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I detta nummer

Västerbottens museum fick 1986 i uppdrag av 
Bo 87-stiftelsen att göra en utställning på temat 
»Umeå efter branden» till Bostadsmässan i Umeå 
1987. Sommarens nummer av VÄSTERBOTTEN  
kompletterar och fördjupar utställningen. Omfång
et räcker emellertid inte till för att ge en heltäckan
de och allsidig bild av Umeås bostadsbyggande och 
boendeförhållanden under den här perioden. Vi för
söker i stället teckna en helhetsbild av Umeå, där 
några sidor belyses närmare. Stadskärnans återupp
byggnad efter branden och senare utveckling är 
känd genom Karin Erikssons forskningar. Här vill vi 
lyfta fram den successiva omvandlingen och utbygg
naden av stadskärnans utkanter och omgivningar, 
som stod för större delen av periodens byggnads
verksamhet — från 1920—40-talens egnahemsområ
den, över 40-talets omfattande byggande av flerbo- 
stadshus på Haga—Sandbacka till det första av 
50—70-talens stora bostadsområden, Berghem. N y
are bostadsområden behandlas däremot mera över
siktligt. Vad är allmänt och vad är specifikt för 
Umeå i detta? I hög grad handlar det om hur all

männa drag i svensk stadsbyggnad ter sig på lokal
planet och om hur den framväxande statliga bo
stadspolitiken får praktisk tillämpning i en stad 
som Umeå.

För redovisningen svarar antikvarie Eva Vik
ström. Antikvarie Ingrid Metelius har gjort intervju
utdragen från museets bostadsundersökning 1986. 
Kartorna har renritats av Stadsarkitektkontoret i 
Umeå.

Under arbetet med utställningen och häftet har 
vi m ött stort intresse från dem vi haft med att göra, 
inte minst för att vi lyfter fram 1940- och 50-talen, 
en näraliggande epok som är anmärkningsvärt ano
nym, all 50-talsnostalgi till trots. Det ingår i muse
ets uppgift att dokumentera och levandegöra också 
den närliggande historien, men det är inte ofta det 
sker. Utställningen och häftet har givit oss en bra 
anledning!

O mslagets framsida: pu n k th u s på  Berghem i Umeå. F oto  
B ertil E kh oltz 1964. Baksidan: gatubild  från stadsdelen  
M almen i Umeå vid sekelskiftet. Malmen, väster om  Ren- 
marksbäcken, skonades vid stadsbranden 1888.

Innehåll

STADENS BOSTÄDER 
— Umeå under 1900-talet
Eva Vikström 74

Stadsbranden och återuppbyggnaden 75
Bostadsbyggande under första världskriget 88 
Mellankrigstiden 94

Bostadspolitik och samhällsplanering
för efterkrigstiden 111
1940-talets bostadsbyggande i Umeå 114
Berghem - »En tidsenlig och
trevlig stadsdel» 128
Från Ålidhem till Öbacka 143



Tidens ljud

Torsdagen den 26 mars 1987, 
fem över åtta på morgonen, kom  
det fruktade, men i och för sig in
te oväntade meddelandet i ra
dions program ett. Introduktio
nen var den vanliga som man ef
ter år av nötning egentligen inte 
hör: »och nu följer en land- och 
sjöväderrapport från SMHI»..., 
men så plötsligt: »... läser Lars 
Bosoeus sin sista väderrapport ef
ter 42 års tjänstgöring». E tt i det 
ögonblicket fullständigt okänt 
namn, men sekunden efteråt viss
te de flesta som lyssnade vem det 
var. I  radion hördes då för sista 
gången den grötigt nasala röst 
som sedan rörradioapparaternas 
tid har präglat vår vardag.

För de flesta är det inte väsent
ligt var Svinöy, Thyboron, Arko- 
na eller finska Utö ligger. Men 
ljudbilden präglas in i medvetan
det genom den dagliga upprep
ningen och blir omöjlig att utplå
na. Får vi höra Lars Bosoeus om 
tio år kommer vi omedelbart att 
känna tidsatmosfären.

Det är förstås inte bara ljud 
utan också synintryck som ger 
tidskaraktär. Det gör t.ex. en 
gammal radio med sitt magiska 
gröna öga och sin belysta glas
skala. Ingen visste väl egentligen 
var Kalundborg, Hilversum, Hör
by eller Beromunster låg, och det 
hade heller ingen betydelse, man 
såg dem ändå framför sig — gigan
tiska radiostationer med skyhöga 
master. Namnen har en viss klang

och de speglar tiden. Dagens digi
tala siffror — 99,9 — 88,5 — får 
väl med tiden också en sådan sta
tus även om de aldrig kan funge
ra som en fantasins reseradio.

Ljud går inte att återskapa i 
skrift — det skulle möjligen vara 
genom association - men i en ut
ställning går det. I  den utställning

som nu produceras av Västerbot
tens museum för sommarens Bo 
87-utställning i Umeå, kommer 
tidstypiska ljud att användas för 
att hjälpa fram gångna tider. Hur 
lät staden i olika tider, vilken mu
sik spelades i hem m en? Svaret 
kan avlyssnas när utställningen 
öppnar den 1 augusti.
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Stadens bostäder
Eva Vikström

De sista hundra åren är säkert de mest händelserika 
i Umeå stads historia. 1888 är en bra bakre tidsgräns 
för att berätta om 1900-talets stad. Vid stadens 
brand gick den gamla stadskärnan upp i rök. Den 
betecknar också en brytningspunkt i stadens nä
ringsliv, styresskick och byggda miljö. 1800-talets 
agrara köpstad gled in i det industriella samhället. 
Stånds- och skråsamhället var upplöst. Den styran
de magistraten ersattes under det tidiga 1900-talet 
av en folkvald representation. Handeln gled in i nya 
banor. Segelfartygen ersattes av ångfartyg, tåg och

bilar för att nå omvärlden. Hästar och boskap för
svann från stadens gator. Långt in på 1950-talet var 
Umeå en medelklassbetonad småstad, men med ett 
växande inslag av industri. I universitetets spår följ
de så en enastående expansion under 1960- och 70- 
talen.

Efter stadsbranden återuppbyggdes stadskärnan. 
Den kvantitativt sett viktigaste byggnadsverksam
heten under 1900-talet har gällt utbyggnad av nya 
förstäder för i huvudsak bostäder — från sekelskif- 
tesförstäderna öbacka och Haga, över mellankrigs
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Umeå under 1900-talet

tidens egnahemsområden på Sandbacka och Sofie- 
hem, till efterkrigstidens områdesvis byggda bo
stadsområden, såsom Berghem, Ålidhem och Ers- 
boda. Stadskärnan var sig i stort sett lik före 1960- 
talets centrumomvandling. På 1980-talet återvände 
man till centrums utkanter för att bygga bostäder 
— och då befinner vi oss åter på öbacka.

Umeå efter branden. U tsik t från rådhustorget m o t väster 
cirka 1905. N ya  handelsgårdar har väx t upp vid Storgatan. 
Ö ver trähusens tak avtecknar sig D ragonregem entets kasern
byggnad (nuvarande Stadshuset).

STADSBRANDEN OCH ÅTERUPPBYGGNADEN

Sagda dag hade jag m itt arbete på ett ställe som 
kallas Lugnet. Det ligger nordost från Gammlia vid 
vägen till Anumark. Vid middagstiden steg ett för
färligt rökmoln upp över Gammliaskogens toppar. 
Då förstod jag att något förfärligt var å färde. I  
språngmarsch satte jag iväg över liden och kom  
fram till den plats, där Sävargården nu ligger. På 
den tiden fanns där en paviljong, skjutpaviljongen
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Umeå före 1888 års brand. En låg och tä t trästad m ed e t t  m yller av sjöbodar vid hamnen.

kallad. På denna steg jag upp för att få en överblick 
av det hela. Den syn, som då mötte m itt öga, står 
ännu så klar för mig som såge jag den idag. I  själva 
staden brann rådhuset och dess omgivningar. Den 
ena stunden skymdes himlen av tjocka röken och 
den andra slogo lågorna högt m ot skyn. Eldens dån 
blandades med braket av sammanfallande hus. Och 
Teg, dess trenne skeppsvarv med materialhus och 
virkesupplag ett hav av eld! En stor del av Ön i lå
gor! Den ståtliga briggen Umeå, som låg förankrad 
ute på älven, ett flammande eldbål! Även Holmsund 
stod i brand. Det kunde jag tydligt se, då jag vände 
blicken nedöver älven. Eld och rök, vart jag såg!

Synen var hemsk, men det kan inte förnekas att 
den var storslagen.

Så berättade förre tjärvräkaren Carl Linder om 
Umeå stads brand midsommardagen den 25 juni 
1888 för folkminnesupptecknaren Artur Olofsson i 
böijan av 1940-talet. Linder var vid tiden för stads- 
branden 24 år och anställd som dräng och tjärvrä- 
kare i handelshuset Glas.

1800-talsstaden
Umeås äldsta stadskärna omfattade området mellan 
Renmarksbäcken och östra Kyrkogatan. Vid tiden 
för stadens brand 1888 innefattade stadens planlag
da område också 1700-talsstadsdelen Malmen, Väst
ra stadsdelen till Brogatan och östra stadsdelen till 
Häradshövdingegatan. Den nordligaste långgatan var 
Badstugatan (Skolgatan). Nu fanns också Västra och 
östra esplanaderna. Utkantsbebyggelse fanns främst 
i »Amerika» kring nuvarande Stadshuset och intill 
stadsgränsen vid de östra och västra utfartsvägarna

öbacka och Utgårdsvägen.
Området utanför stadskärnan, men inom stads

gränsen, var donationsjord som skänkts till staden 
vid grundandet. En del av den hade med tiden kom
mit i privat ägo. Här fanns spridda gårdar med jord
bruk, t.ex. Erikslund, Johannesdal (nu Mariedal), 
Mariehem, Magnusdal, Olofsdal, Fridhem och 
Fredrikshög. Staden gränsade till en rad medeltida 
byar — Ytterhiske, Grisbacka, Grubbe och Väster- 
hiske på älvens norrsida, Böle, Teg och ö n  på syd-
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G atubild frän d e t  gamla Umeå. Stadsdelen M alm en väster 
om  R enm arksbäcken skonades i stadsbranden.
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sidan. De var väsentligen jordbruksbyar med gles 
agrarbebyggelse. Kyrkplatsen på Backen var sock
nens centrum och blev på 1860-talet säte för Umeå 
landskommun.

Stadsbilden i centrum före branden mellan Väst
ra Esplanaden och östra Kyrkogatan var avsevärt 
annorlunda än idag. Det fanns fler och smalare lång
gator och tvärgränder. Rutnätet var skevt. Kvarte
ren hade långsmala, genomgående tom ter (från gata 
till gata). Gatorna kantades av bostadshus i en till 
två våningar åt norr och uthus åt söder, ofta med 
gavlarna sammanbyggda i tomtgräns. Det var en ag
rar köpstad, där borgarna hade jordbruk och krea- 
tursdrift från stadsgårdarna. Handlandena behövde 
bondkvarter för sina handelsbönder och varumaga
sin i anslutning till hamnen. Det här var en stad 
som hade mycket kvar av 1700-tal, och egentligen 
speglade en medeltida tradition, även om husen var 
yngre.

I 1800-talets nya stadsdelar öst och väst på stan 
hade kvarter med dubbla tomtrader, brandgator 
och ett differentierat gatusystem införts 1845 och 
1864. Här kom också ett öppet byggnadssätt med 
friliggande hus att tillämpas. Sanering av stadskär
nan efter sådana principer genomfördes efter bran
den.

Branden och återuppbyggnaden 
Försommaren 1888 hade varit varm och torr. Mid
sommardagen blåste det upp till storm från nord
väst. Det började brinna i Umeå bryggeriaktiebolags 
anläggning vid Renmarksbäcken. Elden spred sig 
snabbt över staden och till Teg och Ön. Den tidens 
brandförsvar kom till korta inför en brinnande trä
stad i stormväder. Framemot kvällen hade 201 går
dar jämte offentliga byggnader i centrum förstörts. 
I väster hejdades branden vid Renmarksbäcken och 
i öster vid östra Esplanaden. Malmen (kv Njord 
och Loke), västra stadsdelen och östra stadsdelen 
bortom esplanaden klarade sig — totalt 39 gårdar 
och ett antal institutionsbyggnader. Samma dag 
brann Sundsvall och Holmsund.
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Den som skulle ge Umeå ett nytt ansikte var den 
nye stadsarkitekten, stockholmsarkitekten Fredrik 
Olaus Lindström, verksam i Umeå 1888—1891. Un
der de få åren hann han upprätta stadsplan, rita 
nya offentliga byggnader och granska ritningar till 
de nya privathusen.

Stadsplanen från 1889 omfattade det äldre plan
området. Nu infördes samma öppna byggnadssätt i 
centrum som öst och väst på stan, nya esplanader 
— Rådhusesplanaden och Renmarksesplanaden 
över den kulverterade bäcken — och en representa
tiv fasad mot älven, entren till staden. Snart skulle 
Umeå få järnväg, genom bibanan Vännäs—Umeå. 
1898 upprättade stadsingenjör Wilhelm Stolpe en 
stadsplan som innefattade järnvägsområdet med 
hamnspåret öster om staden och i väster området 
fram till Utgårdsvägen. E tt område reserverades 
för Norrlands Dragonregemente, som förberedde 
sitt intåg i staden. Planen anslöt till 1889 års plan, 
men torget framför järnvägsstationen fick formen 
av en stjärnplats, efter förslag av en inkallad sak
kunnig, stockholmsingenjören Otto Fröman.

De nya stadsplanerna lade grunden för en mo
dern 1800-talsstad med esplanader, ljus, luft och 
med tidens krav på brandsäkerhet och representativ 
framtoning tillgodosedda. De breda gatorna, om än 
med makadam och stensatta trottoarkanter, gav en 
fläkt av tsarriket och kontinenten. I bilden ingick 
stadens grönska. Plantering av öppna platser och hu
vudgator inleddes på 1850—60-talen. Döbelns park 
blev stadens första park (1865). Efter branden tog 
planterandet ordentlig fart. 1892 beslöt fullmäkti
ge välja björken som lämpligt trädslag.

Brandområdet återuppbyggdes i etapper 1890— 
1893 och 1896—1900. Med tanke på brandfaran 
exploaterades tomterna mindre än förut. Bostads
hus i trä fick byggas i två våningar jämte torn m.m. 
Stenhus fick byggas i tre våningar med inredd vind.

B ebyggelsen i Umeå 1915. En liten stad m ed förstäder vid  
utfartsvägarna, jordbru ksbyar och spridda gårdar i om giv
ningarna.



O m råde m ed stadsplan  
U tkants- eller bybebyggelse  

Spridd bebyggelse  

—  Stadsgräns



Scedenska huset vid R ådhustorget, byggt 1892  efter ritningar av F  O L indström . E tt av de få privata stenhus som  byggdes ef
ter branden (nu rivet). F o to  E kholtz.

Uthus skulle ligga vid brandgatan. Husen byggdes 
friliggande, omgivna av lummiga trädgårdar, liksom 
öst och väst på stan. Denna öppna stadsbild kon
trasterade mot den gamla stadskärnans slutna trä
stad. I Sundsvall byggde träpatronerna samtidigt 
upp en storstadsmässig stenstad. En del privata sten
hus byggdes även i Umeå, t.ex. Bolagshuset och 
Saedenska huset vid torget (bägge rivna). I Umeå

avtecknade sig de stora offentliga byggnaderna i te
gel mot den låga och glesa trästaden.

Den nya stadskärnan fick färre gator och kvarter, 
nu med dubbla tomtrader och brandgator. Antalet 
tom ter mer än halverades, från över 200 till 75. Det 
innebar större och dyrare tomter, vilket medförde 
ändrad ägostruktur. Många som förut bott centralt 
sökte sig nu utanför stadskärnan, till de östra och
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-inacfT*

Uthuslänga av äldre ty p  vid Kungsgatan 46  på Malmen. Skom akare Forsberg m ed fam ilj på  gården till sin fastighet 
F oto  E kholtz. vid Korsgatan på Haga.

västra stadsdelarna och till stadens utkanter.
I Umeås äldre byggnadsordningar fanns bestäm

melser om att utkantsbebyggelse strax utanför plan
området skulle placeras så att den inte förhindrade 
utvidgning av stadsplanen. Därför lades husen i 
Amerika i förlängning av rutnätsplanen. Mera peri
fer utkantsbebyggelse lades fritt och utmed lands
vägarna. I 1891 års byggnadsordning slopades dessa 
bestämmelser, i enlighet med 1874 års byggnads
stadga för rikets städer, som inte tillät bebyggelse i 
stadsområden utan stadsplan.

