde sälja tomter billigare än marknadspris. 
I gengäld skulle ett villkor för försäljningen vara att tomterna bara 
fick bebyggas med billiga smålägenheter.279 Drätselnämndens första 
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avdelning konstaterade att lagen inte tillät sådana villkor, och att 
marknadskrafterna därför snart skulle tvinga upp priset även på 
de tomter som staden sålt billigt, men att förtjänsten då inte skulle 
komma kommunen tillgodo.280 Det är oklart om svaret implicerar 
att staden inte ansåg sig vara en så stor aktör att den bara genom 
att sälja till underpris skulle kunna reglera marknaden. Ett sådant 
agerande skulle hursomhelst knappast ha ansetts förenligt med den 
kommunala förvaltningens uppgifter.

Åren kring sekelskiftet såg också uppkomsten av en ny institution, 
egnahemslagstiftningen. I en av de motioner som föregick utredning 
och lag, stockholmsliberalen M. F. Nyströms, talades i första hand 
om egnahem för Stockholms arbetare. Nyström presenterade 
ett konkret förslag om upplåtelse av delar av kronoegendomen 
Järvafältet nordväst om Stockholm. Däremot ville han varken uttala 
sig till förmån för arrende eller försäljning - om tomterna skulle 
säljas måste det, förklarade han, ske med så lång amorteringstid att 
även arbetare skulle kunna klara av den.281

När egnahemsutredningen presenterade sitt utlåtande 1901 var 
dock stadsarbetarna inte bara undantagna från diskussionen, utan 
även från möjligheten att arrendera ut tomter:

Staten synes nämligen icke böra vidtaga åtgärder i syfte att 
understödja arbetarne i deras sträfvande efter egna hem, med mindre 
än att de sålunda bildade hemmen förvärfvas under eganderätt, som 
omfattar såväl sjelfva jordområdet som åbyggnaderna.

Det sades också klart ut att det viktigaste skälet till denna ensidiga 
betoning av det privata markägandet var dess normskapande 
funktion:

Denna uppfattning stöder komitén dels derå, att man allenast 
då kan hos arbetare påräkna det intresse för det egna hemmets 
ändamålsenliga ordnande, vidmakthållande och förkofran, som gör 
honom förtjent af  understöd, dels derå, att endast i sådant fall nödig 
säkerhet lämpligen kan beredas för de medel, som staten skulle till 
honom för ändamålet utlåna.282

Kommittén konstaterade att det var en naturlig mänsklig drift hos 
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människan att vilja äga sitt hem, och att ett eget hem skulle befordra 
såväl sparsamhet och arbetsamhet som känsla för ”hembygd och 
fosterland”. Inte minst skulle bofasta arbetare vara pålitligare.283

M. F. Nyström återkom 1902 med en motion där han ville att 
riksdagen skulle skriva till Kungl. Maj:t för att utreda frågan om 
hur ”samhällen, upprättade i afsigt att åt arbetare och mindre 
bemedlade personer bereda egna hem och billiga bostäder, må 
bevaras för sitt ursprungliga ändamål”. Lagutskottet avfärdade 
motionen som alltför oprecis, men i den reservation som liberalen 
Carl Lindhagen lämnade upprepades kravet på utredning. Lindhagen 
hänvisade uttryckligen - liksom Nyström tidigare, med stöd av 14 
vänsterliberaler och socialdemokrater, gjort i motion 50/1902 - till 
den tyska institutionen Erbbaurecht och la till Nyströms motivering 
också behovet av att hindra tomtspekulationen och att skapa ett 
utvidgat nyttjanderättsbegrepp.284 I debatten framhöll Nyström den 
principiellt viktiga ståndpunkten att man inte kunde räkna med att 
byggnadsstadgan skulle kunna lösa de problem som diskuterades, 
eftersom den enbart var en administrativ kunglig förordning och 
därför stod sig slätt mot civilrättsliga krav, grundade på av riksdagen 
stiftade lagar.285 Utskottets uppfattning segrade dock i kammaren, 
med 131 röster mot 69.286

Denna reservation framhölls åter när Lindhagen kritiserade 
utredningen i Social Tidskrift, och vände sig mot att arbetare inte 
skulle kunna skaffa sig bostad utan att skuldsätta sig även för 
tomten, och av G H von Koch, som vände sig mot de påträngande 
frågor som de lånesökande skulle svara på, efter modell från 
fattigvårdens moraliska kontrakt.287 På hösten 1902 diskuterades den 
tyska tomträttslagstiftningen vid den liberale läkaren Axel Raphaels 
föreläsningar för Stockholms arbetareinstitut.288

*

Tysk arvsbyggnadsrätt härstämmar av allt att döma från den romerska 
rättens superficies, och fick sin socialpolitiska anknytning först sent. 
Det var den tyska jordreformrörelsen som mot slutet av 1800-talet 
lanserade den som en lämplig lösning på jordfrågan. Till skillnad 
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från de svenska ofria tomterna var tomter med arvsbyggnadsrätt 
fullt inteckningsbara. Däremot hade, liksom vid det svenska arrendet 
men till skillnad från vad som blev svensk tomträtt, markägaren 
ingen, eller mycket begränsad lösensskyldighet vid upplåtelsetidens 
slut. Den användes därför i första hand vid byggande av bostäder 
för stats- eller kommunalanställda, då man ju kunde använda sig av 
statliga eller kommunala lån.289

*

Våren 1903 överlämnades fyra motioner, två vardera till de båda 
kamrarna, om förändringar i lagen om nyttjanderätt till fast egendom. 
Stockholmsdirektören G. F. Östberg, välkänd profil i stadsfullmäktige 
och dess vice ordförande 1904-07, motionerade i första kammaren. 
Han utgick från stadens svårigheter med att erbjuda billiga tomter 
för bostäder utan att riskera att de användes för markspekulation. 
Syftet med motionen var mycket allmänt angivet, nämligen att med 
hjälp av en utvidgad nyttjanderätt stimulera bostadsbyggandet för 
framför allt den fattiga arbetarbefolkningen. I en särskild motion 
begärde han också en lagändring, så att den upplåtna tomten kunde 
intecknas.290 Östbergs argument var inriktade på att främja den 
kommunala ekonomin, genom att kunna behålla både stadsinvånarna 
och industrierna inom skatteupptagningsområdet.291 Henrik 
Hedlund från Göteborg, som motionerade i andra kammaren, 
framhöll istället behovet av att reglera tomtmarknaden. Framför allt 
skulle upplåtande med nyttjanderätt - han hänvisar uttryckligen till 
tysk arvsbyggnadsrätt - göra det möjligt att genom avgifter dra in 
jordräntan till kommunen. I slutet av motionen nämner dock även 
han möjligheten att på detta vis förbättra den fattiga arbetarklassens 
bostadsförsörjning.292

Även denna gång slutade behandlingen av motionerna med 
reservationer.293 Lagutskottet framhöll å ena sidan i enlighet med 
den uppfattning som egnahemsutredningen hade torgfört, att 
”nyttjanderätt till tomt icke kan så som äganderätten innebära 
uppmuntran att å tomtens bebyggande nedlägga arbete och 
kostnad”.294 De menade till och med att ett sådant institut skulle
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stå i strid med den i våra dagar med så varmt intresse omfattade 
tanken att söka bereda kroppsarbetareklassen ökadt tillfälle att 
förvärfva egna hem i detta uttrycks egentliga bemärkelse af  eget hus 
på fri och egen grund. Önskningarna bland de mindre bemedlade att 
förskaffa sig egna hem i denna bemärkelse äro säkert lika allmänna 
och lika uppmuntransvärda i stad som på landsbygden.295

Å andra sidan reserverade sig nationalekonomen Pontus Fahlbeck, 
kommunalmannen från Södertälje, liberalen Jacob Pettersson och 
Carl Lindhagen, den senare med yttrande. Lindhagen framhöll där 
särskilt jordspekulationens skadliga inverkan på bostadsbyggandet,296 
men la dessutom till motionärernas syften de egna ståndpunkterna, 
dels att möjligheten att upplåta tomter med nyttjanderätt även skulle 
gälla för oreglerad mark utanför städerna,297 dels att frågan borde 
inkluderas i den pågående översynen av jordabalken.298

Första kammarens överläggning tillförde inte mycket till frågan, 
bland annat därför att kammaren fick beskedet att lagberedningen, 
som Lindhagen föreslagit, skulle ta upp frågan oavsett vad riksdagen 
beslutade. Pontus Fahlbeck motiverade trots detta sin reservation 
med en lärd exposé över äganderättsformernas utveckling i svensk lag 
- detta för att bemöta varje uppfattning om att offentligt markägande 
hade något med socialism att göra. Han förklarade också att han, 
trots sin sympati för förslaget, inte trodde att landet skulle vara redo 
för de jordreformidéer som Hedlund marknadsfört.299 Det gällde, 
som Östberg formulerade saken, snarare att ”ställa det allmänna 
intresset framför det enskilda intresset, och den grundtanken tror 
jag bör bibehållas, vare sig man kallar den socialism eller icke”. 
Akademikern Philip Leman och häradshövdingen C. B. Hasselrot, 
som försvarade utskottets framställning, motiverade sin uppställning 
för äganderätten något mindre principiellt genom att hänvisa till 
det krångel som parternas ömsesidiga bevakande av respektive 
intresse skulle medföra, om tomt och byggnad inte ägdes av samma 
person.300 Vid sidan av detta lät sig emellertid Hasselrot undslippa 
den principiella åsikten att en sådan lösning som ”att bebyggande 
af  tomter sker annat än i sammanhang med äganderätt till jorden - 
anser jag vara allt annat än lycklig och lämplig”.301
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Eftersom första kammaren gick på utskottets linje blev 
andrakammardebatten betydelselös. Den innehöll icke desto 
mindre några ytterligare preciseringar. Lindhagen utvecklade här 
ett resonemang om hur en utvidgad nyttjanderätt skulle kunna 
fungera normskapande. Han accepterade utskottets uppfattning 
att byggnadsspekulanter hellre bygger på egenägd mark, även om 
nyttjanderätten förses med aldrig så omfattande garantier. Men lika 
säkert var, menade han, att många andra hellre hyr sin bostad än 
äger den. Båda dessa beteenden var, menar han, felaktiga och måste 
ändras. Han konstruerade sitt argument genom att introducera en 
tredje kategori, markspekulanten:

Nu är det så, att vissa personer köpa och bebygga tomter för att 
tilläventyrs få sälja dem med avance. Men de, som icke hafva sådana 
spekulationer, vilja blott hyra; och det är detta åskådningssätt, som 
måste upphäfvas. Annars får den nya institutionen icke så stort 
värde, som den borde.302

Därför, resonerade han vidare, måste den utvidgade nyttjanderätten 
utsträckas även utanför städerna, till tidigare obebyggd mark. Detta 
dels för att tomterna där var billigare, och därmed överkomliga för 
arbetarklassen. Men dels också för att upplåtelseformerna skulle vara 
homogena, ty: 

för att man skall kunna få folk att bebygga tomter på detta 
sätt, fordras det, att icke grannarne hafva tomter med bättre 
rätt. Eljes komme bebyggaren i sämre ställning, och man trifs 
icke med att bygga på detta sätt.303

Därefter bemötte han påståendet att den utvidgade nyttjanderätten 
skulle stå i motsättning till egnahemstanken. Med ett omvänt 
riskargument lät han istället sitt resonemang mynna ut i en fullödig 
stadsreformvision:

Tomter inuti staden äro och förblifva, i stort sedt, en död mark, ifall 
man vill lösa bostadsfrågan på rationella och fruktbärande grunder 
för den stora allmänheten. Och jag vill också säga, att det ligger icke 
något beklagligt i att städerna på detta sätt komma att breda ut sig 
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till utkanterna, äfven om därigenom en stor del af  tomterna inom 
staden få vara obebyggda. Ty därigenom nalkas man i själfva verket 
det sätt för tillvaro, som i framtiden kommer att blifva bestämmande 
äfven för städernas befolkning, nämligen att hvar och en skall få litet 
natur omkring sig, ty naturen är den enda och verkliga källan för 
andlig och kroppslig hälsa, och äfven städernas innevånare behöfva 
andlig och kroppslig hälsa.304

På sätt och vis innebar hans resonemang redan så långt ett brott 
med den stadsbyggnadspolitik som ända sedan den av hans far, 
Albert Lindhagen, ledda regleringskommittén av 1867 hade bestämt 
Stockholms utseende. Kommittén hade då deklarerat det alldeles 
motsatta, att staden skulle begränsas till området på malmarna:

Stockholm åter har utbredt sig på en yta, som är tillräcklig att rymma 
en vida större befolkning än den närvarande. En stadsregleringsplan 
för Stockholm måste följaktligen omfatta hufvudsakligen den yta, 
som staden redan intagit.305

Jacob Pettersson i Södertälje motiverade sin reservation dels med 
ett fördelningspolitiskt radikalt, närmast georgeistiskt resonemang 
i jordräntefrågan, dels genom att understryka bostadsfrågans 
brännande sociala betydelse. Allt detta i bilder som utgjorde en 
negativ pendang till den utopi Lindhagen målat upp:

Hvad dessa siffror betyda, förstå vi alla. De betyda ökad sjuklighet, 
ökad dödlighet, nedsatt arbetsförmåga, lossande af  familjebanden, 
superi och annan osedlighet. De betyda framför allt, att den 
uppväxande generationen lefver under synnerligen fördärfliga 
förhållanden. Det är därför ingen öfverdrift, när man säger, att 
bostadsfrågan är den viktigaste delen af  den stora sociala frågan 
och den, som i första rummet påkallar vår uppmärksamhet.306

Hedlund la till detta en kraftfull markering av rättsinstitutets 
förankring i svensk historia:

Alltså: det är icke spår till socialism i detta förslag, så mycket mindre 
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som det innebär att återställa den redan i 1734 års lag inskrifna rätten 
för jordägare att upplåta sin jord på huru lång tid som helst, fastän 
nu under betryggande garantier mot missbruk.307

Han var också den som påvisade de ekonomiska fördelar som 
tomträtten - men framförallt det tänkande den representerade - 
innebar:

Ännu viktigare är i alla fall, att - som den föregående talaren 
framhöll - städerna blifva i tillfälle att kunna slå in på en rationell 
bostadspolitik. [...] att de större befolkningscentra ha utväg att 
härvidlag ingripa och reglera och skaffa de mindre bemedlade 
bostäder till billigt pris. Detta är af  vikt dels för dessa mindre 
bemedlades egen skull, dels för hela samhället, som också lider af  
de onaturligt stegrade hyrorna.308

Rådmannen Zetterstrand, som försvarade utskottets uppfattning, 
motiverade den för kammaren med att ”vi i Skandinavien i detta 
hänseende hafva en annan rättsåskådning än den, som råder i 
Tyskland”, det vill säga att skandinaver skulle vara mer angelägna än 
tyskar om att äga tomtmark, vilket naturligtvis var ett ganska klent 
försvar.309 Kammaren markerade sin självständighet genom att uttala 
sig för Lindhagens reservation.

*

Under förstakammardebatten hade man också diskuterat det faktum 
att Gävle, som (nästan) enda stad, fortfarande i stor skala använde 
det gamla systemet med ofria tomter.310 Det var därför följdriktigt att 
ledamöter från Gävle året därpå motionerade om att lagberedningen 
skulle uppmanas att åstadkomma ett entydigt lagrum om de ofria 
tomterna.311 De båda motionerna, en till första och en till andra 
kammaren, var likalydande och framhöll särskilt att de ofria tomterna 
hade möjliggjort ”att ett stort antal arbetare i Gäfle stad äga egna 
hem.”312 Lagutskottet var den här gången odelat positivt inställt313 till 
en utvidning av nyttjanderätten, men konstaterade samtidigt att det 
inte säkert kunde avgöra huruvida Gävles upplåtande av ofria tomter 

71

Inlaga Ensk3.indd   71 2015-07-31   02:06:25



med ständig besittningsrätt verkligen var lagligt.314 Samtidigt passade 
utskottets majoritet på att ta fasta på denna möjlighet att förankra 
tomträtten i svensk förvaltningstradition, på ett sätt som relaterar till 
tidens nationalistiska diskurser:

Emellertid måste det gamla svenska institutet om upplåtelse af  ofri 
tomt vidare utvecklas för att blifva till gagn vid lösningen af  de större 
städernas och därmed jämförliga samhällens bostadsfråga. Att det 
härvid skulle innebära ett viktigt steg mot frågans lösning, om dessa 
samhällen finge lagstadgad rätt att till bebyggande upplåta jord mot 
afgäld på sådant sätt, att rätten till å jorden uppförd byggnad blefve 
likställd med äganderätt, torde vara otvifvelaktigt. I sådan händelse 
skulle i vår rätt införas ett på nationell grund hvilande rättsinstitut, 
som hade en viss motsvarighet i den tyska ”arfsbyggnadsrätten”, 
enligt hvilken rätten till uppförande af  byggnad å annans mark är 
likställd med ägande af  fastighet [...].315

Som jag visat på annat håll blev ansträngningarna att anknyta till 
reformerna i jordlagstiftningen en viktig del av verksamheten i den 
stockholmska jordreformförening som under ekonomen Gustav 
Cassels överinseende började sin verksamhet 1906.316 Förutom ofria 
tomter talades där både om åborätt och vanhävdslagstiftning, vilket väl 
ansågs vara begrepp som var lättare att förankra i det politiska spelet 
i tidens konservativa och auktoritära ämbetsmannastat.317 Debatten i 
första kammaren handlade huvudsakligen om (reservanten) Lemans 
yrkande att istället för den ständiga besittningsrätt som utskottet 
tänkt sig, föreslå en betydligt generösare tilltagen besittningsrätt än 
de lagligen angivna tio åren. Hans motstånd mot nyttjanderättens 
utvidgning som sådan var nu brutet, då ”utvecklingen torde allt 
mer och mer fordra, att en sådan rätt varder medgifven”.318 Till 
detta bidrog också att gävlebon Rettig intygade att den ständiga 
besittningsrätten fungerat oklanderligt och utan rättstvister - vilket 
lär ha varit en förutsättning, eftersom stadens agerande, som man 
allmänt konstaterade i debatten, förmodligen var olagligt. Ett 
övergripande intryck är att gävlebornas erfarenheter innebar att 
tomträtten i fortsättningen lika mycket kunde förknippas med svensk 
förvaltningstradition som med tyska jordreformatörer, vilket gav den 
ökad tyngd gentemot den gammelliberala förlitan på en femtioårig 
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praxis att omvandla ofria tomter till friköpta. Kammarrättsrådet G.F. 
Östberg, den konservativa profil i Stockholms stadsfullmäktige som 
jag redan nämnt några gånger, framhöll särskilt att det handlade om 
”ett urgammalt svenskt institut”.319 Första kammaren biföll utskottets 
förslag gentemot Lemans med 55 röster mot 44; i andra kammaren 
bifölls det utan debatt.320

Detta innebar att riksdagen tills vidare sagt sitt och att saken 
nu hänsköts till lagberedningen. Stockholms och Göteborgs 
stadsfullmäktige uttryckte i särskilda skrivelser till Kungl. Maj:t 
under tiden sitt behov av en stärkt nyttjanderätt (jag återkommer till 
dessa nedan).321

*

Beredningens förslag, som presenterades 4 februari 1905, betonade 
särskilt vikten av att lösa bostadsfrågan. Den angick, förklarade 
de, hela samhället, och hade återverkningar på såväl prisnivån som 
arbetskraftens rörlighet och den ekonomiska utvecklingen. Inte minst 
följde hygieniska och moraliska problem i dess spår.322 Beredningen 
prövade sedan tre olika möjligheter att agera. Den första var att 
sälja stadens tomter billigt. Men då skulle kommunen inte ha några 
möjligheter att kontrollera hur tomterna användes - villkorade köp 
avfärdade de som oförenliga med svensk rättstradition. Och att 
staden skulle kunna bli en så stor aktör på tomtmarknaden att den 
för en längre tid kunde styra prisutvecklingen vågade beredningen 
inte tro. Det andra alternativet var att staden själv skulle bygga på 
sina tomter. Men ett sådant agerande saknade kommunerna, menade 
beredningen, förutsättningar för, och det låg vidare menade den, 
”i sakens natur” att bostadsbyggandet skulle skötas av enskilda 
intressen.323

Återstod så möjligheten att upplåta mark. Här är det uppenbart att 
gävlebornas exempel haft stor betydelse - även om beredningen efter 
en längre diskussion tvingades konstatera att rättsläget vad gällde den 
ständiga besittningsrätten var ”fördunklat”.324 Beredningen förklarar 
också att den ständiga besittningsrätten, som den tolkats i Gävle och 
på en del andra något mindre orter, hade en lång rad nackdelar som 
hindrade den både från att stimulera byggnadsverksamheten och att 
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hindra tomtspekulationen. Man befarade också - trots att gävleborna 
ju bedyrat motsatsen - att den skulle föranleda en mängd rättsliga 
tvister, rentav ”alstra häftiga strider inom samhället och inverka 
störande och förryckande på andra dess förhållanden”. Slutresultatet 
skulle, fruktade beredningen, kunna bli ett allmänt motstånd mot 
alla samhällets ansträngningar att för det allmännas bästa begränsa 
äganderätten.325

Det verkar alltså som om det snarare var förankringen i en 
inhemsk förvaltningstradition, än institutionens lämplighet i sig, 
som övertygade beredningen. Den utvecklade dock efter att ha 
konstaterat detta sitt resonemang genom att redogöra för de goda 
erfarenheterna av arvsbyggnadsrätten i Tyskland, och framförallt i 
Frankfurt am Main.326 Med tanke på denna inledande tveksamhet 
kunde det inte heller bli tal om att, som i Tyskland och England, låta 
även privata markägare använda sig av den utvidgade nyttjanderätten, 
eller tomträtten som den nu benämndes:

En sådan anordning skulle endast underlätta tomtmarkens 
monopolisering och kunde gifva upphof  åt en byggnads- och 
hyresspekulation, till sina verkningar lika hinderlig för bevarande 
af  sunda bostads- och hyresförhållanden som tomtspekulationen. 
Förhållandena i England synas i sådant hänseende icke ägnade att 
mana till efterföljd.327

Detta innebar i praktiken att privata trädgårdsstadsbolag byggda på 
gemensamt markägande, som det engelska Garden City Association, 
skulle bli lagligt omöjliga i Sverige.328 Att myndigheterna med 
tomträttens hjälp skulle få ett stort inflytande över byggandet 
förutsattes alltså i motiven till lagstiftningen, även om detta faktum 
inte förklarades mer uttryckligt än så.

