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Det unika egnahemsomradet
Stromslund i Trollhattan
Det var nastan omojligt for en arbetare att bygga sig
ett hus pa 1800-talet. 1904 inrattades en statlig egnahems lane fond men det skulle droja innan egnahemsbyggandet satte fart i Sverige. 1 Stromslund vaster om
alven radde full aktivitet redan pa 1890-taiet. Stromslund blev ett monstersamhalle och ett studieobjekt for
samhalisplanerare.
Sommaren 1880 slussades en Gota kanalbat forbi
Trollhattan. Den var pa vag till Goteborg. Ombord fanns
den tyske ingenjoren bduard Leopold Albert, 18461924, fbdd i Schwerin dar bans far varjamvagsdirektor,
och hans ryska hustru. Maria Alberts stlftelse minner om
henne.

Polisvakten i Stromslund.

Eduard Albert byggde broar over Moskvafloden och
over Neva i St. Petersburg. Han stod ocksa for brokonstruktioner pa den transsibiriska jamvagen. Tidigare
hade han konstruerat lok vid en fabrik i Polen. Men nu
var de pa vag till en semester i Schweiz, dar Maria hade
slaktingar.

dammar, hushalls- och brandbrunnar, skoljinrattningar
for tvatt och rcnsningsgrander (slaskegator). V i d dessa
rensningsgrander skulle aftraden, svingardar, slagtbodar, brygghus, ved-bodar, sophus och slaskbrunnar
ligga. Ett draneringssystem fanns ocksa med i planeringen. AUetrad planterades utmed gatoma.

Medan slussningen pagick passade paret Albert
pa att ata middag pa Grand Hotel. Troligen hade de
ocksa kontakt med foretagare i Trollhattan. Hur som
heist, deras samlade intryck av platsen vid fallen var
sa gott att de, efter att ha fullfoljt sina entreprenader i
Ryssland, tlyttade till Trollhattan och stannade dar l i vet ut. De bosatte sig pa Stromsberg vaster om alven i
Vassanda-Naglums socken dar Eduard kopte ett storre
markomrade.

1902 gav Eduard Albert ut Beskrifning ofver Egna
hem, kolonien Stromslund, nytryck 1973. Den innehaller fbrutom beskrivning av alia gemensamhetsanlaggningar och kvarlerens indelning, aven anvisningar for
skotsel av sopor och slask. Han ger ocksa rad om boningshusens konstruktion, storlek och material, tomternas anordnande med mera.
Darfinns aven stadgar forhusagarforeningen, brandordning, ordningsregler for anvandning av skoljinrattningama, reglemente for sotaren och inslruktion for
polismannen.

1889 byggdes den forsta ordentliga bron over Gota
alv, Oscarsbron. D a blev det intressant for arbetare att
bosatta sig vaster om alven. Kanalverket tillat inte arbetama att frikdpa sina tomter pa den ostra sidan. E d u ard Albert noterade da att man byggde utan nagon som
heist plan eller tanke pa framliden. Han beslot lagga
grunden till en egnahemskoloni. Nar Trollhattan blev
stad 1916 overfbrdes Stromslund till Trollhattan. I
samband med delta overlat Albert anlaggningar och
mark.

Nar det galler den ekonomiska sidan gick bade arbetsgivare och Albert i borgen tor sparbankslan. Han
kunde aven lamna forskott mot revers under byggnads-

Albert vilie bygga ett monstersamhalle och tog initiativ till stadsplanering, formedling av banklan, ordningsstadga med mera. Stromslund blev Sveriges forsta detaljplanerade egnahemssamhalle och var for sin
tid ytterst modernt. Redan pa planeringsstadiet fanns
tanken att skapa en god miljo saval sanitart som socialt.
Han upprattade en detaljerad plan, dar han reserverade plats for polisvakt, brandkar (sprutbod), kyrka,
samlingslokal och skolor. Pa planen ritades in brandVastgotabygden 2:16

Sprutboden (Brandstationen).
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Plan for rensningsgrander och aviopp
Rensningsgranderna (slaskegatorna) var smaia och
anpassade till hast och en smai karra. F,n av dessa grander
har restaurerats. Ett sophus Finns be\arat.