Byggnadsstadgan och stegrade tomt- och hyres
priser i städernas centra bidrog till att skapa en so
cialt segregerad stad. På många håll framväxte »vild» 
utomplansbebyggelse i utkanterna och utanför 
stadsgränsen. I Umeå byggdes 107 gårdar i utom- 
plansområdet under de närmaste åren efter bran
den, främst på Haga, som blev Umeås första egent
liga förstad. På 1899 års stadskarta visas ett tjugo
tal bebyggda tomter här, främst utmed gamla lands
vägen mot Er smark, nuvarande Generalsgatan.

Bosättningen utanför stadsgränsen ledde till ur
banisering av den kringliggande landsbygden. Det 
gällde främst öbacka—Ålidhem—Sofiehem, Ytter- 
hiske och Teg. Skeppsvarven brann ner vid stads-

branden. Teg var Umeås gamla industriområde på 
älvstranden nedanför byn. Västerbottens ångbryg- 
geri från 1870-talet fick en granne i Umeå ångbryg- 
geri invid brofästet. Området vid bron och Bryggar- 
gatan utvecklades under årtiondena kring sekelskif
te t till ett centrum på Teg.

öbacka och området nedanför älvkröken var u t
mark under ö n  och Teg. 1913 inkorporerades delar 
av öbacka och Ytterhiske med Umeå stad. Områ
det i öster utvecklades till Umeås andra industri
område, först till stor del för att tillgodose behovet 
av byggnadsmaterial efter branden — sten för grun
der togs från Öberget och Hamrinsberget, murtegel 
från det 1890 grundade tegelbruket på Sofiehem 
och virke från ett par sågverk vid öbacka—Ålidbac- 
ken. På Ålidbacken framväxte också en tidstypisk 
utkantsbebyggelse med blandning av agrart beto
nad bebyggelse och industri i fri gruppering kring 
utfartsvägen mot Sävar.

Umeborna
Vid tiden för stadsbranden var handelns ställning i 
stadens näringsliv inte lika stark som förr. Umebor- 
garnas privilegium på lappmarkshandeln hade upp
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Bolagshuset i hörnet Rådhusesplanaden/Skolgatan byggdes 
1901 e fter  ritningar av G u sta f Hermansson. E tt s to r t hyres
hus av en ty p  som  var vanlig i stenstäder (rivet 1966).

hört med näringsfrihetslagstiftningen på 1860-talet. 
Umeå blev centrum för partihandeln inom södra 
länsdelen. Rederirörelsen gick tillbaka. Segelfarty
gen hade börjat konkurreras ut av ångfartygen och 
Umeås skeppsvarv återuppbyggdes inte efter bran
den. De gamla handelshusen var vid sekelskiftet än
nu det samhällsbärande skiktet, men gick alltmer 
tillbaka. De stora handelsgårdarna med stall och 
bondkvarter ersattes omsider med branschaffärer 
för en lokal marknad. Den scharinska firman tog 
steget över till industriföretag, genom Egil Unander- 
Scharin, som på 1890-talet organiserade tjärhan- 
deln och 1909 anlade företagets första massafabrik, 
Umeå träsliperi öst på stan. Byggnadshaussen ska
pade också en byggnadsindustri, med byggmästare 
Per Eriksson i spetsen. Det blev annars förvaltning 
och utbildning som skulle prägla näringslivet i 1900- 
talets Umeå. Socialt sett befästes stadens medel
klassprofil. Här bidrog också militären. Yrkesför
delningen 1906 var följande: handel 16%, förvalt
ning, skolor och militärer 33%, hantverk 18%, in
dustri 20% och övrigt 13%.

Kungsgatan m o t öster från R ådhustorget. Här finns nu gå
gatan mellan Å hléns och Kungspassagen.

Bostadshus
Av stadens ca 3.000 invånare hade 2.300 blivit hem
lösa efter branden. De fick söka husrum hos anför
vanter i de skonade stadsdelarna eller hyra in sig 
hos bönder i kringliggande byar. De mest behövan
de fick bostad i de sex nödbaracker som uppfördes. 
Två av dem finns kvar idag: Nordmalingsbaracken 
vid Storgatan 27A och sadelmakeriet inom stads
husområdet. Affärsverksamheten kom i gång i pro
visoriska lokaler, främst i västra stadsdelen — t.ex. i 
handlande Forsbergs butik, nyligen flyttad till 
Gammlia. Gåvomedel från insamlingsaktioner i när 
och fjärran inströmmade till de nödställda i Umeå 
och Sundsvall.

Storgatan återuppstod som stadens huvudgata, 
med stora handelsgårdar väster om den representa
tiva miljön nedanför torget. Rådhuset låg nu på 
torgets sydsida och därmed försköts handelscen- 
trum åt norr, där också handlande slog sig ner. 
Hantverkargårdar kom till, bl.a. i ett område med 
mindre tom ter öster om torget vid Kungsgatan. 
Tjänstemän och lärare bodde som förut helst öst på
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Umeborgare på grönbete. Vid kägelbanan på handlande 
Grahns lantställe M ariehems gård.

stan, i anslutning till länsstyrelse och skolor. När 
nuvarande K 4 och 120 etablerades i staden slog sig 
militärerna gärna ner väst på stan, nära regemente
na. De två överstarna, Wilhelm Aschan vid kavalleri
regementet och Nestor Aspegren vid infanterirege
mentet, bosatte sig i privathus vid älven. De som 
byggde sig hus i utkanterna var ofta arbetare och 
hantverkare, men även andra grupper var represen
terade.

De nya stadsgårdarna uppfördes i timmer med 
paneler i tidens modestilar. Bostadshusen mot ga
tan innehöll ägarens våning, affär, kontor eller verk
stad och i större hus några hyreslägenheter. Den 
stora lägenheten hade sexdelad plan eller två rums- 
filer med mittkorridor, med representativa rum mot 
gatan. Mindre lägenheter låg mot sidogatan. Bo
stadslägenheter förekom även i uthusen, som an
nars innehöll bagarstuga, vedbodar, avträden m.m. 
Kreaturshållningen var på retur, men stall behövdes 
för hästarna. Denna gårdstyp fanns i varierande 
storlekar från mindre hantverkargårdar med verk
stad i uthuset, t.ex. snickare Markussons gård vid

Ö verste Aschan vid D ragonregem entet byggde sig 1906  en 
stadsvilla vid ö stra  Strandgatan. Som  ark itek t anlitades 
Ragnar Östberg. Nu H antverkshuset.

Skolgatan (kv Tranan 2), till stora köpmanshus 
som Konrad Anderssons gård vid Renmarkstorget 
(kv Balder; riven). Reiniuska gården vid Storgatan 
är den enda bevarade handelsgården av traditionell 
typ (kv Heimdal 1). Ämbetsmännens gårdar var av 
samma typ, men mer utpräglade bostadshus, t.ex. 
lektor Waldenströms gård vid Kungsgatan (kv Vi
dar 3).

Egentliga hyreshus från denna tid är få. Bolags- 
huset, 1901, var ett typiskt svenskt hyreshus i sten 
för medelklassfamiljer. Bottenvåningen innehöll 
butiker. Kring sekelskiftet bebyggdes ett antal tom 
ter med ett eller två mindre flerbostadshus med in
slag av butiker/kontor och tre—fyra lägenheter, var
av en gängse borgerlig lägenhet på vart plan och en 
mindre. I en stad som Umeå fanns förvisso en mark
nad för större hyreslägenheter, särskilt bland tjäns
temän. De färre och större tomterna uteslöt mindre 
bemedlade som gårdsägare, men verkar också ha bi
dragit till att tjänstemän övergick från att äga till 
a tt hyra sin bostad. På förfrågan från den statliga 
egnahemskommittén 1899 svarade Umeå att här
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ORMJKAHE

M indre affärs- och bostadshus vid Kungsgatan. Vid sidan av en liten butikslokal finns också p la ts  fö r  en bostadslägenhet i 
bottenvåningen. R ivet. F o to  B ertil E kholtz.

var höga hyror, men ingen bostadsbrist rådde i eller 
utanför staden.

Det var inte bara arbetare och hantverkare som 
sökte sig utanför städerna. Även medelklassen bygg
de sig bostäder utanför stadskärnan. Mest kända är 
villaförstäderna kring Stockholm, t.ex. Djursholm 
och Lidingö. Här var bakgrunden inte bara bostads
brist och höga hyror, utan också de högre ståndens 
traditionella landerier och lantgårdar som komple
84

ment till bostaden i staden. I Umeå hade borgare 
och tjänstemän lantställen på donationsjorden och 
i byarna, t.ex. handlande Grahns Mariehem eller 
lantmätare Stenbergs gård på Teg, nu kallad Tegs
gården. Villabebyggelse typ Djursholm kom vid

R itn ing till K onrad A nderssons stora handelsgård vid Ren- 
m arkstorget. Oscar Larsson 1891. Byggnadsnäm ndens arkiv.
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B yggnadsarbete — e t t  hantverk. Gården i hörnet Kungs
gatan/V ästra Esplanaden under uppförande cirka 1905.

denna tid inte till stånd i Umeå. Man kan bara spe
kulera om orsaken: I centrala Umeå var tomterna 
stora och bebyggelsen gles jämfört med t.ex. Stock
holms och Uppsalas stenstäder. Här kunde man 
bygga villor i centrum. Så gjorde exempelvis övers
te Aschan, jägmästare Ringstrand och konsul Egil 
Unander-Scharin.

Industrierna i staden byggde egna arbetarbostä
der, åtminstone Jacobsson & Eriksson och Scharins. 
Per Eriksson byggde omkring 1905 två arbetarbo
städer vid Pilgatan, i närheten av snickerifabriken 
på nuvarande ställverkets plats. De innehöll sam
manlagt nio lägenheter om ett rum och kök och tre 
enkelrum. Till dem hörde vedbodar och torrdass i 
uthusen och matbod i källare eller uthus. Scharins 
byggde arbetarbostäder vid Pilgatan och gamla 
varvstomten på Teg omkring 1920. Slipmästaren 
byggde sig en egen bostad, nuvarande Hotell Pilen.

Bostadsstandard
Husen uppvärmdes med vedeldade kakelugnar. 
Köksspisen var vanligen en järnspis. Kakelugnsspi- 
sar fanns också. Elektrisk ytterbelysning introduce

V attenledning dras till Fattighuset, t.h. i bild, vid ö stra  
K yrkogatan  på  Haga 1903.

rades 1892, då den kombinerade belysningsstatio- 
nen och brandstationen vid Rådhusparken invigdes. 
E tt fåtal bostäder i allmänna byggnader nåddes nu 
av elljuset, som fick vidare spridning efter tillkoms
ten av Klabböle kraftverk 1899.

Avloppsledning hade börjat anläggas i början av 
1890-talet, men det förekom också att diskvatten 
m.m. samlades i tunnor som tömdes i älven. 1899 
blev vattenledningen från Tavlesjön klar och de 
flesta gårdar hade vatten och avlopp vid sekelskif
tet. Det finns flera uppgifter om vem som först in
stallerade WC. Enligt Olofsson var det Egil Unander- 
Scharin i den nya villan vid Storgatan (1906). 1915 
fanns WC i ett hundratal gårdar. Torrdassen domi
nerade dock. Husägarna hade avtal med traktens 
bönder om bortforsling av latrin, gödsel och sopor 
till stadens brännugn på Haga (vid nuvarande Sol
vändan). Underjordbrukets brådaste tid på somma
ren kunde det bli si och så med hämtningen. Stan
ken från uthusen i sommarvärmen påtalades flitigt 
av förste provinsialläkaren vid hans sanitära inspek
tioner. Gårdsägarna skulle också sköta renhållning
en framför sina gårdar. De sanitära förhållandena 
var sämst i förstäderna, dit det allmänna lednings-
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nätet drogs senare än i centrum.
Möjligheterna till bad var små för majoriteten av 

umeborna. Utöver en balja i köket fanns ett kall
badhus i älven och ett varmbadhus med fyra kar 
och två duschar vid östra Strandgatan. Bägge bad
husen var privatägda. Skolbad var ännu inte ordnat.

Tvättstugor var inte vanliga vid den här tiden. 
Man tvättade från bryggor i älven. 1890 tog den s.k. 
fruntimmersföreningen — en filantropisk förening 
för borgerskapets damer — initiativ till att staden 
byggde två klapphus i älven, främst för arbetarkvin
nor. I de särskilda ordningsföreskrifterna för Umeå 
stad 1891 föreskrevs: »Ej må någon tvätta, klappa 
eller skölja kläder eller förrätta dylikt arbete annor-

V edanskaffning
»Vid svårare kyla uppstod ofta bränslebrist i 
staden. Då passade bönderna i närliggande by
ar på och kom in till staden med sin ved. Den
na såldes aldrig annat än i det särdeles obe
stämda m åttet ’lass’.

Då kunde det hända att vedlassen stod i 
dubbla rader på torget. När då stadsborna 
kom för att göra uppköp, blev det ofta ett sär
deles animerat meningsutbyte mellan säljare 
och köpare. De förra begärde, i synnerhet om 
kylan varit stark och vedbehovet således var 
stort, duktigt betalt, och de senare kritiserade 
vedens kvalitet och höll före att lassen hade 
en högst minimal storlek och ville av alla kraf
ter pruta. Till handgripligheter gick det visser
ligen inte, men nog hände det, att skällsorden 
haglade. Affär blev det ju dock vanligen till 
sist.»

A rtu r O lofsson, intervju m ed Oscar Lundquist.

Maja B eskow  var läroverkslärarinna och en intresserad fo to 
graf i början av seklet. Här har hon fo tograferat s i tt  sovrum.
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Gård i hörnet Sveagatan/Dunkersgatan , byggd 1916  (riven). H uset t.v. finns kvar vid Västra Esplanaden.

städes å allmän plats än i stadens klapphus och å de 
stadens bryggor, som för sådant ändamål äro upp
låtna. Vintertid må stadens brandvakar dertill an
vändas.»

BOSTADSBYGGANDE UNDER 
FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

Umeås utbyggnad under 1900-talet har i första 
hand gällt bostadsbyggande i ytterområdena. I dag 
är det självklart att stat och kommun har ett stort

ansvar för att förse invånarna med bostäder. Så var 
det inte i slutet av 1800-talet. Då var bostadsbyg
gande uteslutande en privat verksamhet. Under 
1900-talet har samhället alltmer engagerat sig för 
bostadsförsörjningen. För att förstå bostadsutveck
lingen i Umeå måste man sätta den i relation till bo- 
statspolitikens utveckling i landet och hur den till- 
lämpats lokalt i Umeå.

1800-talets bostadsdiskussion gällde »arbetarbo
stadsfrågan», främst i de större industristäderna. I 
det tidigt industrialiserade England uppmärksam
mades den utbredda bostadsnöden på 1840-talet.
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De första svenska bostadsundersökningarna gjordes 
i Göteborg på 1860-talet. Bostadssociala initiativ 
togs på 1800-talet dock främst på privat väg, inom 
ramen för den s.k. filantropin, där besuttna perso
ner donerade pengar till välgörande ändamål. Göte
borg var filantropins högborg i Sverige.

Filantroperna kunde understödja den kommuna
la fattigvården, som sköttes av Fattigvårdsstyrelsen. 
I Umeå hade fattighuset vid Renmarksbäcken (Fat
tighusbäcken) förstörts i stadsbranden. 1899 skänk
te Egil Unander-Scharin tom t för ett nytt fattighus 
vid Ersmarksvägen (östra Kyrkogatan) till minne 
av scharinska firmans 75-årsjubileum. 1902—04 
byggdes det nya fattighuset, 1913 omdöpt till För
samlingshemmet. Det var i bruk som ålderdoms
hem till 1950-talet, då det ersattes av Hagagården. 
Änkehuset (Storgatan 73; rivet) och Nordmalings- 
baracken (Storgatan 27A) användes också som 
ålderdomshem. Änkehuset grundades på en dona- 
'.on av brukspatron O R Meuller.

Från sekelskiftet växte statens och kommuner
nas engagemang för bostadsförsörjningen, främst 
med anknytning till den s.k .egnahemsrörelsen. Pro
pagandan för egnahemsbyggande vid denna tid ha
de sin bakgrund i jordbruks-, arbetsmarknads- och 
befolkningspolitiska strävanden att tillförsäkra j ord - 
och skogsbruket och industrin arbetskraft och att 
motverka emigrationen. Egnahemsrörelsen och förs
ta världskrigets krisprogram för bostadsbyggandet 
kan sägas förbereda 1930- och 1940-talens bostads
politik för »Folkhemmet».