Beredningens viktigaste egna bidrag var att den mycket exklusivt 
avgränsade vilken användning tomträtten skulle få. Till skillnad 
från i de visioner som Lindhagen gjort sig till tolk för skulle den 
i beredningens version bara vara ett komplement till det enskilda 
tomtägandet, en ”öfvergångsform vid stadens utveckling”.329 Det 
offentliga ingripandet skulle hållas inom strikta ramar. Det skulle inte 
bli så omfattande att det enskilda intresset riskerade att förlamas, det 
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enskilda intresset borde bara ”icke vara allenahärskande, samhället 
bör vara i tillfälle att dämpande inverka på tomtspekulationen och 
utöfva ett reglerande inflytande på tomtprisen och därmed också 
på hyrorna”.330 En sådan regulering kunde åstadkommas genom att 
tomträtten enbart användes för egnahemsbyggande på nya områden 
utanför städerna. När stadens expansion sedan krävde att även 
dessa områden exploaterades med ”kostbarare byggnader” skulle 
upplåtandet upphöra och tomterna istället säljas med äganderätt. 
Eftersom staden vid försäljningen skulle få ut tomternas fulla värde, 
kunde den under upplåtelsetiden sätta avgifterna lägre, och därmed 
uppmuntra byggandet av arbetarbostäder. Fortfarande var idealet att 
egna hem byggdes på egen mark, men, som beredningen konstaterade, 
”för det stora flertalet ligger det ’egna hemmet’ i sådan mening utom 
räckhåll, det är till förhyrning man är hänvisad för att bereda sig 
och de sina bostad; och ställes jämförelsen såsom sig bör mellan en 
hyresgästs vanliga läge och hvad med användande af  ifrågavarande 
system kan uppnås, utfaller jämförelsen visserligen till fördel för 
detta”.331 Därför kunde det inte bli fråga om att använda tomträtten 
för att, som Lindhagen hade pläderat för, förändra stadsbyggandet 
i grunden. Tomträtten var ett led av flera i ett stadsbyggande som i 
övrigt skulle gå till på ungefär samma sätt som tidigare, bara i mer 
ordnade former, och med möjlighet för kommunen att ta hand om 
de värden som skapades genom markprisernas stigning.332

Högsta domstolens behandling av lagförslaget riktade in sig på att 
beredningen, enligt dess förmenande, i alltför hög grad hade överlåtit 
åt kommunerna att utarbeta de närmare villkoren för upplåtelserna. 
Justitieråden hade inte samma förtroende som beredningen för 
att kommunerna inte skulle utnyttja sitt maktövertag gentemot 
egnahemsbyggarna till att införa alltför ogynnsamma villkor. 
Särskilt kritiska var de mot att ingen lösensskyldighet hade införts 
om upplåtelsen på det ena eller andra sättet förverkades (inte heller 
reglerna för förverkande var i detalj angivna i förslaget). De uttryckte 
vidare sin skepsis mot förhoppningen att det ändå skulle vara möjligt 
att skaffa kredit fastän besittningsrätten inte var garanterad i lag - 
helst ville de att tomträtten, det vill säga innehavet av nyttjanderätt, 
juridiskt skulle betraktas som fast egendom.333 Liknande åsikter 
framfördes också i en motion till första kammaren av G. F. Östberg. 
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John Rettig i första, E. L. Camitz och Jacob Pettersson i andra 
kammaren ville därtill att tomträtt även skulle få användas på icke 
stadsreglerade områden utanför städerna - i lagförslaget begränsades 
den till stadsplanelagda områden.334 Justitieministern lät dock 
beredningens förslag, i dessa delar gå oförändrade till riksdagen. Där 
antogs det i båda kamrarna, vad tomträtten gällde utan debatt.335

*

Vi har sett att det i förarbetena till tomträtten förekommer 
framförallt två motivtyper: att det nya institutet ska gynna 
bostadsbyggandet för den fattiga arbetarklassen, samt att det kan 
hjälpa kommunerna att reglera tomtmarknaden och därigenom 
på sikt även bostadsmarknaden. Uttryckliga hänvisningar till 
kontrollerande, eller i största allmänhet sociala motiv, förekommer 
bara vid ett par tillfällen. Emellertid hänvisar man genomgående 
till egnahemsutredningen, varför det är rimligt att anta att samma 
kontrollerande och disciplinerande motiv som redovisades där 
även fanns i bakgrunden när det nu gällde att lösa ”städernas 
egnahemsfråga”.

Flera konflikter antyddes redan på den här nivån. Tomträttsfrågan 
drevs nästan uteslutande av ett litet antal toppbyråkrater och 
hänvisningar till svensk och i någon mån tysk förvaltningstradition 
är vanliga - och av allt att döma avgörande. Ett bestående intryck 
är att frågan på detta vis kopplas loss från sin anknytning till tidens 
radikala sociala rörelser: jordreformatörerna och arbetarrörelsen. 
Det uttrycks på flera håll en medvetenhet om att institutioner har ett 
normerande inflytande. Äganderättens fostrande inflytande nämns. 
Även Carl Lindhagen delar denna uppfattning - markägandet är 
enligt hans mening förkastligt i första hand eftersom det faktiskt 
hindrar arbetare från att i alla fall äga sitt eget hus, vilket ändå 
är bättre än att de hyr det. Det är tydligt att byråkraterna gärna 
framhäver sitt motstånd mot de imperfektioner som är så tydliga 
på storstädernas tomtmarknader, men de slår samtidigt vakt om att 
samhällets grund är och förblir ”det enskilda intresset”, det vill säga 
kapitalackumulationens frihet.
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INTRODUKTIONEN PÅ DEN LOKALA NIVÅN336

En under många år omdiskuterad fråga i Stockholms stadsfullmäktige 
var i vilken utsträckning den köp-och-sälj-politik staden bedrev 
under sin verksamhet med stadsregleringen, i sig själv medverkade 
till höjningen av markpriserna i regionen. Redan 1881 höll 
historikern och ledamoten av stadsfullmäktige Hans Forsell ett långt 
anförande om riskerna med ett alltför stort markägande.337 Även om 
stadsregleringsfraktionen, med hjälp av tjänstemän som fullmäktiges 
sekreterare Moritz Rubenson och stadsingenjören Herman Ygberg, 
i de flesta fall lyckades hålla undan för kritiken, var den svår att 
vifta bort.338 Som Georg Mörner visat i sin biografi över Ygberg, är 
det också tveksamt om det i någon nämnvärd utsträckning gick att 
spekulera mot staden.339 

Allt tyder på att staden med hjälp av en hårdnackad och konsekvent 
strategi gentemot tomtmarknadens aktörer i de allra flesta fall kunde 
motverka alltför uppenbara överpriser på innerstadstomterna.340 
Icke desto mindre var det likafullt stadens syfte med verksamheten 
att när den väl i sin tur sålde av de färdigreglerade tomterna kunna 
ta ut ett så högt marknadspris att det inte skulle vara möjligt att sälja 
tomten vidare med ytterligare vinst. Detta var ett arbetssätt som 
visserligen var välgörande för den kommunala ekonomin, men så 
länge byggnadsformerna inte kunde reguleras på annat sätt, innebar 
det samtidigt att staden bidrog till att uppmuntra den extrema 
bebyggelsetäthet som mot seklets slut ådrog sig alltmer kritik. Så 
länge staden sålde sina tomter kunde den inte påverka vad som skulle 
byggas på dem, såtillvida byggherren höll sig inom byggnadsstadgans 
ramar. Den hade inte heller några möjligheter att till den kommunala 
kassan inkassera de vinster som uppstod av den värdestegring som 
inträffade efter att tomten sålts. Försökte staden uppmuntra ett 
glesare byggnadssätt genom att ta ut mindre än marknadspris för 
sina tomter, riskerade den att tomten omedelbart såldes vidare med 
vinst till en byggherre som räknade med den maximala tätheten. 
Strax innan sekelskiftet inleddes inom förvaltningen arbetet med 
att utarbeta förslag på åtgärder mot detta dilemma, i samband med 
upplåtelser för bostäder åt stadens gasverksarbetare i Hjorthagen.341 
I december 1900 föreslog Johan Östberg, kammarrättsråd och några 
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år senare stadsfullmäktiges ordförande, att en del av köpeskillingen 
vid försäljning av stadens tomter skulle betalas i form av en årlig 
avgift, bestämd till en viss procent av tomtens taxeringsvärde. På 
så vis skulle kommunen kunna få del av värdestegringen och 
spekulationen hindras. Eftersom ett ökat tomtvärde skulle påverka 
köpeskillingen skulle det inte längre gå att tjäna pengar på att 
driva upp tomtpriserna.342 Motionen avstyrktes i april 1902 med 
motiveringen att förslaget skulle vara för krångligt att administrera.343 
Östberg tillstod i debatten att det tekniska arrangemanget kunde 
göras annorlunda, och talade istället engagerat för att motverka 
markvärdestegringen genom att upplåta bostadstomter med 
nyttjanderätt. Han hänvisade därvidlag till såväl engelska och tyska 
erfarenheter, som förfarandet i Gävle.344

Frågan kom upp igen i november samma år, i samband med att en 
representant för stadens byggmästare, murbruksdirektören Robert 
Alderin, under en debatt om arbetarbostäder framfört krav på att 
staden borde sälja ut tomter till underpris. Denna gång hänvisade 
Östberg uttryckligen till användandet av Erbbaurecht i Frankfurt am 
Main, och efterlyste lagändringar.345 Alderin ville dock inte lyssna på 
det örat utan la samma dag tillsammans med byggmästaren Anders 
Gustaf  Sällström fram en motion med krav på mer än fördubblad 
kommunal tomtförsäljning, utifrån argumentet att spekulationen i 
tomter åtminstone skulle minska om utbudet blev större.346

*

I april 1903 yttrade sig för första gången den nyinvalde juristen 
Carl Lindhagen om tomtpolitiken, och föreslog att staden skulle 
skaffa sig ett helhetsgrepp genom att utse en bostadskommitté. 
Han redovisade här en ny aspekt på tomtpolitikens sociala innehåll, 
klassblandningens:

Ty för en lycklig och sund utveckling af  ett stadssamhälle är det af  
vikt, att olika samhällsklasser vistas samt hafva sin utkomst och sitt 
yrke på samma ställe i staden, så att icke staden blir fördelad i olika 
kategorier på det sätt, att i utkanterna bor en klass, i mellanbandet 
en klass och i centrum en annan klass. Det länder till stor skada 
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för storstädernas utveckling, att förhållandena utveckla sig i den 
riktningen.

Ännu en gång understöddes här argumentationen för nyttjanderätt av 
Johan Östberg.347 I juni samma år lämnade Lindhagen in en motion 
med begäran om att staden skulle understödja ansträngningarna för 
att åstadkomma en lagstiftning om utvidgad nyttjanderätt.348 Idén 
tycks därefter snabbt ha fått stor anslutning, vilket bekräftades av 
den fullständiga uppslutningen kring Lindhagens motion i mars 
1904 (på samma sammanträde som beslutade om enskedeköpet).349

I ett internt memorial till drätselnämndens första avdelning 10 
oktober 1904, skrivet av stadsingenjören Herman Ygberg, framhölls 
särskilt att inga tomter på den nyinköpta lantegendomen Enskede 
borde försäljas. Dels därför att staden då skulle förlora kontrollen 
över områdets bebyggelsemönster, dels därför att det skulle bli 
svårare att senare omreglera området. Här föregreps med andra 
ord resonemanget i lagberedningen.350 Ygberg menade dock att ett 
fåtal tomter inom ett begränsat område kunde komma ifråga för 
försäljning under tiden fram tills dess att en lag om tomträtt hade 
hunnit beslutas.351 Att frågan långtifrån var bilagd framgick under den 
långa debatten i november 1904, angående köp av nya egendomar 
i Bromma, när åtskilliga av motståndarna till köpet framhävde att 
staden borde sälja av sin mark, det vill säga, sälja tomter till underpris, 
istället för att köpa ännu mer.352

  I juni 1905 stod det i praktiken klart att en tomträttslagstiftning var 
på väg, och Carl Lindhagen grep nu initiativet genom att, tillsammans 
med G. H. von Koch, Gustaf  Wickman och Anton Wassberg, 
motionera om inrättandet av en särskild nämnd som skulle kunna 
se över bostads- och stadsplanepolitiken från ett helhetsperspektiv. 
Motionärerna passade på att kommentera Alderins och Sällströms 
förslag om tomtförsäljning till underpris.

Det är ju möjligt att man genom ett så radikalt tillvägagående skulle 
för någon tid öfverflyglat spekulationen och sålunda vunnit något. 
Ovisst är dock alltid utfallet af  ett dylikt experiment. Men visst är 
däremot att på detta sätt hade man aldrig lagt grunden till någon 
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god framtidsbyggnad, men väl väsentligen afskurit sig möjligheterna 
därtill.

Istället framhävdes här åter möjligheten att en gång för alla omskapa 
stadslandskapet - dock fortfarande i huvudsak genom privata 
ansträngningar353 - och därigenom

bereda städernas innevånare så stor delaktighet som möjligt af  
naturen, som ju är källan till andlig och kroppslig hälsa. En verkligt 
god stadsplan måste därför upptaga så stora områden som möjligt 
för trädgårdsstäder samt i öfrigt stora centralparker och tätt med 
gröna oaser bland de gråa stenmassorna.354

Till motionen fogades en artikel från Teknisk Tidskrift av arkitekten 
Nils Gellerstedt.355 Genom en ny motion i december samma år, 
den här gången undertecknad av 39 ledamöter, påtalade Lindhagen 
m. fl. det brådskande i frågan och förklarade att det tills vidare 
skulle vara tillräckligt med en tillfällig kommission, i väntan på att 
den kommunala förvaltningen skulle omorganiseras på ett mer 
genomgripande sätt.356 Den här gången talade motionärerna om 
såväl ”en revision af  gällande stadsplan” som om att ”upprätta en 
ny fullständig regleringsplan för de områden, som staden förvärfvat 
utom sitt nuvarande område”.357 Åter kommenterades, denna gång 
indirekt, Alderins och Sällströms motion:

Ett botemedel mot detta missförhållande vore under nuvarande 
förhållanden endast det, att tillgången på bostäder blefve 
afsevärdt större än efterfrågan. Vid en systematisk tomtreglering i 
bostadsfrågans intresse bör man emellertid icke lita endast till en 
dylik oviss utväg, hvilken ju för öfrigt äfven är oekonomisk. Helst bör 
man söka såvidt möjligt definitivt förekomma dessa olägenheter.358

Förslaget innebar ökade kommunala ansträngningar för att reglera 
ekonomin - beskattning av jordvärdestegringen, kommunalt 
byggande, bättre exproprieringslagstiftning och – tomträtt.359 
Denna utveckling tvingade sig, som friherre Langenskiöld framhöll, 
på staden med en egen logik: 
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Ju mer staden i sin hand monopoliserar jord- och tomtbesittningen 
i staden och dess närhet, desto större ansvar för tomt- och 
bostadsförhållandena i staden påtaga sig dess myndigheter.360

Lindhagen använde sig i juni 1906 av en debatt rörande försäljningen 
av en gaturegleringstomt till att ännu en gång påminna om sina 
motioner. Han anklagade nu drätselnämndens första avdelning för 
att avsiktligt sinka behandlingen av dem trots att de nu, menade 
han, fått förnyad aktualitet. Avdelningen hade nämligen föreslagit 
stadsfullmäktige att sälja 100 Enskedetomter med full äganderätt till 
ingenjör Lennart Palme, son till inteckningsbankens grundare Johan 
Henrik Palme och (halv)brorson till Sven Palme, försäkringsdirektör, 
stockholmsliberal och tidigare ledamot i egnahemsutredningen.361 
Inteckningsbanken skulle tillsammans med Sven Palmes 
försäkringsbolag Thule (nuvarande Skandia) stå för finansieringen 
och drätselnämndens delegerade anhöll även om att få fria händer att 
sluta avtal med andra intresserade, om sådana skulle dyka upp vidare 
under sommaren.362

*

Frågan lyftes upp på det principiella planet i slutet av 1906 i och med 
behandlingen av det förslag till användandet av egendomarna som 
presenterats av stadens bostadskommitté. Detta förslag var utarbetat 
helt i överensstämmelse med tankarna i egnahemsutredningen 
och genomsyras starkt av ett disciplineringsperspektiv vad gäller 
institutioners normskapande betydelse.363 Kommittén varnade för 
den ”fara i hygieniskt och moraliskt afseende” som den ansåg att de 
privatexploaterade egnahemssamhällena runt staden utgjorde, och 
framhävde istället som förebildligt den noggranna kontroll som AB 
Hem på landet infört vid byggandet i Solhem i Spånga socken väster 
om Stockholm.364 Men, fortsatte den, det var inte bara så att dessa 
”trängande skäl”365 gjorde det nödvändigt för staden att sälja ut en del 
tomter på de nya egendomarna i väntan på tomträttslagstiftningen, 
skäl fanns även att ifrågasätta om tomträtten verkligen skulle vara 
den enda upplåtelseformen på egendomarna:
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Det kan måhända inträffa, att en egnahemsrörelse, grundad på 
tomträttsprincipen, blir af  mindre betydelse, än man väntat, 
emedan den visar sig alltför lite lockande för vårt folk, bland vars 
karakteristiska drag hittills räknats det att vilja äga den torfva, hvarpå 
hemmet grundas. Men huru härmed än förhåller sig, visst är att 
upplåtelse- och försäljningsprinciperna böra pröfvas mot hvarandra, 
så att erfarenheter i ena och andra fallet kunna vinnas.366

Denna inriktning underströks av att kommittén låtit utlåtandets 
förslag att utreda försäljning av ”några hundratal tomter” i klämmen 
sakna begränsning av det antal tomter som till slut skulle säljas.367 Mot 
framförallt Lindhagens invändningar underströk von Koch att det 
brådskade att ”med det allra första få till stånd en egnahemsrörelse på 
stadens mark. Vi måste använda många kraftiga medel för att locka 
ut folk dit och i någon mån konkurrera med den egnahemsrörelse, 
som uppstått på andra håll, särskilt på statens mark” - med andra 
ord, med den oordnade bebyggelsen, kåkstäderna.368

Under debatten hade Lindhagen presenterat de övergripande 
dragen i en tredje motion, om tillsättande av en kommitté för översyn 
av både bostadspolitik och stadsplanefrågor. Denna gång var han 
ensam undertecknare och motionen kan ses både som ett svar på 
bostadskommitténs utmaning, och en lansering av ett omfattande 
bostadspolitiskt program, tydligt radikalare än de tankar han tidigare 
presenterat. Jag kommer därför att behandla den ganska utförligt.

Lindhagen konstaterade inledningsvis att den politiska enigheten 
om tomträttens välsignelser inte tycktes vara för handen när idéerna 
skulle omsättas i handling. Fortfarande härskade, som han beskrev 
det, fördomen att människor inte vill äga sin bostad om de inte 
också äger marken. Men det enda man berövas om kommunen äger 
marken, menade Lindhagen, var möjligheten att spekulera. Det var 
nu kommunens uppgift att utrota denna fördom, men också att vara 
konsekvent i handling:

Särskildt kan ju befaras att om staden på samma trakt vill upplåta 
vissa tomter med äganderätt och andra med nyttjanderätt, så 
kommer allmänhetens misstro och missnöje med det senare slaget 
af  upplåtelser att underblåsas.369
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Men även andra missuppfattningar borde korrigeras. Lindhagen 
räknade upp de fyra sätt på vilka staden omedelbart kunde öka 
bostadsbyggandet. Deras inbördes ordning är knappast slumpmässig 
(och går utöver den uppställning lagberedningen hade gjort):

1) Staden bygger själf. Man säger häremot först, att staden ur rent 
principiella synpunkter ej bör befatta sig med dylika företag. Detta 
är också en fördom, hvilken följaktligen bör brytas. Obestridligt 
är denna utväg den rationellaste, i den mån den kan praktiskt 
förverkligas.

