
Byggnadshistorisk rapport 2009:14

Efterkrigstidens 
bostadsbebyggelse

Rapport från Etapp I

Pilotstudie 2009
Skara kommun

Ulf Larsson
Lisa Molander



Omslagsbild: Kv Prelaten 2 och 4 i stadsdelen Domprostegården i Skara. Foto: Ulf Larsson



Förord ..........................................................................................1

Inledning ......................................................................................3
Bakgrund till projektet ...............................................................................................3
Landsbygden, tätorter och städer ...............................................................................3
Staden och de mindre tätorterna ...............................................................................4

Projektet ........................................................................................................4
Syfte ..........................................................................................................................4
Mål .............................................................................................................................4
Metod/utförande ........................................................................................................5
Pilotstudie ..................................................................................................................5
Avgränsning ...............................................................................................................6
Värdering ...................................................................................................................7
Källor .........................................................................................................................7
Tidplan .......................................................................................................................7
Förväntat resultat och effekter ...................................................................................7
Samarbetspartners ......................................................................................................7
Resultatspridning .......................................................................................................7

Historik ........................................................................................8

1800-talet .......................................................................................................8
Städernas och samhällenas tillväxt under andra halvan av 1800-talet ......................9
Arbetarklassens bostadsförhållanden börjar uppmärksammas ..................................9
Sekelskiftets olika rörelser .......................................................................................11

1900-talets början ........................................................................................11
1900-talets första decennier .....................................................................................12

1920-talet ......................................................................................................13
HSB bildas ...............................................................................................................13
Övergång från 1920-talets klassicism till 1930-talets modernism ..........................14

1930-talet ......................................................................................................15
Modernismens stadsplanering och arkitektur ..........................................................15
Krigsåren .................................................................................................................17
Kooperationen och fackföreningsrörelsen startar företag ........................................17

1945-55 .........................................................................................................17
Trångboddhet och dålig standard .............................................................................17
Den bostadssociala utredningen ..............................................................................17
Stadsplanering och arkitektur 1945-55 ....................................................................18
Kommunernas roll ...................................................................................................20
Privata byggherrar ...................................................................................................22
Småhusproduktion ...................................................................................................23

1955-65 .........................................................................................................24
Stadsplanering och arkitektur 1955-65 ....................................................................24

1965-75 .........................................................................................................26
Miljonprogrammet ...................................................................................................26
Stadsplanering och arkitektur 1965-75 ....................................................................27





Pilotstudie Skara ......................................................................29

Inledning .......................................................................................................29
Metodredogörelse ....................................................................................................29
Resultat: Karakterisering, värdering och skador .....................................................30

Kortfattad historik över Skaras bebyggelseutveckling ............................32
Flygfoton över Skara ...............................................................................................34
Sankt Anne äng ........................................................................................................36
Gällkvist ...................................................................................................................38
Gamla staden och Tullportagärdet ...........................................................................40
Domprostegården .....................................................................................................42
Marieberg .................................................................................................................44
Hindsberg .................................................................................................................46
Hindsbo ....................................................................................................................47

Källor ............................................................................................................48

Bilagor

Bilaga 1. Kvartersbeskrivningar, Skara
Domprostgården
Gällkvist 
Hindsbo
Marieberg





�

Förord

Föreliggande studie har tillkommit inom ramen för det länsövergripande projektet 
”Moderna Västra Götaland”, där olika aspekter på 1900-talets kulturarv belyses. 
Moderna Västra Götaland är en tematisk satsning under perioden 2008-2013. Det är 
en samplanerad insats, inledningsvis mellan Västarvet, Göteborgs stadsmuseum och 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, men med målet att försöka samla fler parter i sam-
hället som vill vara med och bidra till berättelsen om 1900-talets Västra Götaland.

I storstäderna har den moderna bebyggelsens värden uppmärksammats på senare tid 
genom bl.a. Storstadsprojektet. När det gäller bebyggelse från 1900-talets mitt och 
framåt utanför storstadsområdena har intresset däremot varit svagt. Inom ramen för 
projektet Moderna Västra Götaland har Västergötlands museum därför tagit initiativ 
till att studera efterkrigstidens bostadsbebyggelse i mindre städer och tätorter. Am-
bitionen med projektet är att rikta uppmärksamheten mot och öka kunskapen om 
efterkrigstidens bostadsområden. 

Litteratur- och arkivstudier samt fältarbete utfördes under våren 2009, av Ulf Lars-
son och Lisa Molander, antikvarier vid Västergötlands museum. I vissa områden 
medverkade Claes Ljunggren, student vid Göteborgs Universitet, vid fältarbetet. Ar-
kivarbetet underlättades mycket av den stora hjälpsamhet och intresse som persona-
len vid kommunens samhällsbyggnadskontor visade. Sammanställning av rapporten 
har utförts under våren, sommaren och hösten 2009. Det är vår förhoppning att man 
genom denna rapport skall inspirera till liknande studier.

Skara i oktober 2009

Ulf Larsson    Lisa Molander
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Inledning

Bakgrund till projektet
Under andra halvan av 1990-talet genomfördes Storstadsprojektet i Stockholm, 
Malmö och Göteborg. Genom projektet strävade man efter att öka kunskapen om 
efterkrigstidens och framför allt miljonprogrammets bebyggelse. Målet var bland 
annat att genom inventeringar med mera öka medvetandet om bebyggelsens vär-
den, vilket i förlängningen skulle medföra att bebyggelsen inte skulle förvanskas 
vid framtida renoveringar och moderniseringar. Projektet ledde till ett stort antal 
följdprojekt bland annat inriktade på områdenas invånare och hur de uppfattade sin 
boendemiljö – detta för att få en motvikt till medias ofta negativa skildringar. Projek-
tet gav en bred kunskap om efterkrigstidens bebyggelse i storstäderna och visade på 
stora skillnader i planering och utförande mellan de tre storstadsområdena, trots den 
centralisering de nationella byggnadsstadgarna och lagstiftningar gav. 

De problem som kan uppstå i miljonprogramsområden är inte enbart en storstadsfö-
reteelse utan förekommer även i mindre städer och i tätorter på landsbygden. Om-
råden med flerfamiljshus förvanskas genom så kallad ”turnaround-ombyggnader” 
samt vid rivningar och ovarsamma renoveringar. Stora värden går förlorade i våra 
bostadsområden då kommuner och andra myndigheter saknar kunskapen om vilka 
värden som bebyggelsen representerar. Därför har Västergötlands museum tagit ini-
tiativ till projektet Efterkrigstidens bostadsbebyggelse som ett delprojekt i det läns-
gemensamma projektet Moderna Västra Götaland. 

Landsbygden, tätorter och städer
Många människors syn på landsbygden är idag till stora delar baserad på en idyllise-
rad bild av bondbyar, hämtade från skildringar ur exempelvis Astrid Lindgrens barn-
böcker om Bullerbyn. En bild av faluröda stugor grupperade i en tät by med glada 
barn springande mellan husen och på de anslutande ängarna och hagarna. Småska-
lighet, idyll och gemenskap används i denna drömbild som en motsats till dagens 
urbaniserade samhällen, präglade av områden med flerfamiljshus, industriområden 
och dånande genomfartstrafik. 

I viss mån existerar Bullerbymiljöer än idag, i områden en bit bort från de stora kom-
munikationsstråken, med faluröda gårdsanläggningar grupperade i en mer eller min-
dre tät by i anslutning till kyrkan och kyrkogården. I andra samhällen har det skett 
stora förändringar, Bullerbyidyllen har fått stå tillbaka för samhällets omvälvningar 
under industrialismen och modernismens krav på förändring. Järnvägens dragning 
genom landsbygden har medfört stora förändringar i de samhällen och byar den an-
slutit till, medan andra platser gick in i ett industrialismens bakvatten och i vissa fall 
försvann till förmån för sina ”lyckligare” grannar.

En biltur genom dagens landsbygd går genom ett kulturlandskap med avbrott för ett 
och annat litet samhälle. Ibland snuddar man vid de större tätorternas eller städernas 
industriområden och ringvägar. Ett mönster framträder i de mindre samhällena med 
industribebyggelse i utkanten, ofta kopplad till någon form av handel. I anslutning 
till industriområdet ligger ett glest småhusområde med egnahemshus blandat med 
radhus och hyreshusområden. Närmare centrum träffar man på några få kvarter med 
stadslik bebyggelse med handel, med inslag småhus och modernistiska flerfamiljs-
hus. 
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Städernas centrumområden har ofta sanerade kvarter med stora varuhusbyggnader. 
Utanför centrum och en eventuell äldre bebyggelse finner man ringar av större bo-
stadsområden. Flera av dagens städer och tätorter har kommit att utvecklas från nå-
got som vid mitten av 1800-talet kan liknas vid stora byar, medan andra har haft 
stadsrättigheter sedan medeltiden. 

Staden och de mindre tätorterna
Många av dagens samhällen har järnvägen att tacka för sin framväxt, den äldre lands-
bygdsindustrin var sällan samhällsbildande. Slättsamhällen var ofta serviceorter för 
den omgivande landsbygden och utvecklade ofta ett mångsidigt näringsliv som i sin 
tur gav ökad inflyttning från omgivande landsbygd. Stationsorter var ofta utvecklade 
ur en delvis utskiftad kyrkby.  

Enligt Kristian Berg har orterna ”formats genom den urbanisering som industria-
liseringen under 1800-talet och det tidigare 1900-talet åstadkom.” Han menar att 
det var industrin och järnvägen som satte fart på samhällenas tillväxt tillsammans 
med en eventuell strategisk placering vid landsvägarnas knutpunkt och behovet av 
en serviceort för det omgivande jordbrukssamhället. Han skiljer på stationssamhäl-
len, industriorter och serviceorter men menar även att samhällena ofta kan vara en 
kombination av de tre. I sådana fall är en ”flerkärnighet” utmärkande för orten, där 
stationssamhällets kärna ligger en bit från den gamla kyrkbyns etc. ”I detta har man 
från planerarhåll velat se en oordning, en negativ utspriddhet, ett bebyggelsemässigt 
kaos. I själva verket är det en särpräglad historisk förutsättning, vilket sällan upp-
märksammats.”

Efterkrigstidens planering har till stora delar nonchalerat småorternas identitet och 
särdrag och istället för att de lokala förutsättningarna fått styra utbyggnader har prak-
tiska fakta som vatten- och avlopp och ekonomi varit avgörande. Planeringsideal 
och arbetssätt framtagna för storstäder har tillämpats på det lilla samhället vilket 
medfört att de små tätorterna blivit allt mer lika.  Små samhällen är särskilt känsliga 
för förändringar på grund av dess litenhet. Kopplingen mellan fysisk miljö och his-
toria är stark i mindre orter vilket ger att byggnader och miljöer aldrig är anonyma 
för invånarna, de förknippas med minnen, personer och de skeenden som skapar 
samhällets historia.

Projektet
I storstäderna har den moderna bebyggelsens värden uppmärksammats på senare tid 
genom bl.a. Storstadsprojektet. När det gäller bebyggelse från 1900-talets mitt och 
framåt i mindre städer och tätorter har intresset däremot varit svagt, vilket medför att 
stora kulturvärden i efterkrigstidens byggnader utanför storstäderna snabbt riskerar 
att försvinna. Ambitionen med projektet är att, likt föregångaren Storstadsprojektet, 
rikta uppmärksamheten mot och öka kunskapen om efterkrigstidens bostadsområ-
den. 

Syfte
Det saknas en övergripande kunskap om den bostadsbebyggelse som skapades under 
efterkrigstiden i mindre städer och tätorter i Västra Götaland. Syftet med projektet 
är primärt att ta fram ett underlag som fyller denna kunskapslucka, dels för att möj-
liggöra kunskapsförmedling om företeelsen och dels för att mer vederhäftigt kunna 
hävda ett bevarande av nu befintliga miljöer.
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Bostadshusen i Södra Skogen i Karlsborg är ett fint exempel på efterkrigstidens     
bostadbebyggelse i mindre tätorter. Foto: Thomas Carlquist.

Mål
Målet med projektet är att bygga upp kunskapen om efterkrigstidens bostadsbebyg-
gelse i Västra Götaland, såväl fysiskt som i vilka sammanhang de uppstått. Kun-
skapsunderlaget skall utgöra grund för förmedling av kunskap om de värden denna 
bebyggelsekategori representerar. Dock skall inte projektet leda till en heltäckande 
inventering av all efterkrigstida bostadsbebyggelse i mindre städer och tätorter i 
Västra Götaland, utan skall utmynna i en vägledande publikation. Kunskapen om 
byggnadsmaterial och byggnadsteknik behöver byggas upp för att vi ska veta hur 
denna bebyggelse kan underhållas och vårdas.

Metod/utförande
Projektet har inletts med en noggrann genomgång av litteratur och artiklar, både vad 
gäller efterkrigstidens bostadsbebyggelse i allmänhet och efterkrigstidens bostads-
bebyggelse i småstäder och tätorter i synnerhet. I projektet studeras efterkrigstidens 
bostadsbebyggelse fram t.o.m. miljonprogrammets avslutande. För att förstå varför 
bostadsproduktionen kom att utformas som den gjorde under denna ca 30 år långa 
period, måste man göra en historisk återblick. Problemen med trångboddhet och 
dåliga bostäder började uppmärksammas redan i samband med industrialiseringen 
under 1800-talet. Vägen fram till att bygga bort dessa problem var lång, varför också 
den historiska återblicken i denna rapport kan synas vara allt för ingående. Det är 
dock viktigt att se den moderna småstadens bebyggelseutveckling i detta perspektiv, 
varför vi har valt att låta historiken utgöra en relativt stor del av rapporten.

Pilotstudie
Under februari och mars 2009 genomfördes inventeringen av den aktuella bostads-
bebyggelsen i den utvalda pilotkommunen Skara. I samtal med planarkitekt Erik 
Westlin och stadsarkitekt Östen Andersson ringades aktuella områden in och en ar-
kivsökning på samhällsbyggnadskontoret utfördes, med stor hjälp av kartteknikerna 
Gunilla Nilsson och Ann-Katrin Hellner. Därpå inleddes fältarbetet i varje område 
med studier av bebyggelsens karaktär och grönområden, gångstråk, parkeringar mm. 
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Fältarbetet genomfördes under våren 2009. På bilden inventerar Claes Ljunggren 
bebyggelsen i kvarteret Abboten. Foto: Lisa Molander.

Utifrån de erfarenheter och metoder som genomförts i bl.a. ”Storstadsprojektet” 
har en metodik för inventeringen utarbetats. Inventeringsmaterialet delas upp enligt 
kommunernas indelning i delområden. Dessa presenteras i bokstavsordning i rap-
porten. Varje delområde presenteras genom historik, fakta om bostäder, arkitektur, 
byggherrar och arkitekter samt beskrivning av bebyggelsens karaktär. I slutet av 
beskrivningen anges adress, fastighetsbeteckning, byggår, arkitekt och byggherre i 
tabellform. De byggnader/områden som är särskilt representativa och anmärknings-
värda beskrivs mer ingående. 

Avgränsning
Projektets geografiska avgränsning sammanfaller med Västra Götalands län. I pro-
jektets avslutande del föreslås studier av efterkrigstidens bebyggelse utföras i flera 
av länets kommuner, med undantag för Göteborgs kommun och dess kranskommu-
ner, som redan inventerats under det ovan nämnda Storstadsprojektet.

