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1. Inledning: ”Ett eget hem på egen torva” 

 

”Ett eget hem på egen torva”
1
. Detta citat ur Niels Edlings ”Det fosterländska hemmet” får inleda denna uppsats. 

En stor eller liten täppa med en ko eller flera kor, i staden eller på landet. Detta var vad hundratusentals arbetare 

drömde om i slutet på 1800-talet. Ett eget hem eller egnahem. Egnahem är den rörelse, jag har studerat och denna 

uppsats är resultatet av min granskning. 

Ett eget hem var ingen självklarhet för Sveriges arbetarfamiljer under den senare delen av 1800-talet. 

Arbetarbostäderna utgjorde endast en liten del av landets samlade bostadsbestånd och hyrorna var oskäligt höga. 

Det var inte ovanligt förekommande att 10-15 personer delade på ett rum med kök.
2
 

Begrepp som god hygien och hälsosamma sanitära förhållande ingick knappast i arbetarfamiljens vokabulär 

eller tänkande, de var helt enkelt inte bekant med dessa fenomen. Sådan extravagans var förbehållen de högre 

samhällsklasserna.
3
 

Byggmästarna slösade inte pengar på hygieniska och sanitära förhållande, då bostadsfrågan var ett allmänt 

ekonomiskt problem både för producenter och konsumenter
4
.  Byggnadsmarknaden byggde på en 

”bostadsekonomisk segregationsplanering”. 
5
 Sett i denna kontext var det inte så märkvärdigt att arbetarfamiljerna 

längtade efter ett egnahem. 

     I Västra Götaland etablerades år 1889 Egnahemskolonin Strömslund (tillhörde f.d. Vassända – Naglums 

kommun tills år 1916)
6
, i industrisamhället Trollhättan, som år 1916 skulle få stadsrättigheter

7
. Kolonin växte 

under patriarken Eduard L Alberts handfasta ledning och utvecklades till en välskött arbetarkoloni, som med 

tidens mått hade hygieniska sanitära förhållande.
8
 I Skoftebyn söder om Strömslund, där arbetarbebyggelsen inte 

var lika organiserad som i Strömslund var det sämre ställt med hygienen i arbetarbostäderna. Epidemier 

florerade.( Skoftebyn tillhörde då f.d. Gärdhems kommun fram till 1916).
9
 

     E L Albert var född i Tyskland
10

, som det framgår av denna uppsats undersökningsdel följde E L Albert 

troligtvis dels de politiska strömningar i Tyskland samt Egnahemsrörelsens framväxt där. Egnahems- 

rörelsen utvecklades tidigare i Tyskland än i Sverige, den erfarenheten gjorde även egnahems 

kommittémedlemmen P. Waldenström, när han besökte landet, med syftet, att studera rörelsen där
11

   

Egnahemspionjärer som E L Albert la både arbete, pengar, tid och slit på arbetarbostadsfrågan
12

. Varför?  

                                                      
1
 Niels Edling. Det fosterländska hemmet. Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900, Diss., 

Stockholms universitet: Stockholm 1996, omslag. 
2
  Hossein Sheiban. Den ekonomiska staden. Stadsplanering i Stockholm under senare hälften av 1800-talet. Lund: Arkiv 

förlag, 2002, 107.  
3
 Ibid, 108-109. 

4
 Ibid, 109. 

5
 Ibid, 95. 

6
 Bengt Lindström. Strömslund Sveriges äldsta egnahemsområde. Nossebro: 1991, 23. 

7
 Ibid, 39. 

8
 Daniel Larsson. Vid fallen. Om Trollhättebygdens historia Trollhättans stad:  2011, 155 

9
 Ibid, 154.  

10
Bengt Lindström. Strömslund Sveriges äldsta egnahemsområde.  Nossebro: 1991, 12.  

10
Daniel Larsson. Vid fallen. Om Trollhättebygdens historia. Trollhättans stad: 2011,  s.154-155  

11
 Betänkande af Egnahemskomitén. Stockholm: 1901, s. 130-140 



2 

 

Hade det bara att göra med ekonomiskt intresse?  Det är frågan ”varför” jag vill försöka besvara i denna uppsats. 

 

1.1  Syfte och frågeställningar 

- Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera drivkrafterna bakom egnahemsrörelsen. Jag anlägger 

främst ett mikrohistoriskt perspektiv med egnahemsbyggaren Eduard L Albert i fokus. E L Albert var en 

organisatör, han byggde inte ”bara” ett egnahemsområde, enligt E L Albert skulle detta område organiseras som 

ett samhälle i samhället, ett mycket välstrukturerat miniatyrsamhälle först och främst avsett för arbetarfamiljer. 

Kostnaden för bostäderna försökte E L Albert att minimera, men han ansåg att husen skulle vara byggda av 

rejält material dessutom var han noggrann med, att hygieniska och sanitära förhållanden skulle hålla hög 

kvalité. I samhället fanns skola, kyrkor, nykterhetsloger, sjukstuga samt polis och brandkår. Dessutom fanns ett 

antal sköljinrättningar, dåtidens tvättstugor. För att sätta in Alberts verksamhet i dess samtid krävs dock, att 

även att den officiella synen på behovet av egna hem studeras. Detta görs genom en granskning av tidens 

viktigaste dokument när det gällde egnahemsfrågan nämligen Egnahemskomiténs betänkande från 1901.  

Betänkandet har även använts som källa till information om egnahemsrörelsen i Alberts födelseland Tyskland. 

 

Hur resonerade man kring egnahemfrågan i tidens viktigaste dokument i frågan Egnahemkomiténs 

betänkande och vilken information ges om den tyska egnahemsrörelsen i betänkandet? 

 

 Hur ansåg Eduard L Albert att ett egnahemsområde skulle vara organiserat (ekonomiskt och 

byggnadstekniskt)? 

 Vilka motiv kan Eduard L Albert ha haft med sitt engagemang i Egnahemsområdet Strömslund?  

 Vilka samtida idéströmningar påverkade Eduard L Albert gällande t.ex. hygien och brandsäkerhet 

(och var kom dessa ifrån)?  

 Utifrån fallstudien, vad kan vi säga om drivkrafterna i egnahemsrörelsen? 

 

 

1.2. Forskningsläge  

 

1.2.1 Om egnahemsrörelsen 

 

     Varför egnahem? I sin doktorsavhandling Den ekonomiska staden. Stadsplanering i Stockholm under senare 

hälften av 1800-talet beskriver Hossein Sheiban bostadssituationen i Stockholm och som jag beskrivit i 

inledningen var bristen på bostäder för mindre bemedlade arbetare stor i Stockholm
13

 vid den tiden.  

                                                                                                                                                                                        
12

 Daniel Larsson . Vid fallen. Om Trollhättebygdens historia.  Trollhättans stad: 2011, s.155 
13

  Hossein Sheiban,  Den ekonomiska staden. Stadsplanering i Stockholm under senare hälften av 1800-talet Diss., 

Stockholms universitet, Lund:. Arkiv förlag 2002, 103. 



3 

 

Bostadsbristen och de orimligt höga hyrorna medförde ett nytt fenomen och bekymmer. Av ekonomiska skäl 

tvingades många familjer att ta emot inneboende mot betalning, ett välbehövligt tillskott till lägenhetshyran.
14

 

I Sheibans avhandling redovisas ett antal siffor från en utredning” som kartlagde” Bostadsförhållande för 

Stockholms arbetarbefolkning”
15

. Stadens sammanlagda arbetarbefolkning uppgick till 157 000. De hade 36 000 

arbetarbostäder att förfoga över i storleksordningen 1 rum utan kök till 4 rum med kök. Mest vanligt var 1 rum 

med kök, 14 500 lägenheter med ett invånarantal på 57 500 var av denna typ.
16

 ”De näst vanligaste 

lägenhetskategorierna var lägenheter om ett rum utan kök samt två rum och kök. De uppgick inalles till ungefär 

16 000 stycken och beboddes av nästan 71 000 personer”
17

 

 En faktor som spelade en betydande roll i arbetarbostadens följdriktiga struktur var ”inneboendesystemet”, 

som hade sanitära, moraliska och sociala följder.
18

 Sett i denna kontext framgår det tydligt att något måste göras 

för att styra upp bostadssituationen för arbetarfamiljerna, en av lösningarna var ett boende i egnahemsrörelsens 

regi. 