Mellan sekelskiftet och första världskriget enga
gerade sig många städer i subventionerat egnahems
byggande. Det skedde genom förmedling av lån och 
billig tomtmark eller upplåtelse mot tom trätt. Det 
viktigaste kommunala projektet av detta slag blev 
Stockholms stads exploatering av Enskedeområdet 
från 1904 och framåt. Egnahemsbyggande på lands
bygden kunde från 1904 ske med statliga egnahems
lån. Från 1908 gällde lånen även inte planlagd mark 
inom städerna. Några städer utnyttjade dessa lån 
för egnahemskolonier i utomplansområdet, åtmins
tone Kristianstad och Umeå (Sandakolonin).

Umeå stad och egnahemsrörelsen 
I Umeå bildades 1905 en egnahemsförening, huvud
sakligen bestående av arbetare. En arbetares lön 
räckte inte till för att bygga på de stora och dyra 
tomterna i centrum. Kunde staden stödja egnahems
byggande med tomtupplåtelser och lån? Staden fö
reslog ett egnahemsområde på Fridhem, men det 
tyckte föreningen låg för avsides. Därmed föll egna- 
hemsfrågan i Umeå för tio år framåt.

1915 kom egnahemsfrågan upp igen. Det fanns 
då inga lediga lägenheter i staden. Den första all
männa bostadsräkningen i landet 1912—14 hade 
också påvisat att ovanligt många umebor bodde i 
bostadskök eller enkelrum (21%, mot 13% i riket). 
Nu gjordes en motion till stadsfullmäktige om »Av
hjälpande av bostadsbrist genom skapande av egna- 
hemslägenheter för arbetare» som tog upp idéerna 
från 1905 års egnahemsförening. Motionärer var sta
dens tre ledande frisinnade, redaktör Gustaf Rosen, 
fabrikör Johan öhm an och byggmästare Carl Sand
ström. De lyckades föra in socialliberala tongångar 
i det stockkonservativa borgerskapets Umeå. Om 
det vittnar bl.a. anslaget i den utredning i egnahems
frågan som presenterades 1916:

»Kommitterade vilja till en början understryka 
vad i motionen framhålles, att bostadsfrågan tvivels- 
utan är ett av vår tids betydelsefullaste sociala pro
blem, för vars lösning statens såväl som kommuner
nas medverkan är nödvändig. Det torde vara av alla 
erkänt, att sunda, trevliga och billiga bostäder äro 
av den största betydelse inte blott för de enskilda 
familjerna utan för samhället i dess helhet. Dåliga 
bostäder medföra sjukdomar och ohälsa, och bo
stadsbrist, med därav följande höga hyror, medför 
trångboddhet och inneboendesystem, båda lika våd
liga särskilt när det gäller familjer med många barn. 
Svårigheten att erhålla goda bostäder drabbar dess 
värre i regel de barnrika arbetarfamiljerna, som väl 
behöva sunda och rymliga bostäder. A tt detta är 
ett samhällsont, som det bör vara samhällets plikt 
att förebygga och, där det onda redan förekommer, 
undanröja, därom borde icke mer än en mening 
kunna råda.»
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R itn ing till egnahem, kv Uller 4B, vid Östra Esplanaden  7. Lars R ylan der 191 7. B yggnadsnäm ndens arkiv.

Här såg man — för första gången i Umeå — bo
stadsförsörjningen som en samhällelig angelägenhet. 
Konkret innebar förslaget, att staden genom en eg
nahemsstyrelse skulle upplåta billiga tomter, för
medla sparbankslån och ge borgensgaranti för hu
gade egnahemsbyggare. På detta sätt byggdes åren 
1916—17 nio egnahem, varav sex i norra delen av 
kv Uller vid Skolgatan öst på stan, alla efter ritning
ar av ingenjör L Rylander.

1917 upprättades ett statligt krisprogram för att 
stödja bostadsbyggandet, som drabbats hårt av öka
de materialkostnader och kreditsvårigheter till följd 
av kriget. Statliga subventioner utgick nu, och för 
a tt förvalta dem inrättades Statens byggnadsbyrå. 
1921 presenterades utredningen »Praktiska och hy
gieniska bostäder», med förslag till utformning av 
smålägenheter med statsunderstöd.

I Umeå kunde man genom dessa subventioner ge
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direkta bidrag till sju egnahem, byggda 1917—19 i 
bl.a. kv Orren öst på stan.

Dessa första egnahem var inte enfamiljshus, utan 
innehöll två smålägenheter (två rum och kök eller 
mindre), varav en för uthyrning. Tvåfamilj segna
hemmen skulle därefter prägla det fortsatta egna- 
hemsbyggandet i Umeå under 1920- och 30-talen. 
När Statens byggnadsbyrå presenterade »Typritning
ar till en- och tvåfamilj shus med smålägenheter» 
1922—23 sades tvåfamilj shuset vara särskilt lämp
ligt för norrländska förhållanden. Denna hustyp är 
dock ingen norrlandsföreteelse, utan tvärtom ka
raktäristisk för tidens egnahemsbyggande i svenska 
mindre och medelstora städer. Få mindre bemedla
de hade råd att bygga enfamiljshus, utan man räk
nade med hyresintäkten från den andra lägenheten.

Det kommunala egnahemsprojektet hade resulte
rat i 17 hus med 34 smålägenheter, vilket knappast 
löste bostadsbristen. Många vågade sig inte på att 
bli egnahemsbyggare p.g.a. kostnaderna. Projektet 
inspirerade dock till vidare egnahemsbyggande.

En samtida avläggare kan man se i ett privat egna- 
hemsprojekt på Teg 1917. Det var disponent Löw- 
ling vid Umeå ångsåg som efter nedläggningen av 
Västerbottens Ångbryggeri förvärvat bryggeritom
ten mellan Jakobsgränd och Fäijställsgatan. Områ
det tomtindelades 1917 i 17 tomter, vilka utannon
serades till försäljning 1917 under rubriken »Egna- 
hemstomter». 1923 var nio av dessa bebyggda. Någ
ra hade byggts med egnahemslån. Teg var ännu 
landsbygd. Löwlings egnahemsinitiativ var snarast 
en privat tomtaffär, medan egnahemmen i Umeå 
var ett resultat av stadens första bostadspolitiska 
initiativ.

Kommunala subventioner
Stadens mest effektiva insats i bostadsfrågan under 
kristiden blev att stödja den privata byggnads- 
branschen. Sedan hyresreglering införts 1917 fanns 
en lokal hyresnämnd. Den slog larm om allvarlig

R itn ing till Egnahemsvilla. S tadsliden, Umeå. Edvard  
L undqu ist 1921. Egnahemsnäm ndens arkiv, Folkrörelsear
kivet.
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Edgrenska huset vid R ådhustorget, byggt 1922.

bostadsbrist i staden. Vid den här tiden bedömdes 
ett tjugotal nya smålägenheter behöva byggas årli
gen i Umeå. Men det behövdes också lägenheter för 
medelklassen, och de skulle enligt tingens givna 
ordning vara större.

Olika projekt för en kommunal bostadsbyggnads- 
verksamhet föll. I många städer byggdes nödbostä
der, men så skedde inte i Umeå. I stället fastnade 
man 1919 för a tt subventionera bostadsbyggandet 
genom bidrag eller premier för bostadshus och rum 
som stod klara inom viss angiven tid. Även kommu
nala och senare enbart statliga lån förmedlades. Fi
nansieringen skedde genom upplåning och statsbi
drag. Resultatet blev en omfattande nybyggnads
verksamhet, men kostsam för dyrtiden. De flesta 
hus som byggdes under den här tiden hade 2—3 lä
genheter. Som ett undantag stod det edgrenska hu
set vid Rådhustorget, som blev klart 1922 och hade 
hela 12 lägenheter, varav 8 smålägenheter. Det var 
stort i Umeå.

Sandakolonin
Det kommunala egnahemsproj ektet fick en fortsätt
ning strax efter kriget. Gustaf Rosén motionerade

Stationskarl Johan Kvarnbrink från Kiruna m ed fam ilj på  
Sandakolonin nr 8 vid Arm bågakroken. F o to  1930.

1918 till fullmäktige om utredning »om de åtgärder 
som nu böra vidtagas för främjande av bostadsbyg
gande utom stadens planlagda område». Samma år 
presenterades en sådan utredning, gjord av en kom
mitté ledd av Rosén.

Utredningen ville bereda »arbetare och smärre 
löntagare» möjlighet att bygga egnahem med tillhö
rande odlingsmark. Om denna egnahemsverksam- 
het lades utanför stadens planlagda område skulle 
man »dels kunna tillämpa ett enklare byggnadssätt 
och bereda tillgång på erforderliga jordområden, 
dels komma i åtnjutande av byggnadslån ur statens 
egnahemslånefond». Tanken på egnahemsägarnas 
odling var typisk för egnahemsrörelsen, men var 
särskilt motiverad under krigsårens livsmedelskris. 
Härvidlag såg man en förebild i AB Robertsfors 
markupplåtelser till arbetarna för odling och viss 
kreaturshållning. Bostadssociala ambitioner förenas 
här med återblickar på en patriarkalisk brukstradi- 
tion. Gustaf Rosén var en föregångsman i bostads
sociala frågor i Umeå, men hans idéer hade både 
progressiva och konservativa drag.

Fridhem ansågs som lämpligt för ett egnahems
område. Området hade nyligen förvärvats av sta
den, men nu tänkte man sig lägga det nya semina
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riet här. Då föreslogs ett egnahemsområde intill sta
dens brännugn vid nuvarande Solvändan på Haga.

Stadsingenjör Olander upprättade en plan för 11 
tom ter vid nuvarande Ersmarksgatan och Armbåga- 
kroken, den s.k. Sandakolonin. På den tiden låg det 
avsides, men »området i fråga måste anses jämförel
sevis välbeläget för personer som hava sin sysselsätt
ning å Haga, vid järnvägen och inom stadens plan
lagda område i järnvägsstationens närhet samt fram
för allt för verkstadspersonal vid Västerbottens re
gemente». Marken här ägdes av staden och gårds- 
ägare Helmer Hörnfeldt. 1919 fick den nytillsatta 
»Kommittén för främjande av bostadsbyggande u t
om stadens planlagda område» i uppgift att genom
föra projektet. Kommittéordförande var först 
Gustaf Rosén, från 1920 överjägmästare A Sylvén.

1920 inleddes tomtförsäljning till ett pris av 
10 öre/m2. Den som skulle bli kolonist i Sandako
lonin skulle, enligt 1918 års utredning, ha »gjort sig 
känd för arbetsamhet, redbarhet och nykterhet, 
och bör företräde lämnas dem som hava många 
barn». Den förste kolonisten blev tågmästare Axel 
Bengtsson. Byggena var tänkta att ske i stadens regi. 
Bengtsson menade att om egnahemsägarna byggde 
själva skulle den egna arbetsinsatsen ge lägre bygg
kostnad. Ännu rådde dyrtid efter kriget. Därför sål
des endast tom ter och staden gav egnahemsbyggar- 
na lån tills egnahemslån beviljats. De första nio hu
sen stod klara 1921 och ytterligare två 1923.

Husen var tvåfamilj segnahem med korsplan eller 
tvårumsplan, matkällare och uthus. De var indivi
duellt utformade. Några hade t.ex. brutet tak, någ
ra sadeltak. Paneler och fönster varierade. Ritning
ar hade 1918 upprättats av E Eriksson, men det är 
ovisst om de alls användes. Bevarade husritningar är 
signerade av Ivar Johansson, Einar Andersson och 
C A Sandström.

Av speciellt intresse är de tre typritningar för eg
nahem i Stadsliden, som länsarkitekt Edvard Lund- 
quist gjorde 1921 på uppdrag av kommittén för 
byggande i utomplansområdet. De två som påträf
fats visar ett 1 1/2-planshus med en tvåa och en 
etta, stilmässigt nära husen i kv Uller, samt ett två- 
planshus i klassicerande stil med två tvårumslägen
heter. Fullmäktige ville inte godkänna typritningar
na. Det skulle bli för enahanda med bara tre typer 
av hus. I stället borde man vinnlägga sig om »störs
ta möjliga variation i byggnadsstil» och tillhanda
hålla olika ritningar »i enkel och tilltalande stil». 
Anmärkningsvärt nog var det Gustaf Rosén som 
här förde ordet. Lundquists typritningar användes i 
reviderad version, åtminstone till ett par hus i San
dakolonin.

Sandakolonins läge vid brännugnen var inte det 
bästa ur sanitär synpunkt. Brunnarna var t.ex. inte 
bra. Va-ledningar drogs på 1920-talet.

Egnahemslånehandlingarna berättar om kolonis
terna här. Av dem som byggde de första nio husen

Oktob erfly ttningen
Det var ju så gott om hyresgårdar. Dom gick 
och hälsa på hos hyresgästerna, så kunde dom 
säja till dom: inte har du nån vidare lägenhet. 
Vad tar dom betalt? Om du flyttar till mej, då 
ska du få bo för så och så och få bättre lägen
het. Du vet, varje första oktober då var det 
flyttlass på flyttlass som for om varann på vä
gen.
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var två vid järnvägen (en stationsförman och en tåg
mästare), två målare, två snickare, en musikfanjun
kare vid 120, en åkeriarbetare och en apotekskarl. 
De var i 25- till 50-årsåldern och hade familjer med 
ett till fem barn. Deras årsinkomster varierade mel
lan 1.500 och 2.581 kr. Flertalet av egnahemmen 
bytte ägare under 1920-talet. Av dem som då kom 
var flera stationskarlar, andra arbetare, hantverkare 
och en änka. Härtill kom deras hyresgäster.

Egnahemsprojektet var från böljan tänkt att fort
sättas på Sandbacka—Stadsliden. Flera planer gjor
des för ändamålet, bl.a. en avstyckningsplan för 
tom ter öster om östra Kyrkogatan och Kallkälle- 
vägen (1927). Utöver de första 11 tomterna avstyc
kades 43 tom ter här åren 1925—39. Sylvéns kom
mitté tycks ha upphört redan 1926. Egnahemmen 
präglar ännu miljön kring övre delen av östra Kyr
kogatan, även om åtskilliga rivits. Några av husen i 
Sandakolonin finns kvar vid Armbågakroken.

MELLANKRIGSTIDEN

Mellankrigstidens byggnadsverksamhet i Umeå och 
andra städer präglades av relativt stillestånd i stads
kärnan och avsevärd aktivitet i ytterområdena, där 
merparten av bostäderna byggdes. Kartorna över 
bebyggelsens utbredning 1915 och 1940 visar hur 
staden växte under perioden. De viktigaste dragen 
var där: De äldre förstäderna fick stadsplan, nya för
städer växte fram (framför allt Sandbacka och 
Sofiehem) och det byggdes och planerades inom 
landskommunen (Teg och Backen). Sandbacka har 
redan berörts och Sofiehem tas upp i kapitlet Egna
hemsområden.

Bebyggelseplanering
1915 omfattade stadens planlagda område (eller 
tomtområdet) ännu området söder om järnvägen, 
mellan Utgårdsvägen och hamnspåret. Det fanns 
gott om utrymme för nybebyggelse öst och väst på 
stan, men många hade i stället byggt längre ut. 1904

började man arbeta med planläggning av förstäder
na Haga, öbacka och öppen plats (området sydväst 
om Skolgatan/Brogatan). Stadsingenjör Olanders 
förslag lades på is efter kritik i överintendentsäm- 
betet (Byggnadsstyrelsen) och tills man bestämt sig 
för att dra en ny landsväg norrut, Mickelsträskvä- 
gen (östra Kyrkogatan). 1914 inkallades arkitekt 
Per Olof Hallman i överintendentsämbetet som 
sakkunnig och fick uppdraget att överarbeta Olan
ders förslag.

Hallman var samtidens ledande stadsplanearki- 
tek t och stod bakom många samtida svenska stads
planer. Han införde till Sverige kontinentala stads- 
planeideal som bröt med rutnätsprincipen: hänsyn 
till befintliga förhållanden i terräng och bebyggelse, 
ett friare gatu- och kvartersnät med rikliga inslag av 
grönska. Det var en planmetod som var väl ämnad 
för att ta  itu med problemen vid utvidgning av äld
re planområden med utkantsbebyggelse, där det 
gällde att åstadkomma en helhet av spridd bebyggel
se, obebyggda ytor och en splittrad ägostruktur.

Hallmans förslag fastställdes 1922 för västra 
Haga (sydväst om Regementsgatan/östra Kyrkoga
tan), öppen plats och Sandåkern, östra Haga och 
öbacka uteslöts tills vidare. Planen utgick från be
fintligt väg- och gatunät på Haga: Korsgatan och 
Generalsgatan (gamla Ersmarksvägen). Hagaparken 
kom till kring Djupbäcken. Stadsdelarna fick var 
sitt centrum — Hagaplan och Döbelnsplan. Planen 
föreskrev ett öppet byggnadssätt, med friliggande 
hus i förgårdslinje eller gatuliv. Trähusen fick byg
gas i två våningar.