Den tidsmässiga avgränsningen bakåt sammanfaller med slutet på andra världskri-
get, 1945, och framåt med slutet på miljonprogrammet, omkring 1975. Det var under 
dessa 30 år som en mycket stor del av dagens bostadshus uppfördes, och det är dessa 
byggnader som idag genomgår omfattande renoveringar.

Efterkrigstidens bostadsbebyggelse består av flerfamiljshus, radhus och villabebyg-
gelse. Föreliggande projekt inriktar sig främst på flerfamiljshusen men behandlar i 
viss mån även radhus. Orsaken till denna avgränsning är att dessa hustyper ofta upp-
fördes i samlade områden där samtliga hus utformades på ett likartat vis. Enhetlig-
heten, storskaligheten och andra faktorer i dess utformning och planering har sedan 
områdenas uppförande ofta förknippats med problem och negativa uppfattningar hos 
media och allmänheten. Villaområden från samma tid uppfördes ofta till en början 
på ett enhetligt sätt men utvecklades snabbt till en mer blandad bebyggelse och har 
oftast inte haft likartade problem som de mer storskaligt utformade områdena. 
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Värdering
Vid inventeringen utfördes ingen värdering enligt traditionella kulturhistoriska vär-
deringsmetoder med t.ex. gradering (synnerligen märkligt etc.). Istället har man ge-
nom att studera områdets historiska kontext eftersträvat att göra en kulturhistorisk 
karakterisering.

Källor
Ett stort antal skrifter, artiklar och böcker har gett underlag för historiken. I pilot-
studien har ritningar och stadsplaner använts, liksom intervjuer med arkitekter och 
planerare samt samtal med boende i de olika områdena.
 
Tidplan
Projektet planerades att vara flerårigt med tre delprojekt. Föreliggande text är avrap-
portering av delprojekt I, som startade under hösten 2008 och avslutas hösten 2009. 
Delprojekt II var tänkt att påbörjas under hösten 2009 och det avslutande delprojek-
tet III med insamlande av material i samarbete med kommunerna i länet planerades 
ske under 2010-2013. Under arbetet med delprojekt I har förutsättningarna för eko-
nomsikt stöd från staten ändrats, varför det är osäkert hur det fortsatta arbetet skall 
bedrivas. Två olika inriktningar har diskuterats; 

1) att lyfta fram skadebild och vårdbehov hos efterkrigstidens bostäder 
2) att publicera en guidebok till den moderna bostadsbebyggelsen i den kommun 
som pilotstudien i delprojekt I behandlat. Guiden för Skara kommun skulle kunna 
utformas med inspiration från de guideböcker som tagits fram för olika stadsdelar 
i Göteborg, och i sin tur kunna inspirera andra kommuner att låta utföra liknande 
publikationer. 

Förväntat resultat och effekter
Genom projektet förväntas översiktlig kunskap om den efterkrigstida bostadsbebyg-
gelsen i mindre städer och tätorter i Västra Götalands län uppnås, men även tätare 
samarbete med kommuner, fastighetsägare och boende. Ökad kunskap om epokens 
bostadsbebyggelse hos kommuner och fastighetsägare bör leda till större varsamhet 
vid underhåll och förändring. Hos de boende kan projektet förhoppningsvis skapa 
grogrund för studiecirklar där deltagarna kan söka kunskap om den egna miljön. 

Samarbetspartners
Arbetet skall genomföras gemensamt inom Västarvet och i samarbete med kommu-
ner i Västra Götaland. 

Resultatspridning
Avsikten är att projektet kommer att resultera i en informationsskrift om efterkrigs-
tidens bostadsbebyggelse, där goda exempel på renoveringar och förnyelse tas upp. 
En mer detaljerad redogörelse av inventeringen utförs i samarbete med länets kom-
muner, då projektet bygger på ett långtgående samarbete med dem. Detta kan med-
föra att resultatet sprids digitalt i respektive kommuns fastighetsdatabas, men även 
genom en applikation i GIS, genom en hemsida och sannolikt via Riksantikvarieäm-
betets bebyggelseregister.
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Historik

1800-talet
Före 1850 var bebyggelsen i städerna snarlik den i de större byarna, möjligt något 
tätare. Den stora skillnaden var att i städerna koncentrerades handel, hantverk och 
andra stadsnäringar, bl.a. för att lättare kunna kontrolleras och beskattas. Städernas 
bebyggelse upptog endast en mindre del av stadsägorna, resten bestod av jordbruks-
mark, bete och skogsbruk mm för stadens försörjning. Byggnaderna var i allmänhet 
av trä och utgjordes av gårdar med boningshus, lador och stall i avlånga tomter inom 
kvarteren. De mer centralt belägna gårdarna utgjordes av handels- och hantverksgår-
dar med magasin och verksamhetslokaler utöver stall och lador.

Översiktsbild från 1860 över Gamla stan i Marietad. Foto: C.J.O. Hedwall. Väster-
götlands museums bildarkiv.

Träbebyggelsen medförde att de flesta städer drabbades av förödande bränder efter 
vilka de nya husen uppfördes i trä på de gamla husens grunder, staden utvecklades 
långsamt. I endast ett fåtal städer togs tillfället i akt att förnya stadsplanerna men den 
otillräckliga lagstiftningen omöjliggjorde dock oftast några omfattande förändringar.

Städernas styrande påminde, likt dess bebyggelse, fram till 1860-talet om styrandet 
av den större byn. Bönderna i byn härskade gemensamt och i varje gård härskade 
bönderna patriarkalt över sin familj och sitt gårdsfolk. I städerna spelade borgerskapet 
böndernas roll. Medlemmarna i det borgerliga samhället sköt till medel och arbete i 
förhållande till den fördel de skulle dra av den planerade gemensamma nyttigheten. 

Skråväsendet upplöstes 1846 och näringsfrihet infördes år 1864. Dock medförde för-
ändringarna av städernas sociala struktur att det växte fram andra betydelsefulla grup-
per såsom handlare, ämbetsmän, läkare, militärer mm, vilkas inflytande i styret av 
staden kom att öka. Förändringarna medförde även att livsmedelstillgången från om-
landet ökade och borgarna började ägna sig mer åt stadsnäringarna. De sociala föränd-
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ringarna på landsbygden och i byarna medförde att de obesuttna; torpare, backstugusit-
tare, bondsöner och -döttrar utan mark, ökade i antal. Detta ”landsbygdens proletariat” 
utgjorde 1800-talets arbetskraftsreserv och grunden för städernas tillväxt. 

Skiftena, mekaniseringen och de sociala förändringarna vid mitten av 1800-talet 
medförde att den gamla byn på landet, med den starka bondeklassen i byn och byala-
get, den ekonomiska och sociala gemenskapen, upplöstes. Mekaniseringen av jord-
bruket och dräneringen av markerna medförde att livsmedelsproduktionen steg och 
därigenom även levnadsnivån ökade och folkmängden växte enormt. Det intensivare 
jordbruket inriktades på spannmål vilket med god förtjänst exporterades till bl.a. 
Storbritannien. 

Som en följd av befolkningstillväxt och urbanisering härjade under 1830-50-talet svåra 
koleraepidemier i Sverige. Epidemierna kom att bekämpas med bättre hygieniska vill-
kor, exempelvis genom att städernas påbörjade utbyggnad av vattenledningar och av-
loppssystem. 1874 år hälsovårdsstadga och epidemistadgan från året därpå är uttryck 
för dessa strävanden att bekämpa spridning av smittsamma sjukdomar.

Städernas och samhällenas tillväxt under andra halvan av 1800-talet
Industrialiseringen av landet, växande befolkning, sociala skillnader och ekonomis-
ka förändringar under andra halvan av 1800-talet satte folk i rörelse. Det fanns städer 
som genomgick en våldsam förändring under andra halvan av 1800-talet och andra 
där industrialismen gick i det närmaste obemärkt förbi. Med järnvägens ankomst 
ökade rörligheten även på landsbygden, samtidigt som byar växte och förvandlades 
till köpingar och i vissa fall till städer. Stationssamhället var ett rent tjänstesamhälle 
som växte fram under loppet av några decennier. Järnvägen drog inte sällan till sig 
handlare som i sin tur drog till sig andra verksamheter.

Städernas befolkning ökade i högre takt än bostadsbyggandet. Näringslivets föränd-
ringar medförde att hantverk började ersättas av industri, butiker specialiserades och 
administration byggdes ut. Inflyttade arbetare, sjömän och hantverkare började upp-
föra sina bostäder på mark utanför stadsgränsen. Bostäderna uppfördes med medel 
från privata långivare eller handelshus. 

Arbetarklassens bostadsförhållanden börjar uppmärksammas
Behovet av den stora bostadsproduktion som kom till utförande under efterkrigstiden 
har sina rötter i 1800-talets industrialisering. Efter det att industrialiseringen kommit 
igång i Europa började man vid 1800-talets mitt uppmärksamma arbetarklassens usla 
bostadsförhållanden, främst ur hälsoaspekter. Man insåg att sjukdomar och epidemier 
lättare spreds i de bristfälliga bostäder som arbetarfamiljer var hänvisade till. I de ut-
redningar av arbetarklassens bostadsförhållanden som utfördes vid denna tid såg man 
bristen på lufttillförsel och luftväxling i bostäderna som den dominerande orsaken till 
de negativa hälsoeffekterna. Vid 1800-talets mitt och de följande årtiondena började 
man därför att uppföra områden med arbetarbostäder runt om i Europa, även om om-
fattningen var helt otillräcklig. England sågs som ett föregångsland på området, men 
även i Tyskland och Frankrike byggdes stora bostadsområden för arbetare. 

Även i Sverige började man i blygsam skala bygga arbetarbostäder, ofta subventio-
nerade av filantropiska fonder. Insatserna var visserligen marginella i förhållande 
till den bostadsnöd i städer och industriorter som växte i takt med att allt fler sökte 
sig till industrin, men det var trots allt ett första steg. På 1870-talet började även 
bostadsföreningar grundas i Sverige av arbetare med syfte att uppföra bostäder till 
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sina medlemmar. I jämförelse med många andra europeiska länder var de svenska 
städerna förhållandevis små och outvecklade långt in på 1800-talet, och landet urba-
niserades relativt sent. Medan endast 13% av Sveriges befolkning bodde i städer om-
kring 1870, var motsvarande siffra i Danmark den dubbla och i Tyskland tre gånger 
så hög som i Sverige. I det tidigt industrialiserade England bodde vid samma tid över 
halva befolkningen i städer.

Efter den första industrialiseringsvågen i Sverige vid 1800-talets mitt, som byggt 
på ångmaskinen som kraftkälla, fick industrialiseringen ny fart på 1890-talet, denna 
gång tack vare elektriciteten. Trä-, gruv- och verkstadsindustrin genomgick en snabb 
ekonomisk utveckling vid denna tid, och behovet av arbetskraft medförde att allt fler 
människor sökte sig till industrin. Den ökade inflyttningen till städernas industrier 
ledde till en stegrad bostadsbrist, som i sin tur skapade en marknad för spekulations-
byggande av bostäder.

Resultatet blev undermåliga bostäder till höga hyror. Arbetarbostäderna uppfördes 
av privata byggherrar, företag, städer och filantropiska föreningar. Den normala ar-
betarfamiljen bodde i ett rum och kök, ibland i ett bostadskök. Trots att familjerna 
ofta bestod av 6-8 personer, ibland ännu fler, var det inte ovanligt med inneboende 
för att klara av den dryga hyran. 

Falkängens arbetarbostäder i Hällekis började uppföras i Hellekis Aktiebolags regi 
1896 som bostäder för cementfabrikens anställda. Under en tioårsperiod uppfördes 
åtta i stort sett identiska bostadshus, som inrymde vardera åtta lägenheter om ett 
rum och kök. Foto: Anders Karlsson. Västergötlands museums bildarkiv.

Kommunreformen 1862 medförde att magistraten började upprätta bl a byggnads-
bestämmelser för staden. Kommunala inrättningar, skolor, fattighus och sjukstugor 
uppfördes i städernas centrala delar. 1874 års byggnadsstadga medförde att nya 
stadsdelar skulle godkännas av byggnadsnämnden efter idealet att städerna skulle 
planeras så att de motsvarade tidens behov av utrymme och rörlighet. Det var först 
efter 1870 då hypoteksbankerna inrättades som det blev möjlig att bygga stenhus i 
massiva kvarter på stadens gemensamma åkrar, ängar och utmarker. 
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Redan på 1890-talet gjordes de första sociala utredningarna där arbets- och boen-
deförhållanden för arbetarfamiljer i Stockholm undersöktes, ett tecken på att man 
från stadens sida nu insåg att arbetarklassens usla boendeförhållanden utgjorde ett 
problem. Bilden som förmedlades i utredningarna var nedslående; bostäderna var 
trånga, kalla, fuktiga och dyra. ”Det torde ej vara för mycket sagt, om man påstår, 
att här drives ett icke obetydligt ocker med fattigdomen” skrev Gustaf af Geijerstam 
1894 i ”Anteckningar om arbetarförhållanden i Stockholm”. Sett i ett europeiskt 
perspektiv var arbetarbostäderna i Stockholm såväl små som dyra.

Städernas markinnehav hade under 1800-talet i hög grad privatiserats, vilket möj-
liggjorde exploatering. Äldre bebyggelse revs och stadsgränserna, som i det agrara 
samhället varit klart avgränsade, började luckras upp. I industrialismens spår växte 
städerna, inte minst i stationssamhällena på landsbygden skedde en kraftig expan-
sion (den svenska industrin hade sina rötter på landsbygden). Många industrier eta-
blerades utanför stadsgränserna, dels för att slippa bygga enligt städernas byggnads-
ordningar, men även för att marken ofta var billigare där. I fabrikernas spår följde 
arbetarbostäder av enkel karaktär, uppförda i områden som var tydligt avskilda från 
borgerliga villakvarter. Det förekom även att förråd och stall mm i städernas han-
delsgårdar hyrdes ut som bostäder.

Sekelskiftets olika rörelser
Den svenska arbetarrörelsen formerade sig i slutet av 1800-talet; 1889 bildades det 
socialdemokratiska partiet, dess partiprogram antogs 1897 och året efter bildades 
Landsorganisationen, LO. Samtidigt börjar idéer med socialestetisk förkunnelse i 
John Ruskins och William Morris anda ta form i Europa, bl.a. i form av utvecklan-
det av trädgårdsstäder, som en reaktion mot slum, trångboddhet och hälsovådliga 
bostäder. Ebenezer Howards idéer om trädgårdsstaden spreds även till Sverige, där 
kritiken mot rutnätsplanen börjat göra sig gällande. Arkitekter som Fredrik Sundbärg 
och Per Hallman hörde till trädgårdsstadens förespråkare, senare även civilingenjör 
Albert Lilienberg. Vid samma tid började andra delar av Ruskins och Morris idéer 
växa sig allt starkare i Sverige. Ellen Key blev dess förgrundsgestalt med sina tankar 
om att vackrare hem skulle göra människor lyckligare och mer harmoniska. Även 
arbetarfamiljer skulle ha möjlighet att inreda sina hem på ett vackert och ändamåls-
enligt sätt, vilket skulle leda till ett bättre samhälle; sociala frågor smältes samman 
med estetiska ideal. Vid samma tid och i samma anda började arkitekter som Ragnar 
Östberg och Carl Westman intressera sig för enklare bostäder. Vid Hemutställningen 
i Stockholm 1917 fick Gunnar Asplunds bostadskök, som visade hur ett enkelt arbe-
tarhem kunde inredas så att det blev trivsamt, uppmärksamhet. En blygsam början 
till senare tiders bostadspolitiska reformer kunde också anas genom de kommunala 
och kooperativa byggnadsprojekt runt om i landet som redovisades vid samma ut-
ställning.