Egnahemsrörelsen var en folkrörelse, viss målsättning var, att arbetarklassen skulle äga sitt boende istället för att 

betala horribla hyror för usla, hälsofarliga lägenheter
19

. 

     Syftet med Egnahemsrörelsens var, att möjliggöra för arbetarfamiljer att förvärva en egen bostad. Det som 

kännetecknade dessa bostäder var att de skulle vara så bra som möjligt ur sanitära, moraliska och ekonomiska 

synvinklingar På flera orter i Sverige har egnahemsbostäder tillkommit genom arbetsgivarens medverkan, 

exempelvis i Huskvarna och Höganäs. På andra platser har egnahemssamhällen uppstått på initiativ av 

privatpersoner eller allmännyttiga företag, som exempelvis Strömslund som beskrivs i denna uppsats, ”samt vid 

Dufbo och Solhem nära Stockholm.”
20

. I Göteborg utvecklades egnahems verksamhet genom kommunens och 

privata personers försorg. ”På Östergötlands landsbygd har sedan 1889 funnits en egna-hemsförening, som i och 

utanför ett flertal städer uppfört egna hem. Vid tillträde af egendom betalades 1/10 af värdet, hvartefter 

amorteringen uppgår till 2-3 proc.”
21

 Ovanstående text är hämtad ur: Nordisk familjebok. Konversationslexikon 

och Realencyklopedi.  Ny, reviderad och rikt illustrerad upplaga. Sjätte bandet .Degerberg – Egyptologi, s 1454 – 

1457. Artikeln är författat av von Koch, Gerhard Halfred (1872 – 1948). Von Koch var till yrket redaktör och 

socialpolitisk skriftställare. 

Var egnahemsrörelsen enbart en fråga om arbetarbostäder eller fanns det drivkrafter inom rörelsen, som hade 

andra motiv?  Följande citat är hämtat från Niels Edlings doktorsavhandling Det fosterländska hemmet. 

Egnahemspolitik, småbruk och hem ideologi kring sekelskiftet 1900. ”Hemmet är ju för familjen, hvad landet är 

för folket, det är fosterlandet i miniatyr […] Den hemlöse blir lätt den samhällslöse, den fosterlandslöse, den 

själfiske kosmopoliten, som menar sig inte hafva samhället att tacka för och intet tror sig skylla detsamma”.
22

 

                                                      
14

 Hossein Sheiban, Den ekonomiska staden. Stadsplanering i Stockholm under senare hälften av 1800-talet Diss., 

Stockholms universitet.  Lund: Arkiv förlag 2002, 109. 
15

 Ibid, 106. 
16

 Ibid,  
17

 Ibid,  
18

 Ibid, 109-110. 
19

 Betänkande av Egnahemskomitén. Stockholm: 1901, s.12. 
20

 Gerhard, Halfred von Koch, Nordisk familjebok. Konversationslexikon och Realencyklopedi. Ny reviderad och rikt 

illustrerad utgåva. .Sjätte bandet Nordisk familjeboks förlag aktiebolag: Stockholm, 1907,  1454.  
21

 Ibid, 1455-1457. 
22

 Niels Edling. . Det fosterländska hemmet. Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900 

Diss., Stockholms universitet. Stockholm: 1996, 352. 
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Citatet är författat av Richard Conricus, komminister och egnahemsskribent; Aron Rydberg, lektor i historia, samt 

Rudolf Abelin, trädgårdsdirektör och skriftställare. Citatet är daterat 1899. Av detta citat och Edlings avhandling i 

övrigt framgår det att drivkrafterna inom egnahemsrörelsen utöver själva bostadsfrågan hade en stark 

fosterlandskärlek, jag vill drista mig till, att kalla rörelsen för en organisation med ett inslag av nationalism. 

 

   

1.2.2   Om Eduard L. Albert 

 

Tidigare forskning om E L Albert har jag studerat i bland annat Bengt Lindströms bok Strömslund: Sveriges 

äldsta egnahemsområde. Lindström var född i Göteborg, 1970 flyttade han med familjen till Trollhättan. Han 

arbetade först på drätselkammaren och blev senare Trollhättans första kulturchef. Lindströms stora intresse var 

lokalhistoria
23

. I samband med Strömslunds hundraårsjubileum 1989 ombads Lindström 1990 av Strömslunds 

pojkar och Strömslunds flickor (numera sammanslagna till Strömslundföreningen), att skriva en bok om 

Strömslund 
24

, Sveriges första i detalj planerade egnahemsområde.
25

 

Lindström är numera avliden då han gick bort i april 2016 vid en ålder på 82 år
26

. Det ska tilläggas att Lindström 

inte var utbildat historiker. 

     Lindström beskriver E L Albert på följande sätt ”Brobyggaren som blev samhällsbyggare”.
27

 E L Albert var 

född i Schwerin i Tyskland den 15 augusti 1846. Han utbildade sig till maskiningenjör i Schweiz med 

specialkompetens på brobyggen och deltog exempelvis i byggandet av den Transsibiriska järnvägens brobyggen.
28

  

1880 köpte E L Albert och hans ryskfödda fru Marie eller Mascha, som hon kallades, Godset Strömsberg. De 

första åren fungerade det som sommarbostad åt familjen Albert. 1885 hade E L Albert avslutad sina arbeten 

utomlands och han och Marie emigrerade till Trollhättan i Sverige. Där bodde de fram till dem avled. Marie dog i 

barnsäng 21 februari 1892 i en ålder av 38 år. E L Albert donerade efter detta en summa pengar som ekonomisk 

bas för det första sjukhuset i Trollhättan, där skulle det finnas ett antal sängplatser för havande kvinnor. Marie 

Alberts sjukhus invigdes år 1912.
29

 

     Eduard L Albert var med andra ord en invandare, som så många är i Trollhättan idag. E L Albert var också en 

innovatör vilket jag återkopplar till i undersöknings/substans kapitlet. Det var bland annat på godsets Strömsbergs 

ägor som E L Albert grundade Egnahemskolonin Strömslund, som enligt min vetskap var den första reglerade och 

detaljplanerade egnahemskoloni.
30

 

     Angående E L Albert har jag också valt, att använda utdrag av boken Vid fallen. Om Trollhättebygdens 

historia, författare Daniel Larsson. ”Larsson är född 1970[…] han disputerade 2006 på en avhandling rörande 

                                                                                                                                                                                        
 
23

 Susanne Engdahl-Jensen. Förre kulturchefen Bengt Lindström död. 2016-04-11.  Ttela  (Trollhättans tidning).  

http://www.ttela.se /(Hämtad 2018-05-05) 
24

 Bengt Lindström. Strömslund Sveriges äldsta egnahemsområde. Nossebro:1991, 5. 
25

Leif Löf och Alvar Billfeldt . Detaljplan för Strömslund, etapp 1. Trollhättans kommun: 2003, 2. 
26

 Susanne Engdahl-Jensen .Förre kulturchefen Bengt Lindström  död. 2016-04-11 Ttela (Trollhättans tidning). 

http://www.ttela.se/(Hämtad 2018-05-05) 
27

 Bengt Lindström. Strömslund Sveriges äldsta egnahemsområde. Nossebro: 1991, 12. 
28

 Ibid, 12. 
29

 Ibid, 12. 
30

 Leif Löf och Alvar Billfeldt. Detaljplan för Strömslund, etapp 1. Trollhättans kommun: 2003, 2 

http://www.ttela.se/(Hämtad
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befolkningsförhållande i Sverige under 1600- och 1700.talen. Larsson är sedan 2002 verksam som lärare och 

forskare vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.”
31

      

Angående frågan om E L Alberts motiv för sitt engagemang framkastar Larsson, att drivkraften kan ha varit 

politisk. 

     Socialismen var på frammarsch i industrisamhället vid fallen och Albert var inte förtjust i socialismen, han 

hade en föreställning om att när arbetarna ägde sina fastigheter skulle de hålla sig borta från vänster-

proletariatet.
32

 

     Jag har dessutom läst Inger. R. Falks C-uppsats ”Egnahemkolonien Strömslund” med underrubriken ”E. L. 

Albert en man av sin tid”.  I. Falks arbete är ganska nära mitt, men vi har inte exakt samma källor och bearbetar 

källmaterialet på olika sätt. Våra slutsatser skiljer sig också på avgörande punkter.  