Hallmans principer kommer också till uttryck i 
stadsplanerna för östra Haga (Allmänna Ingenjörs- 
byrån/H Torulf, 1932), Öbacka och Ytterhiske 
(Kjell Wretling, 1938). 1930-talsplanerna tog upp 
friliggande byggnadssätt med trähus i två våningar, 
men här med inredd vind. Umeås äldre förstäder, 
mellan Tvärån, Djupbäcken och Hagaparken, präg
las ännu av denna glesa och låga träbebyggelse. 
Fram till 1960-talets centrumomvandling var skill
naden i skala liten mellan Umeå centrum och den
na äldre utkantsbebyggelse. På 1930-talet förbered
des högre exploatering av centrum, genom stads
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Järnvägen bildade gräns mellan den  egentliga staden och förstaden Haga. Här har några dam er p lacera t sig fram för en gård 
invid loksta lle t på  1910-talet.

planändringar för högre byggnadsrätter (Kjell Wret- 
ling, 1939-47).

Den växande byggnadsverksamheten utanför det 
stadsplanelagda området ledde till ökad reglering. 
Särskilda byggnadsföreskrifter — utomplansbestäm- 
melser — infördes 1917 i lagen om fastighetsbildning 
i stad. I Umeå utfärdades utomplansbestämmelser 
för Sandbacka, östra Haga och öbacka 1924, för 
Ålidbacken, Sofiehem, Gimonäs och Ytterhiske 
1929 — dessa områden hade inkorporerats med sta
den 1925. Utomplansbestämmelserna innebar bygg-

nadslovsplikt, öppet byggnadssätt med en- till två
våningshus, samt tekniska krav på att huset hade 
lämplig konstruktion och inredning, fyllde brand
säkerhetskrav m.m. Härmed försvann en tidigare 
skillnad mellan plan- och utomplansområden.

1917 infördes planer för tomtavstyckning på stä
dernas inte planlagda mark, s.k. avstyckningplaner. 
Från 1926 gällde de även landsbygden. Dessa pla
ner avgav gator, kvarters- och tomtindelning och 
ibland förgårdsmark. Avsikten var att förhindra 
olämplig jorddelning som skulle försvåra senare
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•  Kjell Wretling var stadsarkitekt i Umeå 
1935—1951, dock endast på deltid. Han blev 
Umeås andra stadsarkitekt, efter F O Lind
ström, som avgick 1891. Den växande bygg
nadsverksamheten i städerna gjorde att man 
nu på många håll anställde stadsarkitekt. Kjell 
Wretling kom från hantverkarsläkten Wretling 
i Umeå. Under sin långa tjänstgöring utarbeta
de han flertalet stadsplaner, granskade bygg
nadslov och var arkitekt för kommunalt byg
gande. Därtill hade han en omfattande privat 
arkitektverksamhet. Kjell Wretling och Denis 
Sundberg var Umeås ledande arkitekter under 
1930- och 40-talen.

stadsplaneläggning. Avstyckningsplaner blev grun
den för flera egnahemsområden i Umeås omgivning
ar, bl.a. Sofiehem (1926), Stadsliden (1927), Olofs- 
dal (1934) och ö n  (1947) — se kapitlet Egnahems
områden.

Byggandet på Teg och Backen skapade behov av 
planering. Inkorporering med staden var påtänkt, 
men i stället bildades municipalsamhällen, vilket in
nebar att de skulle ha stadsplan och vara delvis själv
ständiga enheter inom landskommunen.

Tegs municipalsamhälle bildades 1924 och om
fattade nordvästra delen av Teg — Västerteg och 
östertegs bykärna. Teg och Böle hade 1922 1.273 
invånare. Böle kom dock inte med. Vid den här ti
den var bebyggelsen på Teg koncentrerad till tre 
grupper. Den gamla jordbruksbebyggelsen låg i ett 
band kring nuvarande Obbolavägen. Skild från den 
låg egnahemsbebyggelse på det gamla varvs- och 
bryggeriområdet invid älven. Förtätad bebyggelse 
fanns främst kring Bryggargatan, i förlängningen av 
Gamla bron och kring Umeå ångbryggeri. Området 
kring bron utvecklades alltmer till ett centrum i 
området. Stadsplan fastställdes 1932 (arkitekt Åke 
Tengelin, Stockholm). Den tog fasta på att göra 
Teg till en vacker och lummig villaförstad till Umeå, 
vilket bara delvis blev verklighet.

1933 utvidgades municipet ner mot Alvik och 
1937 med angränsande delar av Böles, Tegs och öns 
skifteslag, till gränsen mot grannbyarna. Böle och 
Teg hade då vuxit samman genom ett egnahemsom
råde på boställsjorden i Böle (avstyckningsplan 
1934). På Alvik hade egnahemsbebyggelse kommit 
till i anslutning till Lillåns skiljeställe på ön.

Under 1920- och 30-talen byggdes egnahem på 
Backen i anslutning till bybebyggelsen och utmed 
den nyanlagda Backenvägen. Mellan 1927 och 1933 
gjordes fyra större avstyckningsplaner i området.

Initiativet togs i tre fall av markägare på Gris
backa, Grubbe och Västerhiske. Den fjärde gällde 
Kyrkbordet och Kyrkplatsen 1930, med kyrko
stämman som initiativtagare. Bakgrunden var främst 
det behov av byggnadsmark som förväntades i och 
med anläggningen av Umedalens sjukhus, invigt 
1934. Ett antal anställda byggde också egnahem i 
området. Mellankrigstidens avstyckningsplaner på 
Backen var dock vidlyftigt tilltagna och blev därför 
aldrig utbyggda. 1941 bildades Backens municipal
samhälle.

Bostäder och miljö
Vid 1920 års allmänna bostadsräkning fanns 3/4 av 
bostadslägenheterna i Umeå inom den egentliga sta
den och 1/4 i ytterområdena. Under åren 1920—39 
byggdes totalt 617 hus med bostäder (rena bostads
hus och »blandade»). Av dem byggdes 36% i cent
rum och öst och väst på stan, 13% på Haga och 51% 
i övriga ytterområden, inklusive öbacka och Ytter- 
hiske enligt Husbyggnadsstatistiker i Byggnads
nämndens arkiv. Trots en omfattande byggnads
verksamhet öst och väst på stan dominerade bo
stadsbyggandet i ytterområdena. Det viktigaste ut- 
byggnadsområdet under perioden var Sofiehem.

Husbyggnadsstatistiken för Umeå anger för varje 
fastighet byggherrens namn och yrke, hustyp och 
antal lägenheter fördelade efter storlek. Före 1935 
skilde man mellan »Eget hem» och »Hyreshus». Av 
de 429 bostadshus som byggdes 1920—34 var 74% 
egnahem. Helt dominerande bland dem var tvåfa
milj segnahemmet med tvårumslägenheter. Ettor
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K ö k e t i Wikbergska gården, vid Slöjdgatan väst p å  stan. M ellankrigstidens köksstandard: vedspis, vedlår, köksbänk m ed p lå t
beslag och vask, öppna h yllor i stä llet för fasta överskåp. F o to  B ertil E kh o ltz  ca 1950.

och treor förekom även. Enfamiljshus var sällsynta.
De hus som kallades »Hyreshus» i denna statistik 

var i realiteten inte särskilt mycket större än egna
hemmen. Exempel på lite större hyreshus är kv 
Minnet 2, Norrlandsgatan 2 (1920), Ran 2, Storga
tan 54 (1924) och Freja 8, östra Kyrkogatan 10B 
(1927). Det som utmärker dessa tidiga hyreshus i 
centrum är a tt de huvudsakligen innehöll större lä
genheter jämte någon smålägenhet. Det var i första

hand hyreshus för medelklassen. Freja 8 hade t.ex. 
tre femrummare och två tvårummare. Det var f.ö. 
det enda hyreshus som byggdes 1927, som annars 
var toppåret för 1920-talets egnahemsbyggande i 
Umeå (37 hus). Under 1930-talet byggdes en del 
hus med fyra smålägenheter, särskilt i ytterområ
dena. När smålägenheter förekom i större hus var 
de främst blandade med större lägenheter. Totalt 
sett blev bostadshusen större, men först på 1940-
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Tvåvåningsegnahem, en del m ed vindsinredning, i östra stadsdelen. F o to  Stellan Rose'n på 1930-talet.

talet blev det mera genomgripande förändringar, 
genom trevåningshusen i sten. Följande tabell visar 
antal lägenheter i husen i Umeå stad 1920 och 
1945:

Antal lägenheter_________________ 1920 1945
1 36,8% 10,4%
2 40,1% 27,5%
3 -9  22,6% 54,6%
10 eller fler 0,5% 7,5%
Källa: Bostadsräkningarna 1920 och 1945.

Ett rum och kök var den vanliga folkbostaden i 
Sverige ännu på 1930-talet. Tvårummaren blev nu 
ett ideal, som bl.a. angavs som norm i 1935 års pro
gram för s.k. barnrikehus. Som en kompromiss mel
lan bostadsbehov och mål byggdes många för
krympta smålägenheter. Man ville bryta traditionen 
med bostadskök och finrum, vilket samtidigt var en 
kompromiss för att få in bostadens funktioner på 
mindre lägenhetsyta. Under 1940-talet förverkliga
des tanken på tvårummaren som folkbostad. Kok
vrån dyker upp i Umeås husbyggnadsstatistik 1931, 
men då sammanställningar om lägenhetsytor saknas
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Från barnkam maren i länsman Brom ans gamla gård på  Teg 
på 1910-talet.

är det svårt att få en bild av utvecklingen därvidlag.
Bostadsbyggandet i Umeå präglades av ett stort 

antal mindre byggnadsfirmor. 1933 bildades HSB- 
Umeå, men hade svårt att få fotfäste i det starkt 
borgerliga Umeå. Staden ville inte gå i borgen för 
statliga lån och inte heller samverka med HSB i en 
hyreshusstiftelse för barnrikehus. Verksamheten 
fram till krigsslutet bestod därför i information och 
medlemsvärvning. Detta medan HSB hade en avse
värd bostadsproduktion på andra orter, bl.a. ett 70- 
tal lägenheter i Östersund och 30 i Skellefteå.

Socialdemokraterna hade visserligen blivit störs
ta parti i 1934 års val, men borgerligheten var stark. 
Här hade också nazisterna tillräckligt med livsrum 
för att ha ett mandat i fullmäktige 1934—38. Efter 
1934 utbildades en modell för partisamverkan, där 
de ledande var socialdemokraten och redaktören 
Elon Dufvenberg, högermannen och läkaren P G 
Lundgren, folkpartisten och kamreren Bernhard 
Bäckman. Socialdemokraternas ledare var chefre
daktören vid Folkbladet, Elof Lindberg, men han 
blev alltmer rikspolitiskt verksam och utnämndes 
1943 till landshövding efter Gustaf Rosén.

Under mellankrigstiden utbyggdes kommunala 
va-anläggningar och bostädernas standard ökade.

E tt par andra sm åflickor, uppklädda för fotografen.

Elektriskt ljus var allmänt. De flesta umebor slapp 
gå och hämta vatten i gårdsbrunnar, men många 
fick hämta och hugga ved i uthuset. Torrdass var 
ännu vanligt. Bad- eller duschrum var sällsynt, sär
skilt i smålägenheter. I de nya tvåfamiljs egnahem
men öst och väst på stan var det relativt vanligt att

Några data om befolkning, bostadshus och lägen
heter i Umeå stad 1913—1945:

1913 1920 1933 1945
Befolkning 6.187 6.976 11.981 18.396
Bostadshus/ 
hus m bostadsläg 632 762 1.250 1.697
Lägenheter 1.217 1.435 2.784 4.440
varav (%):

1 rum, 1 kök,
1 rum o kokvrå 21 20 17 14
1 rum och kök 31 29 29 20
2 r.o.k. 22 26 27 32
3 el fler r.o.k. 26 25 27 34

Källa: Bostadsräkningarna 1912—14, 1920 , 1933  och 1945.
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Herrskapskök
Det var dåligt med skåp i köket. Vi hade en 
skänk för vardagspor slinet. Finporslinet stod i 
matsalen. Det fanns ett stort köksbord, som 
användes som bakbord. Det hade underskåp 
för t.ex. hackknivar. Pannor förvarades under 
spisen. Handkammaren hade fönster, den var 
stor och inventiös. Vi hade inte isskåp utan is- 
dös i uthuset, en stor binge med sågspån och 
is. Det fanns en källare under köksgolvet, där 
vi hade potatis. Jungfrukammaren var en liten 
smatt invid köket. Det var ofta två stycken, 
dom låg ihop i en liten soffa.

gemensamt badrum inreddes i källaren. Det före
kom nästan inte alls i förstäderna, där vatten och 
avlopp sent utbyggdes.

1930-talets bostadsstandard framgår av bostads
räkningen 1933:

Samtl. lägenh. Smålägenh.
Lägenheter med (i %):

tambur/hall 69 59
vatten och avlopp 84 79
centralvärme 39 30
bad- el duschrum 19 5
WC 57 45

Med sådana hygieniska förhållanden blev varm
badhus en kommunal angelägenhet. Det gamla pri
vata badhuset var otillräckligt. Gustaf Rosen mo
tionerade 1913 i fullmäktige om varmbadhus, men 
först 1930 togs det nu rivna badhuset i kv Tyr i 
bruk. Badhusets betydelse framgår i en fullmäktige
motion av Arvid Tilly 1938: »Genom den omfat
tande nybyggnadsverksamheten samt ombyggna
den och moderniseringen av gamla fastigheter har 
en stor del av befolkningen i staden blivit tillförsäk
rad möjlighet till bad i sina bostäder. Lägenheter

med badrum betinga emellertid så hög hyra, att 
den mindre bemedlade och obemedlade delen av 
befolkningen nödgas bo i lägenheter utan denna be
kvämlighet. För erhållande av bad är man helt hän
visad till stadens badhus.» Avgifterna var dock hö
ga, särskilt för flerbarnsfamiljer. Någon sänkning 
blev det dock inte. Skolbarnen fick dock bada i 
nya folkskolans (Centralskolans) skolbad, som ha
de finsk bastu och bassäng.

Dasstunnornas innehåll hamnade ännu i början 
av 1920-talet på åkrarna runt staden. Gårdsägarna 
ansvarade för bortforsling av sopor och latrin till 
brännugnen på Haga. 1926 anlades en ny soptipp 
för allt avfall väster om Ersmarksvägen. Det dröjde 
till 1940-talet innan kommunen tog över sophämt
ningen. Också gaturenhållningen sköttes länge av 
gårdsägarna, medan kommunal snöplogning inför
des 1918, mot att gårdsägarna erlade s.k. snöplog- 
ningspenningar.

I takt med att avloppsnätet utbyggdes och torr
dassen försvann blev älven alltmera förorenad. Av- 
loppsrening var ännu inte påtänkt och ledningarna 
utmynnade i kajkanten. Efter tillkomsten av Ume- 
dalens sjukhus 1934 ökade utsläppen ytterligare. 
Av den anledningen revs stadens klapphus 1936. 
Det gick inte längre att tvätta i älven.
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Sopförbränning var ett miljöproblem även förr i 
tiden, inte minst vid brännugnen. På 1920-talet var 
också lukten från scharinska fabrikens avfallsugn 
besvärande. Man byggde på skorstenen tio meter, 
men det hjälpte inte, enligt l :e  provinsialläkarens 
årsberättelser. Även gårdsägarna brände sopor så 
det stank. Annars hade luften blivit bättre sedan 
elektrifieringen genomförts och det osade mindre 
från fotogenlampor.

»Saknaden av stenläggning (eller annat material) 
å stadens gator gör sig alltefter som automobiltrafi- 
kens stegrade utveckling fortgår m.o.m. kännbar. 
Gatudammet under sommaren blir nämligen allt
mer besvärande.» ( l:e  provinsialläkarens årsberät
telse 1927). Avgaser var inget problem ännu. För 
att binda gatudammet hade tjärvatten tidigare pro
vats och nu böljade man använda sulfitlut. I slutet 
av 1920-talet böljade man också asfaltera gator, ti
digast med s.k. kallasfalt. Den gamla gatutypen 
med stensatta trottoarkanter finns ännu kvar här 
och där, t.ex. vid Brogatan intill Gamla bron.

Vägarbeten och utbyggnad av vatten och avlopps
nätet utfördes i stor utsträckning som nödhjälpsar-

Tvä tjänstepigor piskar m a tto r på  en gård i Umeå p å  1920- 
talet.

beten för arbetslösa och finansierades delvis med 
statsbidrag.

Omvårdnaden av den yttre miljön gällde också 
parker och grönytor. I 1930-talets stadsplaner var 
lekplatser en nyhet. Familjepolitiken blev ett ange
läget ämne på 1930-talet och barnens miljö därmed 
en faktor att räkna med i samhällsplaneringen. Sta
den ordnade nu också på flera håll lekparksverk- 
samhet med kommunala barnvakter.