1900-talets början
Bostadsfrågan för arbetarfamiljer, ”de mindre bemedlade”, var en av de mest brän-
nande sociala frågorna under 1900-talets första år. Enligt tidens liberala synsätt 
skulle den fria företagsamheten sköta byggenskapen i städerna, men i takt med att 
socialdemokratin växte och fick inflytande började krav resas på att städerna skulle 
ingripa när bostadsproblemen blev överhängande. Det tidiga 1900-talet var en tur-
bulent tid för näringslivet med konkurser, sammanslagningar och uppköp av företag, 
och bankerna blev i allt högre grad ägare av företag. Första världskriget innebar 
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en högkonjunktur för de svenska företagen, mycket tack vare minskad konkurrens 
från det krigsdrabbade Europa. Men för folk i allmänhet innebar kriget kris på flera 
områden; brist på mat och bostäder samt en kraftig inflation som gjorde att priserna 
steg. Hungerkravaller och oroligheter utbröt under de sista krigsåren och livsmed-
elsransonering infördes. Kriserna under kriget skapade en revolutionär stämning på 
många håll, även i Sverige. De politiska följdverkningarna i Sverige ledde till ett 
reformarbete, som 1918 resulterade i allmän och lika rösträtt för alla män och året 
därpå för kvinnor. Åtta timmars arbetsdag infördes och reallönerna började stiga.

1900-talets första decennier
Under 1900-talets första år uppstod egnahemsrörelsen som en reaktion mot de stora 
emigrantskaror som lämnade landet, men även för att landsbygdens befolkning skul-
le kunna bo kvar och arbeta inom jordbruket. Rörelsen hade närmast ideologiska 
undertoner där missnöje, hunger och socialistiska idéer skulle mötas med att arbetar-
klassen fick det bättre och kunde leva under lugna villkor. Patriarkalisk reformvilja 
sammanflätades med national- och hembygdsromantik. Egnahemsrörelsen blev ett 
sätt att minska sociala spänningar i samhället genom att inlemma arbetarna i en bor-
gerlig livsstil. Genom egnahemslånefonden 1904, som i första hand var avsedd för 
landsbygden, gick staten för första gången in i större skala för att subventionera bo-
stadsbyggande. Annars var det snarare kommunerna än staten som började agera för 
att lindra bostadsbristen, särskilt under nödåren 1917-18 då nödbostäder uppfördes 
runt om i landet. Ofta skedde dessa byggnadsprojekt i samverkan med privata bygg-
herrar, men kooperativa bostadsföretag hade börjat ta sina första staplande steg.

Ritning till eget hem i Borås av arkitekt John Åkerlund. Ur: ”Arbetarebostäder vid 
industriella verk” av John Åkerlund, 1917.
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1920-talet
Krisen under världskriget fortsatte en bit in på 1920-talet, men därefter vidtog en 
period med ekonomisk tillväxt. Industrin utvecklades snabbt, samtidigt förlorade 
jordbruket sin dominerande betydelse för människors arbete och liv. Elektriciteten 
spreds över landet, så att tillverkningsindustrin kunde mekaniseras och effektivise-
ras. Detta medförde bl.a. en hög arbetslöshet under decenniet, och nödhjälpsarbeten 
organiserades av staten. Bilismen fick sitt genombrott, och lastbilar började kom-
plettera järnvägen som transportmedel. Den politiska situationen i landet var labil 
med flera minoritetsregeringar. Trots problemen under 1920-talet drabbades Sverige 
inte så hårt av konjunktursvängningarna som många andra europeiska länder, främst 
p.g.a. att Sverige inte var industrialiserat i lika hög grad.

Inom socialdemokratin, som växte sig allt starkare, började man koppla samman 
ekonomisk effektivitet med social reformverksamhet; det ena var en förutsättning 
för det andra. En effekt av detta blev att klasskamp och krav på socialisering tonades 
ner inom partiet. 1928 sammanfattade Per Albin Hansson i riksdagen för första gång-
en den nya politikens huvudinriktning genom bilden av det goda hemmet, ”folkhem-
met”. Begreppet ”folkhemmet” fanns redan tidigare, men i en annorlunda betydelse 
än vad som skulle komma att förknippas med socialdemokratins folkhemsbygge. 
Ursprungligen betydde ”folkhemmet” en inrättning där fattiga människor kunde få 
tillgång till litteratur och samhällsinformation i form av tidningar med mera, inrätt-
ningar som förekom i större städer i Sverige redan på 1890-talet. I den utvidgade 
betydelse som senare socialdemokraterna skulle ge ordet, är begreppet influerat av 
högerpolitikern och statsvetaren Rudolf Kjelléns teorier från 1910-talet om staten 
som en organism. Orsaken till att Per Albin Hansson valde ett begrepp från högern 
har varit ämne för olika tolkningar. En tolkning är att han sökte en ”samlande meta-
for”, och att han genom folkhemmet kunde överbrygga klassidentiteten, och forma 
ett parti för fler klasser.

Bostadskrisen omkring 1920 fick kommuner och kooperativa bostadsföreningar att 
vilja visa att det går att bygga bra bostäder även för dem med låga inkomster. 1919 
tillsattes en utredning, som presenterade sitt betänkande, ”Praktiska och hygieniska 
bostäder”, två år senare. Betänkandet innehöll praktiska resonemang om hur lägen-
heter och miljön kring bostaden skulle planeras för att bli så bra som möjligt inom de 
snäva ramar som gällde (1 r.o.k. ansågs realistiskt för en arbetarfamilj). Med hjälp av 
statliga subventioner skulle man ställa krav på bostädernas utförande. Smala trevå-
ningshus med genomgående lägenheter och luftiga gårdar förordades i utredningen, 
liksom radhus efter engelsk förebild. Genom att utnyttja ytan effektivare, industriell 
tillverkning av bl.a. snickerier och standardisering skulle man kunna hålla byggkost-
naderna nere. Betänkandet kan ses som en föregångare till ”God bostad”, som skulle 
bli vägledande inom svensk bostadsbyggande under efterkrigstiden.

HSB bildas
Privata byggherrar dominerade bostadsbyggandet under 1920-talet. Lokalt förank-
rade bostadskooperativa föreningar hade funnits redan tidigare, men 1923 bilda-
des den första föreningen i HSB (Hyresgästernas sparkasse- och bostadsförening) 
i Stockholm. HSB föregicks bl.a. av Stockholm kooperativa bostadsförening, SKB, 
som bildats 1916. De kooperativa bostadsföreningarna skulle gemensamt äga bostä-
der, och därmed göra det möjligt för medlemmarna att påverka sitt boende. Men det 
krävde en ekonomisk insats, vilket innebar att de sämst ställda inte hade möjlighet att 
ansluta sig. Den första HSB-föreningen följdes snabbt av fler, med stöd av hyresgäst-
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rörelsen som spelat en viktig roll sedan 1917. År 1924 bildades HSB:s Riksförbund 
under ledning av initiativtagaren och arkitekten Sven Wallander. HSB:s Riksförbund 
skulle komma att verka över hela landet och fick stor betydelse för utvecklingen 
av goda bostäder åt arbetarfamiljer. Rörelsen expanderade snabbt under 1920- och 
30-talet, först i storstäderna men senare även i resten av landet. Genom att man ut-
vecklade typlösningar för lägenhetsplaner och köksinredningar kunde man pressa 
kostnaderna vid bostadsproduktion, trots att HSB:s lägenheter höll förhållandevis 
hög standard. Man tog redan på 1920-talet till sig moderna idéer som badrum i varje 
lägenhet, sopnedkast och gemensamma tvättstugor. HSB uppförde även barnstugor i 
bostadsområdena och drev dem i egen regi tills kommunerna så småningom tog över 
driften. I sin strävan att rationalisera och minska byggkostnaderna införde HSB en 
ny standard, ”HSB-standard”, som kom att stå modell för svensk bostadsstandardi-
sering. För att klara materialförsörjning till sitt bostadsbyggande startade HSB under 
1920- och 30-talet fabriker för tillverkning av murbruk, dörrar, köksinredningar mm. 
På 1930-talet köpte man trähusfabriken ”Borohus” i Landsbro och startade även en 
husfabrik, ”Junohus” i Uddevalla, för tillverkning av färdiga hus för export. HSB 
köpte t.o.m. ett marmorbrott i Kolmården 1939. Många av fabrikerna kom att av-
vecklas när byggkonjunkturen svängde på 1970-talet.

Uppförande av flerbostadshus i HSB:s regi vid Silversköldsgatan i Lidköping 1935. 
HSB hade redan 1931 bildat en lokalavdelning i Lidköping. Foto: Anders Karlsson. 
Västergötlands museums bildarkiv.

Övergång från 1920-talets klassicism till 1930-talets modernism
1920-talet präglades av omsorgsfull planering, där storgårdskvarter med hyreshus 
och grönskande gårdar avlöses av småhus i trädgårdsstäder längre ut från stadens 
centrala delar, allt enhetligt sammanhållet i stil genom 20-talsklassicismen. Under 
1920-talet fick även de fabrikstillverkade småhusen, kataloghusen, sitt genombrott 
i Sverige. 

Moderniseringen av Sverige accellererade under mellankrigsåren till följd av en ef-
fektiviserad arbetsorganisation, och sekelskiftets nationella strömningar ersattes av 
en gränsöverskridande och modern kultur. Det moderna samhället var liktydigt med 
det urbana. Samtidigt som skillnaderna mellan olika länder minskade ökade skill-
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naderna mellan den moderna staden och den omoderna landsbygden. Världskriget 
hade orsakat stor skada i Europa och allt före kriget sågs som mindervärdigt. Man 
stod nu inför en helt ny tidsepok med nya möjligheter, inte minst inom arkitektur och 
byggnadsteknik (stål- och betongkonstruktioner möjliggjorde en friare arkitektur). 
Bostadsområden för arbetarklassen i modernistisk stil började uppföras på kontinen-
ten, främst i Tyskland, i mitten av 1920-talet. Stockholmsutställningen 1930 innebar 
ett genombrott för modernismen i Norden, men i Tyskland innebar däremot nazis-
mens maktövertagande i början av 1930-talet ett dråpslag för modernismen, då dess 
företrädare attackerades. 

1930-talet
De ansträngningar man tidigare vidtagit för att lösa bostadsproblemen för städernas 
arbetarfamiljer visade sig på 1930-talet helt otillräckliga, och Sverige hade alltjämt 
en låg bostadsstandard i jämförelse med övriga länder i Europa. Bostadsproblemen 
påverkade befolkningsutvecklingen negativt, vilket skulle bli ett starkt argument i 
bostadsdebatten, bl.a. framfört av Alva och Gunnar Myrdal i ”Kris i befolkningsfrå-
gan”, 1934. För att lindra nöden började man under 1930-talet uppföra s.k. barnrike-
hus, bl.a. i HSB:s regi, avsedda för behövande barnfamiljer. Totalt byggdes ca 12000 
lägenheter t.o.m. 1948. Barnrikehusen integrerades i vanliga bostadsområden, men 
då lägenheterna var reserverade för behövande familjer fick de låg status. 

Ritning till barnrikehus i kv. Bromsen i Skara, upprättad 1936 av HSB:s Riksför-
bund, arkitekt S. Markelius. Skara kommuns arkiv.

Modernismens stadsplanering och arkitektur
Modernismens stadsplaner utgjorde en stark reaktion mot den traditionella kvarters-
staden med sina osunda och tättbebyggda kvarter. Man ville bekämpa trångboddhet 
och dåliga hygieniska villkor med hjälp av rik tillgång på frisk luft, ljus och grön-
ska. Bostadshusen placerades därför friliggande som lamellhus eller punkthus med 
öppna gröna ytor mellan huskropparna; ”hus i park”. På så vis skulle man skapa 
bostadsområden som präglades av öppenhet och luftighet och där alla lägenheter 
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skulle vara likvärdiga med samma goda ljusförhållanden. Olika funktioner i staden, 
bostäder, industrier o.s.v., skulle delas in i olika zoner. Även trafiken skulle separe-
ras; genomfartsgator separerades från mindre matargator och bilar från gång- och 
cykeltrafikanter. 

Stockholmsutställningen 1930 innebar ett genombrott för modernismen i Norden, 
och funktionalismen fick en social inriktning med bostadsfrågan i fokus. I Sverige 
fick KF:s arkitektkontor, som startade 1924, stor betydelse för den funktionalistiska 
arkitekturens framgångar. Olof Thunström på KF:s arkitektkontor ritade 1928 rad-
hus för skiftarbetare på Kvarnholmen i Stockholm. Bostäderna stod för nytänkande 
med rötter i svensk brukstradition med enkel men genial planlösning med utgångs-
punkt i arbetarfamiljens behov, och kan betraktas som ett högvattenmärke inom den 
modernistiska arkitekturen. Andra tongivande arkitekter i Sverige vid denna tid är 
Uno Åhrén, Gunnar Asplund, Sven Markelius m.fl. Stor betydelse fick även arkitekt 
Sven Wallander, initiativtagare till HSB:s Riksförbund och chef för HSB:s arkitekt-
kontor. Funktionalismen slog emellertid inte igenom på landsorten förrän en bra 
bit in på 1930-talet, och då många gånger som en hybrid med klassicistiska former. 
Den nya stilen var en reaktion mot tidigare arkitektoniska ideal, som upplevdes som 
överlastade och pråliga. Utformning av planer och fasader utifrån byggnadens funk-
tion med ljusa, slätputsade fasader, platta eller mycket flacka tak och fönsterband 
är karaktäristiska funkisdrag. Dekor och utsmyckning var bannlyst i den renodlade 
funktionalismen. Den nya tidsepoken erbjöd nya möjligheter, genom att stål- och 
betongkonstruktioner möjliggjorde en friare arkitektur. Beträffande planlösningar 
var det snarare funktion är yta som prioriterades, och särskilt köken blev föremål för 
genomgripande studier. Före andra världskriget var byggandet säsongsberoende och 
i viss mån hantverksmässigt, vilket skulle komma att ändras efter kriget.

Funktionalismens genombrott i Sverige sammanföll med socialdemokratins; det nya 
formspråket kombinerades med en social mission. Den nya stilen sågs som ett medel 
att komma tillrätta med eländiga bostadsförhållanden, och genom industrialisering 
av bostadsbyggandet skulle man kunna pressa kostnaderna så mycket att arbetar-
familjer hade råd med en anständig bostad. Med luft och ljus skulle man bekämpa 
tuberkulosen. Öppna lamellhusplaner med väl avvägd tillgång på frisk luft och sol-
ljus ansågs överlägsna ur hygienisk synvinkel, men även av sociala rättviseskäl. Att 
bygga bostäder blev en viktig del i uppbyggandet av folkhemmet. Depressionen un-
der 1930-talet medförde dock att bostadsproduktionen inte blev så omfattande som 
man hade hoppats på. 

HSB:s första hyreshus i Skövde från 
1934 i kv. Plommonet, ritat av arkitekt 
Nils Lindberg på HSB:s Riksförbunds 
Arkitektkontor. Funktionalism med kvar-
dröjande 20-klassicism. Foto: Thomas 
Carlquist.

