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Trollhilttan och egnahems-

Tiollhlittan har vdxt fram som ett till formen
lflnssmalt samhiille pA den ostra sidan av
GOia alv. Invflnarantalet var ir 188't drygt
4 000. Slussarna och vattenkraften frin fallen
siorde att en rad industrier etablerades sig
ilera denna kraftkiilla. Kathleen Hflkansson,
karttekniker och aktiv inom Svenska fiire-
ningen for bygmadsvard, beriittar om fram-
viixlen av egnif,emsomrfldet Striimslund.

omredet Striimslund

Sommaren 1880 giistades Tiollhiittan
och Grand Hotel av den tyskfddde in-

genjoren Eduard Leopold Albert och

hani ryskfcidda hustru Marie (Mascha)

Petrowna fcidd Wischinsky. FrAn Ryss-

land var de via G<ita kanal pi viig till

Schweiz pi semester. Under slussningen
i Tiollhettan intog de en miltid Pi
nZimnda hotell och blev som vi fiirstitt

betagna av den storslagna natur Tioll-

hiittan har. Strax d?irpi blev de iigare till

Striimsberg (uppfort 1857), belaget pi
vdstra strandens skogskliidda bergs-

sluttningar. Redan iret diirpA bytte pa-
ret Albert ut sommarvistelsen i Schweiz
mot Tiollhiittan.

Albert foddes l84ti i Schwerin, norra

Tyskland. Han utbildades till maskining-
enjiir men kom att specialisera sig sig
pi viis- och vattenbygge, fram[6r allt

L.ou..'Hun reste till Moskva och byggde
tre gatubroar <iver Moskvafloden och
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Ingenjdr Eduard Leopoll Albert 7846 - 1924.
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Strandiigama Albert och Kanalbolaget
uppliit mark till brofdste och viig till den
blivande Oskarsbron som byggdes av
Tiollhiittans kommun med statens hjdlp
och var klar 1889. Att intresset fcir vdst-
ra stranden <ikade efter brofcirbindelsen
berodde ocksi pA den markpol i t ik
Kanalverket fiirde. Man sa att Tiollh?it-
tan lAg pi "ofri" grund. Arbetarna kunde
inte frikdpa "sina" tomter. Genom till-
komsten av denna nya bro bdrjade
nigra arbetarbostiider anl2iggas pA viis-
tra sidan dlven utan, som Albert tyckte,
'hdgon som helst plan eller tanke pdframtt
den". Han beskit sig fdr att liigga grun-
den till den egnahemskoloni som seder-
mera fick namnet Strtimslund.

Albert ville alltsA fA ordning och reda
pi den bebyggelse som redan bdrjade
v?ixa upp efter brons tillkomst och upp-
r?ittade en detaljerad plan dver omridet
ddr han reserverade plats fiir polisvakt,
brandkir (sprutbod), kyrka, samlingslo-
kal och skolor. PA olanen ritades in
branddammar, hushalls- och brand-
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Kaartersinltlning som ztisar hur fira tomter tilkammnns kunde ha gemmsamm.a sanitiim anhggningar.

Alexander Il-bron <iver Neva i St Peters-
burg. Han gjorde ocksi djiirva bro-
konstruktioner pi sibirienj iirnviigen frdn
Moskva via Vladivostok. En av broarna
har nio spann, varje spann 120 meter,
ett tekniskt underverk. Med stora tek-
niska kunskaoer och som det sedan
ocksi visade sig ett stort socialt intresse
miste Trollhdttemiljdn tett sig intressant.
Efter att ha fullf<iljt sina entreprenader i
Ryssland flyttade paret Albert till Tioll-
hettan der de stannade livet ut.

Frigan om en brofijrbindelse tjver
Gota alv dOk upp fiir ltirsta g6ngen 1876.
Niista ging togs frAgan upp 1883. Ingen-
jdr Albert med familj bodde vid denna
tid pi Strcimsberg under somrarna och
Dermanent frin och med 1885. Albert
byggde en provisorisk gingbro frAn vds-
tra stranden till Gulkin nr 1881. Via den
och <iver en redan befintlig bro^ kunde
man nu ta sig till vdstra stranden. Ar 1889
rasade den "Albertska" tr?ibron ned i
fallfaran, tyngd av ismassor frAn de bru-
sande fallen.