Egnahemsområden i Umeå 1926—1947 
Mellankrigstidens nya bostadsområden var framför 
allt egnahemsområden. Efter Sandakolonin dröjde 
det till 1930-talet innan Umeå stad åter tog initativ 
till egnahemsbyggande — kvarteret Kölen på Haga 
1939. Flertalet egnahemsområden tillkom på privat 
initiativ. Scharins upplät 1926 tom ter intill massa
fabriken på Sofiehem. Ännu ett område i anslut
ning till industri kom till i Umeå, nämligen för 
Flottningsföreningens arbetare på ö n p å  1940-talet. 
Områdena på Teg 1917 och på Olofsdal 1934 anla- 
des av privatpersoner. Härutöver förekom ett avse

Sofiehem s egnahemsområde. Fotografen, Frans Lundm ark, 
fotograferade 1932  s itt hus i hörn et S. Gimonäsvägen/Såg- 
ställargatan från nuvarande G imoplan.
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»Till vänster Umeå g ju teri m ed s itt  bågnande plank så som  d e t ser u t när man kom m er till staden från H olm sund. Till höger 
en halvt förfallen ladugård på  samma p la ts  m ed akterspegeln m o t resandeström m en.» Illustration till reportage om  g ju teriet i 
V K  1 9 /5  1947. Bilden visar alltså gamla Å lidbacken  från Sofiehemsvägen.

värt egnahemsbyggande i stadens utkanter och i 
landskommunens municipalsamhällen.

Husbyggnadsstatistiken visar följande geografis
ka fördelning av egnahemsbyggandet i Umeå 1920— 
34, i storleksordning: Sofiehem—Ålidbacken 24%, 
ö st på stan 18%, Sandbacka 15%, Ytterhiske 13%, 
Väst på stan 11%, Haga—Fridhem 9%, öbacka 6% 
och Centrum 4%. Ser man till yrkesfördelningen 
var nära 2/3 av egnahemsbyggarna arbetare och 
hantverkare, antagligen fler, eftersom uppgift om 
yrke ibland saknas. Detta är särskilt markant för 
ytterområdena, framför allt Sofiehem. Ju längre in
åt centrum man kommer, desto fler tjänstemän och 
köpmän, men då är det ofta mera motiverat att tala 
om stadsvillor än om egnahem.

Det typiska egnahemshuset var det tidigare 
nämnda tvåfamiljs egnahemmet med två smålägen
heter, uppfört i bräder med spånfyllning och med 
korsplan, på 1910-talet rödfärgat och senare i ljus 
oljefärg. Det var temat, och sen fanns variationer. 
Så hade en del hus enkelstuguplan eller tvårums- 
plan. Husen ritades av lokala husritare och anknöt 
till olika typritningar.

När mellankrigstiden övergått i 1940-talet, hade 
egnahemsidealet ändrats. Enfamiljshus i funkisstil 
förmedlades i typritningar från Byggnadslånebyrån 
och spreds i elementbyggda hus, bl.a. från det HSB- 
ägda Boro-hus. De kallades »småstugor», en benäm
ning på mindre enfamilj segnahem som introduce
rats av Stockholms stads småstugubyrå, ett organ 
som bistod egnahemsverksamheten i Stockholm. 
Genom prefabricerade element och egnahemsbyg- 
garens egen arbetsinsats skulle kostnaderna för ett 
enfamiljshus bli rimliga. Holmsunds sågverk starta
de 1938 en tillverkning av monteringsfärdiga trähus, 
bl.a. småstugor. Företaget ingick i Svenska Trähus. 
Holmsundsfabrikens tillverkning och avsättning i 
umetrakten är värd ett närmare studium. 1940- 
talets barnrikeegnahem och egnahemmen på ö n  
kom delvis därifrån. Småstugan som hustyp intro
ducerades troligen i Umeå stad i kv Kölen på Haga
1939-40.

Egnahemstomterna i Umeå varierade i storlek 
mellan cirka 550 och 2.000 m2. På Sofiehem och 
ö n  var de enhetliga — ca 700 resp 1.500 m2. Tom
terna på Sandakolonin och Olofsdal varierade.



Parti vid Sofiehemsvägen. 
F oto  VF 1958.

1920- och 30-talens egnahem uppvärmdes med ved- 
eldade kakelugnar och hade avträden i uthuset. 
Man hade elektriskt ljus, men inte vatten och av
lopp. Vatten togs från brunnar, ibland inlett i huset 
med hydrofor. Centralvärme, vatten och avlopp 
blev inte standard förrän på 1940-talet.

Avstyckningsplan för ett egnahemsområde inne
bar just en plan för tomtavstyckning. Gatumarken 
kunde vara privat, och ingenting bestämdes om 
kommunaltekniska anläggningar.

Så snart ett egnahemsområde började växa upp, 
skrev fastighetsägarna till Umeå stad och anhöll om 
bistånd med att dra va-ledningar och ordna gator 
och tillfartsvägar och gatubelysning. Det dröjde 
dock, för det var dyrt att utvidga befintliga nät till 
perifert belägna små egnahemsområden. Omsider 
blev det gjort, men då hade de sanitära förhållande
na länge varit mer eller mindre besvärliga. Staden 
byggde också skolor: Sofiehemsskolan 1926 och 
Sandbackaskolan 1936, vilka ersatte tidigare provi
sorier.

Under åren 1908—1948 förekom fyra typer av 
statliga lån för finansiering av egnahemsbyggande i

städer: Egnahemsstyrelsens bostadsegnahemslån
från 1908, för städernas utomplanområden, lån ur 
Statens byggnadslånefond och förmedlade av Sta
tens byggnadsbyrå (1917—1930), bostadsanskaff- 
ningslån till egnahem för barnrika familjer (1938) 
och tertiärlån, förmedlade av Statens byggnadslåne- 
byrå (1942). Alla dessa låneformer förekom i 
Umeå, men omfattningen har inte kartlagts. Den 
statliga låneverksamheten omorganiserades 1948.

Egnahemsområdena förenas av att främst arbeta
re och hantverkare byggde sig bostäder i stadens u t
kanter eller nära arbetsplatsen, av en i flera fall av
sevärd odlingsverksamhet som bidrog till hushållet 
och av myndigheters och arbetsgivares syn på egna
hemmet som en god arbetarbostad. Till skillnad från 
egnahemmet bygger »villan» på en tradition från 
den jordägande överklassens bostäder, som på 1800- 
talet togs upp av det förmögna borgerskapet, som 
då sökte sig utanför den förtätade stadskärnan. Me
dan det tidiga 1900-talet gynnade småhuset blev 
det från 1930-talet en svängning mot byggande av 
flerfamiljshus för att lösa bostadsförsörjningen. 
Småhuset blev en medelklassbostad och egnahem-
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M ellankrigstidens två fam ilj segnahem, här Sandakolonin nr 3. R itn ing Einar A ndersson 1920. Egnahemsnäm ndens arkiv, 
Folkrörelsearkivet.

met för en eller två familjer ersattes av villan för en 
familj. Därmed gick också tvåfamilj shuset tillbaka i 
produktionen.

Tidigare har nämnts att Umeå saknar egentliga 
villaområden för medelklass från 1900-talets bör
jan. Först på 1930-talet tillkom ett sådant mindre 
område, Fridhem.

Sofiehem—Gimonäs
Området öster om staden var i äldre tid utmark un
der öns och Tegs byar. Vid laga skifte 1876 var

området söder om Ålidbacken inte bebyggt, för
utom samfälligheter med soldattorp (Ålidbacken), 
fäbodplats (Sandbäcken) och kvarnplats med fäbod 
(Kolbäcken). Efter skiftet framväxte viss jordbruks- 
bebyggelse genom utflyttning till byarna, t.ex. går
darna Jonasbo och Oskarsbo. Vem som givit namn 
åt Sofiehem är obekant. Det kan ha varit en Sofia 
öhman, gift med kapten öhm an från ön . De hade 
en ståndsbetonad villa ungefär i nuvarande kors
ningen Holmsundsvägen/Hyvlargränd.

Industrin kom in i bilden efter stadsbranden då 
efterfrågan på byggnadsmaterial för återuppbygg-
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T vä tt i b ykgryta  vid Sandbäcken på  Å lidbacken. Kvinnan  
heter Evelina Svanberg. O vanför syns Löwlingbaracken.

naden ökade. Sten till grunder togs i Hamrinsberget 
och Öberget. En rad intressenter i Umeå anlade 
1890 Sofiehems tegelbruk för tillverkning av mur
tegel. 1896 tillkom en terpentin- och tjärfabrik vid 
Kolbäcken. Kring sekelskiftet anlades två gjuterier 
på Öbacka/Ålidbacken, liksom två mindre ångsågar, 
öbackasågen och Umeå ångsåg eller Löwlingssågen 
på ömse sidor om Sandbäckens mynning. Det bi
drog till att Ålidbacken vid kustlandsvägens norra 
utfart utvecklades till ett område med typisk ut- 
kantsbebyggelse. 1903 började Umeå nya lasarett 
uppföras norr om Ålidbacken.

På 1910-talet fortsatte industrialiseringen i söder. 
Byggnadsfirman Jakobsson & Eriksson flyttade 
1910 sin sågningsverksamhet från staden till den då 
nedlagda tjärfabrikens plats på kvarnplatsen vid 
Kolbäcken. Sofiehemssågen övertogs 1916 av Sofie
hems Trävaru AB. 1917 fick den en granne i Gimo- 
näs sågverk och kolugnar, ägt av Gimo Kol, som 
bildats av bruksföretaget Gimo-österbybruk i Upp
land. Därmed fanns det två sågverk, ett tegelbruk 
och en nyanlagd lådfabrik i området. Tegelbruket 
drevs på senare tid av byggnadsfirman Bäckström 
& Strömberg.

Alla sågverk i området hade arbetarbostäder. 
Sofiehemsågens område låg norr om Gimoområdet 
och hade arbetarbostäder vid Dammen. Det var fy
ra hus med fyra tvårumslägenheter i varje. Förval- 
tarbostaden finns ännu kvar ovanför Dammen, av
skild från arbetarbostäderna. Gimosågen började 
bygga bostäder 1918. De första var en grupp om 
sex hus med fyra enrumslägenheter i varje, med 
förstukvist till varje lägenhet. Husen stod i två ra
der med uthus emellan. En av dem finns kvar. Se
nare byggdes fler bostäder av annan typ samt för- 
valtarbostad avskild av en häck. Företaget hade ock
så två kolarbaracker. Gimosågens arbetarbostäder 
hade vattenledning dragen från en kallkälla i närhe
ten, vilket var ovanligt i arbetarbostäder vid den

här tiden. Tvättstuga var inrymd i ett av bostadshu
sen. Även sågarna uppe vid Ålidbacken hade arbe
tarbostäder, t.ex. Löwlingbaracken på Öbergets 
sluttning.

1926 förvärvade Scharins Söner AB Sofiehems
sågen. Den revs och ersattes av Sofiehems träsliperi, 
som företaget drev jämte träsliperierna öst på stan i 
Umeå och i Klemensnäs vid Skellefteå.
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Samma år anlades ett egnahemsområde vid Dam
men, varvid Sofiehemssågens arbetarbostäder revs. 
Sofiehem—Gimonäs var numera inkorporerat med 
Umeå stad. En avstyckningsplan upprättades för 67 
tom ter, utlagda i kvarter mellan Dammen och Såg- 
ställargatan. Tomterna försåldes till arbetare som 
byggde sig tvåfamilj segnahem med bostadsegna- 
hemslån. Många hus ritades av fabriksfaktorn, K 
Lindahl. Under de följande åren rådde en formlig 
byggrusch där. Utomplansbestämmelser infördes 
1929. Förste provinsialläkaren rapporterade 1931: 
»I stadsdelarna Sofiehem och Gimo har under sena
re åren en särskilt livlig byggnadsverksamhet ägt 
rum. Dessa kräva med fog bättre anordningar för 
tillgodoseende av vattentillförsel och avloppsförhål
landen än som nu är fallet. Sålunda finns det i det 
nya samhället vid Sofiehem ett 40-tal snyggt upp
förda gårdar.»

Arbetet med dragning av va-ledningar pågick un
der 1930-talet och blev klart 1942. Det dröjde y t
terligare några år innan Gimo anslöts. Ännu vid 
krigsslutet saknade många fastigheter på Sofiehem 
WC. Det tog också sin tid att iordningställa gator 
och gatubelysning. Gatumarken ägdes av Scharins 
och området låg utanför stadsplan. Efter åtskilliga 
turer och sedan marken överlämnats till staden 
kom anläggningarna till stånd.

Mindre än 2/3 av tomtområdet blev utbyggt före 
kriget. Senare tillkom en del hus. Även serviceloka
ler uppfördes. Så anlades Konsum 1928 inom egna
hemsområdet. 1937 byggdes också ett förenings- 
hus med ekonomiskt bidrag av företaget.

Kommunikationerna med staden upprätthölls i 
äldre tid med ångbåtstrafiken på linjen Umeå— 
Holmsund, från 1920-talets början även per järn
väg. Landsvägen gick i början av 1920-talet från 
Ålidbacken och söderut mellan älven och Öberget 
och kom upp på nuvarande Sofiehemsvägen unge
fär vid Verkmästargränd. En karta över området 
från 1925 visar att den bebyggelse som då fanns 
mellan Ålidbacken och Dammen låg utefter lands
vägen — jordbruk och viss bebyggelse kring bl.a. 
bönhuset. Sofiehemsskolan byggdes 1926. 1927 
togs beslut om Bergsbodavägen, nuvarande Sofie

hemsvägen. 1935 års karta över området visar att 
byggandet åren kring 1930 främst skedde i egna
hemsområdet och utmed Bergsbodavägen. Husen 
var oftast tvåfamilj segnahem. En del byggdes efter 
en avstyckningsplan från 1933 för ett område norr 
om skolan.

1937 sålde Scharins träsliperierna på Sofiehem 
och i Umeå stad till Bowaters Svenska Trämasse- 
fabriker AB, för att koncentrera sin verksamhet till 
träfiberplattetillverkning i Klemensnäs. 1937 inled
des också stadsplanearbete för området mellan 
Ålidbacken och Gimonäs. Samtidigt började det 
ryktas om nedläggning av Gimosågen, vilket skedde
1939. Det gjorde att byggnadsverksamheten i om
rådet avstannade och kom i gång igen först efter 
kriget.

Sofiehem—Gimonäs är en stadsdel med lokal sär
prägel i Umeå. Med sina industrier och sin arbetar
bostadsbebyggelse är den stadens enda arbetarstads
del och har kallats »det röda Sofiehem». Numera är 
den sociala sammansättningen en annan. Av den 
äldre miljön har egnahemsområdet vid Dammen an
märkningsvärt väl bevarat sin ursprungliga prägel, 
och ett stycke därifrån finns en av Gimonässågens 
arbetarbostäder kvar. Det är viktiga kulturminnen 
idag.

Olofsdal
På 1930-talet tillkom egnahemsområdet Olofsdal 
vid nuvarande Nydalavägen, Olofsdalsvägen och 
Skidspåret på Berghem. Till skillnad från Sandako- 
lonin och Sofiehem togs initiativet här av privatper
soner.

Olofsdal var en uppodlad privat jordäga på dona- 
tionsjorden, belägen öster om Stadsliden och med 
Magnusdal som närmaste granne i norr. Olofsdal äg
des från 1890-talet av handlande Johan Forsman 
och betecknades då stadsäga 239. Han sålde den 
1930 till byggmästare Helmer Borg och hans son 
Ragnar respektive en Karl Johan Johansson Tysk 
med söner.

De tog initiativ till ett egnahemsområde som to 
talt kom att omfatta 13 hus, varav 12 byggdes på
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1930-talet. Olofsdal låg på den tiden långt utanför 
staden, alldeles intill stadsgränsen. Från Gammlia 
gick en kärrväg, senare använd som cykelväg, till 
Nydala. Vägen från staden gick annars över Sand
backa och Mariehem, d.v.s. runt Stadsliden. En stig 
fanns också från Magnusdal utmed åkerkanten till 
lasarettet. Vintertid plogade en bonde på Magnus
dal vinterväg över Stadsliden, men skidor var det 
gängse färdmedlet vintertid.

Härute kunde man få ner byggkostnaderna, 
främst genom låga tomtpriser. Borg och Johansson 
vände sig till Umeå stad om att få fram en avstyck - 
ningsplan. En sådan upprättades 1934 för 21 tom 
ter. Området avdelades av nuvarande Olofsdalsvä- 
gen, med Johanssons tom ter i norr och Borgs i sö
der. Tomterna började bebyggas hösten 1934.