Falk drar slutsatsen att E L Albert i slutändan krävde Trollhättans stad på pengar och andra rättigheter för sitt 

livsverk.
33

  Enligt Larsson var Strömslund ”knappast någon lönsam affär”
34

 för E L Albert. Strömslund övergick i 

Trollhättans ägo i samband med att orten fick stadsprivilegier 1916
35

. För att räkna om priser till dagens värde har 

jag bland annat använt mig av webbsidan Ekonomifakta.se/Inflation. /ansvarig Fredrik Carlgren från år 2015.  

Slutligen angående eventuella likheter mellan E L Albert och O von Bismarck har jag använt mig av McKay et al 

A history of world societies. Tionde upplagan från år 2015 samt ett en artikel ur Nationalencyklopedin. Litt: 

Edward.Engelberg fött 1929- 01- 21 ( German, American comparative literature educator) et al (fullständig 

författarlista finns i fotnot 36). ”Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd.” 

(3: upplaga.  1972). Tryckort Göteborg 1990, utgiven av Bra Bocker AB i Höganäs. Artikeln s titel: Bismarck, 

Otto von, s. 596 - 597
36

 

     E L Albert gick ur tiden den 27 januari 1924, han somnade in hemma på godset Strömsberg.
37

.  

 

1.2.3.  Trollhättan och egnahemskolonin Strömslund 

 

Angående Trollhättan har jag även här valt, att ta utgångspunkt i boken Vid fallen. Om Trollhättebygdens historia, 

författare ” Daniel Larsson. Larsson är som tidigare omtalat född 1970 [… ] han disputerade 2006 på en 

avhandling rörande befolkningsförhållanden i Sverige under 1600 och 1700-talen. Larsson är sedan 2002 verksam 

som lärare och forskare vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.”
38

 Boken berättar 

Trollhättebygdens historia i stora drag, från jägare–samlarsamhälle till brukssamhället ”Sågarbyn” till 

industrisamhället fram till idag. Industriverksamheten är inte lika stark, som den var för några decennier sedan. 

                                                      
31

 Daniel Larsson. Vid fallen. Om Trollhättebygdens historia.  Trollhättans stad: 2011, omslag. 
32

 Ibid, 218. 
33

 Inger Rynvall-Falk. C-uppsats.  Egnahemskolonien Strömslund-E.L. Albert en man av sin tid. Gotland: 2008, sidnummer 

finns ej. 
34

 Daniel Larsson. Vid fallen. Om Trollhättebygdens historia.  Trollhättans Stad 2011, 218. 
35

 Bengt Lindström. Strömslund Sveriges äldsta egnahemsområde Nossebro: 1991, 39  
36

Edward Engelberg, Eric Eyck, Lothar Gall, Gustaf Jacobson och Hans Ulrich Wehler. Bismarck Otto von 

Nationalencyklopedin.  3 uppl,  1972.  Höganäs:.Bokförlaget Bra Böcker AB, 1990, 596 – 597. 
37

 Bengt Lindström. Strömslund Sveriges äldsta egnahemsområde. Nossebro: 1991, 12. 
38

 Daniel Larsson. Vid fallen. Om Trollhättebygdens historia. : Trollhättans Stad: 2011, Omslag. 
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Men fortfarande viktig. Epitetet ”Den kreativa staden” lever kvar. I dag krävs en kvalificerad utbildning om man 

vill vara säker på att få ett arbete i Trollhättan.
39

 

Trollhättan är en ung stad, staden fick stadsrättigheter 1916. Samhället har med få undantag genom tiderna 

alltid haft en stor invandring. Enligt statistiska prognoser för år 2019 förväntas kommunens folkmängd överskrida 

60 000 personer ”befolkningsprognos för Trollhättans kommun 2012-2022”.
40

  

     Trollhättan är en ständigt befolkningsmässigt expanderande mångkulturell kommun. Området har sen långt 

tillbaka i tiden varit ett samhälle präglad av migration. Trollhättan är nästan synonymt med stor bostadsbrist
41

 och 

har så varit genom alla tider
42

 

Fallen som tidigare ställde till bekymmer för båtar, som skulle passera, har numera en positiv betydelse för 

staden. Det insåg även ”staten, som allt sedan Gustav Vasas tid haft ett vakande öga på fallen knöt med 

övertagandet av Kanalbolaget 1905 än starkare band till orten och bara några år senare[…] producerades stora 

mängder elektricitet vid Trollhättans kraftstation”.
43

 

Östra sidan av älven tillhörde helt och hållet ”Nya Trollhätte Kanalbolag”, som för det första inte tillät någon 

friköpning av tomter och för det andra hade man tuffa arrendebestämmelser. Därför bildades 

”nybyggarsamhällen” i  Stavrelund, Skoftebyn och Strömslund.
44

 

Västra sidan av älven tillhörde då Vassända -Naglum socken. Här kunde man friköpa tomter. Då Kung Oskars 

bro var färdigbyggd 1889 öppnades möjligheter för att flytta dit. Till en början blev det en slumpmässig 

bebyggelse. Det var då E L Albert började engagerar sig i byggandet och grundade Sveriges första reglerade och 

detaljplanerade egnahemskoloni Strömslund. 

     I Strömslund bodde framför allt arbetarfamiljer. Familjeförsörjaren, alltså mannen fick då nära till arbetet. 

Detta var en del av E L Alberts filosofi E L Albert betonade, ”att de sanitära förhållande skulle bli så bra som 

möjligt. Det anordnades renhållningsgator, brunnar, branddammar, sköljinrättningar m.m.”
45

 

I Strömslund var det möjligt för en arbetare att med egen arbetsinsats uppföra ett hus till en kostnad av 1000 

Skr. Omräknat till år 2017 års värde blir detta 59 494 Skr
46

. En bok jag haft nytta av, är boken Vad kostade det?
47

  

Med underrubriken: Priser och löner från medeltid till våra dagar (år 2011, sjätte upplagan). Bokens författare är 

Lars. O. Lagerqvist, ledande expert inom svensk numismatik (läran om mynt och medaljer). Sedan 1951 har 

Lagerqvist varit knuten till Kungliga Myntkabinettet. Han har publicerat ett stort antal böcker inom numismatik, 

historia och kulturhistoria. Med hjälp av denna bok fick jag fram, att en industriarbetare inom metallbranschen år 

1900 hade 61,3 timmars arbetsvecka och tjänade 0:36 kronor per timme omräknat till 2017 års handelsvärde 

                                                      
39

 Daniel Larsson. Vid fallen. Om Trollhättebygdens historia.  Trollhättans Stad: 2011. 20, 84,106 
40

 Befolkningsprognos för Trollhättans kommun 2012-2022. Trollhattan.se 
41

 Lina Persson SVT nyheter/ väst Bostadsbrist i nästan hela Västra Götaland. Publicerad 2016-07-09. Uppdaterad  2016-07-

14https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/bostadbrist-i-nastan-hela-vastra-gotaland (Hämtad 2018-05-05). 
42

 Daniel Larsson. Vid fallen. Om Trollhättebygdens historia. Trollhättans Stad, 2011, 296-306. 
43

 Ibid, .340. 
44

 Bengt Lindström. Strömslund Sveriges äldsta egnahemsområde. Nossebro: 1991, 9. 
45

 Ibid,  
46

 Fredrik Carlgren Ekonomifakta.se.2018-01-12 https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Rakna-

pa-inflationen / (Hämtad 2018-05-08). 
47

 Lars O Lagerqvist. Vad kostade det? Priser och löner från medeltid till våra dagar. Sjätte upplagan  Lund: Historiska 

Media och  Lars Lagerqvist, 2011, 145. 

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Rakna-pa-inflationen%20/
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motsvarar detta 20 kronor och 40 öre för industriarbetare inom metallindustrin. Tomtarrendet uppgick till 27 

kronor per år detta motsvarar 1530 kronor i handelsvärdet år 2017
48

 och tomten var vanligtvis 600 kvadratmeter.
49

  

 

1.3 Metod och källor 

Då min uppgift handlar om en enskild person Eduard L Albert och hur egnahemsrörelsen kan förstås genom 

honom har jag valt att anlägga ett mikrohistoriskt perspektiv. 

Vad är mikrohistoria? 