Staden kunde därigenom reglera både hyra och markpriser och 
behålla markvärdestegringen. Vidare var detta det enda sättet för 
staden att gynna även de sämst ställda, de som inte hade ekonomiska 
möjligheter att bygga egnahem. Dessutom kunde staden genom att 
bygga på åtminstone några av tomterna i varje bostadsområde ta på 
sig uppgiften att vara hyresledare, så att kommunens hyror ”kunna 
tjäna till ledning för hvad som anständigtvis bör tagas i andra hus, 
i händelse de uthyras”. Lindhagen föregrep med detta senare tiders 
bruksvärdesystem. Genom att bygga för marknaden och inte bara 
för sina egna arbetare kunde man också undvika att hamna på två 
stolar och, som skett vid gasverksbostäderna i Hjorthagen, tvingas 
väga stadens arbetsgivareintressen mot de intressen staden hade 
som hyresvärd. Slutligen behövde staden om den byggde själv inte 
vänta på att lagstiftningens kvarnar skulle mala färdigt. Genom att 
använda exempelvis Lennart Palmes företag som entreprenör skulle 
den kunna med det ”från Amerika hämtade byggnadssätt, som af  
herr Palme nu tillämpas, nedbringa byggnadskostnaden” avsevärt 
utan att alltför mycket sänka kvaliteten på bostäderna.370

De tre återstående möjligheterna, 50-årigt arrende, den ännu 
inte införda tomträtten samt ett förslag om lag om återköpsrätt, 
konstaterades i sammanhanget vara sämre alternativ. Lindhagen ville 
slutligen inte helt utesluta försäljning med äganderätt - men den fick 
då inte som vid försäljningen till Lennart Palme omfatta områden 
som staden ganska snart kunde få användning för. Principiellt, 
förklarade han, skulle försäljning inte förekomma om inte först
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staden genom kommunikationer och annan förtänksamhet kan fritt 
utvidga sig, så att hvarje otillfredsställt behof  af  boplatser motsvaras 
af  nya färdigberedda tillgångar. Annars uppstår genast monopol, 
och då kommer ångern öfver att staden sålt sin förstfödslorätt.371

Ett sådant marknadsläge var staden naturligtvis inte i närheten av - 
och skulle rimligen inte heller någonsin bli. I praktiken var det alltså 
Lindhagens inställning att försäljning inte skulle ske alls. Vidare 
framhöll han att staden måste förbehålla sig rätten att noggrant 
regulera bebyggelsen.372 Slutligen invände han mot den vanliga 
uppfattningen att jordvärdestegringen kunde hindras lika bra med 
beskattning, som med kommunalt jordägande:

Om ett dylikt åskådningssätt komme i gång, så kan det blifva lika 
farligt som ofvan omnämnda uppfattning i början af  1800-talet att 
jorden bör ägas endast af  enskilde.373

Beskattningen kunde, framhöll han, bara vara ett hjälpmedel att ta 
till i sista hand, när staden misslyckats att med eget jordägande helt 
hejda jordvärdestegringen. Den måttliga värdestegringsskatt som var 
på tapeten var, underströk han, särskilt ineffektiv och skulle man 
alls använda beskattning borde man ta i beaktande den georgeistiska 
jordvärdeskatten, som bland annat på Nya Zeeland visat sig 
framgångsrik.374

Önskan att bibehålla jorden i kommunal ägo motiverades 
ytterligare i en andra motion, där han fordrade att staden skulle 
använda markägandet för att institutionalisera en minimistandard:

Det är således klart att staden själf  ej bör uppföra så små lägenheter 
som ofvannämnda i stadens äldre hus i Hjorthagen, och detta lärer 
nog ej heller vidare ske. Men staden har tillika ovillkorlig skyldighet 
att, då den uthyr tomtplatser till andra för uppförande af  bostadshus, 
tillse, att bostäderna i dessa bli tillräckligt rymliga och ej betinga 
oskälig hyra.375

Det är tydligt att hans syften här gick långt utöver kommunal 
regulering av jordmarknaden; syftet var att staden skulle använda 
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sina ekonomiska muskler för att tvinga fram en byggnadsnäring, 
som bättre tog tillvara de fattigas och de maktlösas intressen:

Det synes vara på tiden, att staden söker gå i spetsen för införandet 
af  nya människovärdiga förhållanden samt främst vid egna byggen 
och äfven vid tomtupplåtelse på viss tid gör förbehåll i sådant syfte. 
Men i sådant fall framträder ännu mer nödvändigheten af  att staden 
reglerar hyresprisen så, att en familj kan få råd att hyra en sådan 
lägenhet. Skulle det härvid visa sig, att ingen enskild vill inlåta sig på 
att bygga utan oskäliga vinster, så får staden bereda sig på att mer än 
hittills själf  bygga, hvilket väl i hvarje fall är det mest rationella.376

Vid tillsättandet av stadens egnahemslånekommitté strax innan jul, 
framhöll häradshövdingen Karl Herlitz, i det här sammanhanget 
en av Lindhagens viktigaste ideologiska motståndare, att det nu 
handlade om avgörande principer:

För att kunna hafva något omdöme om lämpliga lånevillkor och 
lånebelopp samt om sättet för anskaffande af  nödiga medel, 
måste man hafva en bestämd åsikt om villkoren för blifvande 
markupplåtelse och en föreställning om det sätt, hvarpå allt efter 
olika samhällslagers behof, den upplåtna marken kan väntas blifva 
begagnad.377

Herlitz la också i februari 1907 fram en motion, där han föreslog att 
tomträtten tills vidare i första rummet skulle användas i innerstaden, 
och där vid upplåtandet av tomter åt välbeställd medelklass i 
Östermalms Lärkstad. Medelklassen skulle nämligen, antog han, 
bättre förstå dess fördelar än de arbetare för vilka den egentligen 
var menad. Han knäsatte också i denna motion en princip som även 
skulle användas av egnahemslånekommittén. Den gick ut på att den 
framtida lösensumman skulle bakas in i den årliga avgälden, så att 
egnahemsbyggarna i praktiken betalade sina hus två gånger.378

Herlitz begärde också, tillsammans med ytterligare tre av 
medlemmarna i egnahemslånekommittén; Axel Ceder, G. H. von 
Koch och Sven Palme, att en egnahemsnämnd skulle tillsättas för 
att förvalta lantegendomarna, vilket var en öppen utmaning mot 
Lindhagens motioner.379 Det var dock Lindhagens massmotion, 
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32/1905, som tillsammans med en motion om utredandet 
möjligheterna att bereda industritomter på egendomarna - författad 
också den, av byggmästaren K. G. Magnusson, i uttalad motsättning 
till det lindhagenska projektet - kom att ligga till grund för tillsättandet 
av en lantegendomskommitté i mitten av maj 1907.380

*

Drätselnämndens första avdelning hade reagerat med tydlig 
irritation på den kritik för ”planlöshet” som i motionen riktats 
mot den tidigare markpolitiken. Men även om den erkände att det 
funnits utrymme för tomtspekulation, och att tomtförsäljningen 
knappast gått så smidigt som man skulle ha kunnat önska, menade 
den att detta var förhållanden som inte kunde och inte heller skulle 
regleras av kommunala myndigheter, då ”svårligen kan väl staden 
genom något sitt initiativ kväfva den enskildes spekulationslust”.381 

Avdelningen avfärdade även alla tankar på såväl att kommittén 
skulle åta sig en allmän översyn av stadsplanen, som att staden i 
större utsträckning själv skulle börja bygga bostäder, eller att den 
skulle få överta uppdraget att utreda möjligheten att inrätta en 
kommunal kreditanstalt. Däremot tillstyrkte den inrättandet av en 
lantegendomskommitté, vilken den dock helst så småningom ville 
se inrättad som en egen tredje avdelning.382 Beredningsutskottet 
beslöt dock tvärtemot detta att föreslå inrättandet av en fristående 
kommitté för lantegendomarna, med befogenhet att upprätta förslag 
för hur de skulle bebyggas.

Det är tydligt att Carl Lindhagen ändå betraktade den behandling 
motionen fått som ett nederlag, och hans inlägg i debatten andas 
bitterhet. Det ligger nära till hands att anta att han tänkt sig en 
liknande roll för sig själv, som den hans far Albert tidigare spelat 
för planläggningen av stadens omreglering på 1860- och 1870-talen. 
Han ansträngde sig dock för att tona ner motsättningarna gentemot 
drätselnämndens första avdelning, och betonade kontinuiteten i 
tomtpolitiken. Motionen hade, förklarade han, bara handlat om att 
tomtpolitiken borde bedrivas efter en övergripande och tidsanpassad 
plan, inte att stadens regleringsansträngningar i sig var felaktiga. 
Han framhöll också att kommitténs uppdrag inte borde begränsas 
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till byggandet av egnahem, utan att den skulle ha det övergripande 
ansvaret för lantegendomarna. Så blev också stadsfullmäktiges 
beslut.383 Lindhagen blev kommitténs ordförande, men som Georg 
Mörner visat var det från början och framledes stadsingenjören 
Herman Ygberg som drog det tyngsta lasset i kommitténs arbete. Att 
nominera tjänstemannen Ygberg till medlem i kommittén väckte ett 
visst uppseende, eftersom det bröt mot tidigare praxis att reservera de 
valda organen i förvaltningen åt de oavlönade politikerna. I praktiken 
bekräftade det emellertid bara maktförhållanden som länge rått, 
eftersom tjänstemännen med sin sakkunskap naturligtvis alltid haft 
ett stort inflytande. Utnämningen bör ha tillförsäkrat kommittén en 
större politisk tyngd än den annars skulle ha fått, eftersom Ygbergs 
medlemskap markerade en kontinuitet med den delegation inom 
drätselnämnden som de första åren haft hand om lantegendomarnas 
förvaltning. Det var också en markering inför framtiden, där 
tjänstemännens deltagande i den politiska förvaltningen blev 
mycket vanligt - Ygberg tog 1909 plats i den likaledes nyutnämnda 
stadsplanekommissionen.384 Denna kontinuitet kan förklara det 
anmärkningsvärda förtroende som beredningsutskottet, delvis mot 
drätselnämndens uttryckliga vilja, visade kommittén:

Kravet på utredningarnas och undersökningarnas grundlighet får i 
någon mån jämkas efter omständigheternas tvång, om blott därvid 
tillses, att möjliga misstag, som nu begås, må kunna i framtiden med 
rimlig kostnad rättas.385

Kommitténs första tid utmärktes också av en intensiv aktivitet, där 
den naturligtvis kunde dra nytta av det tålmodiga arbete som i tysthet 
utförts av Ygberg och hans medarbetare på stadsingenjörskontoret 
åren innan. De mätningar som utförts på stadsplaneområdena var en 
förutsättning för de ganska snabbt uppgjorda stadsplaner, signerade 
Per-Olof  Hallman, som nu beslutades. Georg Mörner vill gå så långt 
att han ger Ygberg största delen av äran bland annat för den vackra 
stadsplanen för stadsplaneområde ett i Enskede (nuvarande Gamla 
Enskede), med dess karakteristiska ringmur av låga flerfamiljshus. 
Per-Olof  Hallmans uppgift har i så fall snarast varit att göra den 
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slutliga översynen.386 Men fortfarande fanns det en rad viktiga frågor 
som måste lösas, innan tomträtten kunde komma till användning.

En avgörande kraftmätning utspelade sig en dryg månad efter att 
kommittén tillsatts, när ett förslag om ytterligare tomtförsäljningar 
i Enskede kom upp i stadsfullmäktige. Åter var det väntan på 
lagstiftningen - tomträttslagen och stadsplanelagen - som utgjorde 
huvudargumentet. Vidare förekom argumentet att ytterligare 
förseningar skulle kunna föranleda krav på staden att själv bygga. Både 
G. F. Östberg och redaktören Emil Hammarlund hade reserverat sig 
mot beredningsutskottets beslut att tillstyrka förslaget.387 Lindhagen 
invände i debatten att det lilla fåtal tomter som diskussionen gällde 
ändå inte skulle ha någon inverkan på bostadsbristen. Han inskärpte 
istället än tydligare att tomträtten skulle användas inte bara för att 
tillfälligt öka bostadsbyggandet och reglera tomtmarknaden, utan 
inom ramen för ett nytt och bestående stadsbyggnadsideal:

Enligt min uppfattning innefattar en verklig lösning af  bostadsfrågan 
två huvudmoment. Det ena är att skaffa ändamålsenliga och vackra 
bostadsområden och dito byggnader äfvensom att se till att dessa 
byggnader bebos på hyggliga villkor. Det andra momentet härvidlag 
- och det är något som man icke så mycket i allmänhet har sin 
uppmärksamhet fäst på - är att man skall se till att detta verk blir för 
framtiden bestående, så att det icke blott kommer den första och 
möjligen andra innehafvaren till godo utan blir till gagn äfven för 
kommande generationer.

Att denna uppfattning, som trots allt har sin upprinnelse hos en 
socialt intresserad toppbyråkrat (borgmästare; lagfartsdomare) i 
Stockholm sedan 1903), alltmer kommit att kunna relateras till 
övergripande samhälleliga motsättningar visas av att fullmäktiges 
arbetarrepresentanter slöt upp bakom Lindhagen. Liberalen och 
metallarbetaren Axel Ceder förklarade: 

Man blåser upp detta tillfälle till att det skulle gälla att helt och hållet 
avskaffa den privata äganderätten beträffande tomterna i staden. Jag 
förstår icke huru man kan påstå något sådant, ty om den privata 
äganderätten skött sig och sitt handhafvande af  tomtmarken på 
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annat sätt, är jag säker på, att opinionen i Stockholm emot den 
privata äganderätten icke kunnat blifva så stark.

Socialdemokraten Knut Abel Tengdahl menade även att inget 
hindrade att staden själv byggde.

Gentemot de ledamöter som ville att försäljning och upplåtelse 
med nyttjanderätt på lantegendomarna inte bara skulle samexistera 
utan till och med konkurrera, dundrade Lindhagen att isåfall staden 
skulle bli ”tvungen att göra tomträtten så lika med äganderätten 
som möjligt eller med andra ord så föga effektiv som möjligt 
i de hänseenden, för hvilka den tillkommit.” Det var därmed 
klart att uppgifterna att underlätta bostadsbyggandet och dra in 
tomtvärdestegringen inte var avgörande för Lindhagen. Till dem 
hade han lagt projektet att skapa en helt ny stadstyp, ett projekt som 
förutsatte att marken inte bara tillfälligt utan i princip för alltid skulle 
behållas i kommunal ägo. Tills vidare fick han som han ville, i och 
med att försäljningen återremitterades.388 

*

Att frågan om ett nytt stadsbyggnadsideal nu vuxit ut till en 
klassfråga, demonstrerades också vid en debatt året därpå angående 
huruvida staden skulle utvidga sina egendomar i Bromma. Lindhagen 
invände då skarpt mot påståendet att staden nu köpt tillräckligt 
mycket mark i ytterområdena och istället borde inrikta sig på 
innerstaden. Han menade tvärtom att det extensiva byggnadssättet 
var en absolut nödvändighet för de människor som trängdes i dåliga 
lägenheter.389 När lantegendomskommittén i slutet av november 
1907, efter långa diskussioner presenterade ett förslag till villkor för 
tomträttsupplåtelser, hade å ena sidan ambitionen att få igång ett 
byggande i stadens egen regi åtminstone tillfälligt kompromissats 
bort.390 Det framhölls å andra sidan att detta gjorde det ännu 
viktigare att upplåtelserna skedde med tomträtt, så att staden ändå 
skulle kunna behålla kontrollen över marken.391

Den tjugonde juni 1907 la Carl Lindhagen, K. G. Magnusson 
och Herman Ygberg inför kommittén fram ett program för 
lantegendomarnas bebyggande. Detta placerar sig någonstans mitt 
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emellan den traditionella filantropiska industristaden med dess 
arbetarförorter, och den välplanerade, zonerade trädgårdsstaden.392 

Å ena sidan skulle arbetarbostäderna ligga för sig, invid fabrikerna:

I närheten af  fabriksområdena uttagas erforderliga områden för 
bostäder åt arbetarne vid fabrikerna. Dessa områden böra läggas 
så, att bostäderna befinna sig i närheten af  arbetsplatsen, därvid på 
samma gång i görlig mån tillses, att bostäderna, med begagnande af  
terrängförhållandena, erhålla ett afskildt och landtligt läge, helst med 
utsikt till fabriksbyggnaderna. Boplatser för personer, som hafva 
sitt arbete i den inre staden, böra om möjligt läggas närmare intill 
denna än de nyssnämnda bostäderna för arbetarne vid fabrikerna 
på platsen.

Å den andra skisserades en ickesegregerad, välplanerad och lågt 
exploaterad bostadsbebyggelse:

Beträffande bostadsområdena i öfrigt må gärna för olika områden 
skilda system i afseende å anordningarna tillämpas för beredande 
af  omväxling. I afseende å dessa system lämnas förslagsställarne 
full frihet. Dock må några områden icke anordnas för större 
hyreskaserner utan endast till bebyggande med företrädesvis 
fristående hus, växlande från enfamiljshus till byggnader med högst 
tre våningar, vindsvåning inräknad. Till husen böra i största möjliga 
utsträckning höra täppor samt planteringsland för hyresgäster. 
Bostadsområdena och de särskilda tomterna ordnas så, att alla 
bostäderna erhålla rikligaste möjliga tillgång till sol.393

Kommittén inledde också omedelbart ett noggrant granskande 
av den stadsplan för byggandet i Enskede394, som utarbetats av 
stadsingenjörskontoret och dess chef  Per-Olof  Hallman.395 Beslut 
dröjde till nästa vår.396

Den infekterade debatt som följde i stadsfullmäktige, och som 
slutade med att ledamöterna med skrik och bänkklappningar 
försökte hindra den socialdemokratiske ledamoten av 
lantegendomskommittén, Knut A. Tengdahl, från att tala, handlade, 
vill jag påstå, inte i första hand om de föreslagna stadsplanerna, eller 
det i januari översända förslaget till tomtindelning.397 Anklagelserna 
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mot landtegendomskommittén för alltför långdragen planering 
och motanklagelserna angående vad Tengdahl kallade ”kommunalt 
vanstyre”,398 handlade bara ytligt sett om förseningarna. Det egentliga 
tvistefröet var tomträtten.

*

Egnahemslånekommitténs betänkande, som presenterades i januari 
1908, tog avstamp i lagberedningens uppfattning från 1905, att 
tomträttens användning skulle begränsas till tillfälliga upplåtelser 
på perifer mark. Visserligen skulle nu tomträtten vara den gynnade 
institutionen, och försäljning undantaget, men inriktningen 
medförde att områdena utan alltför stora besvär skulle kunna återtas 
och reguleras på vedertaget sätt - genom affärsmässiga försäljningar 
till marknadspriser, med därav följande byggnadssätt.399

Lantegendomskommitténs svar strax efteråt klargjorde den 
principiella skillnaden mellan hur de båda kommittéerna såg på sitt 
uppdrag:

Egendomskommittén har ansett, att man icke bör hängifva 
sig för mycket åt tanken att kunna göra om stadsplanerna på 
landtegendomarna. Dessa böra göras redan nu så, att de kunna 
antagas äga bestånd mycket länge, och något områdes förvandling 
till en tätbebyggd stadsdel efter den inre stadens mönster bör helst 
vara alldeles utesluten.400

Med andra ord, marken skulle stanna i kommunens händer, och 
kommunen skulle därmed i princip för evigt kunna behålla sitt 
vakande öga över bebyggelsen. Tomtmarknaden skulle inte bara, 
som ursprungligen var tänkt, regleras genom att myndigheterna 
med tomträtten som verktyg bestämde takten i och tillfället för 
tomtförsäljningarna. Den skulle i praktiken avskaffas, eller åtminstone 
väsentligt inskränkas i omfång. Som lantegendomskommittén 
framhävde gav markinnehavet staden möjlighet att hålla efter såväl 
hyresnivån som inneboendesystemet - ambitioner de saknade hos 
den konkurrerande kommittén.401 Emellertid gjordes  samtidigt en 
viktig, på sikt helt avgörande, markering gentemot frestelsen att 

91

Inlaga Ensk3.indd   91 2015-07-31   02:06:28



använda det nya rättsinstitutet till ett alltför omfattande regulerande. 
Tomträtten måste, konstaterade kommittén, avgränsas så att dess 
utformning inte avskräckte från användning. Det gällde att dra 
gränsen mot mellan den ekonomiska och den sociala sfären på exakt 
rätt ställe:

Man bör nöja sig med att fastslå de för ändamålets upprätthållande 
oundgängliga inskränkningarna i den enskildes handlingsfrihet 
samt regelbinda de mellanvaranden, som enligt sakens natur måste 
ordnas, men i öfrigt utan småaktighet lämna tomträttshafvaren 
frihet att göra det bruk af  sin besittningsrätt, som honom lyster.402

För säkerhets skull framhävdes vidare att inga kommunala lån skulle 
beviljas till självägda tomter.403 Detta blev även utgångspunkten i 
det förslag till stiftelseurkund för en kreditanstalt, lämpligt kallad 
tomträttskassa, som överlämnades i februari 1908.404 Två dagar 
senare tog nämnden ställning till det tills vidare sista försöket från 
inteckningsbankens sida att få in en fot på lantegendomarna. Bara 
en knapp vecka efter att lantegendomsnämnden skickat iväg sitt 
utlåtande om kreditfrågan, mottog stadsfullmäktige en anhållan från 
12 finansmän, med Johan Henrik och Lennart Palme i spetsen, att 
för ett nybildat konsortiums räkning få köpa 100 plus 100 tomter 
i Enskede, för att bygga egnahem finansierade med belånade 
livförsäkringar. Erbjudandet föranledde en livlig pressdebatt, där 
Socialdemokratens och frisinnade Stockholms Tidningens skeptiska 
röster ställdes mot de konservativa Svenska Dagbladets och Stockholms 
Dagblads entusiasm.405 Lantegendomsnämnden hade först efter “en 
längre diskussion” kunnat ena sig om att tomter på lantegendomarna 
i fortsättningen bara i “nödfall” skulle få säljas. Utifrån den principen 
fick nu Ygberg i uppdrag att förhandla med konsortiet, förhandlingar 
som avslutades först ett år senare med att konsortiet, nu ombildat 
till bolag, åtog sig att istället bebygga 100 tomter på tomträtter.406 
Genom en framställning med önskemål om att staden själv skulle 
inleda byggnadsverksamheten försökte nämnden också förekomma 
ytterligare kritik mot dröjsmålen. Kommittén vågade dock denna 
gång inte upprepa Lindhagens uppfattning att byggande i kommunal 
regi var den rationellaste utvägen.407
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Yngve Larsson, som var kassör i Stockholms jordreformförening 
och nära knuten till den liberala, bitvis nationalliberala socialreformism 
som företräddes av Gustav Cassel, G. H. von Koch och Erik 
Palmstierna, hade i Socialdemokraten i slutet av februari uttalat sig för 
att staden, när den fastställde tomträttsvillkoren, mindre skulle bry 
sig om de bostadspolitiska syftena än möjligheten att till staden dra 
in så mycket som möjligt av jordvärdestegringen. Det var fel, menade 
Larsson, att förbjuda egnahemsägarna att höja hyrorna. Istället borde 
staden höja tomträttsavgälderna så mycket att den kunde inkassera alla 
överhyror. Detta skulle inte hindra den, som han såg det, ”naturliga” 
värdestegring som orsakades av befolkningskoncentrationen ensam, 
men det skulle beröva egnahemsägarna själva ”varje intresse att 
söka pådriva utvecklingen”, och med andra ord motverka det han 
ansåg vara orättfärdig spekulation.408 Detta rimmade väl också med 
den position som beredningsutskottet intog, och som i debatten 
27/3 1908 av stadsfullmäktiges vice ordförande Johan Östberg 
motiverades enligt följande:

Man kan icke med detta institut efter beredningsutskottets 
förmenande - och därom äro alla ense - reglera hyrornas belopp 
eller reglera den moraliska uthyrningen. Hyrorna bero på tillgång 
och efterfrågan. Och att styra den kursen lär lika litet lyckas, som när 
man förr i världen försökte styra den utländska växelkursen.