Byggmästare Borg byggde själv på sina tomter, 
varefter husen såldes. Han hade avtalat med Han
delsbanken om att köparna skulle få teckna lån i 
banken till 90% av kostnaderna. De minsta husen 
av enkelstugutyp kostade upp till 2.500 kr, det 
största 5.500 kr — tvåfamilj segnahem med tvårums
lägenheter. Flera av husen ritades av den då 17-årige 
Ragnar Borg, senare ingenjör — tillika vår sagesman 
om anläggningen av Olofsdal. Borg hade ett par, tre 
hus på gång samtidigt. En husägare här byggde själv, 
en rörmokare Törnvall. På Johanssons skifte bygg
de alla själva, d.v.s. endast tom ter såldes. För ett 
hus beviljades bostadsegnahemsiån 1937.

Här, som på Sandakolonin och Sofiehem, upp
stod snart behov av ordnat vatten och avlopp och 
bättre kommunikationer. 1937 iordningställdes nu
varande Olofsdalsvägen som utfartsväg. Gatubelys
ning kom så småningom. Från slutet av 1950-talet 
utbyggdes Berghems villaområde, och först då an
slöts även Olofsdal till stadens vatten- och avlopps
nät. Området ingår nu i Berghems villaområde. De 
flesta av egnahemshusen har rivits eller ombyggts 
kraftigt. Några känns dock igen vid Olofsdalsvägen 
och Nydalavägen.

Kvarteret Kölen på Haga
1937 gjordes en framställning till fullmäktige i egna- 
hemsfrågan. Det var en grupp socialdemokrater med

O lofsdal, norra delen vid korsningen N ydalavägen/Strom - 
bergs väg. F o to  VF 1956, före u tbyggnaden av Berghems 
villaområde.

drätselkammarens vice ordförande, Elon Dufven- 
berg, i spetsen som motionerade »ang. utredning 
om uppförande av mindre bostadshus».

»Samtliga städer i landet torde i ett eller annat 
avseende ha bekymmer för de mindre bemedlades 
bostadsfråga och i samband därmed för den bebyg
gelse, vilken uppstår i stadssamhällenas yttre delar. 
Förhållandena i Umeå torde likna utvecklingen i 
andra städer däruti, att efterfrågan på mindre lägen
heter oftast är större än tillgången samt att hyres
priserna på dessa bostäder som en konsekvens av 
förhållandet äro proportionellt höga. Förhållandet 
förklaras därav, att ett stadssamhälles flesta famil
jer måste nöja sig med lägenheter om två rum och 
kök och därunder. För att möta denna efterfrågan 
har man i Umeå under framförallt de senare åren
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byggt upp ett flertal fastigheter, vari rumsantalet 
avvägts med hänsyn till den stora åtgången på mind
re lägenheter. Byggnadsverksamheten i Sofie-
hem är jämförelsevis trevlig ur arkitektoniska syn
punkter, även om man där kan finna fastighetsty- 
per av tvivelaktig beskaffenhet, sett ur utseendesyn
punkt. Däremot måste man fastslå, att förortsbe- 
byggelsen i Sandbacka lämnar mycket i övrigt att 
att önska. Här står gårdarna till synes planlöst här 
och var och man skall ha stor tur om man skall 
kunna påträffa två fastigheter av ungefär samma 
typ. Några äro vända med fasaderna mot gatan un
der det att andra vetta med gavlarna till Ersmarks- 
vägen. —

På grund av tomtprisernas relativa dyrbarhet och 
byggnadskostnadernas höjd vågar man sig inte på 
byggandet av ett eget hus, endast avsett för den eg
na familjen. —  Ur stadens synpunkt sett torde det 
vara av betydelse, att dess inbyggare erhålla värdiga 
och hygieniskt lämpliga bostäder samt att dels de 
bostadssökande icke tvingas bort åt Olovsdal för 
a tt kunna bygga billigt och att dels ej heller anblic
ken av dessa förstadssamhällen eller villasamhällen 
bleve allt för tråkig.»

Man kritiserade systemet med tvåfamilj segnahem 
och ville ge dem som hyrde lägenheter möjlighet 
att skaffa eget hem i bemärkelsen enfamiljshus och 
nära centrum. Staden skulle kunna upplåta billiga 
och små tom ter (på högst 600 m2) och gå in för 
standardiserade hustyper med två- eller trerumslä
genheter.

Efter en utredning beslöts 1939 att försälja tom 
ter i kv Jullen och Kölen vid östra Hagaparken. 
Stadsplanen ändrades för ändamålet. Åren 1939— 
41 byggdes här 14 hus med lägenheter på 3—5 rum 
och kök. De minsta husen var av småstugutyp, de 
mellanstora i 1 1/2 plan och bägge utgick från typ
ritningar. De större husen var elementhus i två plan. 
Några av egnahemsägarna var hantverkare, men 
tjänstemannayrken var vanligare. Detta, och att hu
sen byggdes större än man tänkt sig i 1937 års mo
tion, gjorde att det bostadssociala syftet inte upp
nåddes. Kv Jullen kom däremot att tas i anspråk 
för de första egnahemmen för barnrika familjer.

ö n s  egnahem som råde m ed 40-ta lets småstugor. F o to  VK.

Egnahem för Flottningsföreningens arbetare på ö n  
Vid slutet av 1940-talet tillkom ett egnahemsområ
de för arbetare vid sorteringsverket på ön. Det är 
av intresse som ett kooperativt egnahemsprojekt, 
med arbetsgivarens stöd enligt gammal brukstradi- 
tion.

Vid 1940-talets mitt hade sorteringsverket som 
mest cirka 450 anställda, varav 20—50 i den meka
niska verkstaden. Arbetarbostäderna var otillräck
liga. Egnahemsbebyggelse hade tillkommit på Alvik 
och Ängsbacka på tegssidan.

I början av 1946, eller tidigare, bildades Bygg- 
nadsföreningen Kamraterna av tio arbetare vid sor
teringsverket. Ordförande blev lagerbiträdet Johan 
Oskar sson. Syftet var att bygga egnahem koopera
tivt i föreningens regi. Arbetsgivaren, Umeå flott- 
ningsförening, hade en klassiskt patriarkalisk inställ
ning i bostadsfrågan: »har det för föreningens sty
relse framstått såsom en angelägen sak att söka på 
bästa sätt ordna bostadsförhållandena för sina arbe
tare och samtidigt knyta dessa fastare till förening
en». (Flottningschef J Stael von Holstein i skrivelse 
till länsstyrelsen om tomtförsäljning.)
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R itn ing till lö jtn an t N ilssons villa vid Herrgårdsvägen 8, den första i Fridhem s villaom råde. D enis Sundberg 1933. Byggnads
näm ndens arkiv.

Flottningsföreningen upplät tio tomter om ca 
1.500 m2 till en kostnad av 10 öre/m2 till bygg- 
nadsföreningen. De avstyckades från Flottningsför- 
eningens mark och ligger vid nuvarande Hakegränd 
och Muddervägen. Vidare ställde arbetsgivaren upp 
med maskiner, material och hjälp vid grundgjutning. 
I övrigt stod egnahemsbyggarna själva för arbetet. 
Inköp m.m. sköttes av byggnadsföreningen. Bygge
na finansierades genom statliga tertiärlån/banklån.

Dessa hus byggdes sommaren 1946 och var mon- 
teringsfärdiga trähus av Mo och Kongas konstruk
tion. De kom i block och monterades på källargrun
den. Typen var den vanliga för 1940-talets s.k. små
stugor, ett enplanshus med ljus locklistpanel och 
två- och tredelade fönster. Husen på ö n  hade tre 
rum och kök jämte badrum, slöjdrum och matkäl
lare i källaren. Centralvärme, vatten och avlopp ha
de nu blivit standard.

I april 1947 brann Smedsbaracken, en arbetarbo
stad med sex lägenheter. Det föranledde en andra 
etapp av egnahemsproj ektet för dem som nu blivit 
bostadslösa. Sex tom ter avstyckades vid Mudder
vägen, söder om de andra. Dessa totalt sexton tom 

ter, jämte ytterligare nio kring Skiljevägen, upptas i 
en avstyckningsplan från 1947.

De sex arbetarna bildade också en förening, kal
lad Solgläntan, för sina byggen. Den här gången 
uppläts tomterna mot en symbolisk summa av en 
krona, som krävdes för att få lagfart. Husen bygg
des sommaren och hösten 1947. De var snarlika de 
andra, men kom från trähusfabriken i Holmsund. 
Byggkostnaderna för ett hus här uppgick till cirka 
26.000 kr. Egnahemsproj ektet på ö n  avstannade 
därmed. Av de övriga tomterna uppläts hälften till 
anställda och resten såldes på 1960- och 70-talen.

Villor på Fridhem
Fridhem var i början av 1900-talet en jordäga ägd 
av J A Petterssons sterbhus. Staden köpte 1917 
egendomen med åbyggnader. Samma år uppläts en 
del av marken för koloniträdgårdar. 1928 anlade 
Umeå stad växthus här. Fridhem påtänktes flera 
gånger som egnahemsområde, senare för seminariet, 
vilket i stället byggdes öst på stan.



Fridhem planlades genom 1932 års stadsplan för 
östra Haga. Området omfattade två kvarter vid 
Gammliavägen (Stäven och Trossen), söder därom 
växthuset, och avskilt vid Fridhemsvägen ytterliga
re två kvarter — Taljan och Spantet, vilka först se
nare utvidgades mot Gammliavägen. Söder om Frid
hemsvägen utlades också bostadskvarter, men de 
togs i anspråk för östra gymnasiet 1958. Vid 
Gammliavägen byggdes främst tvåfamilj segnahem 
och mindre flerfamiljshus. Kvarteret Taljan vid 
Herrgårdsvägen och Jämtebölevägen bebyggdes 
1933—42 med nio större villor (Taljan 2—9 och 
13).

Det första huset här var Taljan 7 (Herrgårdsvä
gen 8), byggt 1933 av övningsläraren och löjtnan
ten Robert Nilsson. Det var ett tvåvåningshus i 
klassicerande »funkisstil», ritat av Denis Sundberg. 
I bottenplanet låg köket med jungfrukammare och 
serveringsrum, matrum och salong, i det övre pla
net sovrum, »pojkrum» med »kabysser» och badrum. 
Tvättstuga och pannrum var inrymda i källaren.

Bland de övriga villabyggarna på Fridhem fanns 
ett par lärare och kamrerer, en fru och en bibliote
karie. Husen höll ungefär samma storlek och stan
dard som det första. Några arkitektritades (av Denis 
Sundberg och Ingeborg Waern—Bugge). De fyra 
yngsta husen från 1939—42 var större typhus från 
Svenska Trähus (Taljan 3—6 vid Jämtebölevägen). 
Även här upprätthölls den borgerliga bostadens 
rumsuppsättning, med t.ex. jungfrukammare i ett 
par av husen, men salongen var nu ersatt av »var
dagsrummet».

Åren 1947—49 byggdes kv Spantet vid Jämte
bölevägen ut med fyra villor. 1949 utvidgades stads
planen med tomter u t mot Gammliavägen. De nya 
tomterna bebyggdes med villor under 1950-talet. 
Därmed befästes övre Fridhems karaktär av villa
område med medelklass, medan nedre delen av om
rådet präglades av Umeås traditionella mindre fler
familjshus. Här byggde också Riksbyggen 1941 sitt 
första »riksbygge» i Umeå, med fyra hus om fyra 
smålägenheter i k v Trossen vid Gammliavägen.

B ebyggelsen i Umeå 1940. Ä ldre förstäder har en stadsplan  
och nya har k o m m it till genom  egnahemsområden på  bl.a. 
Sandbacka och Sofiehem . Byarna är också på  väg a tt  bli fö r
städer. Teg är municipalsam hälle m ed stadsplan. Ä ldre b y 
vägar på  bl.a. Backen har ersatts av nya landsvägar.
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BOSTADSPOLITIK OCH SAMHÄLLS
PLANERING FÖR EFTERKRIGSTIDEN

»Hemmets grundval är gemensamheten och sam- 
känslan. Det goda hemmet känner inte till några 
privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och 
inga styvbarn... I  det goda hemmet råder likhet, 
omtanke, samarbete och hjälpsamhet. Tillämpat på 
det stora folk- och medborgarhemmet, skulle det 
betyda nedbrytande av alla sociala och ekonomiska 
skrankor, som nu skiljer medborgarna i privilegiera
de och tillbakasatta...».

Denna bild av välfärdssamhället som ett harmo
niskt hem gav Per Albin Hansson i sitt berömda 
»Folkhemstal» i riksdagens remissdebatt 1928. Folk
hemmets förverkligande inleddes 1933 av den nya 
socialdemokratiska regeringen. Bostadspolitiken 
blev där viktig och knöts från början samman med 
arbetsmarknads- och socialpolitik. 1933 års arbets- 
anskaffningsprogram ville bekämpa arbetslösheten 
genom att stimulera bostadsbyggande. Alva och 
Gunnar Myrdals skrift »Kris i befolkningsfrågan» 
(1934) bidrog till att bostadsfrågan knöts till fa- 
miljepolitiken, till ett starkt engagemang i barnens 
villkor. Funktionalismens arkitekter, som presente
rat sig på 1930 års Stockholmsutställning, bidrog 
med ideer. 1933 tillsattes den bostadssociala utred
ningen, som i en första etapp skulle utreda behovet 
av omedelbara åtgärder och i en andra etapp en 
planmässig bostadspolitik på lång sikt. Bland utre
darna fanns nationalekonomerna Gunnar Myrdal 
och Alf Johansson och arkitekterna Uno Åhrén 
och Sven Wallander, den senare chef för HSB.

De första reformerna riktades mot särskilt utsat
ta  grupper — främst flerbarnsfamiljer, pensionärer 
och lantarbetare. 1935 presenterades ett program 
för hyresbostäder åt flerbarnsfamiljer, s.k. barnrike- 
hus. De skulle byggas och förvaltas av kommuner 
eller allmännyttiga stiftelser på kommunalt upplå
ten mark. Samtidigt infördes familjebidrag, ett 
slags barnbidrag knutet till bostaden. E tt stort an
tal barnrikehusstiftelser bildades av HSB och kalla
des då »Solgårdar». 1938 vidgades verksamheten till 
att även gälla egnahem.
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U tsik t över staden från H am rinsberget p å  1950-talet. N ärm ast öbacka  m ed flerfam iljshus i trä frän 1940-talet. F o to  B ertil 
E kholtz.

Under senare delen av 1930-talet var byggnads
verksamheten i landet livlig, men avbröts vid krigs
utbrottet 1939, liksom vid första världskrigets u t
brott. Också nu insattes statliga krisåtgärder. Sam
tidigt förbereddes ett mera långsiktigt bostadsfi- 
nansieringssystem. 1941—42 års riksdagar tog be
slut som gick ut på att staten övertog riskerna för

bostadsbyggandets finansiering, genom statlig hög
belåning på gynnsamma villkor. Till det kom sub
ventioner i form av tilläggslån och räntegaranti för 
a tt nå hyresparitet, d.v.s. att hyror i hus som bygg
des under kriget inte skulle bli högre än i förkrigs- 
hus. Hyresreglering infördes också. Vidare krävdes 
nu igångsättningstillstånd för byggande, med ar-
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betsmarknadspolitiska motiv. Det bidrog till att det 
tidigare säsongsbetonade byggandet spreds ut över 
hela året och att folk inte längre bara flyttade på 
hösten.

Lånegivningen handhades av Statens byggnads- 
lånebyrå som granskade ritningar och handlingar. 
1942 utgavs anvisningar: »Minimifordringar å stor
leken av bostadslägenheter i hus avsedda att uppfö
ras med statliga tertiärlån» av Sigurd Westholm.

Bostadssociala utredningens slutbetänkande 
framlades 1945. Här utlades riktlinjer för bostads
byggandet under de följande femton åren, vilka 
togs i riksdagen 1946—48. De blev också grunden 
för efterkrigstidens bostadspolitik i stort. Så här 
formulerades de allmänna målen: »Ett bostadspoli
tiskt program måste så utformas, a tt det på. bästa 
möjliga sätt samtidigt tillgodoser olika synpunkter: 
den bostadssociala, att befordra bostadsstandar
dens höjande, den arbetsmarknadspolitiska, att bi
draga till sysselsättningens stabilisering, den befolk- 
ningspolitiska, att skapa bättre villkor för familje
bildning och familjeutveckling och verka utjämnan
de på barnförsörjningskostnaderna o.s.v.» Det syn
sätt som etablerats på 1930-talet skulle nu förverk
ligas för hela befolkningen och inte bara för de 
mest utsatta grupperna. Målsättningen blev konkret: 
En svensk industriarbetarfamilj ska kunna få en ny 
tvårumslägenhet för en femtedel av lönen.