brunnar, sk6ljinriittningar och rens-

ningsgriinder (slaskegator). Vid dessa
griinder skulle "afirtiden, saingdrdar,-slagtbodar, 

brygghus, uedbodar, sophus orh

skukbrunnar ligga ". Ett dr?ineringssystem
fanns ocksi med i planeringen. All6trad

sisom lind, l<inn, alm och oxel plante-

rades oi trottoarens inre sida. Plats fiir

torq reierverades fcir en tillfiillig mindre

fcirialjningsplats, diir fi skhandlare och

lantbiukare, niir de var pA vig till Tioll-

hattan, fick tillftille att bjuda ut sina pro-

dukter.
I detta sammanhang bcir namnas att

vi i Sverige fick brandordning och ny

byggnadsstadga fijr rikets stiider ltl74'

a'u"i aen forsia ftir stader och samhiil-

len gemensamma lagen om hur man

skutle planlegga och bygga. Strijmslund

lig "pi landeC' och tillhdrde Vass?inda-

Niglums socken. F,ijrst 1916 dA Tiollhat-

tan blev stad infijrlivades ocksA bebyg-
gelsen pA vdstra sidan. Dessf i j r innan
6verlat AIbert  t i l l  Trol lhi i t tan bland an-

nat gator,  skolor och gemensamhets-
anliiggningar.

Att Iaggi uthus och vedbodar ulelter

rensningsgrinden hade inte enbart
prakr isk betydelse ur hygienisk syn-
punkt utan var dven viktigt ur brandrisk-

iynpunkt. "De utafresairke latt uppJdrda

aedbodarna m m (ir0 gcnom r(insnings-
grdnden tdtt dtkomliga, sd att de i nijderc

itund kunna hastigt r{ttas".
Iden till sk6ljinriittning fick Albert frin

Italien men utvecklade och forb?ittrade

den till den nu beprdvade "stromslund-
id6n".

1902 utgav Albert "Beskrifning ofier

Egna hem, kolonien Sriimslund"' Den inne-

hiller fijrutom beskrivning river alla

gemensamhetsanlZiggningar och kvarte-

rets indelning, , dven anvisningar fcir

skdtsel av sopor och slask. Han ger ocksA

rfld angiende boningshusens konstruk-

tion, storlek och material, tomternas an

ordnande m m. Beskrivningarna inne-

hiller ocksA:
Stadgar ftir Strijmslunds husiigar-

fcirening
Brandordning fcir Strijmslunds sam-

hzille
Ordningsregler fdr begagnande av

skirljinriittningar i Stromslund
Reglemente fdr sotaren i Strcimslund

Inslruktion fdr polismannen i Strijms-

lund
N?ir det giiller den ekonomiska sidan

har bide arbetsgivare och Albert gitt i

borgen for sparbankslin' Han kunde

?iven l?imna f<irskott mot revers under

byggnadstiden. I sin bok pAtalar han vik-

ten iv statliga lin och ger utforliga eko-

nomiska rAd.
De flesta boningshusen bYggdes med

i allmiinhet tre liigenheter. Minga husii-
gare hade dock en rinskan om att bygga

6ndast en liigenhet och vara oberoende

av hyresgiister. Denna rinskan fick oftast

vika ftir ekonomisk hiinsyn. Albert me-

nade att det var arbetarnas ekonomiska

stiillning som avgjorde byggnadssiittet.
han skrev: "Det har utkommit i litteratu-

ren dfiier egna hem myckct uarkra och intres-

sanri arbiten, *en iag kan icke fnna atl

d e s amm a I d s a fu ggna dsfr dgan fi r d e n fa tti ge

eller mintlre bemedlade arbetaren pd ett (in-

damdlsenligt stitt. I de flata foll framstrilks
sfuom t'vbei treftLiga myrket tilltalande smd

stugor, ofa i gimial sieruk allmogestil; men

en obemedlad. arbetare, som mdste ndja sig

med rum och kok kan och aill icke bygga i

aillastil eller nedkigga nrimnutirda medel pd

d.en y ttre utstYrseln".
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Skiiljinrtittning, en idi som Albert hrimtade /ldn ltalien. Den tunga tatitthanteringen skulle ske
under ndgorlunda komfortabla f)rhdllanden.
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Albert gjorde en kostnadsberZikning
ftir hus med endast rum och kiik. Dartill
kom kostnad f<ir uthus och hushill-
skiillare. Reparationer och underhill
kunde tdckas genom intdkter av potatis-
och fruktodling pi tomten. De irliga ut-
gifterna s6g han som alltfcir htiga dA en
liigenhet pi rum och ktik kunde hyras
fcir en liigre kostnad. AlltsA var det b?ittre
ekonomi att bygga ett hus med flera ld-
genheter och att sjiilv pA fritiden utfdra
en stor del av byggnadsarbetena.