Men med den argumentationen hade utskottet missat själva 
poängen i lantegendomskommitténs tankegång. Det viktiga var 
inte hyresregleringen i sig, utan att med hjälp av den och andra 
instrument kunna använda tomträtten som medel att skapa ett 
socialt beteende, ett beteende avsett att tjäna det allmännas bästa, 
som lantegendomskommittén förstod det (Carl Lindhagen):

Jag tror att det är en kulturfråga att kunna föra in i det praktiska 
samhällslifvet den tanken till efterrättelse för medborgarne, att när 
de få bostäder till de betryggande villkor som här äro föreslagna, så 
skola de också nöja sig med att få bo där för den egna kostnaden och 
få lösen för hvad de nedlägga på företaget, men icke hafva rättighet 
att skaffa sig någon extra profiter af  andra bostadssökande genom 
att taga höga hyror eller spekulativa köpeskillingar. Om förslaget i 
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denna punkt slagit igenom, så hade det kunnat danas någonting som 
varit ägnadt att börja revolutionera sinnena i ett viktigt afseende.

Detta är, till skillnad från den som föredrogs av 
stadsfullmäktigemajoriteten, en dynamisk vision, där det förutsattes 
att reguleringar av marknadskrafterna i sinom tid också skulle 
komma att medföra en ny och annorlunda inställning till samma 
marknadskrafter. Redan tidigare hade kommittén (som framgår 
nedan, till skillnad från motsvarigheten i Göteborg) framhävt att 
den däremot inte kunde, och inte ville, hindra den spekulation som 
uppstod genom att tomträtterna undan för undan bytte ägare:

Det kvarstår visserligen en möjlighet att kunna med vinst afyttra 
tomträtten till någon, som själf  ämnar bebo lägenheten samt finner 
läget och bekvämligheterna värda den större utgiften. Detta är dock 
en sak, som man får finna sig i.409

Tomträttens främsta syfte var alltså, för Carl Lindhagen och därmed 
också i stor utsträckning för lantegendomsnämnden, att bekämpa 
den mentalitet som tog sig uttryck i spekulationer; att, om man 
så vill, bekämpa spekulationslustan som informell institution. 
Inte i allmänhet dock, utan i den fredade vrå av det kapitalistiska 
samhället som hemmet skulle vara - eller i detta fall den tomt det 
stod på. Om människorna tillräckligt länge bodde i en miljö där ett 
spekulerande beteende visserligen var möjligt att iaktta, men inte 
den konstituerande livsformen, skulle de med tiden även själva 
ändra sinnelag. Det skulle helt enkelt gå att trivas ändå (på alla de sätt 
som den disciplinära bostadsdiskursen föreskrev). Dessa ambitioner 
gällde för övrigt inte bara det olämpliga marknadsbeteendet, utan 
också andra olämpliga beteenden. Trots att det till slut lämnades 
åt kommittén själv att bestämma om exempelvis en paragraf  om 
förbud mot inneboende skulle inkluderas i kontrakten, hade 
utskottet, klagade Carl Lindhagen, lämnat ”blott själfva skelettet 
kvar” av kommitténs ursprungliga utkast till tomträttsvillkor. Inte 
minst saknade han omsorgen om byggnadsregleringar:

Med afseende å huset hade vi föreslagit bland annat, att byggnaden 
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bör vara ändamålsenlig och smakfull, och att för detta ändamål 
byggnadsritningarna skola underställas staden. Där har man 
nu strukit utgångspunkten och blott bibehållit att ritning skall 
underställas staden för godkännande. Det är så karaktäristiskt! 
Detta innebär ju ingen vädjan till tomträttshafvarens förstånd 
och känsla, han vet icke till hvad ändamål ritningen skall företes 
utan det kommer naturligtvis att gå så till att han låter göra upp 
en ritning, något hvad som helst, och den underställer han staden 
för godkännande, så får han väl se hur det går. Staden låter sedan 
naturligtvis allt passera, och så äro vi inne i den gamla vanliga trallen 
igen den vanliga byråkratiska gången [sic].410

Trots dessa motgångar var det ändå tydligt att Carl Lindhagen och 
hans kommitté så långt lyckats med det mesta av vad de föresatt 
sig. I början av mars hade lantegendomskommittén slutgiltigt 
kunnat överflygla egnahemslånekommittén genom att i konkurrens 
med den senare få förordnande att fortsätta sin verksamhet som 
ordinarie nämnd.411 Ett av de viktigare av dess framträdanden 
under året blev sedan att utforma kontraktens bestämmelser så 
att tomträttsinnehavarna fick en acceptabelt säker besittningsrätt 
gentemot staden.412 Det slogs också fast att tomträtterna skulle 
fördelas politiskt, det skulle inte gå att köpa sig bättre lägen 
genom att bjuda över stadens prissättning (som helt relaterades till 
exploateringsgrad, och därmed avsiktligt gynnade egnahemmen).413 
Med den kontroll över bostadsproduktionen som tomträtten och 
den ett drygt år senare startade tomträttskassan skänkte ändrades 
bostadsproduktionens förutsättningar. Å ena sidan bereddes 
möjligheten att formulera tydliga kvalitetsmål:

Det är tydligt, att en bestämd hänsyn till dessa faktorer bör tagas, men 
man bör å andra sidan ej bortse från, att en av tomträttsinstitutets 
främsta fördelar ligger däri, att en klarsynt kommunalförvaltning 
genom en väl avvägd värdesättning kan förhindra det hänsynslösa 
exploaterande av sol, ljus och luft, som den enbara affärskonkurrensen 
framkallat inom de större samhällena.

Å andra sidan formulerades även dessa utifrån de utspridningens, 
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åtskillnadens och den moraliska terapins diskurser, och som nu togs 
för givna:

Att idealet härför vore att varje familj skulle kunna beredas sin egen 
självständiga byggnad och sin egen rikligt tilltagna tomt, anser jag 
utan vidare klart och tror mig knappast behöva påvisa, hurusom 
trång- och samboddhetens olägenheter härigenom effektivast 
bekämpas.414

*

När lantegendomsnämndens direktör Carl Henrik Meurling i 
december 1911 satte sig att summera de första årens 
exploateringsverksamhet, som i hans ögon varit synnerligen 
framgångsrik, ja ”fullkomligt amerikansk”, var det ändå några problem 
han ville ta upp.415 För det första ville han återinföra möjligheten 
att sälja tomter, där det av kommunalfinansiella och andra skäl var 
nödvändigt. För det andra ville han minska stadens egen inblandning 
i byggandet på egendomarna. För det tredje ville han inskärpa 
betydelsen av att kreditfrågan löstes på ett tillfredsställande sätt - även 
om det skulle innebära att inkomstgränsen för egnahemsinnehavare 
skulle behöva förskjutas uppåt.416 Jag ska behandla de här frågorna 
var och en för sig, och i omvänd ordning.

*

En del av den irritation Carl Lindhagen visade mot familjen 
Palmes anbud förklaras av att han tycks ha sett dem som “riktade 
speciellt emot ’Stockholms tomträttskassa’, hvilkens lånemedel nog 
under inga förhållanden få tagas i anspråk för bolagets tillämnade 
byggnadsverksamhet”, och i förlängningen därmed även mot hela 
tomträttsprojektet.417 Krediten visade sig också utgöra det största 
praktiska problemet när tomträtten skulle introduceras. Som juristen 
Erik Sandblad påpekat härrörde dessa problem delvis från att 
tomträttslagen lämnade så stort utrymme för kommunerna att själva 
bestämma en rad av de villkor som var relevanta för kreditgivaren, 
vilken inte ville riskera att belånade fastigheter skulle konfiskeras av 

96

Inlaga Ensk3.indd   96 2015-07-31   02:06:29



kommunerna. Högsta domstolen och en rad enskilda motionärer 
hade, som jag nämnde ovan, redan 1906 uttalat tveksamhet om det 
förhållandet. Som lagen nu förelåg ansåg sig de kreditgivare som 
lagligen kunde komma i fråga - hypoteksinstituten kunde enligt lag 
överhuvudtaget inte belåna nyttjanderätter - helst vilja invänta de 
kompletterande bestämmelser som kommunerna skulle skriva in i 
kontrakten, och även få erfarenhet av hur kommunerna skulle förhålla 
sig till de osäkra fordringar som säkert skulle uppstå. Bland annat beslöt 
sparbanksföreningen i september 1909 att inte uttala sig till förmån 
för tomträtten, utan låta varje sparbank bestämma för sin del.418 I en 
riksdagsmotion till 1908 års riksdag, undertecknad av Carl Lindhagen 
och hans socialdemokratiske kollega från lantegendomsnämnden, 
Knut Abel Tengdahl, föreslogs att tomträtten, för att komma till 
rätta med dessa svårigheter, vad kreditmöjligheterna gällde skulle 
jämställas med den fasta egendomen. Lagutskottet avstyrkte dock, 
med motiveringen att ett sådant medgivande skulle innebära att 
förtroendet för inteckningsinstitutet skulle riskera att undermineras. 
Lindhagen upprepade sin begäran vid 1909 och 1911 års riksdagar, 
men inte heller då med någon framgång. En motion 1908 från 
samma personer, om att medel ur den statliga egnahemslånefonden 
skulle ställas till förfogande, avslogs likaså liksom ett antal motioner 
de närmast följande åren, med liknande syfte.419 Därmed skulle 
tomträttens införande i framförallt de mindre städerna i princip 
omöjliggöras under lång tid. En stad av Stockholms storlek hade 
dock möjlighet att själv upprätta en kreditinstitution, vilket också 
blev fallet 1909 med Stockholms tomträttskassa, ett fristående bolag 
där en lång rad stadsfullmäktige och andra socialt och filantropiskt 
intresserade personer med småposter stod för det politiska kapitalet, 
medan Enskilda banken (K. A. Wallenberg) och Handelsbanken 
(Louis Fraenckel) med knappt fyra femtedelar av de satsade 
pengarna (och så småningom en avsevärd inlåning) stod för det 
ekonomiska.420 Ygberg uttryckte i en reservation oro för att en kassa 
med den affärsmässiga konstruktion som skulle bli fallet inte skulle 
bli till någon hjälp för de mindre bemedlade egnahemsbyggarna.421 
Stadens garanti för kassan beslutades av fullmäktige den femtonde 
juni samma år, men eftersom det dröjde innan kassans aktiekapital 
var fulltecknat kunde stiftandet av bolaget inte ske förrän nästan ett 
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år senare, i slutet av maj 1909.422 Istället ansökte nämnden om att 
få fungera som låneförmedlare för ett kommunalt lån till de första 
enskilda tomträttsinnehavarna, ett lån som skulle omsättas till kassan 
så fort den var bildad.423

Tomträttskassan var konstruerad för egnahemslån, och verkar 
ha fungerat väl för sådana. Lantegendomsnämndens direktör Carl 
Henrik Meurling, som nu även fick åta sig att vara kassans direktör, 
föreslog i november 1909 att åtminstone de egnahemsägare som 
byggde sina hus själva med uppbjudande av ”sina egna yttersta 
och ofta sina anhörigas ekonomiska krafter för att kunna göra 
sin kontanta insats i företaget”, i gengäld skulle erbjudas två års 
amorteringsfrihet. Samtidigt fastslog han att bolaget skulle förbehålla 
sig att i många fall sätta sin belåningsgräns betydligt lägre än de 
80% av byggnadskostnaden (fastställd av lantegendomsnämndens 
värderingsman) som staden garanterade. Enbart i “särskilt 
förstklassiga fall” fanns det, menade han, anledning till större 
generositet:

Det torde väl därför vara rimligt, att bolaget sträcker sig till 80 % 
belåning endast för sådana enstaka byggnader, vilka uppförts av sten 
på särskilt betryggande sätt, exempelvis av staden själv samt enligt 
någon väl genomarbetad praktisk typ, angående vars gångbarhet 
man kan vara särskilt säker.424

I praktiken innebar detta naturligtvis dels (som Ygberg hade fruktat), 
att mindre bemedlade egnahemsbyggare (som byggde de mindre 
solida husen) systematiskt skulle missgynnas, dels att byggnadsstilen 
i och med preferensen för etablerade byggnadstyper skulle komma 
att likriktas. Reguleringen överlämnades dock åt ett ekonomiskt 
tvång, utövat av en kreditinstitution med reellt marknadsmonopol, 
som ersatte en del av de politiska medel för samma likriktning som 
inte hade gått att lotsa genom fullmäktige. Kassan ålades också att 
genomföra återkommande besiktningar av de belånade byggnaderna, 
för att inspektera deras underhåll. Den första besiktningen, våren 
1911, slutade med att av 168 besiktigade byggnader minst 35 ålades 
anmärkningar och fyra tomträttsinnehavare slutligen fick sina lån 
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uppsagda. Besiktningarna upprepades därefter årligen.425 Redan 
1913 kunde således Meurling, inte utan belåtenhet, konstatera:

I allmänhet har det visat sig, att vederbörande husägare genom 
småarbeten under hand vidmakthålla sina byggnader samt att de 
således i detta avseende slagit in på en riktig väg.426

Däremot mötte tomträttskassan omedelbart problem när det gällde 
de kompletterande delarna av exploateringen. Det första problemet 
gällde lånen till de industriella anläggningar som skulle varvas 
med bostadsområdena, och göra dem till kompletta samhällen 
vart och ett för sig. Problemet uppstod första gången i maj 1912, 
när en garverifabrikör ställde villkoret att staden skulle ta på sig 
lösensskyldighet för hans fabriksbyggnad, om han skulle acceptera att 
bygga på tomträttsmark. Nämnden avslog hans begäran och Meurling 
föreslog då att staden skulle sälja tomten istället.427 I december 1912 
beslöt nämnden att tillåta försäljning av industritomter i Ulvsundas 
industriområde, i norra Bromma. Carl Lindhagen hade redan då 
författat en längre reservation, med instämmande av Tengdahl, där 
de nöjde sig med att påpeka att nämnden borde visa större tålamod 
inför svårigheterna med att upplåta med tomträtt, och hänvisade till 
fall där sådan upplåtelse lyckligen kommit till stånd.428 I april året 
därpå begärde Lindhagen även att kontoret skulle genomföra en 
utredning av möjligheterna att upplåta för industrier på tomträtt.429 
Uppenbart irriterad på att utredningen dröjde väckte han i juni 1913 
även en motion i stadsfullmäktige i samma ämne.430 I Meurlings 
memorial i ämnet, som dröjde till slutet av januari 1914 och 
accepterades som nämndens yttrande, framhölls särskilt problemet 
med lösensvärderingar av fabriksbyggander. Eftersom industriella 
byggnader i de flesta fall bara är användbara för den tillverkning de 
byggts för, riskerade staden, menade Meurling, om den tog på sig ett 
lösensansvar att behöva betala stora pengar för i praktiken nästan 
värdelösa byggnader. Om tomträttskassan gav sig in på den typen 
av kreditrörelse, skulle den tvingas utföra värderingar av företagens 
verksamhet, istället för av deras byggnader, och därmed  sträcka 
sig en bra bit utanför vad den kommunala förvaltningen enligt 
hans förmenande borde syssla med.431 Carl Lindhagen hade, med 
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instämmande av Tengdahl, åter författat en lång reservation, där han 
uttryckligen fastslog att den kreditinstitution han tänkte sig skulle 
inrymmas inom den sociala, inte den ekonomiska sfären:

Det härskande kreditväsendet är nämligen icke inriktat på att hjälpa 
människorna och allra minst att bistå de svagaste, utan dess första 
uppgift är enligt den bestående ordningens natur att bereda avkomst 
å kapital och särskilt största vinst åt bankernas aktieägare.432

Reservationen utmynnade i att stadsfullmäktige dels borde tillsätta 
en egen kommission att utreda frågan, dels också vända sig till 
staten. Beredningsutskottet gick dock (liksom drätselnämnden) 
på Meurlings linje, och valde att lämna motionen utan åtgärd. 
Även i den instansen valde dock den socialdemokratiska gruppen 
konfrontation, genom en reservation av Erik Palmstierna och Fredrik 
Nilsson i vilken föreslogs att tomträttskassan skulle samarbeta med 
den statliga manufakturlånefonden.433 Efter en debatt som bara 
upprepade de tidigare argumenten bifölls dock utskottets avfärdande 
av motionen.434

Även belåningen av hyreshus stötte på problem. I samband med 
likvideringen av familjen Palmes bolag Stockholms trädgårdsstäder 
1916 beklagade sig kassan över att den nu tvingades ta över lånen på 
de egnahem som bolaget ännu efter fem år inte lyckats bli av med.435 
I samband därmed varnade Meurling också för konsekvenserna av 
att stadsfullmäktige strax innan (se nedan) hade beslutat att inte 
sälja tomter på lantegendomarna heller till flerfamiljshus. Risken 
fanns, menade han, att kassan i sinom tid skulle tvingas överta 
även en del av dessa hus, vilket i kombination med krigets höga 
ränteläge skulle kunna försätta kassan i svårigheter. Redan 1914 
hade ränteläget lett kassan att tillfälligt ställa in utlåningen, för att 
på det viset tvinga staden att gå med på en högre utlåningsränta.436 
Meurlings framställning ledde nu Enskilda bankens (Wallenbergs) 
representant Carl Frisk att med instämmande av Handelsbankens 
representant Jaques Edward Arfwedson å det samlade i kassan 
satsade bankkapitalets vägnar meddela att de under de villkor som 
nu gällde inte kunde meddela kassan några nya lån, och inte heller 
kunde acceptera att lån upptogs från stadens kassa. På förslag av 
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drätselnämndens ordförande Herman Lamm skickades omedelbart 
en skrivelse till stadsfullmäktige med besked om att utlåningen 
i och med detta tills vidare inställts.437 Till en kurs på 90 procent 
tvingades staden den 27 april därmed köpa ut bankerna, och själv 
bli majoritetsägare i kassan.438 Åter fick lantegendomsnämnden ett 
tillfälligt bemyndigande att fungera som låneförmedlare.439

*

Exploateringen av tomträttsmarken i Enskede inleddes med att staden 
lät bygga ett antal radhus och dubbelhus, samt några flerfamiljshus, 
avsedda att kompensera för de rivningar av gaturegleringskåkar 
som den genomfört de senaste åren. Staden byggde inte själv 
utan uppdrog arbetet åt entreprenörer, men åtgärden väckte 
ändå visst uppseende.440 Robert Alderin, murbruksdirektör och 
byggmästarintressets representant i lantegendomsnämnden använde 
erfarenheterna från den byggnationen till att argumentera mot 
tomträtten. Det hade, menade han, visat sig svårt att åstadkomma 
billiga bostäder i Enskede eftersom vinsten från de billiga tomterna 
ätits upp av höga byggnadskostnader.441 Trots detta försökte 
nämnden, när en kraftig nedgång i byggnadsverksamheten infunnit 
sig 1912, stimulera byggandet genom att sänka tomtpriserna.442 
Samma år restes också, av både August Ljunggren och Carl 
Lindhagen (m. fl.), förslag om tomträttsupplåtelser i innerstaden. 
Medan Ljunggren motiverat sin motion med bostadsbristen, rörde 
sig Lindhagens (m. fl.) motion utöver ett instämmande härvidlag 
mycket längre än så. Den var ett direkt angrepp på den av Per-
Olof  Hallman ledda stadsplanekommissionen, för att denna enbart 
intresserade sig för stadsbyggandets estetiska, inte dess i Lindhagens 
mening sociala spörsmål. Efter en vältalig argumentation ändade 
motionen i ett förslag om inrättande av trädgårdsstäder även på de 
ännu obebyggda delarna av innerstaden, om samarbete med staten 
för att åstadkomma ett liknande byggnadssätt på de marker den ägde, 
och slutligen att anhålla hos Kungl. Maj:t om ett allmänt förbud 
mot byggande av bostadshus högre än tre våningar.443 En liknande 
tanke hade ett par år tidigare uttryckts i den socialdemokratiska 
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partimotion om bostadspolitiken, som nämndes tidigare, men där 
kravet istället var att staden själv skulle bygga på de tomter den ägde, 
istället för att till högt pris släppa ut dem på tomtmarknaden.444 Nu 
blev det inget av något av detta. När Carl Lindhagen 1914 väckte 
förslag i lantegendomsnämnden, om att den på samma sätt som 
1908 skulle anhålla om ett kommunalt lån för att bygga bostäder 
för mindre bemedlade på stadens egendomar, blev han nedröstad. 
Förutom omsorg om de bostadslösa - och om de arbetslösa - 
framhävde Lindhagen vid tillfället att byggandet av flerfamiljshus 
måste forceras, så att trädgårdsstäderna inte bara skulle förbehållas 
”utom de förmögnare även bland de mindre bemedlade allenast de 
bättre situerade av arbetareklassen och dess vederlikar”.445 Till ingen 
nytta. Istället skulle tomträtten på nytt ifrågasättas.