Spekulativt bostadsbyggande och förvaltning 
skulle motverkas genom att styra över produktio
nen av bostäder på kommunala eller allmännyttiga 
bostadsföretag, vars produktion också tänktes ver
ka hyresreglerande. De kom vanligen att bildas i 
samverkan mellan kommuner och HSB eller Svens
ka Riksbyggen. Kommunernas roll i övrigt blev att 
vara förmedlingsorgan för lån och bidrag till bostä
der, och att svara för en kommunal bostadsplane
ring i form av bostadsf örsöij ningsprogram. 1948 
omorganiserades Egnahemsstyrelsen och byggnads- 
lånebyrån till Kungl. Bostadsstyrelsen, som hädan
efter handhade låne- och bidragsverksamheten, med 
länsbostadsnämnder och kommunala förmedlings
organ under sig. Bostadsnormer kom i God bostad, 
den första 1954.

Under kriget utarbetades också en ny byggnads
lag som antogs 1947. Kommunerna fick här en ställ
ning som svarade mot deras ansvar för bostadsför
sörjningen. Genom det s.k. kommunala planmono
polet fick samhället ansvaret för planläggning av 
bebyggelse och mark. Förkrigstidens utkantsbebyg- 
gelse hade tillkommit med förutsättningen att 
markägaren hade fri exploateringsrätt. Problemen 
med gator och ledningar blev svårbemästrade. Nu 
skulle kommunen först pröva om marken var »ur 
allmän synpunkt lämplig» för tätbebyggelse — stads- 
utbyggnad skulle kunna ske successivt och samord
nad med kommunaltekniska anläggningar. Därför 
behövdes mer översiktlig planering. Den nya lagen 
införde generalplanen för att ge överblick över en 
kommun och regionplanen för en grupp kommuner.

Städernas utbyggnad skedde efter kriget områ- 
desvis, till stor del med flerfamiljshus byggda i all
männyttig eller kooperativ regi. Där fick de privata 
byggmästarna alltmer övergå i rollen som entrepre
nörer. Av ekonomiska skäl kunde dock inte bo
stadsbristen byggas bort i planerad takt. Bostadsbe
hovet i städerna ökade samtidigt genom befolk
ningstillväxt och stor inflyttning. Den stora striden 
mot bostadsbristen utbröt först med miljonpro
grammet 1965.

F lyttlass på  1 940-talet.
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Gustav Garvares gata på  Haga. F olkhem m ets bostäder i Umeå. F o to  V K  1949.

1940-TALETS BOSTADSBYGGANDE I UMEÅ

Den nya statliga bostadspolitiken fick genomslag i 
Umeå under andra världskriget. Umeå stad byggde 
nu barnrikehus och pensionärsbostäder och genom
förde ett statligt/kommunalt krisprogram för bo
stadsbyggandet. Bebyggelseplaneringen inriktades 
på a tt ge mellankrigstidens förstäder stadsplan och 
att förbereda ett områdesvis byggande. 1940-talets 
viktigaste utbyggnadsområde var Haga—Sandbacka.

Barnrikehus — Stiftelsen Umegården 
1935 års program för bostadsförsörjning för fler
barnsfamiljer avsåg statliga s.k. bostadsanskaffnings-

lån för byggande av hyresbostäder med välutrusta
de lägenheter om minst två rum och kök för mind
re bemedlade familjer med minst tre barn. I Umeå 
beslöt fullmäktige samma år att förmedla sådan 
hjälp, efter en motion av Arvid Tilly. Resultaten 
dröjde. 1939 tog Tilly upp frågan igen, och före
slog nu tomtupplåtelser, lån- och bidragsförmedling 
för egnahem.

Att saken var angelägen framgick desto tydligare 
när Hälsovårdsnämnden 1940 redovisade resultatet 
av den bostadsinspektion som pågått några år. Där 
påpekades brister i ett stort antal lägenheter, t.ex. i 
skydd mot fukt och olägenheter från grund (128 st), 
dålig luftväxling (497 st), brist på garderober, biut
rymmen och nödiga bekvämligheter (310 st), ohyra
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Egnahem för barnrika fam iljer vid Haga
parken.

och råttor (49 st), vattenklosetter (344 st), tvätt
stugor (251 st), vattenledning (164 st), avloppsled
ning (182 st) och trångboddhet (81 st). 70 familjer 
med minderåriga barn var trångbodda, därav 29 
med tre barn eller fler. Bristen på billiga lägenheter 
var stor och under krigsårens dyrtid var det svårt 
att få fastighetsägarna att utföra nödvändiga repa
rationer. Hälsovårdsnämnden ansåg det därför nöd
vändigt att kommunen vidtog åtgärder för att skaf
fa goda bostäder åt de mest behövande flerbarns
familjerna.

Sedan trångboddheten nu var dokumenterad be
slöt staden 1941 att upplåta kv Jullen vid Hagapar
ken för egnahemsbebyggelse med kommunalt för
medlade bostadsanskaffningslån och bidrag. Lånen

täckte byggkostnaden och låntagaren tillsköt res
ten, men i förekommande fall kunde kommunen gå 
in med lån upp till 5%. Byggkostnaden beräknades 
till ca 17.500 kr. Under 1941 byggdes sex egnahem 
vid Villavägen och Fredrikshögsgatan i kv Jullen 
9—14. Det skedde efter stadsarkitekt Wretlings typ
ritningar och med byggmästare Gunnar Forsberg 
som huvudentreprenör. Husen var enplanshus av 
småstugutyp och innehöll lägenheter om 71,5 m2 
med fyra rum och kök samt tvättstuga och förråd i 
källaren.

Under åren 1942—45 byggdes ytterligare 22 eg
nahem för barnrika familjer vid Gärdesvägen och 
Djupbäcksvägen i kvarteren Storröjningen och Mar- 
kusröjningen. Dessa kvarter hade lagts u t för små-
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Barnrika familjer.
D rätselkam m aren har föreslagit stadsfullmäktige a tt biträda vid 

statsunderstödd bostadsanskaffning för barnrika familjer. För a tt för
utsättningarna härför skola bliva utrönta vore önskvärt om de, som ha 
intresse för en sådan bostadsanskaffning, anmäla detta till drätsel
kammaren, som även lämnar närm are upplysningar.

Umeå den 7 april 1941.________________________Drätselkammaren.

A nnons i VF 1941.

stugubebyggelse i 1942 års stadsplan för Sandbacka. 
Kvarteren är långsmala med små tomter, det senare 
ekonomiskt betingat. Sådana långsmala kvarter ha
de också rekommenderats som lämpliga för småstu
gor i 1935 års betänkande om bostadsförsöijning 
för mindre bemedlade barnrika familjer. De första 
nio husen här från 1942 var likadana som de i Jul
len. Byggkostnaderna steg dock under kriget, så att 
de senare husen bantades ner till tre rum och kök. 
Dessa var monteringsfärdiga hus från Holmsunds 
AB och uppfördes i stadens regi, inte av en huvud
entreprenör.

1940-talets egnahemsprojekt för flerbarnsfamil
jer vid Hagaparken liknar första världskrigets egna
hemsprojekt i staden och på Sandakolonin. Bägge 
var riktade åtgärder. Också på Sandakolonin tog 
man sikte på barnrika familjer, om än mindre 
starkt. Finansieringen varierade. Den väsentliga 
skillnaden var dock att 40-talsprojektet var en följd 
av den nya bostadspolitikens första steg med rikta
de åtgärder.

Egnahemsproj ektet på Haga fick viss fortsättning 
i slutet av 1940-talet, genom låneförmedling och 
markupplåtelser med tom trätt på Sandbacka för 
främst större flerbarnsfamiljer, men dessa byggen 
skedde inte som tidigare genom staden för överlå
telse av de färdiga husen till ägarna. Från 1942 in
riktades verksamheten främst mot hyresbostäder, 
även om egnahemstanken fanns kvar, främst för de 
största barnfamiljerna, de med fem barn eller fler. 
Hyresbostäder var billigare att bygga och ansågs 
lämpliga för mindre flerbarnsfamiljer. 1942 uppför
des två hus med fyra lägenheter om två rum och

kök i kv Duvan (östermalmsgatan 16—18). De 
byggdes i Drätselkammarens regi efter ritningar av 
Kjell Wretling. Typritningar hade presenterats i 
1935 års betänkande. I Umeå valdes en hustyp som 
anknöt till lokala förhållanden — mindre hyreshus i 
trä med ljusa paneler. Steget var inte långt från 
mellankrigstidens tvåfamilj segnahem.

Bostadsnöden var inte botad med det. 1943 vän
de sig dåvarande socialkamrer Thorwald Hernell vid 
den nyinrättade Socialbyrån till drätseldirektör 
Harald Bengtsson om fortsatt byggande av barn- 
rikehus och kunde visa på några särskilt utsatta fa
miljer. Resonemangen ledde till bildandet av Stif
telsen Umegården. Tanken var att barnrikehusbyg- 
gandet skulle ske genom en fristående stiftelse och 
inte underordnas Fattigvårdsstyrelsen. Man ville 
undvika fattigstämpeln. Umegårdens stadgar från 
1943 föreskrev: »§11. Stiftelsens bostadshus skola 
innehålla enkelt och praktiskt inredda lägenheter, 
företrädesvis avsedda för barnrika familjer. §12. An
tagande av hyresgäst sker genom stiftelsens styrelse 
efter förslag av Umeå stads fattigvårdsstyrelse.»

Samma år uppfördes ett hus snett över dem i 
Duvan, vid östermalmsgatan 1 (kv Renen 1). 1946 
färdigställdes ytterligare två vid Prinsgatan 27—29 i 
västra stadsdelen (kv Pärlan 10—11). Dessa hus var 
av samma typ som de i Duvan (som nu övertogs av 
Umegården): fyrafamilj shus med modernt utrusta
de tvårumslägenheter om ca 49 m2, dock med de
lat bad i källaren. Det var inte stort för familjer 
med tre barn eller fler, men det var säkert ett stort 
språng jämfört med deras tidigare boendesituation. 
1949 presenterade hälsovårdsnämnden en lista över 
225 familjer med anmärkningsvärda bostadsförhål
landen. Dessa familjer bodde i trånga, kalla och 
dragiga bostäder, där det var klent beställt med bi
utrymmen, tvättmöjligheter o.s.v.

Vid sidan av den egna byggnadsverksamheten 
kom också Umegården att köpa bostadsrätter för 
uthyrning i HSB:s och Riksbyggens nya bostads- 
rättshus på Stenmarksvägen och Gustav Garvares 
gata på Haga. Det egna lägenhetsbeståndet täckte 
inte behovet, men man önskade också fördela fa
miljerna på hus med andra hyresgäster, d.v.s. man
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Vardagsrum på  1940-ta let i m odern t flerfamiljshus. Soffgrupp m ed bäddsoffa vid balkongfönstret och radioapparat i hörnet.

ville bryta kategoriboendet. Dessa lägenheter var på 
2—3 rum och kök. Som mest hade Umegården ett 
tjugotal bostadsrätter, men började avyttra dem på 
1950-talet.

1950 ändrades stadgarna så att passusen om lä
genheter »föresträdesvis avsedda för barnrika famil
jer» ströks. Hyresgästernas sammansättning bredda
des. Den allmänna lånebildningen ersatte bostads- 
anskaffningslånen. På 1950-talet byggde Umegården

ett hundratal lägenheter väst på stan och på Sand
backa. En del uppläts som pensionärsbostäder. 
1970 uppgick Umegården i den 1953 bildade Stif
telsen Bostaden.

Äldreboende
På 1930-talet genomfördes reformer för pensionä
rerna, vars problem i hög grad gällde bostäder.
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1939 tillkom statliga pensionärshemsbidrag. 1938 
fanns i Umeå stad 486 personer som var 67 år eller 
äldre. Av dem vårdades 60 på församlingshemmet 
eller sjukhus genom fattigvården. 23 änkor hade 
fria bostäder i Änkehuset och Nordmalingsbarac- 
ken genom donationsfonder. Det fanns ett stort be
hov av goda bostäder.

1945 färdigställdes ett pensionärshem i kv Foc- 
ken intill Församlingshemmet på Haga. Det ritades 
av Kjell Wretling och omfattade två tvåvåningshus 
med totalt 28 lägenheter om ett rum ock kokvrå, 
med delade badrum. Därtill kom personalbostäder. 
E tt hundratal pensionärer anmälde sig som bostads- 
sökande hit. Därför byggdes sedermera ytterligare 
två hus intill de andra, men nu också med lägenhe
ter ett rum och kök, främst avsedda för makar. Vi
dare inrymdes en del pensionärsbostäder i bostads- 
stiftelsernas hus — Umegården och senare Bostaden.

På 1940-talet planerades också för ett nytt ålder
domshem. Församlingshemmet var otidsenligt. 
1947 utlystes en arkitekttävlan om förslag till nytt

40-talskök. L ä ttsk ö tt diskbänk och fasta, avfasade överskåp  
m ed skjutluckor. F oto  VF 1957.

ålderdomshem, där arkitekt Dag Efvergren, Lidingö, 
segrade. Det kom att heta Hagaborg och invigdes 
1953. Det hade då 90 platser med enkelrum för en
samstående och dubbelrum för makar, jämte mat
sal, dagrum, sjukavdelning m.m.

Äldreomsorgens byggnader från första delen av 
1900-talet finns i huvudsak samlade inom kv Foc- 
ken på Haga. Gamla fattighuset/Församlingshem- 
met blev senare ungdomsgård. Det är stora steg 
mellan anläggningarna. Äldreomsorg vid sekelskif
te t var fattigvård i gammal bemärkelse och filantro
pisk verksamhet fanns med i bilden. På 1940-talet 
fanns ännu begreppet fattigvård, men innebörden 
hade svängt genom de politiska satsningarna på 
pensionärerna. I konsekvens med det gjordes också 
bostäderna mer hemlika med utrymme för privatliv 
och variationer som passade både ensamstående 
och makar. Sedan dess har utvecklingen gått mot 
ökad differentiering av vård- och boendeformer.

Kommunala bostadsbyggnadssubventioner 
De statliga åtgärderna med fördelaktiga lån och 
räntesubventioner efter krigsutbrottet fick gen
klang också i Umeå. Även här gick byggnadsverk
samheten ner. Sedan slutet av 1930-talet förmedla
des statliga bostadslån. 1942 infördes kommunala 
subventioner motsvarande dem under första världs
kriget.

Detta hade sin upprinnelse i en fullmäktigemo
tion av Bror Brändström om utredning av bostads
behovet i staden. Umeå arbetarekommun hade 
1941 befarat ökad bostadsbrist och sammankallat 
representanter för byggfacken för att informera sig 
om Svenska Riksbyggen, den nyligen bildade för
eningen för fackligt-kooperativ bostadsproduktion. 
Det ledde till bildandet av en Riksbyggens bostads
rättsförening i Umeå. Det var en samhällelig ange
lägenhet att ta  itu med den befarade bostadskrisen 
genom produktionsbefrämjande åtgärder. Då syn-
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Vår och snösm ältning på  
H ovrättsgatan 1949. 
F oto  VK.

tes arbetarekommunens initiativ mera effektivt än 
stadens egnahemsprojekt för flerbarnsfamiljer, vil
ket visserligen skapat bostäder och arbetstillfällen, 
men stadens kanske värdefullaste tomtmark hade 
utnyttjats för relativt få bostäder.

Utredningen om bostadsbehovet kom fram till 
att en årsproduktion av 200—300 bostadsrum be
hövdes i Umeå. Som stimulansåtgärd infördes sub
ventioner om 200 kr per bostadsrum (inklusive kök) 
i nybyggen. Den förste byggherre som åtnjöt detta 
stöd blev just Riksbyggens första bostadsrättsför
ening i Umeå, Umehus nr 1 med 16 lägenheter i kv 
Trossen vid Gammliavägen. Anslagen under krigs
åren — 71.000 kr — bör ha räckt till subventioner 
för cirka 350 rum. Detta var ett kommunalt stöd
program mot bostadsbristen. Den statliga lånegiv- 
ningen ställde nu också större krav på kommuner
nas planering. Hösten 1942 ställdes Umeå inför den 
nya uppgiften att uppskatta omfattningen av bo
stadsbyggande med statliga lån, till grund för Bygg- 
nadslånebyråns fördelning av kakan.

1939 hade bostadsproduktionen i Umeå uppgått 
till 200 lägenheter, för att därefter minska till 63 år
1940. Från 1942 vände det uppåt igen, så att siff
ran för 1945 var 259 lägenheter.

Bebyggelseplanering
1940-talets planeringsfrågor rörde huvudsakligen 
centrum och periodens viktigaste utbyggnadsområ- 
de, Haga—Sandbacka.