 Detta är ett perspektiv som innebär att vi försöker komma historiens många vanliga människor 

nära, alla dem som genom sina liv och sina handlingar har skapat historien […] Det är några 

förhållanden som […] är utmärkande för mikrohistoria. För det första är det fenomen som vårt 

forskningsintresse utgår från något mycket begränsat. Det kan handla om en specifik händelse 

[…] eller en enskild individ. […] för det andra, om att besvara ”large questions in small places”, 

för att citera den amerikanska historikern Charles Joyner. […]. Ett tredje utmärkande drag för 

mikrohistoriska studier är synen på vanliga människor som självständiga aktörer i historien […] 

.Begreppet  ”agency” är centralt och kan närmast översättes med aktörskap .I mikrohistorien 

framträder människor med egna strategier, handlingsutrymmen och föreställningar, och det 

enskilda livsödet blir en berättelse med egen logik och relevans. 

 

Anna Götlind, professor i historia vid Stockholms universitet och Helena Kåks, fil. Dr i Kultur och 

samhälle har skrivit boken ”Mikrohistoria - en introduktion för uppsatsskrivande studenter”, som 

omtalat ovan är det denna metod som arbetet med denna uppsats utgår ifrån.  

     Detta arbete utgår ifrån kvalitativ metod. Min utgångspunkt när det gäller att hitta källor har varit att hitta så 

mycket material som möjligt om E L Albert och egnahemsrörelsen. 

     Materialet jag hittade var följande: 

Eduard L Albert ”Beskrifning öfver Egna hem kolonien Strömslund”, 1973 (1902). Återutgiven av föreningen 

Strömslundpojkar 1973. 

AW. Edelsvärds artikel Plan och byggnadssätt för Landsortsstäder och Förstäder ur Tidskrift för byggnadskonst 

och ingeniörvetenskap.  Maj 1859. Edelsvärd var bland annat utbildat arkitekt.
50

 

     Betänkande af den utaf Kongl.Maj:t den 10 juli 1899 tillsatt  Egnahems kommittén band I förslag och 

motivering och bilaga, Stockholm 1901. 

     E L Alberts bok Beskrifning … är en trovärdig källa av flera skäl, dels finns det egnahems hus kvar i 

Strömslund byggda enligt Alberts anvisningar. Dessa hus är idag K-märkta. Jag har dessutom besökt 

Strömslundföreningen och haft tillgång till deras gedigna foto och dokument-arkiv, där det finns kvitton och 

lånehandlingar från egnahems husaffärer, som stämmer överens med E L Alberts anvisningar och beskrivningar i 

                                                      
48

 http:/Rodney Edvinsson:  associate professor in economic history Stockholm university and Pro FundaFellow, Swedish 07-

14Collegium for advanced study. /historicalstatistics.org/(Hämtad 2018.05-08)- 
49

 Bent Lindström. Strömslund Sveriges äldsta egnahemsområde. Nossebro: 1989, 9. 
50

 Adolf Wilhelm Edelsvärd, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16599, Svenskt biografiskt lexikon (art 

av Bengt Hildebrand.), hämtad 2018-05-20. 
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boken Beskrifning […] Boken är förstås författat av E L Albert själv och det finns risk att vinklingen är något 

subjektiv, men E L Albert hänvisar i sin bok till personer som bidragit med tips och råd.
51

 

     Jämför man sedan Edelsvärds anvisningar och beskrivningar i artikeln Plan och byggnadssätt […] med E L 

Alberts ”handbok” i egnahemsbygge stämmer innehållet i dessa två publikationer överens. Detta faktum stärker 

antagandet, att både källorna är trovärdiga. Därtill kommer mina visuella iakttagelser under mitt besök hos 

Strömslundförenigen 2018-02-20. Föreningen har en hemsida stromslundforeningen.se. Där finns det lite 

information och bildspel. I Samband med att E L Albert lämnade egnahemsrörelsens scen har jag använt mig av 

följande handlingar: Albert E. L 1916. Gåvobrev.  (Strömslundföreningen,) Albert E, L. 1916. Överlåtelse.  

(Strömslundföreningen), Albert E. L. 1917 Köpekontrakt (Trollhättans stadsarkiv)  

      Vad källan ”Betänkande af Den utaf Kongl. Maj:t den 10 juli 1899 tillsatta Egnahemkommittén band I. 

Förslag och motivering, är det min uppfattning, att uppdragsgivaren till detta verk och den ansvariga kommittén 

borgar för att även detta är en trovärdig källa.  

I min strävan efter att hitta så mycket material som möjligt om egnahemsrörelsen och Eduard Leopold Albert, har 

jag sökt på plats i Trollhättans stadsarkiv, där hittade jag mycket material om E L Albert och Strömslund. Jag har 

haft telefon och mail kontakt med arkivarien i Vänersborg stadsarkiv som bidragit med ytterligare material om 

Albert. Jag har även sökt i databaser exempelvis Libris och Sondera. Att hitta Edelsvärds artikel (Bilaga 2) var int 

lätt, jag visste att den skulle finnas men inte hur jag skulle få tag i den. Det blev ett antal timmars sökande i olika 

databaser och en hel del testande med diverse sökord till slut gav mitt sökande utdelning som det framgår av 

bilaga två. 

Jag har primärt valt mina källor utifrån deras relevans i förhållande till syfte och frågeställningar, vissa 

ombearbetningar har varit nödvändiga under arbetets gång.  

Definition av avgränsningar. Uppsatsen begränsas dels tematisk dels kronologisk. Det första temat i 

undersökningsdelen avhandlar egnahemskommitténs betänkande, detta arbete pågick under perioden 1899-1901. 

Uppsatsens andra tema avhandlar E L Alberts projekt egnahemskolonien Strömslund, E L Albert tog aktivt del i 

arbetet med kolonien från 1889 till 1916. 

 

2. Undersökningsdelen. 

 

2.1 Hur resonerade man kring egnahemsfrågan i tidens viktigaste dokument i frågan Egnahemkommitténs 

betänkande och vilken information ges om den tyska egnahemsrörelsen? 

 

En allmän tanke bakom Egnahemsrörelsen var, att det på flera orter rådde brist på arbetarbostäder. Ifall det fanns 

lediga hyresrätter, ville hyresvärden oftast inte hyra ut lägenheter till familjer med många barn.
52

   

Ockerhyror, trånga bostäder i förhållandet till antalet hyresgäster samt inneboendesystem
53

. 

                                                      
51

 Eduard Leopold Albert. Beskrifning öfver Egna hem kolonien Strömslund 1973 (1902), Återutgiven av föreningen 

Strömslundpojkar 1973, 3-4. 
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Egnahemkommittén ansåg också att ett eget hem, hus på landet eller lägenhet i staden skulle ge arbetaren en 

självtillfredsställelse som skulle få ett positivt inflytande på hela hens livssyn. Renovering av fastigheten och 

amorteringar skulle komma arbetarfamiljen till godo. Detta kanske i sin tur var en drivkraft, som gjorde, att både 

arbetaren och dennes barn blev arbetsamma och sparsamma
54

, då amorteringar betalar man till sig själv i motsats 

till när man bor i en hyresrätt. 

     Egnahemkommittén betonar viktigheten av, att arbetaren uppnår självständighet och oberoende och förbättrar 

hens status i samhället, egna hem är en viktig förutsättning för, att uppnå dessa livsvillkor.
55

  

Ett annat motiv som talar för egna hem idén är att det även blir till fördel för arbetsgivaren. Då arbetaren hade 

en bra bostad med utrymme för sin familj, nära arbetsplatsen ökade detta möjligheten för att hen stannade kvar vid 

denna.
56

 

Egnahemsrörelsen var en samhällsfråga. Jag citerar egnahemkommittén: ”En bofast, sjelfständig arbetarstam 

bildar alltid ett tryggt och pålitligt element i samhället”
57

 

Egnahemsrörelsens betydelse för utvandringen framgår med all tydlighet av följande citat: ”Med allt skäl torde 

jemväl kunna antagas, att det egna hemmet skall hos arbetaren stärka känslan för hembygd och fosterland, hvilket 

i sin mån bör minska benägenheten att utvandra”.
58

 

Ett egna hem kunde också motiveras från en helt annan synvinkel. Det kunde enligt egnahemkommittén bli ett 

hem för två familjer. Ägaren och hyresgäster. Detta var försvarbart fast det var ett egna hem, då det underlättade 

kostnader för ränta och amorteringar för ägaren. Som dessutom efterhand som arbetarens (husägarens) familj 

växte och barnen blev äldre kunde behöva ett extra rum. Det rum som hyresgästen tidigare disponerade över.
59

  

Man kan våga att göra antagandet, att det också varit en fördel för hyresgästen, då denna åtminstone för en tid 

hade ett boende till ett hyggligt pris och kanske under den tiden haft möjlighet, att spara till den handpenning, som 

eventuellt behövdes för att få lån till ett eget egna hem. Med tanke på periodens bostadsbrist var antagligen många 

hyresgäster nöjda med att få husrum även om det bara var för en tid.  