Redan i debatten om fastställande av tomträttsvillkor hade Carl 
Lindhagen, medan han kommenterade det faktum att fullmäktige 
mot hans rekommendationer avstått från möjligheten att 
åtminstone kunna göra mindre justeringar uppåt av avgälden under 
upplåtelsetiden (detta skulle först införas genom lag 1953), också 
uttryckt farhågor för vad som skulle hända nästa gång tomträtten 
av den ena eller andra anledningen kom upp på den beslutande 
församlingens dagordning.446 I den begäran om fortsatt bemyndigande 
för lantegendomsnämnden att utfärda tomträttsupplåtelser som 
Meurling avfattade 1910 betygade han att ”erfarenheterna från 
nämndens verksamhet hittills endast äro de bästa”.447 Strax efteråt, 
i maj 1912, presenterade han emellertid ett långt memorial inför 
nämnden där han, för att fullfölja de tankar han lanserat i Social 
Tidskrift ovan, diskuterade olika inskränkningar i upplåtelserna 
med tomträtt. Som övergripande motiv anförde han farhågor inför 
den stora upplåningsvolym som tomträtten medförde. Tanken att 
i framtiden kunna utnyttja områdena för annan bebyggelse måste, 
konstaterade han, överges på grund av de stora kostnader detta 
skulle innebära för att lösa in byggnaderna. Enda möjligheten att för 
framtiden nedbringa låneskulden skulle därmed bli att sälja av en del 
tomter, lämpligen då de tomter längs lantegendomarnas huvudleder 
som avsetts för flerfamiljshus. Lantegendomsnämnden ställde 
sig bakom skrivelsen, varvid Carl Lindhagen åter formulerade en 
mycket lång reservation. Han bemötte där Meurlings argument - den 
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kommunala upplåningen kunde inte anses stor om man tog hänsyn 
till hur stort projektet att bygga trädgårdsstäder på lantegendomarna 
var i sig självt (Lindhagen tänkte sig 264 000 invånare sammanlagt 
i Brännkyrka och Bromma). Vidare att upplåning aldrig är felaktig 
så länge investeringarna är produktiva och betalar sig. Liksom en 
gång fadern gjorde mot sina vedersakare angrep han Meurling för 
att alltför lätt ha fallit för en sparsamhetsopinion ”redo att sälja 
framtidens förstfödslorätt för en grynvälling”. Framförallt fruktade 
han emellertid de effekter på människornas föreställningar som en 
begränsad markförsäljning skulle få:

Upplysningsverket inställes nämligen alldeles och människornas 
fördomar hållas vid makt. Det målmedvetna sträfvandet att göra 
vinster utan eget arbete får fortfarande sitt fria spelrum och väljer 
naturligtvis det spel, där de största vinsterna kunna göras. Och då 
slutligen staden själf  brutit med tomträtten för att mot en flyktig 
vinning för stunden offra stora framtidsvärden, andliga såväl som 
ekonomiska, blir ju också förvaltningen uppfordrad att lägga sitt 
bästa tjänstenit uti att skaffa dessa tillfälliga vinningar och icke uti att 
uppfostra folket till samfundsanda och insikt om sin sannskyldiga 
och bestående fördel.448

Beredningsutskottet stödde Meurling med knappast möjliga 
majoritet, medan Ivar Bendixson, Fredrik Nilsson och Gerhard 
Magnusson slöt sig till Karl Herlitz reservation, som utan att ta 
ställning till Lindhagens argumentation tills vidare ville avstå från 
markförsäljningar.449 Carl Lindhagen framhävde i debatten att han 
uppfattat Meurlings förslag som en fullständig överraskning. Men 
under de månader som gått hade det fått återverkningar bland 
tomträttsinnehavarna. Han visade upp en petition som spreds i 
Enskede, och som enligt uppgift redan första dagen undertecknats 
av 50 enskedebor. I petionen krävdes nu att om markförsäljning 
introducerades på delar av området, skulle också alla som bodde där 
få rätt att friköpa sina tomter. Detta bekräftade, menade Lindhagen, 
det sociala projektets bräcklighet. Om dess sfär inskränktes så mycket 
som nu föreslogs, fanns en uppenbar risk att den ekonomiska sfären 
skulle influera hela det område som lantegendomsnämnden försökt 
freda:

103

Inlaga Ensk3.indd   103 2015-07-31   02:06:30



Jag är övertygad om, att om den föreliggande framställningen bifalles, 
så skulle hela detta verk med tomträttsupplåtelser fullständigt vara 
på upphällningen, och jag har alldeles klart för mig, att om man skall 
fullfölja en sådan sak som denna, så måste det ske målmedvetet. 
Man måste försöka att utan att blinka få fram den opinionen, att det 
går för sig att upplåta tomträtt. Opinionen böjer sig endast inför det 
faktum att staden oryggligt står fast vid denna ståndpunkt.450

Ivar Bendixson meddelade något senare i debatten att han hade 
den nämnda petitionen i sin hand, nu undertecknad av 106 
tomträttsägare. Mot bakgrund av detta, och mot det faktum att 
tomtförsäljningarna, om de skulle bli av skulle fordra 2/3 majoritet, 
bestämde sig stadsfullmäktige för att trots allt avslå Meurlings och 
beredningsutskottets begäran – med knappast möjliga marginal, 
40 röster mot 39 - och istället invänta resultatet av den femåriga 
prövotiden.

Ledamoten av lantegendomsnämnden Josef  Norén följde ett 
år senare upp Meurlings initiativ med en motion där han föreslog 
att stadsfullmäktige skulle tillsätta en utredning för att undersöka 
möjligheterna att sälja mark på lantegendomarna.451 Krigstidens 
stagnation underblåste de stämningar som fanns för ett nytt 
ifrågasättande av tomträtten.452 I Meurlings memorial över Noréns 
motion gick han ytterligare ett steg vidare i tillmötesgåendet av den 
ekonomiska sfärens krav gentemot den socialas; försäljningen med 
äganderätt skulle nu vara regel, tomträtten undantag. I gengäld skulle 
nu, förutsatt att riksdagen beslutade om ett sådant institut, äganderätten 
kompletteras med återköpsrätt, det vill säga en rätt för staden att 
köpa tillbaka tomter till ett i förväg fastställt pris.453 Framförallt borde 
tomträtten, betonade Meurling, undvikas när det gällde upplåtelser 
till flerfamiljshus.454 Carl Lindhagen föreslog i en reservation, som i 
övrigt bokstavligen återupprepade hans långa reservation från 1912, 
att istället en kommission skulle tillsättas med representanter från 
lantegendomsnämnden, tomträttskassan och drätselnämnden, för 
att utreda hur tomträtten skulle kunna utvecklas för framtiden.455 

Beredningsutskottet gav Meurling sitt stöd, den här gången med 
socialdemokraterna Magnusson och Palmstierna som ensamma 
reservanter.456 Emellertid verkar tveksamheten inom fullmäktige ha 

104

Inlaga Ensk3.indd   104 2015-07-31   02:06:30



varit större än vad som antyds av detta utfall, eftersom motionären 
Norén på begäran av ”de olika partierna här inom stadsfullmäktige” 
inledde debatten med att begära en återremiss.457 När frågan togs 
upp igen en månad senare bifogades skrivelser från Brännkyrkas 
och Enskedes respektive kommunalföreningar med de kommunala 
utlåtandena, den första till stöd för Noréns motion, den andra mot 
den, men med en begäran att om förslaget antogs alla invånare 
skulle tillåtas att friköpa sina tomter.458 Lantegendomsnämnden 
hade i sitt remissvar upprepat sitt stöd till Noréns begäran om en 
utredning, dock med det särskilda yttrandet från Tengdahl att om 
det skulle visa sig att motivet bakom motionen inte var omsorg om 
lantegendomarna ”utan att ett parti inom stadsfullmäktige bestämt 
vill strypa tomträtten”, skulle han inte vidare stödja utredningen.459 
Beredningsutskottet beslöt med hänvisning till en ospecificerad 
allmän mening att utvidga utredningens uppdrag till en översyn 
av alla slags tomträtter.460 Lindhagens under debatten framställda 
förslag att lantegendomsnämnden skulle få uppdraget att utföra den 
begärda utredningen, ställdes i voteringen mot ett likaledes under 
debatten framställt förslag av justitierådet Axel G. S. Borgström, 
att nämnden vid sidan av att utreda tomträttsinstitutets verkningar 
också skulle utreda möjligheterna att sälja tomter, vilket också blev 
stadsfullmäktiges beslut.461

  Frågan blev nästan omedelbart aktuell, i och med att drätselnämnden 
i samband med en tomtansökan från bostadsföreningen Framtiden 
om att få bygga i Bromma, föreslagit att föreningen skulle få köpa 
sina tomter. Meurling påpekade i sitt memorial att ”det såväl med 
hänsyn till den knappa bostadstillgången inom hela staden som 
även till önskvärdheten av Brommaområdenas exploatering, 
vore synnerligen lyckligt” om så även skulle bli fallet. Eftersom 
tomträttskassan för tillfället inställt sin utlåning begärde Lindhagen 
i sin reservation att istället staden skulle gå emellan med ett lån, så 
att föreningen skulle kunna bygga på tomträtt. Även i nämndens 
skrivelse underströks att det positiva utslaget inte skulle fattas 
”såsom utslagsgivande för nämndens ställning till frågan”.462 Samma 
dag, den 25 april 1916, tillsatte nämnden den kommitté som skulle 
utreda tomträttens fortvaro, och som utgjordes av Carl Lindhagen, 
Meurling, Ygberg och från den 17 oktober samma år dessutom 
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Norén.463 Lindhagen utvecklade i samband med försäljningen av en 
industritomt i Enskede samma höst mer uttryckligt sin kritik av den 
gränsdragning mellan det ekonomiska och det sociala som nämnden 
nu tycktes vara på väg mot. Tvisten gällde huruvida det i kontraktet 
skulle stå ”full äganderätt” eller bara ”äganderätt”:

Knappast någon äganderätt är numera ”full”. I detta fall är uttrycket 
i all synnerhet irrationellt, då såsom kontrakten utvisa, tomten får 
användas och bebyggas endast för industriella ändamål. Psykologiskt 
kan en sådan falsk förespegling dock vara farlig i framtiden för ett 
behörigt iakttagande av stadens intressen. Det kan lätt i sin mån 
utnyttjas för att stödja en alltid till aktion beredd opinion från 
jordägare att avskudda sig såsom obehöriga alla stadgade eller 
kontrakterade inskränkningar i vad de kalla sin “fulla” äganderätt 
eller hindra staden att betinga sig villkor eller fördelar för ett 
uppgivande av dessa inskränkningar.464

Motsättningarna blev nu tydligare inom nämnden. Vid 
ordförandevalet i januari 1917 ställdes för första gången två andra 
kandidater (Norén och Ygberg) mot Lindhagen, som dock med fyra 
röster mot två respektive en lyckades behålla förtroendet.465 I en 
reservation senare under året framhöll Norén och J. L. Eklund, med 
instämmande av Edvard Söderberg och E. Hansson å sin sida att 
de ville begränsa exploateringarna på stadens lantegendomar, då de 
fann dem ”ej ha något synnerligen gott ekonomiskt resultat, utan äro 
försvarbara endast ur sociala- trevnads- eller dylika synpunkter”.466

I det program som nämndens tomträttsdelegerade ställde upp för 
sitt arbete, begränsades frågan till att enbart handla om tomträttens 
statiska aspekter (att underlätta framtida omreglering, att förbehålla 
markvärdestegringen åt staden, att förekomma spekulation och att 
trygga byggnadsbestämmelser m. m.). Det dynamiska perspektiv 
som Carl Lindhagen gjort sig till tolk för (att utrota den spekulativa 
mentaliteten och skapa en ny syn på boendet) saknades alltså.467 
Mot den bakgrunden är det inte märkligt att det inte mötte några 
större svårigheter för Norén att övertyga kommittén om att tomter 
för hyreshus i fortsättningen borde överlåtas med äganderätt.468 

Vad egnahemstomterna angick såg Lindhagen dock till att anföra 
vikten ”ur psykologisk synpunkt” av att staden, inte enskilda, ägde 
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marken.469 Kommittén underströk vidare att de bestämmelser om 
byggnadssätt som tidigare uttryckts i tomträttskontrakten, vid 
försäljning istället borde hanteras i den lokala byggnadsstadgan.470 
Efter att Ygberg i december 1917 hastigt avlidit, och Carl Lindhagen, 
efter övergången till det socialdemokratiska vänsterpartiet strukits ur 
lantegendomsnämnden, verkar dock kommitténs arbete ha avstannat 
av sig självt.471 Lantegendomsnämndens sista år präglades av 
krigstidsåtgärder och av förberedelserna inför att slås samman med 
den nystartade fastighetsnämnden, men det uttalande till förmån för 
tomtförsäljning vid byggande av hyreshus som delegerade tidigare 
avfattat utnyttjades av högermajoriteten i nämnden 1918 till att få 
igenom tomtförsäljningar till några hyreshus i Ulvsunda, avsedda 
för ett av några industriföretag bildat bolag.472 Däremot röstades ett 
förslag från Norén, om att inför exploateringen av Alvik i Bromma 
från början uttala att tomtförsäljningar skulle ske, ner av nämndens 
majoritet, med motiveringen att detta skulle vara att föregripa 
delegerades utredning.473

*

Det demokratiska genombrottet förändrade förutsättningarna 
för stadens markpolitik på så vis att det socialistiska blocket 
(socialdemokrater/vänsterpartister/kommunister/socialister) under 
ett par decennier hade en stabil majoritet i både stadsfullmäktige 
och den fastighetsnämnd som från och med 1919 tagit både 
innerstadens och ytterstadens markpolitik under sina vingar. 
Detta innebar inte att motsättningarna försvann, men de försköts 
och fann delvis andra arenor. Inför omorganisationen hade både 
Ygberg och Carl Lindhagen yppat farhågor för att en parentes skulle 
slutas kring den sociala markpolitiken på ytterområdena, och den 
kommersiella regulering som rådde i innerstaden introduceras även 
där istället. Ygberg hade reserverat sig mot sammanslagningen, 
medan Lindhagen till slut motvilligt accepterat den.474 Liknande 
farhågor yppades även från tjänstemannahåll. Axel Dahlberg, som 
efterträtt Ygberg som lantegendomsnämndens stadsplaneingenjör, 
och var en ivrig tomträttsförespråkare och urbanpolitiskt i praktiken 
Carl Lindhagens lärjunge,475 uttryckte i ett memorial avfattat strax 
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efter att fastighetsnämnden inlett sin verksamhet vikten av att de 
olika fälten hölls separata. Medan, som han framställde saken: 
”Innerstadens markfrågor tränga sig fram till en lösning”, och det 
för stadens del bara återstod att göra så god affär som möjligt av det 
som ändå måste ske, krävdes i ytterstaden av förvaltningen helt andra 
kvalifikationer; ”social förståelse, intresse och framsynthet” förutom 
de nödvändiga tekniska kunskaperna. Men framförallt handlade det 
om att byggandet på lantegendomarna måste följa en annan logik än 
den nödvändighetens som drev innerstadens regulering framåt:

Det är på dessa marker vi hava att söka en nära framtids förnämsta 
bostadsplatser, det är här en ny och sund stadstyp skall växa fram, 
vars gestaltning ej förryckas av abnormt uppdrivna tomtvärden och 
det är här egnahemsrörelsen skall finna lämplig jordmån. Men här 
tränga sig i regel icke några spörsmål fram till behandling här påvilar 
utvecklingen nära nog helt markexploatörens initiativ.476

Fastighetsnämnden uttalade ändå i november 1919 att äganderätten 
skulle vara regel, tomträtten i fortsättningen undantag - men å andra 
sidan möjlig att använda även i innerstaden.477 I september 1920 
beslöt nämnden också på Herman Lamms förslag att förorda att 
stadsplanekommissionen skulle ombildas till en självständig nämnd, 
istället för att som bland annat Carl Lindhagen förordade, förläggas 
under fastighetsnämnden. Lindhagen påpekade i sin reservation att 
en sådan uppdelning innebar att bostadsbyggandet på de privatägda 
områden som fastighetsnämnden i praktiken saknade inflytande över 
skulle hanteras av en inrättning ”besjälad mera av estetiska synpunkter 
än av sociala nödvändigheter”.478 Inför exploateringen av ett område 
invid Palmeska villastaden i Enskede, väcktes åter frågan om 
upplåtelseformerna. På inrådan av Dahlberg beslöt nämnden denna 
gång att nöja sig med att fortsätta med tomträttsupplåtelserna.479 
I december 1922, samt januari och juni 1923 skedde emellertid 
tre tomtförsäljningar, alla till flerfamiljshus i Äppelviken.480 En 
förberedande utredning om tomträttens resultat, av allt att döma en 
komplettering av de diskussioner lantegendomsnämndens delegerade 
tidigare haft, verkställdes av fastighetskontoret våren 1922.481 Inget 
verkar ha förändrats av denna utredning, men i januari 1923 utsågs 
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på förslag av Meurling, sedan april 1920 borgarråd och ordförande 
i fastighetsnämnden, en ny delegation bestående av Carl Lindhagen, 
liberalen Mathilda Staël von Holstein och högerns A. E. Magnusson, 
för att undersöka förutsättningarna för en revision av villkoren 
för tomträttsupplåtelserna.482 Utlåtandet, som överlämnades i 
mellandagarna 1924, hade utarbetats i nära samarbete med Dahlberg 
och Nils Hasselquist, tidigare arbetschef  under uppbyggnaden av 
Enskede och efter en sejour hos Lidingö köping fastighetsdirektör 
sedan mars 1923.483 Det hör till saken att den revision som delegerade 
genomförde under en lång följd av år hade föregåtts av klagomål 
mot tomträttskassans räntepolitik, och orättvisor som kunde uppstå 
ur olika räntelägen vid respektive upplåtelser; ett missnöje som 
ackumulerades och kunde koncentreras mot en enhetlig kommunal 
administration.484 I mars 1917 hade Äppelvikens villaägareförening 
med en skrivelse till tomträttskassan begärt att få friköpa sina 
tomter.485 Kommunisten Karl Kilbom och socialdemokraten O. 
A. Skålander föreslog därför i en motion 1923 att staden skulle ta 
över kassan, likvidera bolaget och istället administrera den genom 
en politiskt utsedd nämnd. Mot en sådan utvidgning av den 
sociala sfären på den ekonomiska sfärens bekostnad protesterade 
dock en samfälld administration, och förslaget hade, trots ett 
stort antal socialdemokratiska röster, inte heller någon framgång i 
stadsfullmäktige.486

Tomträtten angreps alltså från två håll: från de borgerliga 
partiernas sida för att den medförde en stor kommunal upplåning; 
från tomträttsinnehavarnas och vänsteroppositionens för att 
kreditvillkoren var oförmånliga. I tomträttsdelegerades betänkande, 
som bär alla drag av Carl Lindhagens penna, gjordes nu ett försök att 
hantera båda dessa problem. Kreditvillkoren skulle förbättras genom 
att lösen i fortsättningen skulle utbetalas inte bara, som tidigare, för 
den byggnadskostnad som huset värderats till vid byggnadstillfället 
(med eventuella avdrag), utan för husets fulla aktuella värde. 
Ersättning skulle också betalas ut för arrangemang på tomten och 
vissa tillbyggnader, undantaget ”säregna inrättningar och påtagliga 
lyxanordningar”.487 Däremot ville delegerade inte, som Hasselquist 
hade föreslagit, avskaffa begränsningen av upplåtelsetiden.488 De 
fördelar detta skulle ha för kreditanskaffningen uppvägde inte, 
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menade de, nackdelarna vad gällde avgränsningen av tomträttens 
sociala verkningar:

Slutligen och framför allt är en dylik evärdlig besittningsrätt 
lika väl som äganderätten ägnad att omstörta en av tomträttens 
viktigaste uppgifter. Även en sådan besittning kommer i sin tur att 
utplåna förnimmelsen av att staden fortfarande äger marken och 
bör hålla sin skyddande hand över trädgårdsstaden. De enskilda 
tomtinnehavarna komma mycket snart att betrakta sig såsom de 
verkliga ägarna till marken och bliva därför benägna att medverka 
till allehanda intresseanlopp för att i vinningssyfte utnyttja marken 
på annat sätt, än som ursprungligen avsetts.489

Med andra ord, en tomträtt utan tidsbegränsning skulle närma 
institutionen så mycket till den vanliga äganderätten att det dynamiska 
målet att förändra invånarnas inställning till markinnehavet skulle 
riskeras. Man tänkte sig att låneskulden skulle kunna elimineras 
genom att tomträttsavgälderna höjdes något, så att de under de 
sextio år upplåtelserna gällde även skulle innefatta en amortering 
av tomtkostnaden. I gengäld skulle sedan staden, om den vid 
upplåtelsetidens slut ville ha tillbaka tomten, tvingas betala tillbaka 
den amorterade köpeskillingen.490

Sammantaget måste detta sägas vara en förhållandevis defensiv 
strategi, där egentligen inget gjordes för att förbättra möjligheterna 
att belåna tomträtter även på den öppna marknaden. Medan 
fastighetsdirektören med sitt närmande av tomträtten till den 
ekonomiska sfären, hoppades kunna förändra jordmarknaden 
så mycket att i stort sett allt förortsbyggande i privat regi skulle 
konkurreras ut och staden få ett monopol i sina händer - vilket i 
sin tur skulle leda till ett effektivt slut på de förhatliga kåkstäderna 
- uttalade delegerade tvärtom att de lämnade byggandet på privat 
mark helt utanför sitt ansvarsområde.491 Detta berodde i sin tur på 
att de hade det vidare syftet med tomträtten att den skulle användas 
som uppfostringsinstrument och ackulturationsverktyg, och därför 
hellre skulle vara i full funktion inom ett litet område, än demonterat 
över ett större fält.492 Givetvis kunde det därför inte heller längre 
komma ifråga att blanda tomträtten med äganderättsupplåtelser, 
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ens för flerfamiljshus - och detta inte av ekonomiska skäl, utan av 
didaktiska, eller varför inte socialpsykologiska:

Förespeglingen att tomträttsupplåtelse fortfarande kan få begagnas, 
även sedan äganderättsupplåtelserna släppts in på lantegendomarna, 
är föga hugnesam. Det är ungefär detsamma, som om ivrare för 
full frihet i rusdryckskommersen skulle påkalla en sådan frihets 
genomförande och därvid tröstande tillägga, att restriktionerna 
finge fortfarande äga bestånd för dem, som ville begagna sig av 
desamma. Det är nog, ärligt talat, den stora alkoholprocenten i 
äganderättsupplåtelserna, som göra dem så tilltalande för en svag 
mänsklighet.493