Albert fcireslog att byggnaden skulle
vara si billig och enkel som miijligt. "...
komplicerade takkorutruktioner, utsprdng i
a(iggarna samt 6ppna, icke aaraktiga
anandor dro alldeks att f)rkastn fir arbetare-
bostridzr, aid hailkn prisbilligheten spelnr fh-
sta rolen".

Albert tyckte att en rektanguliir plan
och ett vanligt "slett" tak skulle sdttas pA
dess fyra vtiggar "utan ruigon som helst
inkrdnglande fasoz'l Huset borde liiggas
se hdgt att en rymlig och torr hushAlls-
ki i l lare kunde anordnas. Dessutom
skulle finnas bakstuga, som i ett hus med
tvi intill varandra liggande ldgenheter
inriittades si, att varje ligenhet hade en
siirskild jiirnd6rr i ugnen och att samma
ugn tjiinade de bida ldgenheterna.

Frjrsta iret kunde arbetaren sjiilv liigga
grunden med hjalp av en billig stenar-
betare. Under vintertiden, dA arbetslcine-
ma var liga, kunde han kijra timmer och
plank och resa stommen. Pi hcisten flyt-
tade han in i sitt nya hus, som iret diirpA
fodrades, oljedriinktes och efter ytterli
gare ett ir mAlades. Diirefter prioritera-
des stentrappan och efter ytterligare tre
eller fyra ar, det Albert kallar "arkitek-
n:l.en",, "ry jag underktinner ingalunda det
arirde, som ligger dari att hos arbetaren

s kiinhe tss inne t u ricke s ".
Tomternas storlek blev ca 600 kvm ftir

att inte onijdigtvis <ika arrendet med
iindA fi lite avstind mellan husen och
plats f<ir triidgird och plantering. Albert
pitalade nddvdndigheten av driinering
och bortforslande av sopor sA grundvatt-
net inte fiirstiirdes. Blev tomterna stora
trodde han att samhiillet skulle bli si
"vidstriickt" att arbetaren fick f<ir lingt
avstind till arbetsplatsen. Lunchen pi
I 1/4 timme behcivdes fiir att arbetaren
skulle kunna ta sig hem och ata "kort
f<irut lagad och varm mat". S2irskilda
potatistdppor om 300 - 400 kvm kunde
arrenderas strax utanfijr det planerade
egnahemsomridet.

Strrimslund i tollhiittan iir troligen
den f<irsta och kanske enda egnahems-
kolonin fdr arbetare som planerades
med teknisk, social, hygienisk och eko-
nomisk framsynthet. Med enstaka un-
dantag en smAskalig bebyggelse med bra
arbetarbostdder frin slutet av 1800-ta-
let. En byggnadstradition med person-
l ig fr ihet kombinerad med brukens
patriarkala planeringsideal. I det hZir fal-
let en orivat. socialt medveten marke-
gare utan anknytning till nigon industri.

Strcimslunds bebyggelse har som pi
si minga andra platser genomgitt stora
filriindringar. Ett tiotal byggnader i om-
rAdet har av ldnsmuseet klassats som
kulturhistoriskt viirdefulla och finns med
i kommunens antagna kulturmil jc i -
program. T)'viirr har flera av de gemen-
samma byggnaderna rivits. Borta iir
polisvakten, sprutboden, smiskolan och

Fdrslag till planhsningar ur skrifien
"Beskrifuing i)fier Egna Hem kolonien
Strtimslund" utgiren aa ingenjiir Albert 7902.
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en samlingslokal. Av fyra skriljinriitt-
ningar finns resterna av en kvau som nu
anvdnds som garage.

Hijsten 1994 bildades med hjiilp av
ABF en studiecirkel som tillsammans
med Strrimslundsfdreningen har som
mil att viicka intresse fiir omr6dets his-
toria och byggnadstradition. Idag pigAr
ocksi ett lingt framskridet arbete med
en bevarandeplan som ska ta tillvara
omridets kulhrrhistoriska viirden. I sam-

band med detta har den biist bevarade
rensningsgrdnden restaurerats med hjiilp
av bland annat arbetslijshetspengar un-
der antikvarisk ledning. I denna grdnd
finns det enda bevarade sophuset.

Kathleen Hdkarcson
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