I Betänkande av Egnahems-kommittén finns det också reseberättelser från studieresor till exempelvis Tyskland 

och England för att undersöka, hur man i dessa länder förhöll sig till arbetarbostadsfrågan i allmänhet och i 

synnerhet förhållningssättet till Egnahems-frågan i dessa länder
60

.  Jag har valt att undersöka Tyskland lite mer på 

djupet, då min uppsats huvudperson E.L. Albert hade sitt ursprung där. Tyskland besöktes av Egnahems 

kommittés medlemmen P. Waldenström. 
61

 

I Berlin gjorde han upptäckten att bostadssituationen för arbetare inte var olik den i Stockholm, som beskrivits 

i uppsatsens forskningsläge. Avsnitt 1.2.1 Om Egnahemsrörelsen. Bostadssituationen förr i Berlins 

arbetarbefolkning var med andra ord katastrofal.
62

 

Efter Berlin besökte Waldenström bland annat Leipzig jag väljer att citera Waldenström ”Däremot kunde jag ej 

nog beundra, hvad som var gjort i Leipzig. Den genom sitt Conversationslexikon vidt bekanta bokförläggaren 

                                                      
54
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Meyer har där nedlagt många millioner mark på uppförandet af sunda, trefliga och i allo väl inrättade bostäder för 

arbetare.”
63

 

Waldenström beskriver än vidare, hur det fanns s. k Kinderbewahranstalten alltså förskolor, där man tog hand 

om de små ännu icke skolpliktiga barnen under tiden föräldrarna arbetade
64

. Kinderbewahranstalten i Tyskland 

var ganska tidiga med denna typ av barntillsyn med tidigt avses slutet på artonhundratalet. 

     Jag ska avrunda beskrivningen av Waldenströms Tysklandsresa med hans besök i Essen. Där hade han innan 

sitt besök kontaktat direktionen för Krupps fabriker och meddelat sin ankomst och sitt ärende, som bestod i att 

studera Krupps arbetarbostadsanläggningar. Enligt Waldenström, är Krupps ”den största fabrik som finnes på 

jorden”. 
65

 Vidare enligt Waldenström hade Krupps verksamhet år 1888 20 960 anställda.  1891 hade antalet stigit 

till 24 084. 15 935 av dessa arbetade på Krupps verkstäder i Essen, de övriga på Krupps verk på annat håll.
66

 Nu 

följer än ett citat av Waldenström: ”Sedan dess har antalet ständigt ökats, så att den Kruppska befolkningen nu 

utan överdrift kan uppskattas till mer än 100 tusen personer eller i det närmsta Malmö stads invånarantal två 

gånger om”
67

 Nu kommer jag till det essentiella i detta sammanhang; arbetarbostäderna.
68

  

     Krupp byggde de två första bostadshusen år 1862. Ett år senare byggde han sin första” arbetarkoloni”,
69

 som 

kallades Alt-Westend. ”År 1871-1872 byggdes tre kolonier med tillsammans 424 bostadslägenheter om 2-5 

rum”
70

. Under perioden 1872-1874 byggde Krupp en hel stad -Kolonie Cronenberg- som bestod av 221 

flerfamiljshus med sammanlagt 1356 lägenheter i storleksordningen 2 till 5 rum. Waldenström, som ledsagades av 

ingenjören Herrman von Eichen, uttryckte sin förvåning över den snabba byggnadsverksamhet till von Eichen, då 

svarade denna utan att tveka: ”Ja Krupp har ett sådant hufvud, att när han fått en ide, så skall den utföras strax. 

Han är en kung utan riksdag.”
71

 

     År 1874 började Krupp börja en stad till – Alfredshof – till skillnad från Croenenberg bestod den nya staden av 

enfamiljshus både enstaka och sammanbyggda men alltid skilda åt genom brandmurarna. Varje bostad bestod av 3 

till 4 rum” med veranda, källare, klosett o. s. v.”
72

 Detta sätt att bygga var dock mer kostnadsintensivt än 

flerfamiljshusen.
73

 

     Kronan på verket av alla Krupps verk, var dock enligt Waldenström Alten Hof, som var en koloni för gamla, 

invalider, uttjänade arbetare och arbetaränkor, som bodde i en stad som bestod av några hundra villor. Varje hus 

hade en tillhörande liten trädgård. Invånarna i Alten Hof bodde hyresfritt. Enligt ingenjör von Eichen hade Krupp 

följande relation till Alten Hof : ”Detta är Krupps älsklingsstad idén fick han i arv efter sin fader” sade von 

Eichen, som tillika berättade, att Krupp, när han kommer hem från resor, alltid först besöker Alten Hof
74

. 

Waldenström blev väldigt imponerad av detta vilket jag återkommer till i diskussionen. 
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     Avslutningsvis angående dessa influenser som man inspirerades av från utlandet, ett axplock ur kraven  som 

den engelska staten ställde på låntagare till statliga lån i egnahemssyfte ”Att huset skall vara brandförsäkrat och 

hållas i gott skick såväl från sundhedssynpunkt som i öfrigt
75

[…]Att huset icke får användas för försäljning af 

rusdrycker eller på något sätt, som är till skada för närliggande hus samt att den lokala myndigheten eger rätt att 

inspektera huset”. 
76

  Detta var några av kraven, man ställde på låntagare av statliga lån i England. Även för 

Sverige och Egnahemskommitténs arbete var dessa viktiga motiv för att även staten skulle gynna 

egnahemsverksamheten genom lån, som var upplagda på ett realistiskt sätt för arbetaren
77

. Man avsåg två sorters 

lägenheter ”De till egna hem afsedda lägenheterna böra enligt kommitténs mening delas i två slag: 

jordbrukslägenheter, avsedda för idkande af jordbruk i egentlig mening, och bostadslägenheter, avsedda 

företrädesvis till bostad.”
78

 

     Storleksmässigt hade egnahemkommittén få enkla synpunkter. Man angav inga exakta mått, men ansåg att det 

var bättre att tänka generöst istället för motsatsen. Däremot ansåg man det vara nödvändigt med en begränsning 

av bostadens värde. Detta beroende på tomt och jordpriser, det senare avgörande för framför allt 

jordbrukslägenheter. Kommittén hade räknat på detta och kommit fram till att 4000 kr var maxgränsen för en 

jordbrukslägenhet köpt med hjälp av statslån
79

. För bostadslägenheter var gränsen 3000 kr.
80

 

 

2.2 Hur ansåg Eduard L Albert, att ett egnahemsområde skulle vara organiserat (ekonomiskt och 

byggnadstekniskt)? 

 

För att den eventuella läsare som inte känner till E L Albert och för att försöka att förstå Alberts motiv till att 

grundlägga egnahemkolonien Strömslund, är det viktigt att studera kolonien närmare. Det förefaller även 

nödvändigt att gå på djupet med vissa detaljer i Strömslund, då det underlättar att se varifrån E L Albert fick sin 

praktiska inspiration och sitt hygientänk. 

     Jag tänker inleda detta avsnitt där det förra slutade. Den ekonomiska frågan med följande citat av E L Albert 

hämtat ur Alberts egna Beskrifning öfver Egna hem kolonien[…] boken tydliggör Alberts tanker i den ekonomiska 

frågan:      

Såsom samhället nu utvecklat sig, insåg jag att visserligen under 

en ganska lång tid utgifterna för Strömslund skulle icke så  

obetydligt öfverstiga inkomsterna; men då jag nu en gång 

mottagit arbetarna på mina ägor, syntes det mig vara nära nog 

min moraliska skyldighet att ordna så inom kolonien, att de  

hygieniska förhållandena måtte blifva så tillfredsställande som 

omständigheterna tilläte
81
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 Egnahem kommitténs bostadspris var baserade på statslån. Arbetarna i Strömslund var hänvisade till att låna 

privat av E L Albert eller få rekommendation av honom till lån i Trollhättans Sparbank
82

, där han var en av 

huvudmännen. E L Albert var ingen ”Bankomat” han var noga med, att pröva arbetarens kreditvärdighet och i 

vissa fall krävde han, att denna sparade ihop en del av kostnaden för det egna hemmet
83

. 