Inte heller kunde de acceptera att byta tomträtten mot återköpsrätt, 
då denna å ena sidan ”upphäver den känsla av samhörighet som ligger 
i stadens äganderätt till själva marken”, och å andra sidan, inte på 
samma sätt lät staden nära regulera byggandet.494 De bestämmelser 
som infördes i tomträttskontrakten var att börja med mer kända 
bland innehavarna, än stadsplanebestämmelser av olika slag hade 
utsikt att bli. Vidare var kontakten mellan tomträttsinnehavarna 
och nämndens ansvariga närmare än den skulle kunna bli under 
byggnadsnämndens administrativa överinseende.495 Men inte minst 
skulle stadsplanebestämmelserna aldrig kunna göras lika ingripande 
och reglerande på präglandet av nya livsformer:

De kunna icke heller förhindra fritt inrättande av exempelvis kaféer 
i samhället, blott byggnaden uppfyller de tekniska förutsättningarna 
för dess godkännande. Man finner också inom nybyggaresamhällena 
i stadens omgivningar på enskild grund mångenstädes ett vimmel 
av kaféer, ägnade att locka befolkningen, icke minst ungdomen, 
bort från hemlivet och till att slösa bort sina penningar. På 
tomträttsområdena får kafé ej öppnas utan tillstånd. Det har därvid 
alltid tillsetts, att sådana ej tillkomma annat än i den mån behov kan 
anses förefinnas. Staden kan ock tillse, att de ej inrättas inom de 
egentliga bostadsområdena, där de skapa mer eller mindre otrevnad, 
utan förläggas till lämpliga platser.496
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I sin reservation uttalade högerrepresentanten A. E. Magnusson att 
han, förutom på de punkter där han hade helt andra uppfattningar 
än de båda andra delegerade, även vad gällde de yrkanden han 
anslöt sig till ”icke till alla delar kan ansluta sig till den för dessa 
yrkanden anförda motiveringen”.497 I övrigt formulerade han 
högerståndpunkten att äganderättsupplåtelser borde tillåtas, för att 
påskynda exploateringen och minska kommunens skuldsättning. 
Stadsplanelagen och byggnadsstadgan erbjöd, menade han, alldeles 
tillräckliga reguleringsmöjligheter.498

Demokratiseringen av kommunalförvaltningen hade också 
medfört att avgörandena i de flesta fall avgjordes med partiröstning, 
och Carl Lindhagen, som 1920 lämnat vänsterpartiet och 1924 åter 
anslutit sig till socialdemokratin, hade inga svårigheter att lotsa 
betänkandet genom fastighetsnämnden.499 Tomträttskassans styrelse 
överlät åt högerns Edvard Söderberg att författa dess utlåtande 
men strök sedan ordentligt i det, bland annat utelämnande en 
passus om att tomträtt och äganderätt skulle kunna existera invid 
varandra.500 Under den tid som passerade fram till den avgörande 
debatten i december 1927 utspelade sig också en skriftväxling mellan 
kammarkontoret/drätselnämnden och fastighetsnämnden samt 
fastighetsborgarrådet Harry Sandberg om de ekonomiska utfall som 
olika alternativ, inkluderande försäljning å ena sidan, amortering å den 
andra, skulle kunna ha för stadens lånebalans.501 Drätselnämnden, 
som nominerade stadens representanter i tomträttskassan, gick 
händelserna i förväg och begärde vid bolagsstämman 1926 att få ändra 
i bolagsordningen så att kassan i fortsättningen också skulle kunna 
kunde låna ut till byggande på självägd mark. Förslaget gick igenom 
med hjälp av stadens massiva röstövervikt, varvid Herman Lamm, 
Meurling och revisorn Anna Åbergsson, som samtliga var bland 
dem som med mindre aktieinnehav var med och garanterade kassans 
bildande 1909, markerade sitt missnöje med enskilda yttranden.502 
När drätselnämnden i juni begärde en extra bolagsstämma för 
att bekräfta ändringarna, anslöt sig även till styrelsen nyvalda 
fastighetsborgarrådet Harry Sandberg till de protesterande.503 
Konflikten slutade med att fastighetsnämnden av stadsfullmäktige 
gavs en representant i kassan, att väga upp drätselnämndens 
inflytande.504 Eftersom varken kassan eller fastighetsnämnden ville 
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ta några viktiga beslut innan stadsfullmäktige bestämt sig angående 
de framtida reglerna för tomträttsupplåtelser, hamnade framförallt 
tomträttsinnehavare med högräntekontrakt från krigstiden i ett allt 
värre läge. Några av dem vände sig i augusti 1926 till kassan och vädjade 
om räntesänkningar, med hänvisning till kassans sociala ändamål, 
och till den lojalitet gentemot staden och trädgårdsstadstanken de 
ansåg sig visa genom att inte som andra låta sina hus säljas exekutivt 
och sedan köpa tillbaka dem.505 På socialdemokratiskt förslag beslöts 
att vinstmedel skulle avsättas vid 1927 års bolagsstämma för att 
jämna ut räntenivåerna.506 Den bolagsstämman kom dock, på grund 
av en förskingringsaffär inom kassan, att dröja ända till slutet av 
september 1927, när förslaget om räntesänkningar också avslogs.507 
Det visade sig vid utredningen av förskingringsaffären att den i 
hög grad haft samband med de beslutsvåndor tomträttsfrågan givit 
upphov till, där kassans direktör på alltför lösa boliner givit utsatta 
tomträttsinnehavare och byggmästare lån mot alltför dålig säkerhet 
- ett förfarande som för hans del tragiskt nog slutade med personlig 
konkurs och 14 månaders straffarbete på Långholmen.508

Mot bakgrund av allt detta blev den slutliga debatten en ganska 
odramatisk historia eftersom utgången, som högerns Juhlin-
Dannfelt inledde med att påpeka, genom den socialdemokraternas 
och kommunisternas sammanlagda majoritet i fullmäktige, och 
partiröstandets genombrott, var given på förhand.509 Beslutet 
följdes av en femtonårig offensiv för de tankar som legat till grund 
för det socialdemokratiska försvaret av tomträtten, varav jag bara 
ska göra några inledande anmärkningar här. I Axel Dahlbergs 
memorial om hur de nya tomträttskontrakten borde utformas, 
med bättre lösensbestämmelser, lanserades nya idéer om hur 
livet och byggandet i trädgårdsstäderna kunde reguleras, ”med 
erfarenhet från förekommande fall av klagomål och framställningar 
från enskilda tomträttshavare och myndigheter”.510 Efter att 
tomträttskassan i mars 1928 avstyrkt en begäran om lån till den 
första tomträttsupplåtelsen i innerstaden (Östermalm),511 inlämnade 
Carl Lindhagen, Fredrik Ström och Georg Branting tidigt året därpå 
in en motion med begäran om en utredning om tomträttsupplåtelser 
i innerstaden.512 I samband med en remiss till stadsfullmäktige av de 
statliga kreditsakkunnigas utredning passade fastighetsnämnden på 
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att begära att den föreslagna statliga kreditinstitutionen även skulle 
ha rätt att låna ut till byggnader på tomträtter. Drätselnämnden valde 
att ignorera det, men det tillstyrktes såväl av stadskollegiet som av 
stadsfullmäktige.513 Strävan att popularisera tomträtten, för att på 
så vis göra den intressant som kreditobjekt, anammades också av 
tomträttskassan på våren 1929 då den bland annat beslöt att trycka 
en färgglad informationsbroschyr.514

TOMTRÄTTEN I GÖTEBORG 1905-1930

Jag har hävdat att tomträttens unika framgångar i det tidiga 1900-talets 
Stockholm förklaras av att den blev ett verktyg för att hantera de 
mångfaldiga reguleringsmekanismer som växte ut ur den disciplinära 
bostadsdiskursen. Jag har visat att disciplineringstanken - eller om 
man så vill önskan att uppfostra de lägre inkomstskikten - innefattad 
i en holistisk samhörighetsvision kopplad till den representation 
som både jag och de personer vars verksamhet jag studerat kallat 
det sociala, var ett bärande motiv för tomträttsförespråkarna under 
hela min period, och verkar med bara mycket små förändringar ha 
överflyttats från sekelskiftets patriarkala konservatism till tjugotalets 
strid mellan de röda och blå blocken. Jag ska nu avsluta detta långa 
kapitel med att undersöka om de motiv som jag avtäckt i Stockholm 
fanns med samma styrka i en av de städer där tomträtten blev ett 
ganska kortlivat och misslyckat projekt, nämligen Göteborg.

TOMTRÄTTEN INFÖRS

Det kommunala egnahemsprojektet i Göteborg inleddes med 
en framställning år 1900 av grosshandlaren J. A. Hertz, som ville 
att staden skulle sälja tomter med lantligt läge till egnahem. Hans 
ordrika motivering innehåller de internationellt spridda element 
jag påvisade i Stockholm, om hur bostadsbrist och höga hyror 
leder till trångboddhet och inneboende, och om hur det allmänna 
borde träda in för att med skapandet av förebildliga stadsmiljöer 
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ge (den manlige) arbetaren något sedesamt att tänka på och ”döda 
inom honom allt frö till socialism”. Framställningen avslogs av 
stadens kammarkontor men tillstyrktes av drätselkammaren, för 
att därefter skjutas upp 1905 i väntan på införandet av tomträtten 
(vars införande i svensk lag Göteborgs stadsfullmäktige som nämnts 
ovan tillsammans med kollegorna i huvudstaden begärt hos Kungl 
Maj:t).515 Två år senare presenterade stadens egnahemsberedning ett 
utlåtande om hur de ville använda tomträtten. Det skiljer sig på flera 
sätt från vad lantegendomsnämnden hade anfört i frågan. För det 
första ansåg man i Göteborg inte att det borde möta något hinder för 
egnahemsägaren ”att till annan upplåta en mindre del af  byggnaden 
än han själf  och hans familj använder”, om så skulle önskas.516 
Inneboendeproblemet hade med andra ord inte samma betydelse för 
egnahemsfrågan där. För det andra var göteborgarna mer angelägna 
än man var i Stockholm om att kunna dra in överskjutande jordränta, 
och ville därför att tomträttsavgälden skulle kunna justeras så ofta 
som vart tionde år.517 Lantegendomskommitén i Stockholm hade 
föreslagit en tioprocentig höjning vart tjugonde år och Stockholms 
stadsfullmäktige stannade vid maximalt trettio procents höjning 
vid upplåtelsetidens slut, alltså efter sextio år. För det tredje 
anslöt sig egnahemsberedningen mycket nära till lagberedningens 
uppfattning att tomträtten bara skulle vara ett temporärt medel för 
stadsreglering, i och med att den föreslog att marken redan efter 
den kortaste upplåtelsetid lagen tillät, 26 år, skulle kunna tas tillbaka 
av staden. Om så skedde skulle tomträttsinnehavaren visserligen få 
full lösen, men om vederbörande å andra sidan fick behålla sin tomt 
upplåtelsetiden ut skulle lösensbeloppet undan för undan sänkas, så 
att det efter 89 år hade minskat till ingenting.518

Egnahemsberedningens förslag kritiserades i ett utlåtande 1908 
också från ett helt annat perspektiv av nytillträdde stadsingenjören 
Albert Lilienberg. Han ville försäkra sig om att egnahemsområdena 
inte planerades som självständiga småstäder, utan från början las ut 
så att de väl skulle kunna fungera med en omgivande bebyggelse 
som iallafall snart skulle nå dem.519 Några år senare utvecklade han 
den argumenteringen genom en jämförelse med förhållandena under 
Stockholms lantegendomsnämnd. Den stockholmska modellen med 
tomträttskontrakt med utförliga föreskrifter och i gengäld mycket 
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sparsamma byggnadsföreskrifter bedömdes av Lilienberg knappast 
vara laglig.520 Istället borde detaljerade byggnadsbestämmelser ut-
arbetas redan för det första tomträttsområdet i Göteborg, arbetar-
stadsdelen Landala.521 När beslut skulle tas om ett andra område gick 
den övriga förvaltningen honom visserligen emot. Drätselkamma-
ren föreslog för detta område, delar av Änggården invid Slottssko-
gen, att tomträtt skulle användas eftersom en statlig fastställelse av 
detaljerad byggnadsstadga skulle ta för lång tid. Så blev det också, 
efter en debatt där fullmäktige gick emot stadens kammarkontor, vil-
ket ville ha äganderättsupplåtelser.522 Icke desto mindre är det tydligt 
att förtroendet för möjligheten att med stadsplanebestämmelsernas 
hjälp kunna regulera egnahemsområdenas utseende var större i Gö-
teborg än i Stockholm,523, inte minst på grund av Lilienbergs per-
sonliga inflytande, som kanske kan jämföras med Carl Lindhagens 
i Stockholm.524 

Våren 1914 kom ett nytt förslag om tomtförsäljningar, denna gång 
avseende delar av Bagargården i östra Göteborg, där stadskamreraren 
och egnahemsnämnden var överens om att betydelsen för staden av att 
använda tomträtt för att bekämpa markspekulationen hade minskat 
efter hand, i och med att exploateringsgraden nu kunde reguleras med 
hjälp av stadsplanelagstiftningen. Men, ansåg egnahemsnämnden, 
för just det avsedda området var dessa bestämmelser så översiktligt 
tilltagna att nämnden iallafall ansåg sig behöva tomträtten som 
ytterligare instrument. Vidare var det bättre för staden att tomterna 
var upplåtna med tomträtt om staden eventuellt ville använda 
marken för andra syften i framtiden.525 I debatten motiverades 
försäljningslinjen även med att valfrihet i upplåtelseformerna var 
det bästa stödet för egnahemsrörelsen, varvid nämndens ganska 
tama motstånd av herr Almstrand fullständigt avfärdades och 
benämndes ”tomträttsreligion”.526 Åter fick herr Lindholm ensam 
försvara egnahemsnämnden och tomträtten, dessutom angripen 
av en Lars Nilsson som gentemot egnahemsnämndens föreskrifter 
ville ha större frihet för egnahemsbyggarna att bygga som de ville, 
och på det viset åstadkomma mindre enformiga områden. Även 
om Lindholm försäkrade att föreskrifterna dikterats av ”omtanke 
om egnahemsbyggarna själfva och åsyftat att för dem göra det så 
trevligt som möjligt” förblev han ensam i debatten.527 Ytterligare en 
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försäljning i Landala, till ett kooperativt bostadsföretag, ägde rum 
1915.528

TOMTRÄTTEN AVVECKLAS

Göteborgs egnahemsnämnd reste, till skillnad från den av 
Lindhagen ledda lantegendomsnämnden i Stockholm, aldrig något 
principiellt försvar för tomträtten. Den gick med på att tomträtts- 
och äganderättsområden blandades, och den accepterade också 
argumentet att tomträtten skulle underlätta för staden att återta 
de upplåtna tomterna - ett argument som ju stod i bjärt kontrast 
till lantegendomsnämndens åsikt att tomträtten tvärtom skulle 
garantera de förebildliga områdenas bestånd under lång tid. 
Egnahemsnämnden lyckades inte heller behålla sitt monopol på 
upplåtelser för egnahemsområden. Sedan finansförvaltningen i 
Göteborgs drätselkammare försäkrat sig om rätten att också föreslå 
upplåtelser, var det naturligt att den finansiella aspekten fick en 
större tyngd, till ägandeupplåtelsernas fördel.529 Däremot verkar 
nämnden i Göteborg ha lagt större vikt än dess motsvarighet i 
Stockholm vid övervakningen av egnahemsägarna. Som jag nämnde 
ovan la Stockholms lantegendomsnämnd inga hinder i vägen för 
överlåtelser av tomträtter. Det var till exempel fullt möjligt för 
byggmästare att bygga egnahem på tomträtt för att sedan sälja 
dem till vem de ville (förutsatt att vederbörande accepterades som 
kreditvärdig av tomträttskassan - men därvidlag fanns ingen skillnad 
gentemot andra upplåtelseformer). Så var inte fallet i Göteborg. I 
de tomträttskontrakt som egnahemsberedningen utarbetat fanns en 
föreskrift som helt saknade motsvarighet i Stockholm:

[2] a) Å tomten får endast uppföras byggnad för eget hem, d. v. s. 
bostadslägenhet för tomträttshafvaren och hans familj.530

Föreskriften föranledde en fullmäktigediskussion 1915, när 
en sjökapten bad om lov att för en tid hyra ut sitt hus, eftersom 
han fått arbete i Malmö. Detta bifölls enbart med minsta möjliga 
marginal i drätselkammaren, som beslöt att hänskjuta frågan till 
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fullmäktiges avgörande för att få principiella riktlinjer. Föreskriften 
tolkades nämligen så att den förbjöd alla andra än just den person, 
med familj, som en gång fått upplåtelsen beviljad, att bo i det hus 
som byggts på tomträtten.531 I debatten ställdes återigen gynnandet 
av egnahemsrörelsen i stort mot de reguleringar nämnden, 
representerad av Lindholm, ville använda sig av. Begränsningen var, 
ansåg Lindholm, nödvändig för att förhindra spekulationsbyggande 
men också för att försäkra sig om att ingen skulle bygga över sina 
resurser, i förvissningen om att situationen i värsta fall skulle kunna 
räddas genom att bostaden hyrdes ut. I grunden var detta, ansåg 
Lindholm, en rättvisefråga. De förmåner staden erbjöd genom att 
upplåta med tomträtt skulle inte få överlåtas på andra, vilka kanske 
inte alls var förtjänta av dem. Med detta anslöt sig Lindholm till 
en äldre tids fattigvårdsdiskurs - den individualistiska horisontens 
diskurs - som den utformats i den äldre egnahemsrörelse till vilken 
han också relaterade genom att vädja till den konservativa opinion 
”där man knutit mycket stor förhoppning till egnahemsrörelsen, 
och ansett att den skulle binda folk vid torfvan, vid hembygden och 
fosterlandet”.532 Fullmäktige beslöt dock att, som drätselkammaren 
föreslagit, bemyndiga dess andra avdelning att ”i undantagsfall” 
tillåta sådana överlåtelser. Ett ytterligare steg mot en uppluckring av 
stadens kontroll över egnahemsrörelsen var ett beslut 1917 om att 
tillåta byggande på arrenderad mark i Västra Frölunda, eftersom de 
arbeten för tomternas anordnande som staden la ner på de tidigare 
tomträttsområdena, tillsammans med de rigorösa regleringarna, 
gjorde dem alltför dyrbara för arbetarbefolkningen.533 Göteborg 
tog med andra ord initiativ till byggande av en något modifierad 
form av de kåkstäder, som det i Stockholm var en av tomträttens 
målsättningar att bekämpa - samtidigt som tomträttsområdena 
befolkades av medelklassen.534 Fyra år senare beviljades, under 
intryck av bostadsbristens följder, även tillstånd till inredande av 
vindar på tvåvåningshusen i Landala.535

Opposition till förmån för tomträttsupplåtelser restes åter 1923 
av en Martin Andersson, som gentemot försäljningen av tomter i 
Kålltorp och Sannegården anförde det rättviseargument Lindholm 
tidigare försökt försvara: Om staden på förmånliga villkor säljer 
tomter, vad hindrar att dessa senare säljs vidare till personer som 
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inte förtjänat stadens stöd?536 Vintern 1926 begärde Bagaregårdens 
och Landala egnahemsföreningar att fullmäktige skulle tillsätta 
en beredning för att utreda hur de problem som uppstått med 
tomträtten skulle kunna åtgärdas. Frågan återremitterades först 
till drätselkammarens andra avdelning.537 Två år senare återkom 
avdelningen med ett förnyat yttrande, där den även behandlade 
ett par 1924 och 1925 inlämnade ansökningar från enskilda 
tomträttsinnehavare i Änggården och Bagaregården om att få 
friköpa sina tomter. Även från de båda egnahemsföreningarna hade 
våren 1926 inkommit liknande ansökningar, följda samma höst av 
en ansökan från ett filantropiskt bostadsbolag. Anhållan om friköp 
motiverades dels med de höga avgälderna, som innehavarna ansåg 
hotade deras ekonomi, dels med att tomter såldes på andra håll inom 
samma område. Men även de otrygga besittningsförhållandena och 
svårigheterna att överlåta tomterna nämndes. Fastighetsdirektören 
A. Gärde bestred i ett långt utlåtande att tomträtten kunde användas 
vare sig mot markvärdestegringen, för att öka stadens inkomster eller 
för att underlätta framtida omregleringar, och att den prissänkning 
som med dess hjälp kunde åstadkommas för byggnadstomter bara 
hade ett mycket begränsat inflytande på hyresnivån. Tvärtom kunde 
Göteborg genom att sälja tomter undvika att provocera fram den stora 
andel privata egnahemsområden som uppstått runt Stockholm. Men 
framförallt innebar försäljningarna att staden inte behövde frångå 
metoden att betala sina gaturegleringar med tomtförsäljning. Även 
ekonomiska skäl talade, menade Gärde, för att tomträttsinnehavarna 
om de så ville borde få friköpa sina tomter. Samtidigt föreslog han 
emellertid mildrande av de kritiserade delarna av tomträttskontrakten 
- med undantag för de för staden så fördelaktiga lösensvillkoren.538 

Drätselkammaren beslöt att genast inom ett mindre område 
förorda friköp, och för de övriga områdena fortsätta utredningen, 
vilket också blev fullmäktiges beslut.539 I januari 1929 avstyrkte 
fullmäktige en uppmaning från kollegorna i Stockholm, om att vända 
sig till Kungl. Maj:t för att där utverka bättre tomträttsvillkor.540 På 
fastighetsdirektörens förslag beslutade fullmäktige i januari 1930 att 
tillåta friköp även i övriga områden, samtidigt som köpeskillingen 
skulle fonderas för att kunna användas för bostadsbyggen åt 
mindre bemedlade - vilket vänstern i fullmäktige accepterade som 
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en kompromiss.541 Därmed var tomträttsparentesen i Göteborg 
i stort sett avslutad för ett drygt decennium framåt, åtminstone 
vad bostadsbyggandet beträffar.542 Däremot användes tomträtten 
i Göteborg, till skillnad från i Stockholm, i stor utsträckning 
för industritomter vid Göta älvstranden, även för ganska stora 
industrier. Här handlade det naturligtvis om stadens intresse av att 
regulera det industriella byggandet, som ju i Göteborg till skillnad 
från i Stockholm var förlagt till stadens mitt. För de allra största 
industrierna var det dock för Göteborg, lika lite som för Stockholm, 
inte möjligt att genomdriva tomträtten för industritomter.543