Mindre flerbostadsvillor, på bilden re-
presentarat av ett bostadshus med fem 
lägenheter i kv. Päronet i Skövde från 
1939, blev mycket vanliga i små och 
medelstora städer. Foto: Thomas Carl-
quist.
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Krigsåren
På 1930-talet lade den socialdemokratiska regeringen grunden för den bostadspolitik 
som bildade utgångspunkt för efterkrigstidens bostadsbyggande. År 1933 tillsattes 
den bostadssociala utredningen med syfte att lägga fram riktlinjer för den framtida 
bostadspolitiken. Målet var att bygga bort bostadsbristen och trångboddheten samt 
höja bostadsstandarden och därmed även levnadsstandarden. År 1939 bröt andra 
världskriget ut. Även om Sverige inte deltog i kriget påverkades landet i hög grad 
genom materialbrist och mobilisering, vilket i förlängningen innebar ett avbräck i de 
bostadspolitiska ambitionerna. 

Kooperationen och fackföreningsrörelsen startar företag
Krigsutbrottet medförde att omfattningen på bostadsbyggandet i Sverige minskade 
dramatiskt. Det minskade byggandet ledde till arbetslöshet bland landets byggnads-
arbetare och mot bakgrund av detta beslutade sig fackförbunden inom byggsektorn 
1940 för att bilda ett byggherreföretag, Svenska Riksbyggen. Med byggnadsfacken 
som största andelsägare bildade man en ekonomisk förening med uppgift att tillsam-
mans med förbundens lokala företrädare och kommunerna starta bostadsrättsfören-
ingar, som i kooperativ form skulle uppföra och förvalta bostäder. Den första av 
Riksbyggens bostadsrättsföreningar bildades i Göteborg 1941, och året därpå var de 
första lägenheterna klara för inflyttning. Samtidigt som man lindrade den rådande bo-
stadsnöden minskade man dessutom arbetslösheten bland landets byggnadsarbetare. 
I ”den svenska modellen” kom kooperationen och fackföreningsrörelsen att spela 
en viktig roll i samhällsutvecklingen. Utöver bostadsföretaget Svenska Riksbyggen, 
startade byggnadsfacken på 1940-talet även Byggnadsfackens Produktionsaktiebo-
lag, BPA, som hade sin föregångare i den kooperativa föreningen Fackföreningarnas 
byggnadsproduktion, bildad 1922.

1945-55
Trångboddhet och dålig standard
Trångboddheten varierade kraftigt i olika delar av landet. År 1945 var 45% av be-
folkningen i Norrland trångbodd medan motsvarande siffra i Skåne, Halland och 
Blekinge endast var 11% . Landsbygdens bostäder hade genomgående låg standard, 
och utsikterna för snabb standardökning var liten. Till följd av nybyggnation och 
renoveringar ökade antalet lägenheter med eget bad på landsbygden från 5% till 28% 
mellan 1945 och 1960. I tätorter ökade de under samma period från 31% till 62%, 
främst genom nybyggnad. Förekomsten av moderna bekvämligheter var vanligare 
i större städer än i mindre städer eller tätorter. Bostädernas lägenhetsyta var dock 
större på landsbygden, trångboddheten var i huvudsak ett stadsproblem.
 
Den bostadssociala utredningen 
I den bostadssociala utredningens slutbetänkande, som presenterades 1945, formu-
lerades målsättningen; att skapa goda och hygieniska bostäder till överkomligt pris 
till alla medborgare. Under 1930-talet hade man inte lyckats nå målet att bygga till-
räckligt billiga bostäder. En nybyggd liten tvårumslägenhet på Gärdet i Stockholm 
kunde kosta mer i kvartalshyra än vad en grovarbetare tjänade på ett helt år, vilket 
illustrerar att debatten om folkets bostäder på 1930-talet huvudsakligen fördes av 
människor som kom från ett helt annat samhällsskikt och som bara hade teoretiska 
kunskaper om hur arbetarklassen levde och vilka behov de hade. Utredningens slut-
satser kom i hög grad att prägla bostadspolitiken efter andra världskriget. För att 
motverka spekulation i bostadsbyggandet infördes hyresregleringar. Ett av de vik-
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tigaste resultaten av den bostadssociala utredningen blev införandet av en generell 
statlig långivning 1942, vilket innebar att all bostadsproduktion kunde få förmånliga 
lån under förutsättning att lägenheterna uppfyllde vissa minimikrav. De statliga lå-
nen var olika fördelaktiga, beroende på vem som var byggherre. Bäst villkor (100% 
av byggkostnaden täcktes med lån) fick de kommunala allmännyttiga bostadsfö-
retagen. Näst bäst villkor (90%) fick de kooperativa bostadsföretagen; bl.a. HSB 
och Svenska Riksbyggen. Sämst villkor (85%) fick de privata byggherrarna. Mini-
mikraven presenterades i normsamlingar, som grundades på funktionsstudier och 
bostadsundersökningar. Normerna gavs ut i skrifter som ”Westholms bibel” 1942 
(Sigurd Westholm var stadsarkitekt i Stockholm) och ”God bostad” 1954, utgiven av 
Bostadsstyrelsen, som inrättades 1948. Som ett led i den statliga styrningen och stan-
dardiseringen av bostadsbyggandet kom 1947 en byggnadslag och byggnadsstadga 
för hela landet, och 1959 avskaffades de lokala byggnadsordningarna.

Bostadsbyggandet blev en viktig del av välfärdsutvecklingen, tillsammans med bl.a. 
skolreform i slutet av 1940-talet, utökat ansvar för barn- och åldringsvård mm. Den 
svenska bostadspolitiken utgjorde en fundamental del av ”den svenska modellen”; 
att satsa på en bred långivning med samma höga krav på alla bostäder istället för att 
satsa på särskilt utsatta grupper. Den svenska modellen ifrågasattes dock av mark-
nadsekonomer, som förespråkade insatser för särskilt utsatta grupper istället för ge-
nerella åtgärder. Genom de statliga bostadssubventionerna kom Sverige att få en 
jämn och hög bostadsstandard, och ett av syftena med de generella lånen var att und-
vika segregation i form av kategoriboende, exempelvis i form av barnrikehus som 
uppförts under 1930-talet. Istället infördes ekonomiskt stöd i form av bostadsbidrag 
till familjer med låg inkomst. Bostaden skulle vara en social rättighet. Ambitionen 
var max två personer per rum, köket oräknat, och att max en femtedel av en indu-
striarbetarlön skulle gå till boendet. Flerbostadshus ansågs vara det mest realistiska 
alternativet för flertalet, även om egna hem stöddes.

Utöver att råda bot på trångboddheten fanns även tankar att med hjälp av bostadspo-
litiken skapa arbetstillfällen. Man befarade lågkonjunktur efter andra världskriget, 
men p.g.a. exportindustrins ökade volymer blev det istället brist på byggarbetskraft. 
Målen i bostadsbyggnadsprogrammet uppnåddes därför inte under de första tio åren. 
Man hade visserligen åstadkommit höjd standard och fler stora lägenheter, men istäl-
let för planerade 60.000 - 75.000 lägenheter per år, byggdes under 1940- och första 
halvan av 50-talet snarare 40.000 - 50.000 lägenheter om året. Bostadsbyggandet 
som ”konjunkturpolitiskt dragspel” kritiserades från byggindustrin, då det ledde till 
ryckighet och svårigheter att planera det industriella byggandet.

Stadsplanering och arkitektur 1945-55
Under 1940-talet kom en reaktion mot den renodlade funkisen med sitt radikala 
formspråk. Såväl byggnader som stadsplaner hade i mångas ögon kommit att bli allt-
för kyliga och monotona. I stadsplanerna strävade man nu efter en större rumslighet 
än vad de renodlade lamellhusplanerna erbjöd, ofta genom att gruppera byggnads-
kropparna runt gårdar. Man var noga med att anpassa bebyggelsen efter topogra-
fin, så att bergknallar, skogsdungar mm inlemmades i områdena. Utöver lamellhus 
och punkthus introducerades en ny hustyp; stjärnhuset. Stjärnhusen kunde byggas 
som solitärer (Skövde), men kom ofta att kombineras till slingrande husformatio-
ner (Uddevalla), vilket gav förutsättningar för en större rumslighet i stadsplanerna. 
Man strävade efter att utforma bostadsområdena som s.k. ”grannskapsenheter” där 
bostäderna kompletterades med skola och ett mindre kommersiellt och kulturellt 
centrum. 



��

Bostadsområdet vid Eriksdalstorget på Östermalm i Skövde var det kommunala bo-
stadsföretaget Skövdebostäders första större bostadsområde, och uppfördes 1948-52 
utifrån tankar om grannskapsenheter. Området kallas i dagligt tal för ”Lakestan” 
efter kommunalpolitikern Gustav Lake, som var den drivande kraften bakom tillkom-
sten av det kommunala bostadsbolaget. Foto: Ulf Larsson.

En mer varierad och livfull arkitektur med ett mer traditionellt formspråk avlöste 
den tidiga modernismen under 1940- och 50-talet. Husen blev mindre strama och 
mer uttrycksfulla i fråga om färg, form och material. Tegelfasader fick en renässans, 
putsade fasader gavs mustigare kulör än under 30-talet, de platta taken ersattes med 
sadeltak och dekorationer blev tillåtna igen, t.ex. i form av portomfattningar, udda 
fönsterformer eller mönstermurning. Byggnadsvolymerna fick ibland partier som 
sköt ut från fasadlivet, vilket gav möjlighet att artikulera fasaderna. Även balkonger, 
ofta med fronter av sinuskorrugerad plåt, användes för artikulering av fasaderna och 
blev karaktärsskapande element. Krigsårens materialbrist på bl.a. tegel, cement, as-
faltpapp levde vidare genom resursmedvetenhet under 1940- och tidigt 50-tal, vilket 
fick arkitektoniska uttryck; man lärde sig att leva upp till god och fungerande miljö 
utifrån begränsade resurser. 

Samtidigt som folkhemsbygget efter andra världskriget var en reaktion mot 1930-
talets kyliga funktionalism, skedde en vidareutveckling av funkisens idéer om inre 
funktion. Bostadsbyggandet baserades på funktionsstudier och empiri, något som 
gav upphov till benämningen ”The new empiricism”. Två rum och kök betraktades 
som den normala lägenhetsstorleken för en tvåbarnsfamilj, och blev därför vanlig i 
de bostadshus som byggdes under 1940- och 50-talet. Utställningarna ”Bo Bättre” 
i Göteborg 1945 och ”H55” i Helsingborg 1955 kom att bli viktiga i utvecklandet 
av efterkrigstidens bostäder. Spridandet av de nya idealen om heminredning och 
bostadsplanering skedde i andra delar av landet, bl.a. vid utställningen ”Ungdom 
och familj” i Uddevalla 1942. Arkitekter som hade stor betydelse för folkhemsbyg-
gandet de första tio åren var bl.a. Sven Backström och Leif Reinius, ”uppfinnare” av 
stjärnhusen, men även arkitekter som Nils Tesch och Gunnar Leche.

Utlandets intresse för svensk bostadspolitik och arkitektur under 1940- och tidigt 
50-tal var stort, och fungerade som inspiration för utländska arkitekter från bl.a. 
Storbritannien, Italien och Österrike. I ”Sweden builds” skrev amerikanen Kidder-
Smith 1950 att ”man i Sverige har koncentrerat sig på att uppnå den högsta, generella 
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nivån på byggandet i världen, nära knutet till framåtsträvande planering och sociala 
reformer”. 

Efterkrigstiden betraktas av många idag som en guldålder inom svensk bostadspla-
nering; knappa resurser har inspirerat till uppfinningsrikedom, omsorg har lett till 
självständiga lösningar. Folkhemmets bostadsbebyggelse uppvisar goda exempel på 
vad som kan åstadkommas när samhällets resurser mobiliseras för att åstadkomma 
angelägna samhällsförbättringar. Man visade omsorg om såväl inre som yttre miljö. 
Bebyggelsen från 1940- och 50-talet har en egen karaktär, inte entydig men ändå 
igenkännlig, med inslag av både traditionella drag och utpräglad modernism. 

Utöver medeltidskyrkorna, trästäderna och 1700-talets herrgårdar bör även folkhem-
mets bostadsbebyggande fogas till de internationellt sett märkliga bidrag från den 
svenska arkitekturen, enligt arkitekten och forskaren Claes Caldenby. Han skriver 
1987 om folkhemmets bostadsbyggande att: ”Det är värt all uppmärksamhet: för sin 
sociala och kulturella betydelse i svensk historia, för det internationella inflytande 
det haft, som ett viktig led i den svenska arkitekturens utveckling och som en an-
vändbar inspirationskälla också för dagens arkitektur”. 

Samma år uppmärksammade dåvarande överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet, 
sedermera riksantikvarie, Margareta Biörnstad behovet av inventering av folkhem-
mets bostadsbebyggelse. Hon menade att kommunerna har en nyckelroll för att ta 
tillvara epokens kulturhistoriska kvaliteter, men att även museerna måste intressera 
sig mer för efterkrigstiden.

Kommunernas roll
Under 1900-talets första halva hade en omfattande befolkningsomflyttning från 
landsbygd till tätorter och städer ägt rum i Sverige. Vid sekelskiftet 1900 hade be-
folkningen i landets städer uppgått till drygt 20%, vid 1950-talets slut var motsva-
rande siffra ca 50%. Landsbygdens andel av befolkningen minskade dramatiskt, och 
många av de små landskommunerna hade svårt att klara de allt större uppgifter som 
kommunerna fick. Över 500 av Sveriges nästan 2300 kommuner hade mindre än 500 
invånare år 1943. Frågan utreddes av 1943 års Kommunindelningskommitté som 
kom fram till att antalet landskommuner radikalt måste minskas. År 1952 försvann 
de huvudsakligen sockenbaserade kommunerna på landsbygden som kommunala 
enheter och ersattes av drygt 800 storkommuner. Reformen berörde i princip endast 
landsbygden, medan städernas antal var oförändrat. 

1950-talets kommunsammanslagningar medförde att ett flertal större offentliga 
byggnader och anläggningar uppfördes; t.ex. bibliotek och ålderdomshem samt stör-
re skolbyggnader som skulle samla samtliga elever i en centralskola. Utöver de of-
fentliga byggnaderna började varuhus uppföras i städernas centrala delar, något som 
exploderade under 1960-talet då varuhusen lade under sig hela kvarter och ibland 
mer då det krävdes parkerings- och lastningsplatser. Varje stad med självaktning 
skulle ha minst ett varuhus, inte sällan ledde konkurrensen mellan städerna och mel-
lan varuhuskedjor som Epa, Tempo och Domus till att flera kvarter i centrum revs 
för att ge plats åt ståtliga varuhusbyggnader. Stadens styrande lät detta ske, eftersom 
centrumområdena riskerade att gå under när de externa handelsområdena växte upp 
utanför städerna. Kommunerna gav förutsättningarna men handelsföretagen utförde 
centrumförnyelserna. 
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Kvarteren Tellus, Tullen och Venus vid Götalatullen i Skara sanerades från äldre 
omodern bebyggelse, en sanering som startade vid 1950-talets början, och pågick 
ända in på 1970-talet. På bilden syns hur den småskaliga bebyggelsen får ge vika för 
moderna hyres- och kontorshus. Västergötlands museums bildarkiv.