      E L Albert var dock en av dem första till att förespråka statliga lån med syfte att köpa en egnahembostad.
84

 

Där Egnahemkommittén tänkte generöst
85

, var en av Alberts principer det ekonomiska tänket
86

. men kvalité på 

husen, hygien och säkerhet, såväl brandsäkerhet som upprätthållande av lag och ordning, var inget som  E L 

Albert  tummade på. Enligt egnahemskommitténs beräkningar låg max-priset för en egnahem-lägenhet på 3000 

Skr köpt med hjälp av statslån
87

. I Strömslund var regeln att arbetaren inte lejde byggföretag till hela arbetet, utan 

att arbetaren på sin fritid själv utförde större delen av byggnadsarbetet. Därför blev kostnaden för en lägenhet med 

ett rum och kök 1000 Skr
88

. Ett hypotetisk antagande är att E L Albert också ansåg att då arbetaren varit delaktig i 

byggnationen var arbetaren rädd om sitt hus och noga med skötseln av sin fastighet. De flesta bostadshus i 

Strömslund var envåningshus som rymde tre lägenheter, som vardera bestod av ett rum och kök. Genom att hyra 

ut två lägenheter fick husägaren ett tillskott till att betala ränta och amorteringar.
89

  

     Vad hygienen anbelangade föreskrev E L Albert att varje kvarter delades i åtta tomter varav fyra tomter delade 

på ”en gemensam slask- och afloppsbrunn”.
90

 

     För att man vid avfallshämtning inte skulle behöva köra över tomten och skvätta ut sin mindre trevliga last där, 

anlade man en 8 fot alltså 2.44 meter bredd rensningsgränd/kvarter. Av de boende i Strömslund kallat slaskgata 

(Se bilaga 1). Intill denna slaskgata anlade man utedass, grisstior, sophus, eventuell slaktbod, brygghus med 

vattenavlopp i slaskbrunnen samt vedbodar så att vedkörning inte skulle skräpa ner tomten.
91

 

     Förutom den nytta denna anordning har i hygieniskt hänseende, har anledning att förlägga vedbodarna m.m. 

vid gränsen varit att de av timmer solidare boningshusen alla kommer att ligga intill de 52 meter från varandra 

belägna gatorna. ”sålunda på tämligen långt afstånd från varandra, något som vid utbrott af eldsvåda icke 

obetydligt minskar faran för eldens spridning.”
92

 

     Att ta hand om gödsel efter exempelvis 3 familjer var ett projekt, som E L Albert också fick utveckla en plan 

för. Det gjorde han på följande sätt: ”Det blir därför nödvändigt att genast skaffa en plats för öfverskottet, och 

detta måste ske på det sättet, att de flytande ämnena bortledes i dräneringens på sanitärt hänseende lämpligt ställe, 

tills desamma på härför bestämda tider från tomten bortföras”
93
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     Albert anger dålig lukt men framför allt risk för förorening av grundvattnet om inte ovanstående föreskrifter 

följdes noggrant
94

.  

     När det handlade om uppsamling av sopor och slask samt dränering finns det i Alberts bok Egnahemkolonien   

Strömslund  en 3,5 sidor lång beskrivning  med centralpunkter/anvisningar om detta. Jag ska inte komma närmare 

in på dessa
95

. 

     Det finns en annan av ”E L Alberts innovationer” som jag vill fördjupa mig i: sköljinrättningarna, de var 

egentligen inte Alberts uppfinning, därav citationstecknen ovan,  Albert hade ”importerat” idén från Italien.
96

 Jag 

vill låta E.L Albert berätta med egna ord om än med några förkortningar: 

 

Den italienska sköljinrättningen består af en rymlig, rektangulär cementerad behållare, till skydd mot 

solen försedd med tak. I denna behållare inledes det lilla vatten som under de torra somrarna och 

under söderns sol kan samlas […] Ett rektangulärt skjul af resvirke och bräder [… ] på cementerad 

botten skyddar de besökande mot sol, regn, snö och blåst […] i dess midt äro anbragta fyra stycken 

intill hvarandra liggande hoar […] en hvar af dessa pumpas friskt vatten, och användas alltid två 

stycken af ett sköljlag. Den första nyttjas till förberedande sköljning, den andra till efter- och 

rensköljning, hvarpå vattnet aftappas i dräneringen samt nytt vatten tages till ny tvätt. På samma tid 

kunna således två lag använda inrättningen. Af dessa sköljinrättningar hafva hittils iordningställts 

fyra stycken, till hvilka tages vatten i Strömslunds s. k. brandbrunnar […] Aftappningen sker genom 

en lång träpropp som räcker öfver vattnets yta och tages ur efter verkställd sköljning. I varje sköljhus 

finnas regler för begagnande af inrättningen  
97

 

 

Sköljinrättningarna va r dåtidens tvättstugor.
98

 

     Som det framgår av citatet ovan fanns det brandbrunnar i Strömslund, likaså fanns det två centralt belägna 

branddammar samt 27 hushållsbrunnar.
99

 

    E L Albert argumenterade för att tomterna inte får bli för stora till ytan, då det medför att kolonins område blir 

för omfattande. Detta skulle i sin tur leda till att fabriksarbetaren får lång gångväg till arbetet och därför kanske 

inte hinner hem och äta lunch i lugn och ro på sin 1 1/4 timmes lunchrast. Albert betonar att det är bättre både för 

familjelivet och för arbetarens hälsa att maten äts i hemmet direkt från spisen. Istället för som det var brukligt, att 

arbetaren fick maten bragt till sig på jobbet, då den ofta mer eller mindre hade kallnat innan den kom fram.. 

     E L Albert ansåg, att en tomt på 600 kvadratmeter är lagom. Bostädernas avstånd till varandra är tillräckligt 

stor ur hygien och trivselsynpunkt och tillräckligt stor för att minska spridningsrisk vid brand.  

Mer om detta i gatuplaneringen. ”Längdgatornas bredd har bestämts till 13 meter, särskild med hänsyn till 

eldsvåda. Trottoarernas bredd är 3,5 met. Tvärgatornas bredd är fastlagen till 9-10  met motsvarande minskning 

för trottoaren.”
100
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     E L Albert var också mån om trivseln i området i form av alléträd utmed trottoarerna. Olika arter träd på olika 

gator, planteringar och grönområden där småbarn kunde leka, plats till torg och försäljningsplats hade 

reserverats.
101

 Dessa idéer hade ha möjligen inspirerats av från Edelsvärd (Se bilaga 2) 

     Som tidigare omtalat fanns det också en ordningsmakt i Strömslund. Två polisuppsyningsmän, en ordinarie 

och en extra som var avlönade dels av staten dels av Vassända-Naglums kommun.
102

 Den förstnämde var också 

sundhetspolis. Dessutom fanns en husägar-förening, en sorts grannsamverkan kan man kalla det. Det fanns 

oavlönade brandkorps, brandövningar hölls kontinuerligt sommartid.
103

 Även tillgången till ”maltdrycker och 

spirituosa” var reglerat. Det var förbjudet att sälja sådana drycker i Strömslund. Dessutom befrämjade man 

nykterheten av två ”goodtemplar” loger och en ungdomsloge, ”hvilka alla gemensamt begagna en dem tillhörig 

för deras verksamhet uppförd rymlig byggnad”.
104

 

  

2.3. Vilka motiv kan Eduard L Albert ha haft med sitt engagemang i Egnahemsområdet Strömslund? 

 

Vad var då Alberts motiv till detta samhälle i miniatyr? Efter att ha läst Alberts bok om Egnahemkolonien 

Strömslund är det ett inte otänkbart antagande, att E L Albert drevs av tanken om, att ger man arbetaren ansvar, 

får denna spara ihop pengar till handpenning till sitt hus och vara delaktig i byggandet av huset samt att de boende 

själva deltar i grannsamverkan och brandvaktsverksamhet, då är man med till att forma ansvarsfulla människor då 

dessa är delaktiga i att förbättra sin egen livssituation. 