Denna korta genomgång av tomträttens politiska historia i 
Göteborg visar, menar jag, att den saknade politiskt stöd både från 
stadens politiska elit och från de personer som flyttade in i de områden 
där den skulle användas. Det skedde aldrig någon omformulering 
av tomträttens syften i Göteborg. Istället anslöt sig förvaltningen 
nära till de administrativa och fiskala motiv för dess införande 
som lagberedningen använt i sitt utlåtande. Efter att den samtidigt 
införda stadsplanelagen börjat användas dröjde det inte länge innan 
dessa motiv befanns otillräckliga. Det var aldrig på tal i Göteborg 
att använda tomträtten för att trygga beståndet av nya, förebildliga 
stadsområden, än mindre att med hjälp av dessa områden etablera 
nya levnadsformer. De egnahemsområden som byggdes i Göteborg 
motiverades visserligen i disciplinerande termer, men det var en 
disciplinering i den gamla statliga egnahemskommitténs tradition, 
nära knuten till hemägandet i sig och de begränsningar av livsval 
detta tänktes föra med sig. Att befordra det sociala medvetandet 
genom att låta människor leva i områden där en bokstavligen 
grundläggande nyttighet inte gick att äga, som Lindhagen och med 
honom så småningom även socialdemokraterna tänkte sig, förekom 
inte alls i Göteborg. Tomträtten som ett sätt att skapa en social sfär, 
undandragen marknaden men knuten till ett politiskt definierat - 
socialt - allmänintresse, var därför en tanke som aldrig lanserades. 
Kanske - men då spekulerar jag - indikerar detta att föreställningen 
om det sociala var mindre utvecklad i Göteborg (eller åtminstone 
dess stadsfullmäktige) än i Stockholm? Däremot var reguleringsivern 
starkare i Göteborg, och villkoren mindre förmånliga. Även detta 
indikerar en svagare utvecklad social sfär, som varken kunnat 
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undantränga de regerande eller ekonomiska sfärernas inflytande 
över bostadspolitiken.
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335 Kungl. Maj:ts nådiga Proposition 9 1907 s 137-147, Sandblad, 
Tomträttsinstitutet, s 41f.
336 En översiktlig genomgång av tomträttsinstitutets två första decennier 
utarbetades av aktuarien vid Stockholms stads statistiska kontor, Tor Löfquist, och 
finns bifogat tomträttsdelegerades utredning, SSF Bihang 7 1925 s 230-263. Se 
även Mörner, Luft, s 127-139.
337 Folke Lindberg, Växande stad, Stockholms stadsfullmäktige 1862-1900, 
Stockholmsmonografi 22:4:1, Stockholm 1980, s 395f.
338 Lindberg, Växande, s 398-410, Mörner, Luft, s 46, 70f.
339 Mörner, Luft, s 89-97.
340 Mörner, Luft, s 73.
341 SSF Bihang 23 1897 s 4, Bihang 48 1899 s 5.
342 SSF Protokoll 1/12 1900 §20.
343 SSF BerU 60 1902.
344 SSF Protokoll 1/4 1902 §12.
345 SSF Protokoll 26/11 1902 §6, jfr 1/4 1903 §10, där Östberg dock framhöll 
att han avsåg att tomtupplåtelserna i första hand skulle användas på de obebyggda 
områdena i Stockholms innerstad: ”Stockholms stad har för närvarande en mycket 
stor tomtareal, som ligger obebyggd, och under tiden drifvas hyrorna upp i de 
centrala delarna af  staden” - det handlade med andra ord för Östberg enbart om 
att på ett effektivare sätt kunna genomdriva 1867 års regleringsplan. Av samma 
skäl ville han ha en stadsplanelag: (SSF 13/12 1902): ”Att staden måste köpa 
tomter beror på, att vi här i landet sakna en stadsplanelagstiftning, som kunde 
åstadkomma, att staden finge sina gator med bihang från kringliggande tomtegare, 
som skulle släppa till mark gratis. En sådan lagstiftning hafva vi ännu icke fått, 
och innan vi fått en tillfredsställande sådan - hvilket är en svår fråga - måste 
staden enligt min åsigt köpa tomter, ty det blir det billigaste sättet för staden att 
åstadkomma sina gaturegleringar.”
346 SSF Protokoll 26/11 1902 §22, jfr 1/12 1902 §11, 13/12 1902 §2 nr 33, 16/3 
1903 §5. Förslaget avvisades av stadsfullmäktige 2/6 1905 §7.
347 SSF Protokoll 1/4 1903 §10.
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348 SSF Motion 15 1903, som alltså resulterade i en skrivelse till Kungl. Maj:t, 
Protokoll 30/3 1904 §7, Bihang 5 1904.
349 SSF 19/6 1903 §7, se även föreg. not. Inte heller remissen av lagförslaget 
vållade annan opposition än ett par reservationer, av G. F. Östberg och Johan 
Östberg, om hur besittningsrätten skulle stärkas, vilka var i samma anda som dem 
som avgivits till riksdagen, SSF Bihang 118, BerU 199 1905.
350 Jmfr Mörner, Luft, s 130.
351 DrN1 Handling 1057 1904.
352 SSF 21/11 1904 §11; Höglund, Langenskiöld, Dyrssen, Törnebladh, Johan 
Ohlsson. Köpet gick dock igenom med 82 röster mot 12. Se även diskussionen om 
köp av egendomen Eneby i Bromma, 26/3 1906 §13, särskilt Hallströms inlägg.
353 SSF motion 17 1905 s 4.
354 SSF Motion 17 1905.
355 Där Gellerstedt föreslog en inkorporering med Stockholm av ”allt land inom 
en radie af  ungefär två mil”, Illustrerad Teknisk Tidskrift nr 11 18/3 1905 s 1.
356 SSF Motion 32 1905.
357 SSF motion 32 1905 s 2.
358 SSF Motion 32 1905 s 5.
359 SSF Motion 32 1905 s 5f.
360 SSF Protokoll 2/6 1905 §6.
361 SSF Protokoll 1/6 1906 §11, Lindhagen anklagade till och med vissa 
ledamöter i drätselnämnden för att vilja ”skrifva ihjäl motionen”, med en 
överdrivet utförlig historisk utredning. Lamm anmärkte surt att han hade lämnat 
Lindhagen upplysningarna, men ”kunde icke tro, att han skulle vara nog taktlös att 
draga dem inför stadsfullmäktige”. Försäljningen beslutades några veckor senare, 
Protokoll 29/6 1906 §6.
362 Lantegendomsnämnden (LeN) FV 2 Handlingar rörande de nyförvärfvade 
lantegendomarna, PM 15/5, 23/6 1906, 4/6 1907.
363 SSF Bihang 68 1906 s 1f: ”Redan den omständigheten, att bostaden i det egna 
hemmet innehafvas med en större eller mindre grad af  äganderätt och därmed 
förenad känsla af  trygghet i besittningen, är af  stor och uppenbar betydelse. Men 
egnahemsfrågan är icke allenast en bostadsfråga. Fördelarna af  det egna hemmet 
sträcka sig in på många andra områden. Medvetandet att äga något eget att arbeta 
för och förbättra höjer den sedliga uppfattningen, väcker intresse och arbetslust. 
Ägaren af  det egna hemmet har många tillfällen att å detsamma nedlägga arbete, 
som eljest kanske icke kunna göras fruktbringande, och penningar, som under 
andra förhållanden möjligen fått en mindre nyttig användning. Förbättringar 
å hemmet liksom afbetalningar å kostnaderna för dess uppförande kommer 
ägaren eller hans familj direkt till godo, och tanken därpå är utan tvifvel en kraftig 
driffjäder till arbetsamhet och sparsamhet. För det uppväxande släktet är det egna 
hemmet af  största betydelse. Det verkar otvifvelaktigt till sammanhållning inom 
familjen; barnens önskan att tidigt lämna hemmet blir mindre, ju större känsla 
af  trefnad och trygghet det gifver, och sedan de kommit ut äger blotta minnet 
af  ett godt barndomshem stor uppfostrande betydelse. Äfven för samhället i sin 
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helhet är bildandet af  egna hem till nytta. De sanitära fördelarna af  frisk luft och 
sol i hemmen, som där lättare kunna erhållas, minska smittofara och dödlighet. 
Det med egna hemmet oftast förenade trädgårdsarbetet bidrager ock härtill och 
utgör en hälsosam motvikt mot ensidigt industriarbete. Och för staten är det 
gifvetvis af  vikt, att så stor del af  befolkningen som möjligt lefver under de lugna 
och förnöjsamhet alstrande villkor, som egna hemmen skapa.” På s 5f  gjordes en 
uttrycklig hänvisning till egnahemskommittén.
364 SSF Bihang 68 1906 s 6f.
365 SSF Bihang 68 1906 s 9f.
366 SSF Bihang 68 1906 s 11, kursivering i original.
367 SSF Bihang 68 1906 s 9, 14. Däremot godkändes ett förslag om att skicka en 
skrivelse till Kungl. Maj:t med önskemål angående stadsplanelagen, för att kunna 
använda tomträtten även utanför stadsgränserna, och bordlas ett förslag om 
tillsättande av en kommitté för att utreda möjligheterna att ordna byggnadslån för 
egnahem, se SSF 1/12 1906 §16 punkterna 1 och 4.
368 SSF Protokoll 1/12 1906 §16 #1. Formuleringen hade nästan ordagrannt 
förekommit i den kommunala bostadskommitténs betänkande, Bihang 68 1906 s 
11.
369 SSF Motion 32 1906 s 3.
370 SSF Motion 32 1906 s 3-5.
371 SSF Motion 32 1906 s 7. Återköpsrätten hade på 1890-talet introducerats 
i den tyska staden Ulm, och ansågs kunna erbjuda att tomträttens fördelar i 
kontrollhänseende utan att ha dess föregivna nackdelar i form av offentligt ägande, 
se Bullock & Read, The Movement, 1985 s 181.
372 SSF Motion 1906 s 7. Motionen innehöll också argument mot förlitan på 
värdestegringsskatt som urbanpolitiskt argument. Om denna fråga, se Deland, The 
housing,
373 SSF Motion 32 1906 s 7.
374 SSF Motion 31 1906 s 7f. Jag behandlar relationerna mellan 
jordvärdestegringsskatt och georgeism i Deland, The housing.
375 SSF Motion 33 1906 s 3.
376 SSF Motion 33 1906 s 3f, jmfr Protokoll 17/12 1906 (staten) #31.
377 SSF Protokoll 17/12 1906 §3, med instämmande från G. H. von Koch, 
kommittén valdes 19/12 1906 §2 med acklamation och bestod av mekaniske 
arbetaren Axel Ceder, direktören och vice häradshövdingen Karl Herlitz, 
redaktören G. H. von Koch, kanslisekreteraren greve K. A. G. Mörner, direktören 
Sven Palme, bankdirektören Ernst von Sydow och civilingenjören (byggmästaren) 
Thorsten Örtenblad.
378 SSF Motion 4 1907 s 2f.
379 SSF Motion 5 25/2 1907.
380 SSF Motion 24 19/11 1906. Det var dock Magnussons uttryckta åsikt att 
hans motion dels - då den inte behandlade bostadsfrågan - handlade om annat än 
Lindhagen med fleras, dels att därför att den var av mindre ”vidtomfattande art” 
än deras borde behandlas snabbare (s 2f). Så blev alltså inte fallet.
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381 SSF Bihang 27 1907 s 6f, jmfr s 5f.
382 SSF Bihang 27 1907 s 8-13.
383 SSF Protokoll 13/5 1907 §24. Val till kommittén skedde 1/6 §4: disponenten, 
förre byggmästaren Robert W. Alderin, kaptenen och spårvägsdirektören E. 
G. Hjortzberg, grosshandlaren Herman Lamm, borgmästaren Carl Lindhagen, 
ingenjören och byggmästaren Karl G. Magnusson, försäkringstjänstemannen, 
socialdemokraten Knut A. Tengdahl, stadsingenjören Herman Ygberg.
384 Mörner, Luft, s 12, 108.
385 SSF Beredningsutskottet (BerU) 122 1907 s 14.
386 Mörner, Luft, s 124f, 140f.
387 SSF BerU 182 1907 s 18-21.
388 SSF Protokoll 19/6 1907 §25 (Lindhagen, Ceder, Tengdahl).
389 SSF Protokoll 19/10 1908 §13.
390 Beslutet bordlades 30/9, 3/10, 17/10, 7/11, 14/11 och 21/11 1907, LeN 
Protokoll 1907.
391 SSF Bihang 183 1907 s 18f.
392 Här brukar f. a. Huskvarna framhållas, jmfr von Kochs artikel i Social Tidskrift 
1902:10, s 350ff.
393 LeN 20/6 1907 §2, Bil. Styckena står i en följd. Programmet trycktes i 200 ex 
och delades ut till fullmäktiges ledamöter.
394 Nuvarande Gamla Enskede, inramat av Enskedevägen, Nynäsvägen, 
Sockenvägen och Plantskolevägen.
395 LeN 19/7 1907 §2, redovisar, som nämndes i kapitel fyra, en mängd 
synpunkter som samlats in från olika personer, vilka man tydligen ansåg ha en viss 
auktoritet på området. Bland dessa fanns arkitekten Nils Gellerstedt. En fröken 
Åbergsson efterlyste ett hus med gemensamhetskök för yrkesarbetande kvinnor. 
Bil 14 och 15.
396 LeN 7/11 1907 §2.
397 LeN 16/1 1908 §6, SSF Bihang 15 1908. Stadsplanen återfinns i Bihang 182 
1907.
398 Referat i Nya Dagligt Allehanda och Socialdemokraten 4/2 1908. 
399 SSF Bihang 55 1908 s 5-9.
400 LeN 7/2 1908 §5, Bil 68 s 1.
401 LeN 7/2 1908 §5, Bil 68 s 4f. Ylva Castenhag (Ylva Castenhag, 
Trädgårdsstaden Enskede, ett borgerligt projekt? En undersökning av debatten i 
Stockholms stadsfullmäktige 1895-1908, opubl. c-uppsats, historiska institutionen 
vid Stockholms universitet vt 1995, s 10, 29f) har i anslutning till Anders Berges 
kategorisering av socialstatliga strategier ( Anders Berge, Socialpolitik och 
normgivning i Sverige 1871-1913, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia 63-64 
1995, s 25), karakteriserat tomträttskontrakten som en form av normgivning 
genom belöning (goda boendevillkor byttes mot löfte om ett normenligt 
uppförande). Det ligger en hel del vad Castenhag i sin väl genomförda analys låter 
förstå, men en minst lika viktig del av uppfostringsprojektet var, som jag visar i det 
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följande, de förhoppningar om miljöpåverkan som tänktes bli en naturlig följd av 
att låta människor bo i exemplariska miljöer av det här slaget.
402 SSF Bihang 183 1907 s 19.
403 LeN 7/2 1908 §5, Bil 68 s 6.
404 LeK 19/2 1908 §1, SSF Bihang 16 1908 s 2. Som framgår av LeK 21/2 
1908 §3 övervägdes även möjligheten, att om förslaget om stiftande av en 
tomträttskassa inte skulle bifallas, istället använda sig av det filantropiska 
bostadsbolaget Hem på Landet som låneförmedlare.
405 Socialdemokraten 21/2 1908, Stockholms Dagblad 23/2 1908, Svenska Dagbladet 
24/2 1908, Stockholms Tidningen 25/2 1908, Stockholms Dagblad 28/4 1908, 
Socialdemokraten 16/5 1908.
406 LeN 21/2 1908 §2, kontrakten undertecknades efter diverse turer (som 
Återges i Mörner, Luft, s 168f  not 8) den 5/2 1909 §3. Bolaget hade dock 
förbehållit sig rätten att få överlåta husen på staden om de inte hade gått att sälja 
inom fem år, ett villkor som väckte viss irritation inom nämnden, som framförde 
att sådana villkor inte ställt av Hem på Landet, vilka åtagit sig att med hjälp av ett 
kommunalt lån bebygga ytterligare 44 tomter (LeN 9/6 1908 §2 reg. 10).
407 LeN 3/3 1908 §1, SSF Bihang 40 1908 s 1f. De skäl för att börja bygga 
i kommunal regi som angavs var istället att nödvändigheten av att få igång 
verksamheten i väntan på tomträttens implementering, att de kommunalt byggda 
husen kunde fungera som mönster för det fortsatta byggandet, och att staden 
borde kompensera för de bostäder som gick förlorade vid rivningar i samband 
med gaturegleringarna i innerstaden.
408 Socialdemokraten 27/2 1908.
409 SSF Bihang 183 1907 s 35f.
410 SSF Protokoll 27/3 1908 §2 #4 alt A (vice ordf/Johan Östberg cit. s 384f) #6 
alt A (Carl Lindhagen cit. s 430f, 431, 431).
411 SSF Protokoll 2/3 1908 §12.
412 SSF Protokoll 30/11 1908 §2.
413 SSF Bihang 15 1908 s 6f.
414 LeN 22/6 1908 §1, Bilaga a s 3 (Memorial av Carl Meurling).
415 Carl Henrik Meurling, Exploateringsverksamheten å Stockholms lantområden, 
Återblick, framtidsplaner och erfarenheter, i Social Tidskrift 1912:1, s 18. Sedan det 
”första spadtaget” tagits 26 juli 1908 hade, visste Meurling att berätta, dittills 2.211 
eldstäder (rum eller kök) färdigställts, medan 189 ännu var under uppförande 
- siffror som återspeglar den avmattning i verksamheten som hade inträtt efter 
de första årens intensiva aktivitet - och som skulle hålla i sig krigstiden ut. 
Sammanlagt representerade dessa hus ett värde av 4,8 miljoner kronor, varav 
tomträttskassan låg ute med 2,5 miljoner (s 18f). Artikeln var karakteristiskt nog 
daterad i Djursholm. Jag har diskuterat betydelsen av den reforminriktade liberala 
och filantropiska miljö som uppstod i Djursholm under 1890-talet runt den 
fritänkande prästen Natanael Beskow, och som influerade de flesta av de kretsar 
ur vilka sekelskiftets bostadsreformism spirade, Mats Deland, ”Pianosnickaren, 
borgmästaren, friherren och professorn, Georgeismen mittemellan liberalism och 
socialism”, i Historisk tidskrift 1997:3. Eftersom mina tankar om dessa samband 
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ännu är alltför outvecklade har jag dock valt att inte inkludera de resultat jag där 
presenterade i den här avhandlingen.
416 Meurling, ”Exploateringsverksamheten”, s 23.
417 SSF Bihang 43 1908 s 4. Möjligheten finns att dessa beskyllningar uppfattades 
som orättvisa av familjen Palme, vilken, enligt vad deras tjänsteman L. Pripp 
framförde i ett senare ärende, i själva verket hade ombetts av stadens – det vill 
säga drätselnämndens – tjänstemän att delta i exploateringen av enskedeområdet, 
se LeN FV 5, ink 8/10 1914. Det bör dock framhållas att de misstankar 
Lindhagen för lantegendomskommitténs del hade luftat, att Johan Henrik Palme 
ville reservera så stor del av Enskede som möjligt för egen och inteckningsbankens 
räkning, även flera år tidigare tycks ha hysts av hans son Lennart (Lennart Palmes 
familjearkiv A2:1 Brev från Lennart till J. H. Palme 1/3 1905): ”Dock har jag ofta 
känt såsom litet tvifvel, jag har sagt mig; nog är far intresserad så länge vi tala 
samman om den eller den saken, men kunna du verkligen lita på, att han går med 
när frågan skall sättas i verket. I det tviflet har jag då och då stärkts. Så t. ex. i egna 
hems frågan, däri jag endast tänkt på hur den största nyttan skulle kunna göras, 
och där jag aldrig tänkt på att vara med på lappverk, utan blott i det man anser vara 
den bästa lösningen. Då kommer som en blixt från klar himmel fars öfvergång 
till markuthyrningsidén och till min förskräckelse tyckte jag mig skönja i fars 
motiv den tanken; af  hvad kan intecknings bankens fördel bäst tillgodoses.” Det 
verkar alltså som om Lindhagen gissat rätt när han antog att inteckningsbanken 
varit ute efter att ta åt sig marknadsandelar på tomträttsmark, men inte för att 
bekämpa tomträtten utan för att marknaden i sig var intressant. Lennart Palmes 
motstånd mot tomträtten och det kommunala markägandet var principiellt 
(Lennart Palmes familjearkiv A 21 Lennart till J H Palme 19/4 1904): ”Vid 
tillfälle skall jag försöka rafsa ihop någon artikel om Enskedeaffären, som enligt 
amerikanska begrepp är vanvettig. Enligt praktikens lagar här skall arbetarbostäder 
placeras kring verkstäder således omkr. Ulfsunda, Liljeholmen & hälst i kring 
Värtan där sjöläget finnes. Enskede kan passa för bodbetjenter, bokhållare m. 