Skoljinrattning for tvatt
Iden till utformning av en skoljinrattning for tvatt fick
Albert i Italien men han tbrbattrade den. Vatten pumpas
uppi husettill vanster. Skoljningenskeri huseltill hoger.

tiden. I sin bok patalar han vikten av statliga Ian och ger
utforliga ekonomiska rad.

platsen. Lunchen pa 1% timme behovdes for att arbetaren skulle kunna ta sig hem och ata kort fomt lagad
och varm mat. Sarskilda potatistlippor om 300-400 k v m
kunde arrenderas strax utan lor det planerade egnahemsomradet.

De fiesta boningshusen byggdes med i allmanhet tre
lagcnheter. Manga husagare hade en onskan om att fa
bygga endast en lagenhet och vara oberoende av hyresgaster. Denna onskan fick ofUst vika for ekonomiska
hansyn. Albert menade alt det var arbetarnas ekonomiska statlning som avgjordc byggnadssiiUel. Han skrev.
Det har utkommit i litteraturen ofver egna hem myckel
vackra och intressanta arbelen, men j a g kan inte finna
att desamma losa bostadsfragan for den fatlige eller
mindre bemedlade arbetaren pa ett andamalsenligt salt.
1 de fiesta fall framstallas sasom typer trefliga mycket
tilltalande sma stugor. ofta i gammal svensk allmogestil; men en obemedlad arbetare. som masle noja sig
med rum och kok kan och vill icke bygga i villastil eller
nedlagga namnvarda medel pa den yttre utstyrseln.

Stromslund i Trollhattan ar troligen det forsta och
kanske enda egnahemsomradet for arbetare som planerals med teknisk, social, hygicnisk och ekonomisk
framsynthet. Med enstaka undantag en smaskalig bebyggelse med bra arbetarbostader. E n byggnadslradition med personlig frihct kombincrad med brukens
patriarkala planeringsideal. 1 det har fallet en privat.
socialt medveten markagare utan anknytning till nagon
industri.
Stromslunds bebyggelse har under aren genomgatt
stora fbrandringar men mycket har bevarals. 1992 klassades ett tiotal byggnader som kultur-historiskl vardefulla i stadens kulturmiljoprogram. 2014 paborjades en
ny inventering. 2003 antogs en detaljplan med skyddsoch varsamhetsbcslammelser. Den bast bevarade rensningsgranden har restaurerats under antikvarisk ledning. I denna grand finns det enda bevarade sophusct.

Forsta aret kunde arbetaren sjiilv lagga grunden med
hjiilp av cn billig stenarbeiare. Under vintertiden, da arbetslonerna var laga, kunde han kora timmer och plank
och resa stommen. Pa hosten fiyttade han in i silt nya
hus, som aret darpa fodrades, oljedranktes och efter ytterligare ett ar malades. Darefter prioritcrades stcntrappan och efter ytterligare tre eller fyra ar, det som A l bert kallar arkilekluren. .lag underkanner ingalunda det
varde, som ligger dari att hos arbetaren skonhetssinnet
vacks.

Stromslundsforeningen
Stromslundsforeningen bildades 1993 genom att tva
foreningar fran tidigt 1950-tal gick samman. Foreningen verkar for bevarande av de gamla kulturmiljoerna.
En studiecirkel bildades 1994. Den dokumenterar och
arkiverar historiskl material och spridcr kunskap. Man
haller till i fore delta Kruses mjolkaflar pa Torseredsvagen. Pietetsfulla renoveringar har belonats med diplom
fran loreningen.

Tomtcma blev cirka 600 k v m for att inte oka arrendekostnaden men iinda fa lite avstand mellan huscn och
plats tor tradgard och plantering. Albert palalade nodvandigheten av dranering och bortforslande av sopor sa
grundvattnet inte forstordes.

Text Kathleen Hakansson
Bilderna iir Ur Eduard Alberts bok om Stromslund

Blev tomterna stora trodde han att samhallet skulle
bli sa vidslrackt att arbetaren fick for langt till arbets23
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