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Trollhilttan och egnahemsomredet Striimslund
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. Slussarnaoch vattenkraften frin fallen
siorde att en rad industrier etableradessig
ilera denna kraftkiilla. Kathleen Hflkansson,
karttekniker och aktiv inom Svenska fiireningen for bygmadsvard, beriittar om framviixlen av egnif,emsomrfldet Striimslund.
Sommaren 1880 giistades Tiollhiittan
och Grand Hotel av den tyskfddde ingenjoren Eduard Leopold Albert och
hani ryskfcidda hustru Marie (Mascha)
Petrowna fcidd Wischinsky. FrAn Ryssland 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 Tiollhiittan har. Strax d?irpi blev de iigare till
Striimsberg (uppfort 1857),belaget pi
vdstra strandens skogskliidda bergssluttningar. Redan iret diirpA bytte paret Albert ut sommarvistelsen i Schweiz
mot Tiollhiittan.
Albert foddes l84ti i Schwerin, norra
Tyskland. Han utbildades till maskiningenjiir men kom att specialisera sig sig
pi viis- och vattenbygge, fram[6r allt
L.ou..'Hun restetill Moskva och byggde
tre gatubroar <iver Moskvafloden och

IngenjdrEduardLeopollAlbert 7846- 1924.
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Kaartersinltlningsomztisarhurfira tomtertilkammnnskundehagemmsamm.a
sanitiimanhggningar.
Alexander Il-bron <iverNeva i St PetersStrandiigama Albert och Kanalbolaget
burg. Han gjorde ocksi djiirva brouppliit mark till brofdste och viig till den
konstruktioner pi sibirienj iirnviigen frdn blivande Oskarsbron som byggdes av
Moskva via Vladivostok. En av broarna
Tiollhiittans kommun med statenshjdlp
har nio spann, varje spann 120 meter, och var klar 1889. Att intresset fcir vdstett tekniskt underverk. Med stora tek- ra stranden <ikadeefter brofcirbindelsen
niska kunskaoer och som det sedan berodde ocksi pA den markpolitik
ocksi visade sig ett stort socialt intresse Kanalverket fiirde. Man sa att Tiollh?itmiste Trollhdttemiljdn tett sig intressant. tan lAg pi "ofri" grund. Arbetarna kunde
Efter att ha fullf<iljt sina entreprenader i
inte frikdpa "sina" tomter. Genom tillRyssland flyttade paret Albert till Tiollkomsten av denna nya bro bdrjade
hettan der de stannade livet ut.
nigra arbetarbostiider anl2iggaspA viisFrigan om en brofijrbindelse tjver
tra sidan dlven utan, som Albert tyckte,
Gota alv dOk upp fiir ltirsta g6ngen 1876. 'hdgonsomhelstplan eller tankepdframtt
Niista ging togs frAgan upp 1883.Ingenden". Han beskit sig fdr att liigga grunjdr Albert med familj bodde vid denna den till den egnahemskoloni som sedertid pi Strcimsberg under somrarna och mera fick namnet Strtimslund.
Dermanent frin och med 1885. Albert
Albert ville alltsA fA ordning och reda
byggde en provisorisk gingbro frAn vds- pi den bebyggelse som redan bdrjade
tra stranden till Gulkin nr 1881.Via den v?ixa upp efter brons tillkomst och uppoch <iver en redan befintlig bro^ kunde
r?ittadeen detaljerad plan dver omridet
man nu ta sig till vdstra stranden.Ar 1889 ddr han reserverade plats fiir polisvakt,
rasade den "Albertska" tr?ibron ned i
brandkir (sprutbod), kyrka, samlingslofallfaran, tyngd av ismassor frAn de brukal och skolor. PA olanen ritades in
sande fallen.
branddammar, hushalls- och brand-
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Skiiljinrtittning, en idi somAlbert hrimtade/ldn ltalien. Den tunga tatitthanteringenskulle ske
under ndgorlundakomfortablaf)rhdllanden.
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Albert gjorde en kostnadsberZikning
ftir hus med endast rum och kiik. Dartill
kom kostnad f<ir uthus och hushillskiillare. Reparationer och underhill
kunde tdckas genom intdkter av potatisoch fruktodling pi tomten. De irliga utgifterna 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 ldgenheter 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 arbetarebostridzr,aid hailkn prisbilligheten spelnrfhsta rolen".
Albert tyckte att en rektanguliir plan
och ett vanligt "slett" tak skulle sdttaspA
dess fyra vtiggar "utan ruigon som helst
inkrdnglandefasoz'l Huset borde liiggas
se hdgt att en rymlig och torr hushAllskiillare 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 stenarbetare. Under vintertiden, dA arbetslcinema var liga, kunde han kijra timmer och
plank och resa stommen. Pi hcistenflyttade han in i sitt nya hus, som iret diirpA
fodrades, oljedriinktes och efter ytterli
gare ett ir mAlades. Diirefter prioriterades stentrappan och efter ytterligare tre
eller fyra ar, det Albert kallar "arkitekn:l.en",, "ry jag underktinner ingalunda det
arirde, som ligger dari att hos arbetaren

skiinhetssinnet urickes".
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 sAgrundvattnet 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 egnahemskolonin fdr arbetare som planerades
med teknisk, social, hygienisk och ekonomisk framsynthet. Med enstaka undantag en smAskaligbebyggelsemed bra
arbetarbostdder frin slutet av 1800-talet. En byggnadstradition med personlig frihet kombinerad med brukens
patriarkala planeringsideal. I det hZirfallet en orivat. socialt medveten markegare utan anknytning till nigon industri.
Strcimslunds bebyggelse har som pi
si minga andra platser genomgitt stora
filriindringar. Ett tiotal byggnader i omrAdet har av ldnsmuseet klassats som
kulturhistoriskt viirdefulla och finns med
i kommunens antagna kulturmiljciprogram. T)'viirr har flera av de gemensamma byggnaderna rivits. Borta iir
polisvakten, sprutboden, smiskolan och
Fdrslagtill planhsningarur skrifien
"Beskrifuingi)fier EgnaHem kolonien
Strtimslund"utgirenaa ingenjiirAlbert 7902.
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en samlingslokal. Av fyra skriljinriittningar 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 historia 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 under antikvarisk ledning. I denna grdnd
finns det enda bevarade sophuset.
KathleenHdkarcson
Litteratur:
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Exempelpd typiskbebygekei Striimslund.Bildmatuialet i artiluln tir hdmtatur studiecirlulnoch
Stri;mslundsf;rmingms
arkia.Fbra aa bildernadr tagnaao ingengiirAllert $tilo.
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