     Lägger man därtill att arbetaren fick bättre levnadsvillkor, till exempel att i lugn och ro kunna gå hem och äta 

sin lunch, av detta kan man drista sig till slutsatsen, att arbetaren arbetar bättre och som följd av detta ökar 

produktionen detta var bra för industrin. Alberts resonemang i denna fråga leder tankarna till en annan tysk 

samhällskonstruktör (om än i ett annat format) Otto von Bismarck
105

. Vad får mig att associera till Bismarck? Ett 

antagande är att E L Albert som var fött och uppväxt i Tyskland var väl insatt i tidens tyska politiska strömningar 

och inspirerades av dessa och Bismarcks idéer. 

     E L Albert var ekonomisk och noggrann som Bismarck och likt Bismarck lämnade E L Albert ytterst lite åt 

slumpen. Bismarck var en skicklig diplomat. Hans diplomatiska skicklighet tycks bestå i förmågan ”att ständigt 

med alternativa planer i beredskap, påpassligt utnyttja uppkommande konjunkturer och oväntade händelser.”
106

 

Albert var också en ”diplomat” när det handlade om ekonomiska förhandlingar med arbetare och banker. Albert 

hade också förmågan att se alternativa lösningar i nya situationer, han var förutseende.  Både Bismarck och Albert 

var ”samhällsbyggare”, Bismarck i en större dimension, Albert i en mindre. Sett i detta perspektiv kan man 
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kanske våga att dra slutsatsen att ”Alberts” Strömslund var ett ”Bismarcks” Preussen i miniatyr, vilket också blev 

titeln på denna uppsats
107

.   

     Jag vill avsluta detta avsnitt som avhandlar E L  Alberts motiv till hans engagemang i egnahemkolonien 

Strömslund med hans sorti från egnahemsrörelsens ”scen”,  i och med detta undersöka om han skulle ha haft ett 

ekonomiskt motiv till sitt engagemang i Strömslund. 

     E L Alberts överlåtelse av Strömslund består dels av ett gåvobrev plus överlåtelsehandlingar
108

  

Sedan den tätbebyggda egnahemskolonien Strömslund med villakolonien Fagerstrand från och med 

början av innevarande år blivit förenat med staden Trollhättan och därigenom såsom Trollhättans 

förstad utgör en icke oväsentlig del av denna stad, är det önskvärt, att för denna stadsdel snarast 

uppgöres stadsplan, dör att densamma kunde komma i åtnjutande av ordnings-, byggnads-, brand- 

och hälsovårdsstadgan så, att den för hygienen och säkerhet mot eldfara så viktiga frågan om 

vattentillgång på ett ändamålsenligt sätt kan ordnas.
109

 

      För att underlätta uppfyllandet av dessa önskemål och för att tillmötesgå däri Trollhättans stad, 

giver och överlåter jag undertecknad E. L. Albert härmed” 
110

[ …] 

 1:o)  ”Att det åligger Trollhättans stad att på sin egen bekostnad upprätta fullständig karta över de 

överlåtna områdena, vilka skola avsöndras från ovannämnda hemman, samt att ensam vidkännas alla 

kostnader för fastställandet av avsöndringen och lagfart å densamma, däri inbegripit stämpelavgift till 

gåvobrevet. 

  

”Fullmäktiga beslöto enhälligt, att godkänna och antaga förestående förslag till överlåtelse och gåvobrev samt 

enhälligt, att för överlåtelsehandlingen omnämnt bevilja ett anslag å 16 000 kr, att utgå av lånade medel.” 

Jag vill tillägga att 16 000 kr i år 1916’s värde motsvarade 579 200 år 2017.
111

” 

 

Dessutom finns det ett köpekontrakt
112

 daterat 1917 – 11 - 28 där E L Albert säljer sina fastigheter  Torsered 

eller Strömsberg och 1/8 mantal  Kirten, det sammanlagda värdet var 355 066 Skr ansåg E.L. Albert, men 

Trollhättans stad fick köpa dessa för 190 000 Skr i  1917’års värde motsvarande 5 452 073 Skr i 2017 värde.
113

 

     Jag kan göra en liten jämförelse. En nybyggd bostadsrätt med fyra rum och kök i ett radhus i ett angränsande 

område till Strömslund kostar i dagens värde 2.5 miljoner kronor. Detta är inte en helt exakt jämförelse men kan 

ändå ge en liten uppfattning om prissättningen. Strömsberg är idag Trollhättans absoluta finaste hotell och 

restaurang med namnet ”Hotell Albert”.  

     Då kan man med stor trolighet utesluta att E L Albert blev rik på denna ”affär”. Ett ekonomiskt motiv är därför 

tveksamt. 
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2.4 Vilka samtida idéströmningar påverkade Eduard L Albert gällande t.ex. hygien och brandsäkerhet 

(och var kom dessa ifrån)?    

 

E L Albert var född och uppväxt i Tyskland och Bismarck gillade inte socialister inte E L Albert heller fick vi 

veta i forskningsläget. Men forskningsläget berättade inte om att det kan finnas ett samband mellan det sätt varpå 

Bismarck och E L Albert försökte vinna arbetarnas sympati och skapa distans till socialismen
114

. 

     Bismarck införde sociallagstiftning och nationell hälsoförsäkring 1883, olycksfallsförsäkring 1884 och 

slutligen ålderspension 1889 för att försöka locka till sig socialistiska väljare.
115

 

     E L Albert utförde både praktisk och socialt pionjärarbete under sin verksamma tid i Strömslund.
116

 

Det ligger nära att anta att strömningarna i Tyskland påverkade Albert i hans försök på att hålla arbetarna i 

Trollhättan borta från socialismen. 

     Det finns dessutom en sak till som kan ge en fingervisning om att E L Albert hämtat sin inspiration från 

Tyskland, jag syftar på egnahem kommitténs medlemmen P. Waldenströms resa till Tyskland. Framför allt på 

hans besök i Leipzig och Essen, där man kommit mycket långt med byggandet av arbetarbostäder
117

. 

Då E L Albert som tidigare omtalat var född och uppväxt i Tyskland kan man göra antagandet, att dessa små 

städer av arbetarbostäder inspirerade honom. 

     Angående regler för ägare av egnahemsbostäder i England
118

 kan man se en antydan till att Albert också 

hämtat inspiration där. I England var det förbjudit att sälja alkohol i Egnahemshus om man ville få statliga lån till 

husen
119

. I Strömslund var det förbjudet att sälja alkohol i hela kolonien
120

 

     Beträffande sina rent praktiska planlösningar i egnahem-kolonien Strömslund anser jag, att som den ingenjör   

E L Albert var, fick han sin inspiration från andra inom bygg och stadsplaneringsbranschen
121

 

I Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap, Maj 1859 finns en artikel om: Plan och byggnadssätt för 

Landsortsstäder och Förstäder. skriven av Arkitekten, Arméofficeren och Fortifikationsofficer Adolf Wilhelm 

Edelsvärd (Bilaga 2.).  

     Edelsvärd betonar i sin artikel vikten av ”en god plan och en god byggnadsordning” (se bilaga 2 s 65) vid 

anläggning av en ny stad.  En huvudgata skulle vara 70 fot = 21,34 m i bredd där en fot är = 0,3048m. Av detta 

blev 34 fot = 10,36 m stensatt gata och därintill 6 fot = 1,83 m trottoar, samt inom närmast husen 30 fot = 9,14 m 

breda små trädgårdar omgivna av helt låga staket , men avståndet mellan husraderna torde ej tages under 70 fot = 

21,34 m. (Bilaga 2 s 65.) 
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Ekonomigator, sådana 30 eller minst 25 fot breda (9,14m eller 7,62 m breda), böra i allmänhet 

anlägges i midten af hvarje quater med mynningarna åt bigatorna der de kunna förses med 

spjälgrindar eller tvenne mindre träd. Till ekonomigatona förläggas afloppstrummor med 

rensningsbrunnar
122

; i öfrigt komma dessa gator hvartill alla gårdarna hafva körgrindar, att omgifvas 

av gårdarnes staket och trädgårdarnes lövmassor, mellan hvilka uthusens gaflar framsskymta, så att 

de oaktat sin ekonomiska bestämmelse, förete ett ganska städat och propert utseende […] 

vattenbasiner för eldsläckning m. m, kaskader och […] brunnar, till hvilka vatten ledes från någon 

högt liggande vattentillgång
123

 

 