m. aldrig för kroppsarbetare, emedan inga fabriker kunna läggas där, dessutom 
skulle ju arfslagen [tomträtten, min anm.] hindra all sund utveckling & göra stora 
svårigheter om fabrikerna flytta som den kommer enormt om egna hems frågan 
blir genomförd, den kommer då inom få år växa långt utom Enskede & hur skall 
då allt ordnas när där utvecklingen är bunden. I Amerika flyttar arbetaren alltsom 
staden växer & hans hus upptages af  dyrbarare & dyrbarare tills bodarna växa sig 
på plats där förr 1000 $ hus stodo. Skall denna utveckling hindras i Stockholm?”
418 Sandblad, Tomträttsinstitutet, s 92-102.
419 SSF Bihang 7 1925 s 71-75.
420 Förloppet skildras i Sandblad, Tomträttsinstitutet, s 73-79, och av Lindhagen 
i hans memoarer (Carl Lindhagen, Carl Lindhagens memoarer, Tredje delen, Stockholm 
1939, s 74f), se även Sven Fritz, Louis Fraenckel 1851-1911, Bankman och finansman, 
Stockholm 1994, s 297. Den enda ytterligare större aktietecknaren var Erik 
Palmstierna, som tecknade sig för 5.100 kr (Mörner, Luft, s 137). Fram till 1916, 
när staden köpte deras aktier, hade båda bankerna varsin representant i kassans 
styrelse.
421 LeN 24/4 1909 §7 reg. 3.
422 SSF Protokoll 15/6 1909 §9. Fullmäktige sänkte kassans garantikapital från 
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en miljon till 500.000 kronor, men även den summan var alltså svår att få ihop. 
Tomträttskassans stiftande sammanträde ägde rum 28/5 1909, TRK bolagsstyrelse 
28/5 1909. Dess ändamål var att ”mot säkerhet i tomträtter utlämna lån för 
att befrämja uppförandet av bostäder på Stockholms stad tillhörig mark” (§2, 
Kommunalförordningarna 1908 s 575.)
423 LeN 7/7 1908 §7, 6/5 1909 §1, reg. 18, 27/8 1909 §10 bil. H. Lånen, som då 
uppgick till 53.000 kr övertogs vid årsskiftet 1909-1910 av tomträttskassan, LeN 
22/12 1909 §3, 7/1 1910 §4, TRK 8/9 1909 §6 bil. B, 5/1 1910. De sammanlagda 
lånen från staden till olika former av exploatering, inklusive Hem på Landet och 
(Palmes) Stockholms Trädgårdsstäder, var vid det laget 658.000 kr, Tomträttskassans 
arkiv, förvarat hos SB Bolån, (TRK) 8/9 1909 bil B.
424 TRK 6/11 1909 §2 (Meurlings memorial) s 3 (cit.), 4 (cit.).
425 TRK 11/1 1911 §7 Bil C, 15/5 1911 §4, 22/8 1911 §4, 24/10 1911 §6, 7/11 
1911 §6.
426 TRK 13/5 1913 §5 bil. B. Även vid bristande betalning av avgälder vidtogs 
exekutivt förfarande, även om den typen av förseelser aldrig kunde leda till förlust 
av tomträtten, se t ex LeN 11/3 1910 §11, 11/11 1910 §9.
427 LeN 31/5 1912 §26.
428 LeN 5/12 §10 bil j och k.
429 LeN 10/4 1913 §19.
430 SSF Motion 16 1913, där Lindhagen särskilt framhåller att han motionerar 
eftersom ”något initiativ från lantegendomsnämnden med all sannolikhet ej 
är att emotse”, och att han därför istället ville ta tillfället i akt att utveckla sina 
synpunkter när hans motion väl blev remitterad till nämnden. Också Alfred Ceder 
väckte en motion (12 1913), där han framhävde att eftersom industrin länge byggt 
på ofria tomter borde den också kunna använda sig av tomträtter.
431 SSF Bihang 143 1914 s 2-7 (Meurling 28/1 1914).
432 SSF Bihang 143 1914 s 8 (LeN 12/2 1914 §10).
433 SSF BerU 292 s 13f.
434 SSF Protokoll 16/11 1914 §21.
435 Skriftväxlingen mellan staden och bolaget återfinns i LeN FV 5 (Pripp 
8/10 1914), F V76 (LeN 16/10 1914 Meurling med fullmakt, Pripp 24/10 
1914, Meurling 28/10 1914 + PM ang skrivelse 24/10 1914). Skriftväxlingen 
är intressant eftersom den belyser hur lantegendomsnämnden tillsammans 
med tomträttskassan avgränsat sitt till det sociala relaterade verkansområde 
med hjälp av strikta ekonomiska krav (gömda, om man så vill, under lager av 
retorik): ”Bolagets avsevärda förluster, vilka vi ej hava anledning att i någon 
mån betvivla, måste således bero på det oerhört dåliga resultatet av försäljningar 
och uthyrningar. Huvudorsaken härtill är å andra sidan den absolut olämpliga 
kundkrets, som bolaget redan från början skaffade sig. Enligt bolagets egen 
uppgift utgjordes den till avsevärd del av arbetslösa och i regel väl även av 
medellösa, för vars ekonomiska bärkraft de i övrigt tilltalande, men dock stora 
villorna voro absolut olämpliga. Det måhända välmenta men opraktiska urvalet 
av köpare, vilket nämnden givetvis ej var i tillfälle att pröva, men med avseende 
på vilket varningar dock under hand ofta uttalades, hämmade sig fruktansvärt 
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och det framgår av bolagets skrivelse och är oss dessutom redan förut bekannt, 
att dylika medellösa köpare i åratal kvarsuttit i sina villor, utan att fullgöra vare sig 
köpe- eller hyreskontrakt. Då härtill kommer att bolaget under långa tider haft 
stora delar av sina övriga villor alldeles outhyrda, så torde det vara rätt förklarligt, 
att det relativt lilla aktiekapitalet numera är till stor del konsumerat.” (LeN 16/10 
1914 Meurling med fullmakt). Med andra ord, samma bolag som några år tidigare 
(SSF Bih 43 1908 s 4, Carl Lindhagen vid pennan) anklagats för att inte vara 
bland tomträttens ”bästa vänner”, och för att vilja föra in lantegendomarna under 
samma kommersiella villkor som i innerstaden, anklagades nu (Meurling vid 
pennan) istället för att befinna sig alltför långt inom den sociala sfären. Beslut i 
frågan togs i november 1914, LeN 19/11 1914 §9, 26/11 1914 §8.
436 TRK 6/8 1914 §1, 19/9 §2, §3.
437 TRK 10/1 1916 §2.
438 TRK 17/5 §1.
439 LeN 16/5 1916 §17.
440 LeN 3/3 1908 §1, 28/8 1908 § Bil E, SSF Bihang 40 1908.
441 SSF 7/2 1910 §12 s 150.
442 LeN 16/2 1912 §12, jmfr DrN Stadskamrerarens arkiv, Handl rör av staden 
uppf. hus 1901-1922, Till Drätselnämndens andra afdelning 26/10 1911 och LeN 
1/6 1915 §8.
443 SSF Motion 5 1912 (Ljunggren), 11 1912 (Lindhagen m. fl.).
444 SSF Motion 26 1910 (Gerhard Magnusson m. fl.) s 3f.
445 LeN 1/10 1914 §11 Bil E. I omröstningen röstade Lindhagen och Tengdahl 
för förslaget att ett anslag om 300.000 kr från staden skulle beslutas i samband 
med fastställandet av staten, Alderin, Norén, Ygberg och Eklund röstade emot 
och Hjortzberg la ner sin röst. Direktören Meurling, som inte hade rösträtt, 
såg till att få till protokollet sin åsikt att nämnden borde medverka till att lindra 
bostadsbristen, även om han var tveksam till om det borde ske genom statanslaget.
446 SSF Protokoll 30/11 1908 §3 mom. f, s 1147-1149 (Carl Lindhagen, Herlitz).
447 LeN 29/12 1911 §18 bil. N s 2.
448 SSF Bihang 193 1912 s 27 (cit.), 34 (cit) (LeN 25/10 1912 §12, Meurlings 
memorial avfattat 10/5 1912).
449 SSF BerU 84 1913.
450 SSF Protokoll 17/3 1913 §20.
451 SSF Motion 5 1914 (Norén, instämmande av Alderin och Eklund).
452 SSF 15/6 1914 §18 (Nilsson, Eklund).
453 SSF Bihang 21 1916 s 5 (Meurling 31/12 1915).
454 SSF Bihang 21 1916 s 8.
455 SSF Bihang 21 1915 s 15 (LeN 25/1 1916 §11).
456 SSF BerU 42 1916.
457 SSF Protokoll 20/3 1916 §11 s 93.
458 SSF Bihang 51 1916 s 1-4, (Brännkyrka kommunalförening 10/3 1916, 
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Enskede kommunalförening odat).
459 SSF Bihang 51 1916 s 10 (LeN 4/4 1916 §6 bil. B).
460 SSF BerU 105 1916, (reservation av socialdemokraterna Gerhard Magnusson, 
Palmstierna och Fredrik Nilsson).
461 SSF 27/4 1916 §4 #1.
462 LeN 25/4 §6 bil. B, reg. 38.
463 LeN 25/4 1916 §8, 17/10 1916 §14.
464 LeN 17/10 §13 bil. G.
465 LeN 9/1 1917 §1.
466 LeN 2/5 1917 §2, reservationen gällde ett beslut om att föreslå köp av 
egendomarna Skarpnäck och Kärrtorp i Brännkyrka, 24/4 1917 §17. Söderberg 
och Hansson (suppleanter) anslöt sig senare.
467 LeN Protokoll hållet vid sammanträde med kommitterade för utredning ang. 
tomträttsinstitut m. m. 14/4 1917 §2.
468 LeN Protokoll hållet vid sammanträde med kommitterade för utredning 
angående tomträttsinstitutet m. m. den 6 oktober 1917 §1-5.
469 LeN Protokoll hållet vid sammanträde med kommitterade för utredning 
angående tomträttsinstitutet m. m. den 6 oktober 1917 §6.
470 LeN Protokoll, hållet vid sammanträde med kommitterade för utredning 
angående tomträttsinstitutet m. m. den 21 november 1917 §3-4.
471 LeN 19/12 1917 §1, SSF 3/12 1917 §8, SSF Bihang 7 1925 s 246 (Löfquists 
historik).
472 LeN 27/3 1918 §13 bil K, 11/9 1918 §8, 18/9 1918 §11.
473 LeN 2/10 1918 §14.
474 LeN 8/6 1915 §13 bil. E, 23/11 1915 §19. De olika remissyttrandena 
samlades i SSF Bihang 225 1916, se särskilt s 160-179.
475 Dahlberg hade i samband med Lindhagens uteslutning från 
lantegendomsnämnden i december 1917 sänt honom följande lojalitetsförklaring: 
”Jag begagnar också tillfället att giva uttryck för den förstämning, som Eder 
uteslutning ur lantegendomsnämnden framkallat hos mången och även hos 
mig. Jag har under de år, jag tjänat den nämnd, som var Eder skapelse, och 
vars ordförande Ni hittills varit, bringats att se upp till Eder med vördnad och 
beundran. Jag har sett, huru Ni haft framtidens stora syn på nuets planer och 
arbeten och jag har sett, huru Ni vid varje tillfälle sökt tillvarataga de svagas rätt. 
Jag vill även nu tacka Eder, herr Borgmästare, för vad Ni, Eder måhända ovetande, 
skänkt mig av Edra stora tankar, Edert orädda sinnelag och Edert goda, varma 
hjärta”, Carl Lindhagens arkiv, SSA (CLA) Box 15 (brevsamlingen), från Axel 
Dahlberg 16/12 1917. Lindhagen returnerade tillsammans med advokaten och 
mångåriga medarbetaren i lantegendoms- och fastighetsnämnderna Mathilda Staël 
von Holstein detta förtroende genom att i augusti 1944 ställa sig i spetsen för ett 
upprop i protest mot att Dahlberg, då sedan 15 år fastighetsdirektör, av politiska 
skäl skulle förtidspensioneras, CLA Box 176 Staël von Holstein augusti 1944.
476 LeN FV 71 (Dahlberg 22/2 1919) s 2 (cit.), 3 (cit.), 3 (cit.). Jmfr SSF Protokoll 
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18/11 1919 §14, 18/12 1919 staten #88 s 1220 (Carl Lindhagen), BerU 408 1918.
477 Fastighetsnämndens arkiv, Tekniska nämndhuset i Stockholm (FN) 19/11 
1919 §14 reg. 181.
478 LeN 8/9 1920 §4 bil. A s 2. Lantegendomsnämnden hade tidigt markerat 
sin självständighet gentemot den stadsplanekommission som tillsatts 1909, och 
där den för övrigt var representerad genom både stadsplaneingenjören Ygberg 
(och därefter Dahlberg) och direktören Meurling. Genom tomträtten förfogade 
nämnden över ett väl så kraftfullt reguleringsverktyg som någonsin 1907 års 
ganska harmlösa stadsplanelag (Meurling): ”I allmänhet torde alla närmare 
byggnadsbestämmelser f. n. vara av synnerligen ringa betydelse å Enskede, då 
ingen mark frånsäljes och upplåtelsekontrakt endast skrives, om den påtänkta 
byggnaden är av godkänbart slag. Detsamma gäller förhållandet mellan bebyggd 
och obebyggd tomtareal, vilket tydligen för särskilda fall kan variera högst 
betydligt.” Stadsplanenämndens m fl handlingar E Ia:1 Stadsplanekommissionens 
handlingar 1909-1910 akt 21, PM angående byggnadssätt å föreslagen stadsplan. 
öster om södra begravningsplatsen, Meurling 16/12 1909 s 2. Jmfr Carl 
Lindhagens reservation i lantegendomsnämnden 25/10 1912, i SSF Bihang 7 1925 
s 79f.
479 FN 27/9 1921 §19 (Dahlberg 14/9 1921 i Akt 424/1921), reg. 99.
480 SSF Bihang 7 1925 s 247f  (Löfquists utredning).
481 FN 27/1 1922 §14, 21/4 1922 §16.
482 FN 14/4 1920 §2, 12/1 1923 §30.
483 FN 9/3 1923 §21. Valet av Hasselquist var en kompromiss, där den 
socialdemokratiska gruppen hellre ville utse Dahlberg men valde Hasselquist för 
att få den liberala rösten. Lindhagen uttryckte vid överlämnandet av betänkandet 
sin tillfredsställelse med att den tidigare delegationens arbete hade avstannat, 
då, som han ansåg, först vid denna tid ”börjar man kunna erhålla någon samlad 
och normal erfarenhet om tomträttsinstitutet” SSF Bihang 7 1925 s 6. Jmfr SSF 
Protokoll 15/12 1924 §10 s 719 (Carl Lindhagen).
484 LeN 3/12 1914 §14, TRK 13/1 1914 §5 bil. B och C, 5/1 1915 §4, SSF 
Motion 7 1916, Bihang 51 1916 s 1-5.
485 TRK, Äppelvikens villaförening 13/3 1917, antecknad som ankommen 28/3 
1917, förekommer ej i protokollen men är insorterad bland löpande handlingar.
486 SSF 28/4 1924 §23, SkU 127 1924.
487 SSF Bihang 7 1925 s 11-20 (cit. s 19.
488 SSF Bihang 7 1925 s 196ff  (fastighetsdirektörens utredning).
489 SSF Bihang 7 1925 s 22.
490 SSF Bihang 7 1925 s 26f. Amorteringen skulle dock bara komma ifråga 
för nya kontrakt - inkluderande dock de fall de som fått tomter upplåtna under 
krigstidens högräntetid och ville omsätta sina kontrakt till normalränta, se s 33f.
491 SSF Bihang 7 1925 s 119f  (delegerade), 214f, 224 (fastighetsdirektören).
492 Se SSF Bihang 7 1925 s 78, 99f, 134.
493 SSF Bihang 7 1925 s 100 (cit.), 104.
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494 SSF Bihang 7 1925 s 106.
495 SSF Bihang 7 1925 s 112.
496 SSF Bihang 7 1925 s 114. Första gången den typen av regulering utövades, 
angående en begäran att få öppna en pappers- och cigarrhandel i Enskede, 
sammankallade lantegendomsnämnden ett ganska välbesökt möte, där de 
församlade fick säga vad de tyckte, se LeN 10/10 1908 §3, 6/11 1908 §13, 4/12 
1908 §3 (avslag). I fortsättningen verkar nämnden dock ha agerat utan att fråga 
så mycket först: LeN 8/1 1909 §9, 12/11 1909 §7, 26/11 1909 §16, 27/4 1910 
§9 och 10, 20/5 1910 §2, 17/2 1911 §21, 10/3 1911 §7, 4/8 1911 §9, 29/9 1911 
§15, 27/10 1911 §15 o s v. Som delegerade påpekade s 117 var det bara genom 
tomträttskontrakten som man kunde förbjuda inneboende.
497 SSF Bihang 7 1925 s 150.
498 SSF Bihang 7 1925 s 150-157.
499 FN 6/2 1925 §35, 3/4 1925 §42, 17/4 1925 §53, 12/6 1925 §37, 4/9 1925 
§23, 7/9 1925 §4, 8/9 1925 §2.
500 TRK 26/6 1925 §2, 28/8 §2 bil B (26/6 1925 s 4, 6, 7, 28/8 1925).
501 Förloppet skildras i Sundberg s 231-239, jmfr Johan Rådberg, Doktrin och täthet 
i svenskt stadsbyggande 1875-1975, Bfr R11, Stockholm 1988, s 225f, Carl Lindhagen 
deltog i debatten genom sin SSF Motion 8 1926, se även Stadsplanekontorets 
utlåtanden (SkU) 347 1927.
502 TRK bolagsstämma 30/4 1926 §13.
503 TRK 29/6 1926 §6.
504 SSF Protokoll 12/12 1927 §3.
505 TRK 23/8 1926 §1.
506 TRK 16/10 1926 §5.
507 TRK 10/9 1927 §6.
508 TRK 9/7 1927 §5, 6, 3/8 1927 §5, 6, 24/8 1927 §14, 29/8 1927 §4, 17/9 1927 
§6, 7 bil. D, 8/10 1927 bil. D, 14/12 1927 §3, bolagsstämma 30/4 1928 §8 bil. C, 
bolagsstämma 17/4 1929 §11, jmfr TRK 3/7 1929 §5.
509 SSF Protokoll 12/12 1927 §3.
510 FN 20/1 1928 §15 (Dahlberg 18/1 1928).
511 TRK 21/3 1928 §17.
512 SSF Motion 1 1929, en liknande motion, 5 1929, ville överlämna avgörandet 
till stadsfullmäktige istället för, som de tre socialdemokraterna hade föreslagit, hos 
stadskollegiet.
513 FN 2/11 1928 §5, SSF Protokoll 28/1 1929 §5, SkU 1 1929.
514 TRK 13/2 1929 §8 bil A, s 1, 3/7 1929 §8.
515 GSFH 922 1900 (cit. s 3), 137 1904, 26 1905, 173 1905.
516 GSFH 80 1907 s 39. Detta skrevs också in i kontraktet, §3, se GSFH 168 1912 
s 3.
517 GSFH 80 1907 s 35f.
518 GSFH 80 1907 s 40. Om hur detta system skulle se ut i detalj, se GSFH 168 
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1912 s 6-9.
519 GSFH 204 1910 (Lilienberg 18/11 1908).
520 GSFH 42 1911 s 13f.
521 GSFH Protokoll 13/6 1912 §19.
522 GSFH 136 1913, Protokoll 22/5 1913 §11. Stadskamrerarekontorets åsikt var 
talande nog den att de föreslog tomträtt enbart för de områden som de ansåg att 
staden snart skulle behöva komma i besittning av. Detta var ett lagberedningen 
- och den göteborgska egnahemsberedningen - mycket närliknande förslag, 
som nu alltså inte bifölls, s 10, motivering utifrån lagberedningen s 12ff. Som 
framhölls i debatten av herr Lindholm, medlemmen av Göteborgs motsvarighet 
till lantegendomsnämnden, egnahemsnämnden, innefattade förslaget också att 
drätselkammaren gick förbi egnahemsnämnden och upplät tomter i egen regi - ett 
förfarande som den dock tyckte sig ha rätt till, se Lamberg i protokollet s 29f.
523 Sten O. Karlsson, Arbetarfamiljen och det nya hemmet, Om bostadshygienism och 
klasskultur i mellankrigstidens Göteborg, Stockholm/Stehag 1993, s 59, 65; Landala 
egnahem, Riksintressen för kulturmiljövården Nr 3, Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Göteborg 1992, s 12.
524 Om Lilienbergs verksamhet i Göteborg (och så småningom i Stockholm), se 
Hans Bjur, Stadsplanering kring 1900 med exempel från Göteborg och Albert Lilienbergs 
verksamhet, Göteborg 1984,, särskilt s 51-56, 134-153 (150f  om markägande vs 
byggnadsordning), 225-246.
525 GSFH 34 1914 s 2f, 13
526 GSFH Protokoll 5/3 1914 §6 (angående tomter i Bagargården) s 9.
527 GSFH 5/3 1914 §6 s 7 (cit.). I det här fallet kom dock ändå de flesta 
upplåtelserna att ske med tomträtt, möjligen för att det var den ekonomiskt mest 
överkomliga lösningen för bebyggarna, Sandblad, Tomträttsinstitutet, s 50.
528 GSFH Protokoll 27/5 1915 §31.
529 Sandblad, Tomträttsinstitutet, s 49.
530 GSFH 168 1912 s 11. Motsvarigheten i de kontrakt som fanns i Stockholm 
(§3 a): ”Tomten får begagnas endast för bostadsändamål.” samt (§3) b): 
”[Bostadshuset] må icke hafva mer än två våningar förutom källare och vind 
eller anordnas till bostad för mer än en familj, i följd hvaraf  ej mer än ett kök må 
inredas i detsamma.”
531 GSFH 62 1915.
532 GSFH Protokoll 4/3 1915 §23 s 25 (cit.).
533 GSFH 75 1917 s 7ff, jmfr GSFH 160 1923 s 8.
534 Landala, s 20.
535 GSFH 174 1921.
536 GSFH 2/5 1923 §9 s 3.
537 GSFH 25 1926, Protokoll 28/1 1926 24.
538 GSFH 93 1928 s 9-24.
539 GSFH 93 1928 s 1-3, Protokoll 15/3 1028 §10. Fem år senare hade 78 % av 
tomterna på de områden där det var tillåtet friköpts, GSFH 201 1933 s 2.
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540 GSFH 5 1929.
541 SSF 30/1 1930 §30.
542 Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962 I:2 Göteborg 1913-1962, 
Göteborg 1963, s 192, 247.
543 Sandblad, Tomträttsinstitutet, s 51-56.
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