Kommunerna fick en viktig roll i efterkrigstidens bostadsbyggande. En viktig slut-
sats i den bostadssociala utredningen var att landets kommuner skulle bilda egna 
allmännyttiga bostadsbolag med syfte att bygga bostäder utan vinstsyfte. De all-
männyttiga bostadsföretagen, bolag eller stiftelser med kommunalt inflytande, blev 
kommunernas konkreta styrinstrument för att nå de uppsatta målen. I allmänhet var 
de större företagen aktiebolag, medan de till antalet fler, men mindre företagen drevs 
som stiftelser. I den nya bostadspolitiken prioriterades allmännyttan, bl.a. vad gällde 
de statliga bostadslånen. Till skillnad mot många andra länder var och är de allmän-
nyttiga bostadsföretagens lägenheter inte förbehållna hushåll med begränsade eko-
nomiska resurser, utan öppna för alla kategorier av boende. Allmännyttan i Sverige 
ökade kraftigt i omfattning under efterkrigstiden; från 15 företag 1940 till ca 900 
företag 1960. De allmännyttiga bostadsföretag som fanns före andra världskriget 
hade sin grund i 1800-talets filantropiska föreningar eller 1900-talets kommunala 
och statliga satsningar, bl.a. i barnrikehusens förvaltningar. Det stora nytillskottet 
efter andra världskriget var nybildade företag i kommunal regi, och det var en ut-
veckling som fortsatte under 1950- och 60-talet. Bland de kommuner i Västra Gö-
taland som tidigt bildade allmännyttiga bostadsbolag märks Lidköping (1941) och 
Skövde (1942), följt av bl.a. Trollhättan, Mariestad, Skara, Kungälv och Uddevalla 
under senare delen av 1940-talet. SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 
– bildades 1950 som sammanhållande riksorganisation. I takt med att de allmännyt-
tiga bostadsföretagen ökade i inflytande blev också andelen bostäder i flerfamiljshus 
allt högre; från 46% 1945 till 53% 1960. I samband med kommunreformer slogs 
många, mindre allmännyttiga bostadsföretag samman till färre, större företag, t.ex. i 
Tanum och Sotenäs kommuner. 1988 var antalet allmännyttiga bostadsföretag i Sve-
rige ca 400, och de förvaltade omkring 850.000 lägenheter. Detta motsvarade då ca 
25% av landets bostadsbestånd, vilket var ungefär samma andel som de privatägda 
hyreslägenheterna. 
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Kommunerna ålades dessutom att upprätta generalplaner för sin framtida utbygg-
nad och fick möjlighet att bestämma var, hur och i vilken ordning olika områden 
i staden skulle bebyggas; s.k. ”planmonopol”. Staten fastställde genom byggnads-
beredningen antalet bostäder som skulle produceras i landet och fördelade kvoter 
till kommunerna, varefter ett kommunalt förmedlingsorgan fördelade kvoterna till 
ortens bostadsföretag. En rekommendation i den bostadssociala utredningen var 
även att bostadsområdena skulle planerades i större områden, utformade som s.k. 
”grannskapsenheter” med skola och ett mindre kommersiellt och kulturellt centrum. 
I grannskapsenheterna, som inte skulle få vara större än ca 6000 invånare, skulle 
hemkänsla och trygghet skapa goda betingelser för demokratiska medborgare.

I den bostadssociala utredningen nämndes två olika typer av saneringar; byggnads-
teknisk sanering som avsåg enstaka byggnader och stadsplaneteknisk sanering som 
avsåg hela områden eller kvarter. Fram t.o.m. 1950-talet förnyades städerna nästan 
enbart punktvis med enstaka eller få byggnader i taget, och kommunerna var utöver 
att upprätta planer i ringa grad direkt engagerade i förnyelsen. Denna s.k. ”självreg-
lering” eller ”självsanering” byggde på fastighetsägarnas medverkan, och därmed på 
i princip oförändrad tomtindelning, varför det t.ex. var svårt att genomföra lamell-
husplaner i befintliga kvarter. En stor majoritet av Sveriges kommuner var positiva 
till sanering i städerna under efterkrigstiden, dock hade man varierande åsikter om 
omfattning och finansiering. Det rådde även stor enighet bland politiker, oavsett par-
tifärg, om behovet av sanering. 

Handelns snabba strukturomvandling från små specialiserade enheter till snabbköps-
butiker under 1940- och 50-talen ställde nya krav på ytor och ökad tillgänglighet. 
Under 1960-talet kom rivningarna igång på bred front. De stora kedjorna hade stor 
expansionsförmåga och i samråd med kommunerna fick de fria händer att bygga va-
ruhus på centrala tomter i i stort sett varje liten och mellanstor stad i landet. Mycket 
få städer och samhällen kunde stå emot då staden i så fall riskerade att förlora viktig 
handel till närliggande städer som hade låtit sanera sina centrum.

Under 1950- och 60-talet genomfördes i många stadskärnor centrumförnyelse, ofta 
initierade av handeln. Centrumförnyelse efterträddes av totalförnyelse, ofta av hela 
kvarter i halvcentrala lägen och utifrån statliga direktiv. Kommunernas saneringar 
påbörjades betydligt senare än vad som beräknats i den bostadssociala utredningen. 
Detta berodde bl.a. på att behovet av nya bostäder måste tillgodoses innan sanering 
kunde komma till stånd. Det skulle helt enkelt bli brist på evakueringslägenheter 
vid rivning av befintliga bostäder. Renovering och ombyggnad av äldre bostäder 
stimulerades inte, då man inte ville ”konservera de planmässiga missförhållandena”, 
utan hellre bidra till totalförnyelse. De statliga lån som fastighetsägare kunde få till 
ombyggnad av äldre hus hade sämre villkor än lånen till nyproduktion, samtidigt 
som ombyggnaderna skulle innebära nybyggnadsstandard. 

Privata byggherrar
Privata byggherrar dominerade bostadsbyggandet under 1940- och 50-talet, bl.a. ge-
nom de industriföretag som uppförde bostäder åt sina anställda. Företagen samlades 
1945 i en gemensam organisation; ”Industrien bostadsförening”, IBF. Medlemmar i 
föreningen fanns företrädesvis i landsorten i små ekonomiskt svaga kommuner, där 
det fanns ett behov av informations- och rådgivningsverksamhet. Inom IBF föror-
dades arbetarbostäder om 2 r.o.k., gärna i form av rad- eller kedjehus, och mer på-
kostade tjänstemannabostäder med representationsvåning. Företagen anlitade under 
1940- och 50-talet ofta duktiga arkitekter, som kunde förverkliga grannskapsenheter, 
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dock i mindre skala än i storstädernas förorter. Med enkel och tidlös arkitektur, men 
omsorgsfullt utformade, byggdes enheterna ofta upp med tvåvåningshus, friliggande 
villor eller rad/kedjehus kring en gemensam panncentral, tvättstuga och lekplats. 
Företagens eget bostadsbyggande avtog på 1960-talet då kommunerna tog över byg-
gandet. Den patriarkaliska inställningen att goda bostäder och god bruksanda skulle 
medföra lojalitet bland de anställda, förbyttes under 1970-talet till ekonomiska reso-
nemang inom industriföretagen med lönsamhetskrav hos sina bostadsförvaltningar. 
Många bostäder avyttrades till allmännyttan (hyreshus), privatpersoner (småhus) el-
ler gjordes om till bostadsrätter (radhus).

Småhusproduktion
Under 1920-talet hade de fabrikstillverkade småhusen, kataloghusen, fått sitt ge-
nombrott i Sverige. Under 1940- och 50-talen övergår tillverkning av bostäder från 
ett hantverk till industriell produktion och byggprocessen blev mer abstrakt. Kra-
vet på ritningar, tekniska beskrivningar och riktigt ifyllda lånehandlingar ökade. På 
landsbygden saknades många gånger den fackkunskap som nu krävdes. 

Götene-Hus, typ E 14 om 3 r.o.k. på 63,5 m2, från 1948 års katalog. I marknads-
föringen framhålls: ”Genom trädgården, som omger Ert Götene-Hus, får Ni en kon-
takt med naturen, som stadsgatornas befolkning går miste om.” Götenehus arkiv.

Typritningar till småhus upprättades redan i början av seklet (egnahemsbyggande), 
men tog fart igen under 1940-talet. Lantmännens Byggnads Förening (LBF) upprät-
tade typritningar för bostadshus och detaljlösningar i samarbete med hushållnings-
sällskapen, KF:s arkitektkontor och Domänstyrelsens byggnadskontor. Man bedrev 
även rådgivningsverksamhet. Organiserat självbyggeri förekom i Stockholm och 
Göteborg redan i slutet av 1920-talet, men utvecklades via HSB:s Egnahemsavdel-
ning under 1940- och 50-talen och spreds över hela landet. Intresset för ett mer 
mekaniserat och materialbesparande småhusbygge ökade efter kriget p.g.a. materi-
albrist, och inspiration till bl.a. regelstommar (”Balloon-frame”) hämtas från USA. 
Kungl. Bostadsstyrelsen, som bildades 1948, började utveckla mycket detaljerade 
typritningar och arbetsbeskrivningar för småhusbygge, till ett pris som var överkom-
ligt för varje egnahemsbyggare. Utöver de typritningar man sålde låg de till grund 
för huskatalogernas ritningar. Byggnadsstyrelsens typritningsverksamhet lades ned 
1967.
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1955-65
USA:s och Sovjetunionens militära kapprustning och det kalla kriget kastade sin 
skugga över åren omkring 1960. Samtidigt växte framtidsoptimismen sig stark, inte 
minst i Sverige. Från att ha varit ett av de fattigaste länderna i Europa i början av 
1900-talet, var landet på god väg att bli bland de rikaste. Det moderna svenska sam-
hället växte sig strakt; alla kurvor pekade uppåt, ekonomin hade stark tillväxt och 
industrin skrek efter arbetskraft. En avgörande anledning var att Sverige inte drab-
bats lika hårt av andra världskriget som många andra länder, men även den s.k. sam-
förståndsandan på arbetsmarknaden, en del av ”den svenska modellen”. 

Levnadsvillkoren och den materiella standarden förbättrades för varje år och inkom-
sterna ökade. Det började växa fram en tonårsgeneration med bättre ekonomiska 
villkor, och därmed större möjligheter att bilda familj och sätta bo, vilket kom att 
påverka efterfrågan på bostäder. Bilen slog igenom bland de breda folklagren, och 
skulle komma att påverka planering av städer och bostadsområden. Tekniska lös-
ningar ansågs kunna lösa de flesta problem och det tycktes inte finnas någon gräns 
för människans framsteg. Kylskåp blev vanliga och televisionen gjorde sitt intåg, nå-
got som skulle komma att få konsekvenser för lägenheternas planering och använd-
ning. Gamla invanda boende- och möbleringsmönster levde kvar länge, exempelvis 
användes finrummet mycket sparsamt, medan man trängde ihop sig i köket. Först i 
samband med TV:s intåg blev vardagsrummet mer frekvent utnyttjat som familjens 
samlingspunkt på kvällstid.

Trots ett omfattande bostadsbyggande ända sedan andra världskrigets slut, var bo-
stadsbristen fortfarande ett av de största problemen i Sverige tio år efter krigsslutet. 
Bostadsbyggandet baserades på den bostadssociala utredningens slutbetänkande och 
var i hög grad reglerat genom lagar, normer och subventioner. Statlig styrning präg-
lade byggandet, såväl som samhället i övrigt. Genom att subventioner var kopplade 
till normer påverkades utformningen av allt från stadsbild till fasader och lägenhe-
ternas planlösningar. Den bostadssociala utredningen hade förordat att kommunerna 
skulle bilda allmännyttiga bostadsbolag, och dessa kom med tiden, tillsammans med 
de kooperativa bostadsbolagen HSB och Riksbyggen, att utgöra de dominerande 
aktörerna. 

Stadsplanering och arkitektur 1955-65
Stadsplanemässigt byggde man vidare på det tidiga 1950-talets idéer med byggnads-
kroppar som kringgärdar gårdar, trafikseparering, grannskapsenheter mm. Antalet 
bilar ökade dramatiskt under 1950-talet, och att anpassa stadsplanerna efter bilis-
mens ökade behov blev en utmaning. Dessutom koncentrerades handeln allt mer till 
varuhus och snabbköp, vilket även ställde nya krav på trafikanläggningar, motorle-
der, parkeringsplatser och parkeringshus. Andelen höga hus ökade i bostadsbyggan-
det i mitten av 1950-talet, och nådde sin kulmen 1960. Byggbolagen förordade hög-
hus, då de ansågs mer ekonomiska att uppföra. Men även kommunerna såg en fördel 
med höghus, eftersom man effektivare kunde utnyttja investeringar i infrastrukturen. 
Hisskravet för hus med fyra eller fler våningar, som infördes i ”God bostad” 1960, 
innebar emellertid att trevåningshus blev mycket vanliga under 1960-talet, eftersom 
man slapp dyra hissinstallationer. Trevånings lamellhus kunde dessutom uppföras 
utan avancerad maskinutrustning och rimmade med tidens uppfattning om måttfull-
het.
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De putsade trevåningshusen i kvarteret Häggen i Töreboda är typiska representanter 
för det sena 1950-talets och tidiga 1960-talets bostadsområden i små städer och 
tätorter. Foto: Ulf Larsson. 

Ekonomin styrde i allt högre utsträckning bostadsbyggandet, och man strävade stän-
digt efter att sänka byggkostnaderna. Genom att industrialisera och mekanisera byg-
gandet skulle kostnaderna pressas. ”Produktionsanpassad projektering” blev vanlig 
under 1950-talet. Utformning styrdes av byggapparaten med kranar (t.ex. den statio-
nära Lindén-kranen), prefabricerade betongelement mm. Skalan påverkades genom 
att man allt mer eftersträvade den skulpturala verkan, arkitektur som skulle upple-
vas på avstånd från motorväg eller från luften. Folkhemmets lågmält småskaliga, 
beprövade bebyggelse gick över i storskalighetens kortsiktiga fördelar. Arkitekto-
niskt påverkades byggnaderna genom den ökade industrialiseringen så till vida att 
det traditionella formspråket fick ge vika för kraven på ett mer rationellt byggande. 
Brutalismen ”beton brut” från slutet av 1950-talet influerades utifrån, och avlöste 
folkhemsbyggets mer traditionellt inspirerade arkitektur. 

Att utforma lamellhus med ett större djup, så att man fick plats med fler lägenheter 
per trapplan, var ytterligare ett sätt att skapa ett mer ekonomiskt byggande. Samti-
digt blev taklutningarna flackare än tidigare och tegelpannor ersattes ofta av papp 
som taktäckningsmaterial. Stommar av betong hade nu blivit helt dominerande, och 
fasadmaterialen utgjordes av puts eller tegel, ibland i kombination. Ett karaktäris-
tiskt drag från slutet av 1950-talet är att kvadratiska enluftsfönster i allt högre grad 
börjar ersätta de tidigare vanliga tvåluftsfönstren. Lägenhetsytorna tenderade att bli 
större, och trerummare ersatte 1-2 r.o.k. som genomsnittlig lägenhetsstorlek för en 
familj. Ökningen av lägenheternas storlek och standard var resultat av målmedveten 
politik, men även engagemang från byggherrar, arkitekter m.fl. Bland arkitekter som 
förde folkhemsbygget vidare under denna period kan nämnas bröderna Erik och Tore 
Ahlsén, men även den okonventionelle Ralph Erskine.
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1965-75
Vid mitten av 1960-talet hade Sverige genomgått en exceptionellt snabb urbanisering 
och modernisering sedan seklets början. Moderniteten nådde sin höjdpunkt och stod 
ännu för något odelat positivt. Strukturrationaliseringar inom jord- och skogsbruk 
gjorde att allt fler människor flyttade från landsbygden till städerna. Industrin gick 
fortfarande på högvarv och framtidstron var stark. 1952 års kommunsammanslag-
ning visade sig snart inte ha varit tillräckligt genomgripande. Man började fundera 
på centralortsprincipen. Riksdagen tog beslut om en kommunreform 1962, och pro-
cessen inleddes 1964 då landets kommuner grupperades i 282 kommunblock. I och 
med 1971 års kommunreform infördes en enhetlig kommuntyp, då samtliga tidigare 
landskommuner, städer och köpingar ombildades till enbart kommuner. Samtidigt 
upphörde de få kvarvarande municipalsamhällena. Först 1974 var reformen huvud-
sakligen avslutad då de flesta nya kommunerna bildats. Kommunreformerna var ett 
led i att effektivisera uppbyggnad, förvaltning och administration av folkhemmet. 
Med hjälp av centralstyrning och planering skulle det goda samhället byggas med 
välfärd och trygghet för alla medborgare.