Edelsvärd kommer än vidare med anvisningar på var exempelvis bad och tvättning för arbetarklassen samt ångkök 

ska äga rum.
124

 

     Edelsvärd omtalar ovan att vattentillgång ska finnas i fall eldsvåda uppstår. Även i planeringen av husen hade 

han ett brandsäkerhetstänk då det mellan varje hus skulle vara 14 fots alltså 4,27 meters mellanrum för att minska 

risken för att elden sprider sig vid eldsvåda. 
125

 

     ”Av samma skäl bör uthusen inte byggas ihop med varandra eller boningshusen [… ] hvilka få en gemensam        

vägg  i  midten, samt i den till ekonomigatan stötande gafveln böra föses med luckor för […] samt uttagning af 

gödsel m. m”
126

. Edelsvärd fortsätter med en rekommendation om, att gårdarna borde ha en körväg ut mot 

ekonomi- gatorna.
127

 

     Fler av Edelsvärds anvisningar beträffande ekonomigatorna:  

Uti ekonomigatorna, hvarest böra läggas täckte trummor av sten eller plankor, med rensnings-

brunnar. Hit ledas sådana täckdiken med hvilka källare och jordvåningar böra omgifvas, äfvensom de 

öppna rännstenarna från gator och gårdar. Genom denna anordning befrias samtliga gatorna och 

gårdar, Genom denna anordning befrias samtliga gatorna från att afskäras af någon öppen rännsten, 

på samma gång en ändamålsenlig och billig afledning vinnes. Hvad afträdena beträffar, bör ett sådant 

system, enligt hvilket äfven urinen tillvaratages uti särskilda kärl, såsom varande både i sanitärt och 

ekonomiskt hänseende att föredraga framför hittils brukliga sätt, föreskrifvas såsom lag för alla 

städer, samt genom byggnads-ordning närmare detaljeras. (Bilaga 2. s. 67)  

 

     Då Edelsvärd här ger föreskrifter för ”avlopps-system” valde jag i detta fall ett längre citat för att göra 

beskrivningen så tydlig som möjligt. 

     Jag ska avsluta mitt utdrag av Edelsvärds artikel med följande citat: ”Då fråga är om en alldeles ny stad bör 

naturligtvis stort afseende fästas vid lägets sundhet och friskhet.” (Bilaga två s. 67). 

     Artikeln med rubriken: Plan och byggnadssätt för landsortsstäder och förstäder är hämtat ur Tidskrift för 

byggnadskonst och ingeniörvetenskap. 

     Albert kom visserligen först till Trollhättan 1880 och omnämnda tidskrift är från 1859. 
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Det kan tänkas att Albert lånat detta exemplar av en ingenjörs bekant, när han planerade Strömslund.  

 

3 Avslutande Diskussion. 

 

Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att studera drivkrafterna bakom egnahemsrörelsen ur ett 

mikrohistoriskt perspektiv, för att därmed bättre förstå rörelsen. Egnahemkommitténs betänkande om statliga lån 

till egnahembostäder var ett uppdrag, som kommittén blivit tilldelat av Kungen vilket var en allvarlig och viktig 

fråga som kommittén fick på sitt bord 1901, därav varför kommittén sökte inspiration i utlandet.  

     Kommittémedlemmen P. Waldenström reste bland annat till Essen i Tyskland, detta framgår av Avsnitt 2.1. 

Jag ställer mig dock något frågande till hans odelade begeistring.  

     Vi vet, att Krupp långt senare fick mycket dåligt rykte för sitt agerande under och efter Andra Världskriget, 

inom ramen för den här uppsatsen går det inte, att kontrollera om Krupps arbetarbostäder var ett sådant paradis, 

som Waldenström skildrar, men det ringer en varningsklocka, när man läser om Krupps Paradis. Detta var nästan 

för bra för att vara sant. Jag vill också tilläga att Waldenström besökte Krupps Essen ett antal år före andra 

världskriget. Men när man läser Waldenströms berättelse och känner hur han rycktes med av det han såg, bör man 

vara försiktig i att också ryckas med utan förbehåll. 

      Det finns ingen tvekan om, att Waldenström var väldigt imponerad över dessa arbetarsamhällen som han 

skådat, och tog med sig inspiration hem till Sverige och till egnahemskommittén
128

. 

     Här avslutar jag mitt inlägg om Krupps affärer och övergår till egnahemkommitténs arbete med att utreda hur 

angelägen frågan om statliga lån till egnahemsbostäder var i Sverige och vilket upplägg man skulle göra i frågan. 

Hur viktig och verklig frågan i själva verket var finns det ett exempel på i forskningsläget. Jag syftar på boken 

Den ekonomiska staden. 

     När man läser Hossein Sheibans Den ekonomiska staden är det som om man känner trångheten och lukten från 

människor som trängs i för små rum utan sanitära bekvämligheter. Tänk bara tanken att man måste springa ner 

från tredje våningen och över gården för att gå på hemlighuset i 30 minusgrader. Detta var vardag för många 

arbetare i slutet av 1800-talet. 

     Det var bland annat detta och många andra missförhållande man blev uppmärksam på i Stockholm, men även i 

Trollhättan i Västra Götaland, där huvudpersonen E L Albert i min uppsats levde och verkade. 

     E L Albert planerade och byggde Strömslund på ett sätt, som för samtiden var mycket nytt och modernt.   

Albert bidrog med ekonomiskt stöd i form av lån eller som borgenär. Han var dock ekonomiskt ansvarstagande i 

sitt sätt att tänka, ibland fick arbetaren lägga en handpenning innan något lån kom på fråga. 

     När jag ser på Egnahemkolonien Strömslund ser jag ett bostadsområde där de boende har lagt både tid, arbete 

och pengar på sina hus. De har slitit på sin fritid för att tillsammans med byggarbetare få sina hus färdiga. När de 

är klara med bygget är de nöjda, då de nu har ett eget hem. . Ovanstående stämmer mycket bra överens med Bengt 

Lindströms bok Strömslund Sveriges äldsta egnahemsområde, skrivit till Strömslund 100-ås jubileum.  
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     Det stödjer även mitt antagande att E L Albert byggde ett Preussen i miniatyr. E L Albert hade värderingar, 

organisationsförmåga, praktisk och ekonomisk noggrannhet gemensamt med Bismarck. De hade bägge två också 

haft olika uppdrag i Ryssland under sina liv. 

Vi fick även veta i forskningsläget att egnahemsrörelsen i Sverige hade drag av fosterlandskärlek och nationalism, 

detta framgår av Niels Edlings avhandling med den mycket talande titeln Det fosterländska hemmet, i detta 

sammanhang kanske man kan drista sig till att dra paralleller till Bismarck och hans ”snävt Preussiska intressen” 

(inte att förväxla med tysk nationalism) 

     Dessutom såg vi i avsnittet ovan hur Tyskland var något före Sverige i sitt byggande av arbetarbostäder och att 

man där byggt städer bestående av arbetarbostäder, dagis, affärer m.m. som var i en större storleksordning än 

Strömslund. Mycket tyder på att E L Albert fått idéer från Tyskland. För övrigt inspirerades Albert i hygienfrågor 

av arkitekten A. W. Edelsvärd. (Se bilaga 2) 

     Hade E L Albert ekonomiska motiv med Egnahemkolonien Strömslund? Nej det kan man knappast påstå, den 

större delen av sitt livsverk överlät han till Trollhättans stad för självkostnadspris (lagfart, stämpelavgifter etc). 

Godset Strömsberg sålde Albert för: 5 452 073 Skr 2017 års värde. 

     En nybyggd bostadsrätt om 4 rum och kök nära Strömslund kostar i dagens penningvärde 2 500 000 kr. E L 

Albert fick alltså lite drygt dubbelt så mycket för godset Strömsberg. Mitt antagande är likt Daniel Larssons åsikt, 

i boken Vid fallen, att Albert inte blev rik på denna affär, han kunde ha fått mycket mer om han sålt till någon 

annan än Trollhättan Stad. 

     Det finns fler dokument och foton av Albert i olika arkiv och hos Strömslund föreningen. Här öppnar sig 

möjligheter att genom fortsatt forskning, utifrån E L Alberts eget perspektiv, kunna teckna ett mera detaljerat 

porträtt av, vem E L Albert var och vad han engagerade sig i under sitt liv förutom Strömslund. Att E L Albert var 

en mångsysslare har jag förstått av det jag har fått inblick i om honom. 
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