1970-talets kommunsammanslagning medförde att varje kommun med självaktning 
skulle ha en idrottsanläggning, inte sällan i form av hockeyrink, men även centrum-
byggnader där man förde samman flera funktioner såsom bibliotek, kommunhus, 
butiker och offentliga inrättningar som arbetsförmedlingar och försäkringskassan. 
Under 1960-talets sista år skedde en förändring av inställningen till det moderna 
samhället, och den etablerade samhällsordningen ifrågasattes. Studentrevolter runt 
om i världen, protester mot kommunismens styre i Östeuropa och USA:s krig i Viet-
nam, Flower Power-rörelsen, miljö- och fredsrörelsen mm var företeelser som fick 
moderniteten att genomgå en kris. ”Gröna vågen” stod för en protest mot storstä-
dernas miljöer, och röster höjdes mot rivningar av äldre bebyggelse i städerna. Vid 
denna tid började även kritik riktas mot det pågående miljonprogrammet, med om-
råden som betraktades som otrivsamma och allt för storskaliga. Omkring 1970 för-
sämrades landets ekonomi dramatiskt. Bruttonationalprodukten ökade inte längre, 
konkurrensen från utlandet ökade och den inhemska konsumtionen sjönk, inflation 
och arbetslöshet sköt i höjden. Oljekrisen 1973 förvärrade det ekonomiska läget och 
1976 bröts socialdemokraternas 40 år långa regeringsinnehav.

Miljonprogrammet
År 1965 presenterades slutbetänkandet ”Höjd bostadsstandard” från bostadsbygg-
nadsutredningen som tillsats 1959, vilket i hög grad kom att styra det svenska bo-
stadsbyggandet under den kommande tioårsperioden. Tidigare ansträngningar under 
efterkrigstiden att bygga bort bostadsbristen hade inte fått avsedd effekt. Ett stor-
skaligt, statsunderstött bostadsbyggnadsprogram med målet att producera en miljon 
bostäder under tio år drogs igång; den satsning som kom att kallas ”Miljonprogram-
met”. Redan under 1960-talets första halva hade årsproduktionen av bostäder upp-
gått till ca 80.000 lägenheter i landet, varför målsättningen i miljonprogrammet inte 
var orealistisk. Men för att kunna nå sista biten fram till 100.000 lägenheter per år 
behövdes ett mer industrialiserat och mekaniserat byggande, vilket bl.a. även krävde 
att byggmaterialindustrin rationaliserades och expanderade. För att understödja det 
industriella byggandet genomfördes ekonomiska reformer för att underlätta investe-
ringar i betongelementfabriker och maskiner som byggkranar mm. Storskalig pro-
duktion av bostäder favoriserades. Planering av bostadsområden skulle präglas av 
hög grad av enhetlighet med sträng begränsning av antalet hustyper, planlösningar, 
byggnadsmått och övrig utformning i de olika projekten. Produktionen av bostäder 
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blev ett av staten allt hårdare reglerat system, där ekonomiska subventioner, tekniska 
normer och regelverk styrde utformningen av de nya bostadsområdena i stort och i 
smått.

År 1970 byggdes det i Sverige fler bostäder per capita än i något annat land. Äntligen 
hade man lyckats råda bot på den bostadsbrist och trångboddhet som präglat hela 
1900-talet. De kommunala bostadsbolagen, allmännyttan, dominerade. Men även de 
kooperativa bostadsbolagen HSB och Riksbyggen var stora aktörer, liksom privata 
byggherrar. I början av 1970-talet började emellertid behovet av nya lägenheter avta, 
och man byggde mer än vad man egentligen behövde i slutet av miljonprogramspe-
rioden. Produktionstakten var svår att bromsa, vilket ledde till ett stort antal outhyrda 
lägenheter. 1975 var Sverige ”färdigbyggt” för lång tid framöver, och den bostads-
politik som hade sina rötter i 1930-talet ebbade ut. Produktionskostnaderna för en 
medellägenhet ökade kraftigt, främst p.g.a. oljekrisen 1973 som medförde ökade 
material- och produktionskostnader, men även beroende på ökade räntekostnader 
mm, vilket ledde till högre boendekostnader i de nyproducerade lägenheterna.

Bostadshusen i kvarteret Yggdrasil i Skara uppfördes 1970-72, och avslutade bygg-
andet av flerfamiljshus i stadsdelen Marieberg. Denna del av staden började där-
efter bebyggas med småhus. Foto: Lisa Molander.
 
Stadsplanering och arkitektur 1965-75 
Under miljonprogrammets tid präglades såväl stadsplanering som arkitektur av stor-
skalighet och rätvinklighet. Det är först vid denna tid som de visioner som presen-
terades under den tidiga modernismen kom att bli verklighet i byggandet. Planerna 
dominerades av glest placerade lamellhus i tre våningar eller högre skivhus, ofta 
uppförda i åtta våningar. Eftersom hiss skulle installeras i fyravåningshus och hö-
gre, blev trevåningshus ekonomiskt fördelaktiga att uppföra och därför med tiden 
mycket vanliga. Byggnadskropparna styrdes så att de lägre lamellhusen ofta lades 
med minst 18 meters mellanrum, medan högre skivhus placerades glesare, beroende 
på våningshöjd (t.ex. 40 meter mellan åttavåningshus). Ibland kombinerades de två 
hustyperna inom ett och samma område för att skapa spänning och variation i stads-
bilden eller för att markera bostadsområdets centrala delar. Trafikseparering är ett an-
nat karaktärsdrag som fick allt större betydelse i stadsplaneringen. Trafikplaneringen 
baserades på ”Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet”, den s.k. 
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SCAFT (Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen för Trafiksäkerhet), utvecklad av 
Chalmers Tekniska Högskola och utgiven av Statens Planverk. Biltrafiken leddes 
runt bostadsområdena på större leder, och endast mindre matargator in till bostads-
områdena tilläts, eftersom man eftersträvade en bilfri och säker boendemiljö. Bo-
stadshusen placerades ofta bredvid ett större grönområde, till skillnad från tidigare 
då man planerat husen i grönområden. Inom be bilfria bostadsområdena planterades 
träd och buskar, lekplatser uppfördes och hårdgjorda ytor kombinerades med gräs-
mattor, som kunde få kontrastera mot naturliga grönområden. Miljonprogrammets 
bostadsområden planerades antingen som satelliter en bit från staden eller uppfördes 
på tillgänglig mark i direkt anslutning till stadens bebyggelse, vilket blev särskilt 
vanligt i de mindre städerna.

Arkitekturen var sparsmakad och saklig, och anpassades efter byggindustrins krav 
på rationell prefabricering av allt ifrån mindre byggnadsdetaljer till stora betongele-
ment. De rådande arkitektoniska idealen som byggde på minimalistisk upprepning 
gick hand i hand med den prefabricering av byggnadsdelar som byggindustrin ut-
vecklade. Betongelement med frilagd ballast har kommit att förknippas med 1960- 
och 70-talets bostadsområden, men de dominerande fasadmaterialen var tegel och 
puts. Andra material som blev vanliga under miljonprogrammet och som lämpade 
sig för prefabricering var eternit och aluminium. Ofta renodlades fasaderna så att 
endast ett fasadmaterial användes, och bostadshusen fick gärna en tydlig horisontell 
prägel, i vissa fall även en påtaglig vertikalitet. Mot slutet av perioden introducera-
des loftgångar på bostadshusen, något som förstärkte fasadernas horisontella verkan. 
Konstruktionerna byggde i allt högre grad på prefabricerade betongelement eller på 
bärande innerväggar och bjälklag av betong, s.k. ”bokhyllestommar”, formsatta med 
rumsstora formelement, och av ej bärande ytterväggar, s.k. ”utfackningsväggar”. 
Husproduktionen flyttade allt mer från byggplatsen till industrin, och byggnadsarbe-
tet kom i allt högre grad att omvandlas till montering av färdiga delar. Planlösning-
arna blev allt mer styrda av regelverk, som t.ex. Svensk Byggnorm, vilket ledde till 
den enhetlighet och begränsning i utformning som eftersträvades från staten. Bo-
stadsstandarden höjdes ytterligare och lägenheter om tre rum och kök blev den helt 
dominerande lägenhetsstorleken under miljonprogrammet. Interiöra inredningsde-
taljer tillverkades på fabrik och plastmaterial kom att användas i allt högre utsträck-
ning, exempelvis i lister och handtag.

Den snabba utbyggnadstakten under miljonprogrammet fick negativa konsekvenser i 
form av områden som inte upplevdes som trivsamma. I kombination med att antalet 
outhyrda lägenheter ökade i de områden som byggdes under periodens senare del 
fick ”miljonprogrammet” en negativ klang. Samtidigt blev det ekonomiskt möjligt 
för allt fler att bo i småhus eller radhus, främst p.g.a. ökade inkomster och småhusä-
garnas avdragsrätt för bostadsräntor. En betydande del av alla bostäder som bygg-
des under miljonprogrammet utgjordes därför av småhus, vilket kom att leda till en 
segregering i boendet. Miljonprogramsområden beskrevs ofta som ”betonggetton” 
i medier, trots att flertalet områden bestod av lamellhus i tre våningar med tegelfa-
sader. Även om en del kritik mot miljonprogrammets bostadsområden säkerligen 
var befogad, har man under senare tid allt mer börjat inse att den schablonbild som 
målades upp inte var rättvis. Framför allt var det sällan de boende somkom till tals 
i debatten. 1960- och 1970-talen flerbostadsområden liknar inte någon annan epok 
i svenskt bostadsbyggande. Utöver att antalet bostäder som uppfördes saknar mot-
stycke, byggdes de på ett annat sätt, med andra material och metoder, i andra lägen 
och med andra ambitioner; att hela befolkningen skulle få tillgång till goda bostäder 
till rimliga kostnader.
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Pilotstudie: Efterkrigstidens flerbostadshus i Skara

Inledning
Projektets övergripande syfte är att förbättra kunskapen om efterkrigstidens bostads-
bebyggelse i mindre städer och tätorter i Västra Götaland. För att möjliggöra detta 
krävs att ett kunskapsunderlag byggs upp. Inför detta krävs att en undersökning om 
hur detta genomförs och var det skall genomföras, därför innehåller projektet en pi-
lotstudie. Denna har utförts i Skara, en kommun med ca 18500 invånare, varav ca 11 
500 invånare i centralorten, vars närhet till museet förenklar arbetet och håller nere 
reskostnaderna. 

I Skara finner man kvarter med renodlad efterkrigstida bebyggelse, i några fall upp-
förd under en kort period, medan andra områden vuxit fram under loppet av flera 
år. De olika bostadsområden uppvisar i flera fall gemensamma drag, då ett fåtal 
arkitekter och byggmästare har varit involverade i deras tillblivelse. Huruvida detta 
är representativt för övriga mellanstora eller små städer i länet är osäkert, måhända 
ger det en fingervisning om hur periodens bostadsbebyggelse har tillkommit i denna 
typ av städer.

Nedan redovisas det resultat som framkom vid inventeringen av Skaras efterkrigs-
tida bostadsbebyggelse, såväl arkivinventeringen som fältarbetet och de texter som 
utarbetades därefter. En kortfattad historik för Skaras bebyggelseutveckling följs av 
beskrivningar av stadens kvarter med efterkrigstida bebyggelse. I den efterföljande 
bilagan redovisas bebyggelsen kvarter för kvarter i de områden som studerats.

Metodredogörelse
Pilotstudien är indelad i tre olika avsnitt; arkivstudier, fältarbete och sammanställ-
ning. Arbetet inleddes med ett möte med kommunens stads- och planarkitekter med 
en genomgång av aktuella områden. Vid mötet framkom ett stort behov av kartlägg-
ning och beskrivning av stadens moderna bebyggelse. 

Arkivgenomgången på kommunens arkiv inbegrep studier av flygfoton, bygglovs-
ritningar och övriga handlingar, liksom samtal med arkivpersonal. Här samlades 
uppgifter om antal byggnader, våningar, lägenhetstyper, material i stomme, fasad 
och på tak, datum för bygglov och slutbesiktningar, byggherre, arkitekt, ritnings-
datum, konstruktör, entreprenör, ombyggnader eller förändringar, nuvarande ägare 
och övriga relevanta fakta. Arkivgenomgången resulterade i en sökbar excellista och 
nedanstående historiska redogörelse för Skaras bebyggelseutveckling samt stads-
delsbeskrivningarna därefter.

Med hjälp av de fakta arkivgenomgången gett utfördes fältarbetet med inventering 
och skadebesiktning av byggnaderna. Inventeringen utfördes med promenad runt 
varje kvarter och fastighet och fotografering av helheten och detaljer samt skador. 
Fältarbetet utfördes i sju stadsdelar i Skara; Sankt Anne äng, Gällkvist, Gamla sta-
den/Tullportagärdet, Domprostegården, Marieberg, Hindsberg och Hindsbo.  
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Översiktskarta i ”Skara stads gatunamn” från 1996 av stadsingenjör Göte Wirén, 
har tjänat som grund för de områdesindelningar som använts i studien. 

Sammanställningen inbegriper, förutom fotolistor, beskrivningar av de ingående 
fastigheterna, redogörelse för ändringar och skador samt en kulturhistorisk karakte-
risering för varje kvarter i fyra av ovan nämnda stadsdelar; Domprostgården, Gäll-
kvist, Hindsbo och Marieberg. Anledning till att fyra av sju stadsdelar valdes ut var 
att dessa i högre grad representerar stadens efterkrigstida flerbostadshusområden. De 
övriga stadsdelarna har antingen genomgått större förändringar eller representerar 
bebyggelse med mer varierad funktion, även om bostäder utgör en väsentlig del. 
Efter fältarbetet framstod klart vilka stadsdelar som var mest intressanta i samman-
hanget, varför tre av stadsdelarna valdes bort i studien. 

Resultat
Karakterisering, värdering och skador
Genom pilotstudien har man kunnat konstatera att bostadsbebyggelse i Skara följer 
den allmänna utveckling som präglat hela landet under den aktuella perioden. Ce-
mentbristen vid 1940-talets mitt kan anas i de arkiverade bygghandlingarna och det 
faktum att landets bostadsbehov minskar under 1970-talets första hälft resulterar i 
Skara i att merparten av de planerade flerfamiljshusen i kvarteret Biskopen aldrig 
uppfördes, istället byggdes ett stort antal småhus. Däremot kan man konstatera en 
tidsmässig eftersläpning när man jämför småstadens bebyggelseutveckling under ef-
terkrigstiden, t.ex. vad gäller centrumomvandling men även arkitektoniska stilideal. 
Tveklöst skiljer sig den lilla staden Skaras bostadsområden från storstadsområdenas 
höghusområden något. Skalan är mindre, husen har sällan mer än tre våningar, och 
inslagen av prefabricerade byggnadsdelar är påfallande lågt. Istället utförs mycket 
av stombygget på byggplatsen, och lokala material, främst representerat av fasadte-
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gel från det lokala tegelbruket, används flitigt. Utöver tegel är puts det helt domine-
rande fasadmaterialet.

Trots att de studerade bostadsområdena i Skara är ganska små, har de ofta byggts i 
flera etapper. Ibland har man uppfört enstaka hus, men vanligare är 2-3 byggnader 
per etapp. Till synes enhetligt byggda områden kan vara uppförda under en period 
om 5-10 år. Detta kan bl.a. förklaras i det fåtal aktörer i form av byggherrar, arkitek-
ter och entreprenörer som dominerat utformning och gestaltning av flerbostadshusen 
under den aktuella perioden. Aktörerna är till övervägande del lokalt eller regionalt 
förankrade, även om rikstäckande företag som HSB och Riksbyggen, har satt tydliga 
spår. Det privata näringslivet har varit viktigt i stadens byggprocess, både som bygg-
herrar och projektörer, men i ännu högre grad som entreprenörer.

Den moderna bebyggelsens fasader har ofta mycket sparsmakade arkitektoniska ut-
tryck, inte sällan baserade på ett repetitivt användande av ett fåtal artikuleringar. Det 
kan handla om putsade detaljer eller horisontella och/eller vertikala markeringar av 
tegel eller puts. Även balkonger, fönsterband, framskjutande risaliter eller indragna 
nischer kan ha använts för att skapa artikuleringar i för övrigt släta fasadytor. Fasa-
duttrycket är i hög grad beroende av dessa få artikuleringar, och förändringar kan i 
vissa fall riskera att förvanska fasaderna. 

Även om avsikten med studien inte varit att värdera den efterkrigstida bebyggelsen, 
så kan man konstatera att vissa områden förändrats i högre grad än andra, vilket 
påverkar det kulturhistoriska värdet. Flera byggnader har ändrats genom nytt fasad-
material samt utbytta fönster, portar och balkonger. I vissa fall har den ursprungliga 
putsen med glimmer från 1950-60-talet målats över, vilket medfört att den glittrande 
fasaden mattats ned och fasadens uttryck väsentligt ändrats. Ändringen av fasadut-
trycket är än större när putsade fasader isolerats och fått nytt fasadmaterial såsom 
tegel eller skivmaterial. Likaså kan förändring av de ursprungliga balkongfronterna 
påverka fasaduttrycket negativt, i synnerhet på för övrigt helt oartikulerade fasader. 

När portar och fönster byts ut på denna typ av bebyggelse är det sällan till likadana 
som de ursprungliga av trä, även om det finns undantag. Utbyte av fönster och dör-
rar hör till de allra vanligaste förändringarna av fasaduttrycket på efterkrigstidens 
bostadsbebyggelse i Skara. Många till synes utbytta fönster är dock snarare inklädda 
med plåt, och de ursprungliga fönstren finns ännu så länge kvar. Icke desto mindre 
påverkas exteriören, och vad som händer med träet under plåten är osäkert. De nya 
fönstren och portarna är vanligen i metall, portarna är inte sällan omålade vilket ger 
ett mycket förändrat uttryck till fasaden. De ursprungliga fönstren är i de undersökta 
kvarteren inte sällan stora med smala vädringsfönster med glas eller ventilgaller, 
placerade på fasaden så att en mönsterverkan skapas i fasadens helhet. När dessa 
ersätts är det ofta med nya enluftsfönster vilket punktvis eller i sin helhet utbytta ger 
väsentligt ändrade fasaduttryck.

Skaderedovisningen innehåller förvånansvärt få skador. Framför allt har putsskador på 
utsatta ytor såsom hörn och socklar konstaterats, men även sättningssprickor i föns-
teraxlar etc. Det i framtiden kanske vanligaste problemet i epokens bebyggelse, rost-
sprängningar i tegelfasader, finns även i Skara. Rostsprängning innebär att armerings-
järn i tegelfasaderna börjar rosta och expandera, varvid fogen mellan tegelstenarna 
trycks ut samtidigt som muren trycks uppåt. Skadorna återfinns i de undersökta kvar-
teren främst ovanför fönsteröppningarna, och har i vissa områden lagats. Lagningarna 
är i olika hög grad anpassade efter byggnadens befintliga karaktär. 
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Kortfattad historik över Skaras bebyggelseutveckling
Trots att Skara var biskopssäte och länge en av landets främsta skolstäder, hade 
staden år 1800 inte mer är ca 800 invånare. Skara avviker dock inte från det gene-
rella mönstret för de förindustriella städernas struktur vid denna tid, utan staden var 
att betrakta som en stor bondby där träbebyggelse dominerade. Skolgatan mellan 
Domkyrkan och Götalatullen var den del av staden som var tätast befolkad vid 1800-
talets början. Under 1800-talets första decennier skedde en stark befolkningstillväxt 
i Skara, en effekt av stadens ökade åkerareal. Befolkningsökningen skedde främst 
på stadsjorden och länderierna, vilket visar på Skaras starka koppling till den omgi-
vande landsbygden.

Vid 1800-talets mitt kom industrialiseringen igång i Sverige och människor började 
flytta in till städerna från den omgivande landsbygden. Vid denna tid hade Skaras 
befolkning ökat till över 2000 invånare. Kommunikationerna förbättrades, främst 
genom järnvägen. Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg drogs via 
Skövde och Falköping, vilket medförde ett uppsving för de orter som järnvägen 
anslöts till. För Skaras del fick man del av järnvägens positiva effekter i samband 
med att Lidköping – Skara – Stenstorps Järnväg öppnades för trafik år 1874, följt av 
smalspåriga linjer till Kinnekulle, Göteborg och Timmersdala under sent 1800- och 
tidigt 1900-tal. I början av 1900-talet hade Skara utvecklats till en viktig smalspårig 
järnvägsknut, men då smalspårig järnväg inte lämpade sig så bra för tunga godstran-
sporter fördröjdes dock industrialiseringen i Skara. 

Torgdag på Stortorget i Skara omkring år 1900. Västergötlands museums bildarkiv.

Hantverket levde länge sida vid sida med industrin, och vid sekelskiftet 1900 var 
ungefär lika många anställda inom hantverksyrken som inom industrin. Vid denna 
tid hade stadens invånarantal mer än fördubblats på 50 år till drygt 4400 perso-
ner. Först under 1900-talets första årtionden tog den industriella utvecklingen fart i 
Skara, främst genom etablering av sko- och verkstadsindustri i staden, och år 1910 
var befolkningen uppe i över 5600 invånare. Jämfört med andra städer i landet hade 
Skara dock en låg industrialiseringsgrad, där det förindustriella småstadsmönstret 
med stor andel stadsjord spelade en viktig roll.
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Ett stycke väster om stadskärnan tog ett litet område med bostäder form under 1800-
talets senare del, den s.k. ”Trekanten”. Området köptes av Skara Arbetarförening år 
1881, för att bereda lämpliga bostäder åt arbetarfamiljer. Trekanten växte fram som 
en liten förstad, följt av ett egnahemsområde omkring 1910.

I slutet av 1800-talet hade det upprättats flera stadsplaner i Skara, i form av olika 
rutnätsplaner som lades ut över staden utan större hänsyn till det äldre gatunätet. 
Planerna genomfördes aldrig i sin helhet, även om mindre delar gjorde det, t.ex. vad 
gäller Gunnar Wennerbergsgatans utformning. I Fredrik Sundbärgs plan 1909 togs 
däremot hänsyn till den gamla stadskärnans planläggning, medan nya områden pla-
nerades utifrån terrängens förutsättningar enligt tidens stadsplaneideal. Under 1920-
talet upprättades ännu en stadsplan, denna gång med en något stramare utformning 
och anpassad efter rådande ägogränser. 

År 1916 genomfördes en bostadsundersökning i landet, varvid det konstaterades att 
det i likhet med många andra städer var brist på smålägenheter i Skara. En hyres-
nämnd tillsattes i staden för att förmedla uthyrning av billiga bostäder till mindre 
bemedlade familjer. Nödåren 1917-18 var bostadsbristen stor och stadens hyres-
nämnd beslutade att genom det allmännyttiga Skara Bostads AB uppföra bostads-
hus med smålägenheter, eftersom man inte hade lyckats lösa bostadsbristen genom 
privat byggnadsverksamhet. Under 1920-talet var befolkningstillväxten mycket låg 
i Skara, och samtidigt började egnahemsområden växa fram i Skara. Jordbrukskoo-
perationens utveckling under 1930-talet, med bl.a. andelsmejeri, gjorde att den in-
dustriella utvecklingen tog fart igen i Skara. Genom inflyttning till staden tilltog 
bostadsbristen och flerfamiljshus började byggas i större omfattning, bl.a uppfördes 
barnrikehus i HSB:s regi. 

Götalatullen och Skolgatan 1901. De två husen till vänster i bild finns kvar 2009, 
medan övriga byggnader rivits i samband med de saneringar som utförts under 
1900-talets andra hälft. Foto: Emil Almkvist. Västergötlands museums bildarkiv.
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År 1949. De stora bostadsområdena har ännu inte börjat uppföras. Rv 6 mellan 
Stockholm och Göteborg går fortfarande genom stadens centrala delar.

År 1965. Bostadsområdet i Bågen är färdigställt. I områdena Domprostegården och 
Marieberg pågår byggnadsarbeten. Småhusområden börjar växa fram.

Flygfoton över Skara som visar stadens bebyggelseutveckling under efterkrigstiden. 
Foton i Skara kommuns arkiv. 
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År 1971. Bostadsbyggandet i form av flerfamiljshus och småhus har koncentrerats 
till områdena Marieberg, Hindsberg och Hindsbo i stadens västra del.

År 1986. Bostadsproduktionen utgörs till övervägande del av småhus. Västra delen 
av staden är färdigbyggd, och en ny stadsdel, Skaraberg, tar form i nordost.
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Sankt Anne äng
På Sankt Anne äng uppfördes under 1930-talet flera små flerbostadshus. Husen, 
varav flera var ritade av arkitekt Adolf Niklasson, hade ursprungligen en enhetlig 
utformning, ofta reveterade hus i ljusa kulörer, vilket gav dem en lätt och elegant 
karaktär. Under 1940-talet fortsatte områdets utveckling i samma anda som under fö-
regående årtionde med samma typ av flerbostadshus, fast i något större skala, medan 
det bara byggdes ett fåtal hus i området under 1950-talet. 

Mindre flerfamiljshus längs Sven Hofsgatan, uppförda under 1930-talet. I bildens 
vänstra del syns järnvägsspåret mot Lidköping, som revs upp i början av 1960-talet. 
Foto: Skara Pappershandel. Västergötlands museums bildarkiv. 

Under 1960-talet tillkom ett större och enhetligt bostadsområde i kvarteret Her-
mod, planerat och ritat av ingenjör Lars E. Jorméus från Falköping på uppdrag av 
byggnadsfirman Magnusson & Linnarsson, som även byggde husen. Bostadshusen i 
kvarteret Hermod utgörs av byggnadskroppar i olika storlekar och former, dock väl 
sammanhållna i volym, våningshöjd, fasadkaraktär och taklutning, placerade runt 
omsorgsfullt utformade gårdar med medveten planerad rumslighet. Ursprungligen 
hade bostadshusen i kvarteret Hermod pustade fasader i vitt och en kontrasterande 
kulör, men genomgick i mitten av 1990-talet genomgripande fasadrenoveringar, då fasa-
derna kläddes med tegelliknande fasadsten och nya inglasade balkonger monterades.

Ett av bostadhusen i kvarteret Hermod i ursprunglig skrud. Foto: Stig Rehn. Väster-
götlands museums bildarkiv. 
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Samma bostadshus i kvarteret Hermod som på bilden på föregående sida. Fasad-
renoveringen på 1990-talet raderade ut den individuellt och varierat utformade        
gestaltningen hos de enskilda husen. Foto: Lisa Molander.

Bostadshusen i området Sankt Anne äng har, liksom flerbostadshusen i området 
Hindsberg från samma tid, överlag genomgått ganska omfattande exteriöra föränd-
ringar, och endast ett fåtal har bevarat sin ursprungliga karaktär, exempelvis flerfa-
miljshusen på Tyr 3 från 1939 och Heimdal 9 från 1945. 

Flerbostadshuset på fastigheten Heimdal 9. Byggnadsritningarna upprättades av 
arkitektfirman F A Neuendorf & Son, Skövde. Huset byggdes av gasbetong med fasa-
der av slätputs som avfärgades med kalkfärg, vilket var karakteristiskt för 1930- och 
40-talens bostadsbyggande. Kv Heimdal 9 är i dag ett av relativt få bevarade exem-
pel på den typ av slätputsade lamellhus som från 1930-talets senare hälft och under 
en femton - tjugoårsperiod kom att prägla nybyggda bostadsområden i Sverige. 
Foto: Ulf Larsson.
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Gällkvist
I Gällkvistområdet, söder om stadskärnan uppfördes under 1940-, 50- och 60-talen 
såväl flerbostadshus som kedje- och radhus samt friliggande villor. I Gällkvistom-
rådets sydvästra del, gränsade mot Sågarehagen planerades och bebyggdes under 
1940-talet lamellhuskvarteret Kronofogden, Skaras i särklass bäst bevarade område 
med flerbostadshus av denna typ från 1940-talet. Tillsammans med de fem flerbo-
stadshusen i det angränsande kvarteret Nämndemannen utgör delar av kvarteret 
Kronofogden (främst nr 1 och 3) goda exempel på flerbostadshus i Skara från efter-
krigstidens första år. Kvarteren Kronofogden och Nämndemannen har till stor del 
uppförts av Skarafirman Magnusson & Linnarsson, där ingenjör Sven Linnarsson 
i flera fall upprättat ritningarna till husen och byggmästaren Hjalmar Magnusson 
fungerat som arbetsledare.

Flygfoto från 1963 över bl.a. kvarteren Kronofogden och Nämndemannen. 
Foto: AB Flygtrafik, Dals Långed. Skara kommuns arkiv.

Bostadshuset på Kv Kronofogden 5 uppfördes omkring 1960, och fullbordade kvar-
teret, som hade bebyggts med lamellhus under 1940-talet. Kronofogden 5 byggdes 
efter ritningar av arkitekt Drott Gyllenberg, och inrymde utöver bostäder även en 
butikslokal. Foto: Ivan Teilert. Västergötlands museums bildarkiv. 
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Flygfoto från 1967 över bl.a. kvarteren Bågen och Laddaren. Foto: AB Flygtrafik, 
Dals Långed. Skara kommuns arkiv.

I områdets östra del, Djurgårdsäng, ligger det dominerande området med flerfamiljs-
hus i kvarteren Bågen och Laddaren, i folkmun kallat ”Bågen”. Bågen ligger i anslut-
ning till industriområdet Glasbacken i öster, där bl.a. Atlas Copco (”Ecco-verken”) 
och Skaraplast fram till slutet av 1900-talet var viktiga arbetsgivare. Bostadsområdet 
är planerat för lokala bostadsrättsföreningar inom HSB utifrån idéer om grannskaps-
enheter med ett par livsmedelsbutiker integrerade i bostadsområdet. Flerbostadshu-
sen är grupperade kring gårdar på ett sätt som är karaktäristiskt för 1950-talet. Bågen 
är i sin helhet planerat och ritat av Erik F. Dahl och Arne Strömdahl vid HSB:s 
Riksförbunds Arkitektkontor, något ovanligt i Skara som i övrigt i hög grad präglas 
av lokala arkitekter och ingenjörer. I anslutning till Bågen finns såväl radhus längs 
Djurgårdsvägen, som kedjehus vid Dustaregatan. 

Kv Bågen 2 uppfördes i HSB:s regi i slutet av 1950-talet, och följdes några år senare 
av Kv Bågen 4 och Kv Laddaren 1. På bilden från 1960 syns Kv Bågen 2. 
Foto: Ivan Teilert. Västergötlands museums bildarkiv. 
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Gamla staden och Tullportagärdet
I den medeltida stadskärnan utfördes från mitten av 1950-talet och tio år framåt en 
centrumsanering, främst initierad av handelns behov. Runt Hötorget uppfördes flera 
affärshus med bostäder i de övre våningarna, men även KF:s renodlade Domus-va-
ruhus. Likaså uppfördes vid Klostergatan likartad bebyggelse, bl.a. stod EPA-varu-
huset klart vid 1960-talets mitt. De nya byggnader som uppfördes i den gamla stads-
kärnan framstår idag i flera fall som solitärer av hög arkitektonisk klass, exempelvis 
”Arkaden” från 1956 i Kv. Sigyn vid Hötorget och affärs- och bostadshuset i Kv. 
Uranus norra del från 1960, som bl.a. inrymmer Nockes Konditori. 

Flygfoto från 1967 över Gamla staden öster om domkyrkan. Foto: AB Flygtrafik, 
Dals Långed. Skara kommuns arkiv.

Kvarteret Tullen i samband med sanering 1950. Skorstenen i bildens högra del till-
hör Skara Snickerifabrik. Foto: Ivan Teilert. Västergötlands museums bildarkiv. 
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I den östra delen av gamla staden sanerades från 1950-talets första år äldre småskalig 
bebyggelse i området kring Götalatullen och Tullportagatan, en sanering som pågick 
ända in på 1970-talet och som även omfattade angränsande de kvarteren Kometen, 
Neptunus och Uranus. Bebyggelsen i anslutning till Tullportagatan är det mest sam-
manhängande området i Skara som exemplifierar sanering och nybyggnation av fler-
bostadshus i den äldre stadskärnan. Området är dessutom ett exempel på där privata 
byggherrar står för byggandet. Männen bakom Tullportagatens förvandling under ef-
terkrigstiden är ingenjör Lars-Erik Harder, både som byggherre/exploatör och bygg-
mästare, samt arkitekt Drott Gyllenberg, som ritat de allra flesta husen längs gatan.

Vy från Götalatullen mot Skolgatan 1958. Till vänster i bild det nyuppförda affärs- och 
flerbostadshuset på Kv Venus 21. Foto: Stig Rehn. Västergötlands museums bildarkiv. 

Kvarteret Venus 2009. Affärs- och flerbostadshuset på Kv Venus 21 tillhör de mest 
karakteristiska 1950-talshusen i Skara. Foto: Ulf Larsson.
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Domprostegården
I området Domprostegården, norr om stadskärnan, uppfördes med start i början av 
1950-talet en stor mängd bostäder. I kvarteret Munken i områdets södra del ligger 
två grupper med tidstypiska rad- resp. kedjehus, ritade av arkitekterna Drott Gyllen-
berg resp. Bo Boustedt och uppförda under 1950-talet. 

Området med flerbostadshus kallas i folkmun ”Skarabostäder” eller senare ”Cen-
trumbostäder” efter den kommunala bostadsstiftelsen med samma namn som lät 
bygga bostäder i området och som fortfarande äger bostadshusen i kvarteren Ab-
boten och Prelaten. Bostadsområdet uppvisar en stor spännvidd; från de tidstypiska 
husen med tegel- resp. putsfasader från tidigt 1950-tal, via lamellhus i gult tegel 
från mitten av 60-talet till 70-talshusen med plåtfasader i områdets nordöstra del. 
Även stadsplanerna i flerbostadsområdet uppvisar tidstypiska drag med omsorgsfullt 
planerad rumslighet i de kringbyggda gårdarna i områdets äldre delar till de mer rät-
vinkliga mönstren i 1960- och 70-talens stadsplaner. 

Flygfoto från 1967 över Domprostegården. Kvarteret Biskopen är ännu inte bebyggt. 
Foto: AB Flygtrafik, Dals Långed. Skara kommuns arkiv.

1950-talshusen i kvarteret Prelaten är ritade av arkitekt Drott Gyllenberg. Gyllen-
berg, som även var Skaras stadsarkitekt, upprättade 1949-51 ett förslag på hur både 
kvarteret Abboten och Prelaten skulle gestaltas som en helhet, men endast kvarteret 
Prelaten kom att utföras enligt hans planer. Istället kom de gula tegelhusen i kvarteret 
Abboten att uppföras efter ritningar av arkitekt Björn Näsvall vid Svenska Riksbyg-
gen i Stockholm. Bostadsområdet från 1970-talet, ritat av ingenjör Lars E. Jorméus 
från Falköping, var ursprungligen planerat att bebyggas med 11 st. flerbostadshus, 
men endast fyra bostadshus och ett aktivitetshus/tvättstuga byggdes. Istället uppför-
des 1976 ett stort antal småhus och en förskola, ett typiskt exempel på hur bostads-
produktionen ändrade inriktning vid denna tid. Hela området är därför ett mycket 
pedagogiskt exempel på efterkrigstidens bostadsbebyggelse framvuxet under drygt 
25 år. Kvarteren Prelaten, Abboten och Biskopen är i sin helhet uppfört i Stiftelsen 
Skarabostäders regi, och måste betraktas som allmännyttans starkaste fäste i Skara, 
trots att kvarteret Biskopen inte lägre är i det allmännyttiga bostadsbolaget ägo. 



��

Arkitekten bakom bostadshusen i kvarteret Prelaten, Drott Gyllenberg, fotografe-
rade det pågående arbetet med att uppföra husen längs Kanikegatan i Kv Prelaten 2 
i juni 1951. Västergötlands museums bildarkiv. 

Bostadshusen i kvarteret Prelaten från 
1950-talet är ett utmärkt exempel på 
hur fasadmaterial och byggnadsvolymer   
varierats till en harmonisk helhet. 
Foto: Ulf Larsson.

De ursprungliga planerna att uppföra 
11 flerfamiljshus i kvarteret Biskopen av-
bröts efter fyra hus. Istället komplettera-
des kvarteret i mitten av 1970-talet med en 
stor mängd småhus. Foto: Ulf Larsson.
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Marieberg
Då det nya centralslakteriet (sedermera Scan) invigdes i Skara år 1965 blev livs-
medelsindustrin den största industrigrenen. Industriernas lokalisering verkar i viss 
mån ha styrt var bostadsområdena planerades, särskilt tydligt i områdena Bågen och 
Marieberg. 

Bostadsområdet Marieberg kallas i folkmun ”Valhall” (förkortning av Valhallagatan 
som går genom området), utöver kvarteret Valhall alltså även kvarteren Verdandi och 
Yggdrasil. Söder om området, idag avgränsat genom Skaraborgsgatan men tidigare 
genom Västgötabanans sträckning mot Göteborg, ligger industriområdet Hospitals-
gården med Skaras dominerande industri; Scan.

Flygfoto från 1967 över Marieberg. Uppförandet av bostadshusen i kvarteret Ver-
dandi pågår. I kvarteret Valhall har två hus uppförts, medan byggnationen i kvarteret 
Yggdrasil ännu inte är påbörjad. Lägg märke till hur bostadsområdet breder ut sig 
över den tidigare åkermarken. I bakgrunden skymtar stadsdelen Sankt Anne äng. 
Foto: AB Flygtrafik, Dals Långed. Skara kommuns arkiv.

Bostadsområdet är det till ytan största i Skara, och uppfattas som relativt storska-
ligt. Flerbostadshusen är uppförda på äldre åkermark under åren 1964 till 1972 och 
utifrån ritningar upprättade av tre olika upphovsmän; Skaras stadsarkitekt Henrik 
Schager, arkitekt Björn Näsvall på Svenska Riksbyggens arkitektkontor i Stockholm 
och byggnadsingenjör Lars E. Jorméus med kontor i Falköping och Skara. Husen i 
området har även flera byggherrar; HSB, Svenska Riksbyggen samt de två lokala 
byggnadsfirmorna Magnusson & Linnarsson resp. Harder & Jansson (=Skaby AB). 
Utöver dessa två lokala byggnadsfirmor har Skövdebyggmästaren Edgar Johansson 
haft en dominerande roll som entreprenör då områdets hus uppfördes. Trots att husen 
har olika byggherrar och upphovsmän och dessutom har uppförts under en relativt 
lång tid, upplevs ”Valhall” som enhetligt och dessutom tidstypiskt genom den rät-
vinkliga stadsplanen med trevånings lamellhus med putsade och tegelklädda fasader. 
Denna enhetlighet kan ses som ett uttryck för tidens hårda styrning av bostadsbyg-
gandet; man eftersträvade enhetlighet och något större svängrum för alternativa lös-
ningar fanns inte. 
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Kvarteret Valhall har flera upphovsmän 
och skiftar i karaktär. De äldsta husen 
är ritade av arkitekt Henrik Schager och 
karakteriseras av putsade fasader i dova 
kulörer. Foto: Ulf Larsson.

HSB:s flerfamiljshus i kvarteret Verdandi  
ritades av arkitekt Henrik Schager, med 
putsade fasader med gavlar av rött tegel. 
Typiskt för kvarterets hus är även de säreget 
utformade taken. Foto: Ulf Larsson.

Den avslutande etappen av flerbostadsområdet utgörs av kvarteret Yggdrasil, uppfört 
1970-72. Byggherre och byggmästare var Byggnadsfirman Magnusson & Linnarsson, 
som har satt många avtryck i Skara. Kvarteret ritades av byggnadsingenjör Lars E. 
Jorméus. Byggnaden i bildens mitt uppfördes som panncentral, kiosk och motionshall, 
och inrymmer sedan sommaren 2009 en liten livsmedelsbutik. Foto: Lisa Molander.
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Hindsberg
Hindsberg är främst ett småhusområde med inslag av mindre flerbostadshus, som i 
söder gränsar mot Marieberg och i norr mot Hindsbo. Småhusområdet har vuxit fram 
under 1960-, och 70-talen, kanske även några enstaka hus från 1980-talet, och har 
delvis byggts på gården Hindsbergs marker. I områdets östra del finns äldre utkants-
bebyggelse från slutet av 1800-talet, den s.k. ”Trekanten”, egnahem från 1900-talets 
första decennier samt mindre flerbostadshus från 1930- och 40-talen. Flerbostads-
husen har, med enstaka undantag (t.ex. Vipan 1 från 1946 och Gladan 5 från 1949), 
förlorat mycket av sin ursprungliga karaktär genom senare tiders renoveringar. När 
det gäller flerbostadshusen blir helhetsintrycket därför splittrat. 

I områdets södra del, alldeles norr om Skaravallen och Mariebergsskolan ligger ett 
enhetligt planerat område med kedjehus, uppförda under 1960-talets senare hälft. 
Kedjehusen, som omfattar åtta längor och drygt 40 bostadshus, är uppförda av den 
lokala byggnadsfirman Skaby AB med ägarna Lars-Erik Harder och Sven Jansson, 
vilka även upprättat ritningarna till husen. Skaby AB och dess ägare har fungerat 
som byggherre och/eller entreprenör vid ett stort antal byggen i Skara under den 
aktuella tidsperioden, bl.a. hade företaget året innan byggt åtta liknande kedjehus i 
kvarteret Dustaren i stadsdelen Gällkvist.

Kv Gladan 5. Foto: Ulf Larsson.Kv Vipan 1. Foto: Ulf Larsson.

Byggnadsfirman Skaby AB uppförde under andra halvan av 1960-talet ett stort antal kedje-
hus i kvarteren Vakteln, Rapphönan, Fasanen, Ripan och Morkullan. Även om inte alla hus 
är identiska, och många byggnader under årens lopp dessutom genomgått förändringar, så 
har området ännu en sammanhållen karaktär. Foto: Ulf Larsson.
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Hindsbo
Hindsbo är ett renodlat småhusområde som i söder gränsar mot Hindsberg vid bäck-
en Drysan och i öster mot egnahemsområdet Västermalm. Området är uppkallat efter 
länderiet Lilla Hindsbo, vars manbyggnad ännu ligger kvar i områdets södra del, 
och på vars mark småhusområdet vuxit fram. Stora Hindsbo låg ca ½ km sydväst 
om Lilla Hindsbo, men revs i samband med att områdena Marieberg och Hindsberg 
exploaterades. Småhusområdet i Lilla Hindsbo har vuxit fram under 1960-, och 70-
talen, kanske även några enstaka hus från 1980-talet. I områdets östra del avgränsas 
området mot Västermalm genom de radhus, som uppfördes i slutet av 1960-talet av 
Skövdefirman EDGARS Byggnadsaktiebolag efter ritningar av ingenjör Sven As-
pemyr från Katrineholm. Radhusen följer den då nyligen upprivna järnvägssträck-
ningen mot Lidköping och bildar en enhetligt sammanhållen fond mot öster och den 
enda infarten till Hindsbo-området; Linnégatan. 

Radhusen i kvarteret Konvaljen uppvisar ännu en enhetlig karaktär. Foto: Ulf Larsson.

Kvarteret Snödroppen. Gavlarnas tegel är tillverkat på Skara tegelbruk. Foto: Ulf Larsson.

Radhusens trädgårdssida har med åren fått en mer varierad utformning. Foto: Lisa Molander.
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Domprostegården

Kv Munken 31-35. Foto: Ulf Larsson 2009 Kv Prelaten 2 och 4. Foto: Ulf Larsson 2009

Kv Prelaten 4 och 5. Foto: Ulf Larsson 2009 Kv Prelaten 4. Foto: Ulf Larsson 2009

Kv Abboten 3. Foto: Ulf Larsson 2009 Kv Biskopen 68. Foto: Ulf Larsson 2009





















Gällkvist

Kv Kronofogden 1. Foto: Ulf Larsson 2009 Kv Nämndemannen 1. Foto: Lisa Molander 2009

Kv Bågen 2. Foto: Ulf Larsson 2009 Kv Bågen 2. Foto: Ulf Larsson 2009

Kv Bågen 4. Foto: Ulf Larsson 2009 Kv Laddaren 1. Foto: Ulf Larsson 2009



















Hindsbo

Översikt Kv Konvaljen och Snödroppen. 
Foto: Lisa Molander 2009

Kv Konvaljen 13-20. Foto: Lisa Molander 2009

Kv Snödroppen 2-9. Foto: Lisa Molander 2009 Entrépartier i Kv Snödroppen. 
Foto: Lisa Molander 2009

Kv Snödroppen 2-9 och 10-17. 
Foto: Lisa Molander 2009

Kv Konvaljen 3-12, 13-20 och 21-28. 
Foto: Lisa Molander 2009













Marieberg

Kv Valhall 4. Foto: Ulf Larsson 2009 Kv Valhall 5. Foto: Ulf Larsson 2009

Kv Verdandi 2. Foto: Ulf Larsson 2009 Kv Verdandi 5. Foto: Ulf Larsson 2009

Kv Yggdrasil 1 och 2. Foto: Lisa Molander 2009 Kv Yggdrasil 1och 2. Foto: Ulf Larsson 2009


