I centrum omarbetades stadsplanebestämmelser- 
na successivt åren 1939—47 av Kjell Wretling. Nu 
utlades en enhetlig planschablon för området mel
lan Ryttargatan/Västra Kyrkogården i väster och 
Järnvägsspåret/Järnvägsgatan i öster. Enligt den till- 
läts slutet byggnadssätt med sammanbyggda hus i 
tre våningar utmed långgatorna och i två våningar 
utmed tvärgatorna. Det gav fyra öppningar i kvar
teret, två mot varje tvärgata. Dessa nya planer gick 
ut på att skapa högre byggnadsrätter. Fastighets
ägarna hade också varit pådrivande. Detta innebar
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HSB:s första bostadsrättshus i Umeå, fyra tvåvåningshus byggda 1946—4 7  vid Stenm arksvägen på  Haga för bostadsrättsför
eningen Huggaren. I  e t t  av husen finns en K onsum  butik.

en plan för totalsanering av den glest bebyggda 
stadskärnan. Den hade också samband med den 
nya bostadspolitiken. Förnyelsen av det äldre bo
stadsbeståndet tänktes snarare ske genom rivning 
och nybyggnad än genom ombyggnad. De nya 
stadsplanerna för Umeå centrum förverkligades i 
större skala först med 1960-talets stora rivningsvåg.

Mellankrigstidens stadsplaner för ytterområdena 
hade gällt de äldre förstäderna Haga, Öbacka och

Ytterhiske. 1937 började man planlägga Ålidhem— 
Sofiehem och Sandbacka, som väsentligen utbyggts 
under 1920—30-talen. Efter Gimosågens nedlägg
ning avstannade byggnadsverksamheten i området 
och planarbetet fick vila. På Sandbacka byggdes 
det däremot vidare. Wretling upprättade 1939 en 
stadsplan som fastställdes 1942.

Planområdet omfattade Haga öster och norr om 
Hagaparken (där 1932 års plan omarbetades) och
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Sandbacka upp till kvarteren ovanför Norra kyrko
gården, mellan Norrvägen/Utmarksvägen och Skogs- 
brynet. Bebyggelsen i området var då koncentrerad 
till egnahemsområdena Sandakolonin och Stads- 
liden, samt till grupper vid Ersmarksvägen och 
Östra Kyrkogatan. Området indelades i stadsplanen 
av Hagaparken och ett nytt brandavskiljande park
bälte, Sandaparken. Större delen av området reser
verades för bostäder. Ovanför Sandaparken fick bo
stadshusen byggas som friliggande tvåvåningshus. 
På Haga fick därtill vinden inredas. Partiet söder 
om Parkvägen tänktes huvudsakligen för småstu
gor, bl.a. barnrikeegnahemmen. Nu tillkom också 
idrotts- och industriområdet nedanför Gammlia, 
dit folkparken skulle flyttas från Erikslund.

Man tänkte sig Haga—Sandbacka som ett glest 
bebyggt bostadsområde av samma slag som de re
dan planlagda äldre förstäderna. Därför var sand- 
backaplanen den sista stadsplanen i 1930-talets an
da i Umeå. Snart skulle en våg av stora och medel
stora flerbostadshus skölja över området och med
föra planändringar för högre byggnadsrätter. Dessa 
hus byggdes i huvudsak av HSB och Svenska Riks
byggen.

HSB och Riksbyggen i Umeå
HSB fick sitt genombrott i Umeå under kriget. Sta
dens låneförmedling var etablerad och det började 
också lossna med tomtförvärv. 1944 fick man tom 
ter reserverade vid Gustav Garvares gata. Året efter 
erbjöd staden istället k v Huggaren 1 vid Stenmarks- 
vägen på Haga. Här växte de första HSB-husen i 
Umeå upp åren 1946—47 och bostadsrättsförening
en Huggaren bildades.

Riksbyggens första bostadsrättsförening i Umeå 
hade bildats 1941 på initiativ av arbetarekommu
nen. På central nivå bildades Svenska Riksbyggen, 
förening u.p.a., hösten 1940 av Byggnadsträarbetar- 
förbundet, Murareförbundet och byggnadsfacken i 
Göteborg genom AB Byggnadsteknik. Avsikten var 
att möta krisen på byggarbetsmarknaden och verka 
för en spekulationsfri bostadsproduktion genom 
bildande av bostadsrättsföreningar. Arbetsmark- 
nadsskäl och bostadssociala ambitioner förenades.

Fackliga byggnadsgillen hade funnits lokalt sedan 
1920-talet. Det äldsta var Fackföreningarnas bygg- 
nadsproduktion, som i samverkan med Riksbyggen 
1948 bildade BPA.

Både HSB och Riksbyggen bildades i krislägen 
då byggandet gick ner. Vid HSB:s tillkomst 1923 
var bostadspolitiken under avveckling, till skillnad 
från det tidiga 1940-talet, då den nya bostadspoliti
ken startade. Det gjorde att Riksbyggen etablerade 
sin verksamhet redan under krigsåren.

HSB och Riksbyggen hade centrala arkitektkon
tor där byggnadsprojektering utfördes för lokalför
eningarna i landet. Detta, jämte villkoren vid låne- 
givningen, gjorde att enhetliga hus- och lägenhets- 
typer spreds över landet, tämligen oberoende av lo
kala traditioner. Det förstärktes av en alltmer stan
dardiserad byggnadsteknik. Samtidigt höjdes bo
stadsstandarden. HSB hade tidigt utvecklat anord
ningar som på 1940-talet var standard, t.ex. maskin
tvättstugor och panncentraler, liksom det berömda 
sopnedkastet. De kooperativa bostadsföretagen in
troducerade tidens nya hustyper i 1940- och 50- 
talens Umeå: lamellhus (Riksbyggen 1943), punkt
hus och radhus (HSB 1958). Som byggnadsentre
prenörer anlitades större lokala byggnadsfirmor, 
t.ex. Bäckström & Strömberg och Olaus Forsberg.

Riksbyggens tidiga byggnadsverksamhet i Umeå 
visar en utveckling från lokal anpassning till »all
svenska» hustyper. Det första riksbygget var Ume- 
hus nr 1 i kv Trossen 12 byggt 1941. Det avsåg fyra 
tvåvåningshus i lättbetong, vart och ett med fyra 
tvårumslägenheter om ca 50 m2 med badrum och 
rejäla kök. Pannrum och tvättstuga fanns i källaren. 
Nästa riksbygge, Umehus nr 3, byggdes 1942 vid 
Kungsgatan 110—112 på öbacka (kv Ärlan 7—8). 
Här fanns också 16 tvårumslägenheter, men i två 
hus med åtta lägenheter i varje. Ärlan var ett trähus 
och hade, liksom Trossen, balkonger i övervåningen. 
Många sådana flerfamiljshus med 4—8 lägenheter av 
varierande storlek byggdes på främst öbacka och 
Haga—Sandbacka på 1940-talet. En del hade inredd 
vind.

1943—44 introducerade Riksbyggen lamellhus i 
tre våningar i Umeå, i Umehus 4—5 vid Döbelns-
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D öbelnsplan m ed Umeås första stora lamellhus, R iksbyggens Umehus nr 4 och 5, byggda 1943—44.

plan (kv Turkosen 17, Smaragden 9). Stadsplanen 
ändrades för trevåningshus i sten. Riksbyggena var 
två likadana hus på ömse sidor om Döbelns plan, 
vart och ett med 36 lägenheter, varav hälften om 
två rum och kök.

Bostadsbyggande på Haga—Sandbacka 
»Förut bebyggdes stadens yttre områden vanligtvis 
med tvåfamilj shus av trä i två våningar. Genom de 
nu rådande höga byggnadskostnaderna måste ny
byggnader av bostadshus göras av avsevärt större 
typ för att bliva ekonomiskt bärkraftiga. I avsikt 
att undvika alltför stora trähus, vilka ur brand
skyddssynpunkt äro mycket olämpliga, föreslås 
därför trevåningshus av brandsäkert material.» 
(Stadsarkitekt Wretling i beskrivning till stadsplane- 
ändring för kv Hornet 1943.)

»Sedan det statliga stödet till byggnadsverksam
heten införts har byggnadsindustriens organisation 
av bostadsförsörjningen i Umeå radikalt förändrats. 
Från det att bebyggelsen tidigare samtidigt fortskri
dit på ett flertal punkter och i huvudsak avsett 
byggnader med ett fåtal lägenheter har nu större 
hustyper blivit förhärskande, samtidigt som nybygg
nadsverksamheten koncentrerats till vissa punkter, 
i hög grad beroende av knappheten på rörlednings- 
material. Då det tidigare varit svårt att intressera 
byggmästarna för en högbebyggelse annat än i sta
dens allra centralaste delar, synes förutsättningarna 
nu förefinnas för att inom lämpligt belägna områ
den inom nuvarande bebyggelses periferi få fram en 
trevåningsbebyggelse. Genom att staden förvärvat 
större sammanhängande markområden underlättas 
även utvecklingen i denna riktning.» (Drätseldirek
tör Bengtsson för Drätselkammaren till Byggnads
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nämnden 1944.)
Så beskrev stadens tjänstemän läget för bostads

byggandet 1943—44. Nu ändrades delar av sand- 
backaplanen för trevåningshus i sten. Byggprojek
ten gällde lamellhus, som vanligen lades i nord- 
sydlig eller nordväst-sydöstlig riktning, för att få 
goda ljusförhållanden, öppna stadsplaner med pa- 
rallellställda lamellhus orienterade efter ljusinfall 
hade på 1930-talet introducerats i Sverige efter tys
ka förebilder som en reaktion mot den täta sten
stadens slutna kvarter. I Umeå rådde redan öppen
het och ljus, men en mindre skala. Lamellhusbyg
gandet här blev en form för ekonomiskt markut
nyttjande, samtidigt som tidens nya hustyper fick 
fäste.

De första lamellhusen på Haga byggdes 1944 vid 
Kaptensgatan av den privata bostadsrättsföreningen 
Flaggan, med 54 trerumslägenheter i fem hus (kv

Trumman 3, Flaggan 5). Därefter följde Riksbyg
gens Umehus nr 6 vid Stenmarksvägen med 54 lä
genheter (kv Hornet 7). Längre norrut vid Sten
marksvägen byggde HSB 65 lägenheter i fyra hus 
1946—47 (kv Huggaren 1). Fastighetsföreningen 
Montellsgärdet (privat byggmästare) uppförde 
1946—48 de fyra husen vid Solvändan med 81 lä
genheter. 1948—49 byggde slutligen HSB och Riks
byggen fyra hus på varsin sida av Gustav Garvares 
gata med sammanlagt 133 lägenheter (HSB i Kar- 
binen 11 och Riksbyggen i Geväret 8). På fem år 
färdigställdes 387 lägenheter i tjugo hus på Haga. 
Det betecknade något helt nytt i Umeå. Affärer 
tillkom också, bl.a. etablerade sig Konsum i Hug
garen och öppnade Umeås första snabbköp i ett 
HSB-hus på Gustav Garvares gata. Där inrättades 
också en provisorisk skola.

Vad var då karakteristiskt för dessa bostäder? Ut-

123



På Gustav Garvares gata 
Gustav Garvares gata blev i början av 1950- 
talet riksbekant genom en artikel i Expressen 
som »Sveriges barnrikaste gata». Hit flyttade 
framför allt unga barnfamiljer.

»Vi kom då ifrån Götgatan. Då kom vi från ett 
rum och kök och alkov, vedeldad och kakel
ugn, toalett ute i en kallfarstu som frös om 
vintrarna. Så när vi flyttade till Gustav Garva
res gata, då tyckte vi att vi kom till ett palats. 
Det var nånting alldeles underbart. Badrum, 
en stor garderob som man gick in i, vindskon
tor, tvättstuga, en riktig tvättstuga. Det här 
var drömmen. Mamma slet och jobbade för in
satsen.»

»Jag tyckte det var så oerhört lyxigt! När vi 
kom dit, min syster och jag, vi sprang runt i 
den där tomma lägenheten. Vi sprang runt i 
alla rummen och tyckte det var så fruktans
värt lyxigt, med rinnande vatten, varmvatten, 
badkar och element. Tänk att inte behöva fry
sa, det tyckte vi var nåt helt enormt.»

»Tvättstuga fanns i källaren i huset mittöver. 
Det var fyra hus som delade på den, man fick 
anteckna sig för tvättid. Mamma tyckte det 
var helt fantastiskt med tvättstugan.»

trycket »Folkhemmets bostäder» har myntats för 
bostadsbyggandet 1940—1960. Det avsåg den pro
duktion som omfattades av den allmänna lånegiv- 
ningen och de där ställda kvalitetskraven, men som 
inföll innan bilismen, industriellt byggande med 
prefabricerade element och miljonprogrammet givit 
förändrade förutsättningar. I Umeå finns bostads
husen från första delen av denna epok koncentrera
de på Haga—Sandbacka.

B ostadskooperationen  och konsu m entkooperationen  gick 
hand i hand. Från en K onsum -butik i Umeå p å  1940-talet.

Husen byggdes i lättbetong med grunder och 
bjälklag av betong. Tegel användes vanligen i bäran
de innerväggar. Väggarna var putsade och avfärgade 
i ljusa färger — nu är alla tilläggsisolerade med eter
nit eller plåt. Husen var i regel 12 m djupa, med 
trubbig takvinkel och tegeltak. Dessa knubbiga lå
dor artikulerades ofta med gavelburspråk av två
tre våningars höjd. Burspråk på långsidorna finns 
på Huggaren. Typiskt för 1940-talet är också de 
utanpåliggande balkongerna på ena långsidan. 
Entreerna markerades diskret med omfattningar i 
tegel eller klinkers. Trapphusen kunde markeras i 
fasad genom franska fönster med dekorativa gjut- 
järnsräcken vid trapplanen (Karbinen). Trumman/ 
Flaggan är Umeås elegantaste lamellhus av 1940- 
talstyp, genom relativt smäckra proportioner och 
genomgående fönster i trapphusen. Trapphusen har 
marmorklädda trappor och järnräcken i varierande 
utförande. Här finns också sopnedkastet, som i
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L ekpla tser anlades i nya bostadsom råden. Hagabarnen hade lekplats i Sandaparken. Karusell, rutschbana, gungor och sand
låda hörde till. I  fonden  Solvändan. F o to  1955.

Umeå förefaller att ha introducerats i riksbyggena 
vid Döbelnsplan.

Husen har två—tre lägenheter per trapplan, vilket 
gör att det finns en del enkelsidiga smålägenheter. 
På 1940-talet hade smalhusen för två genomgående 
lägenheter per trapplan trängts ut av bredare hus, 
vanligen 12 m, som innebar lägre byggkostnader. 
Även här är lägenheter och trapphus ljusa. Hörnlä
genheterna med burspråk var i regel större lägenhe
ter. Tvåor och treor var vanligast. En tvårumslägen
het här var på mellan 52 och 62 m 2 och en trea 
vanligen 74—78 m2. De största lägenheterna på 
Haga var fem trerummare med matrum och jungfru
kammare om 103 m2 i Huggaren. Gruppen enkel
rum och ettor med kokvrå var liten. En del enkel
rum var separata uthyrningsrum till medelstora lä
genheter.

I lägenheten låg köket åt öster och vardagsrum
met med balkongen åt väster. Köken var tillräckligt

stora för att ha matplats, även om matrum fanns. 
Standard här var skafferi, fast skåpinredning, disk
bänk av rostfritt stål, elspis, kylskåp och linoleum- 
golv. De tidiga riksbyggena hade furu- eller gran
golv, men sen slog linoleum igenom. En vardags
rummets signatur var eklamellgolvet. De största lä
genheterna hade öppen spis. Badrum låg i regel i 
husets m itt och hade badkar, WC, tvättställ jämte 
golvbeläggning av klinkers eller marmor.

Till lägenheten hörde vindskontor och matkälla
re. Källarutrymmena var annars disponerade så, att 
ett hus i gruppen inrymde panncentral, e tt maskin
tvättstuga med separata tork- och mangelrum och 
ett hobbylokaler. Därtill kom handtvättstugor, cy- 
kelställ, barnvagnsrum, soprum m.m. I en del hus 
fanns ett fåtal källargarage. Dessa bostäder tillkom 
före bilismens genombrott. Trafiken ingick inte i 
planeringen och motorvärmare har senare installe
rats.
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Haga gränsade till regem entsom rådena, och m ilitärer var en vanlig syn. Här intill riksbyggena på  Stenm arksvägen. F o to  V K  
1949.

Den här skildringen av 1940-talets bostäder är 
full av sådant som nu är vardagligheter. Men det in
nebar ett stort lyft för många människor på 40- 
talet. De flesta kom till välutrustade två- och tre
rumslägenheter som i huvdsak är moderna även 
i dag. I dag finns t.ex. köksfläktar och torkskåp, 
men inte 1940- och 50-talens höga kvalitet i mate
rial och utförande i t.ex. snickerier.

Kring trevåningshusen i sten på Haga byggdes 
under 1940-talet ett avsevärt antal trähus i två vå
ningar, med eller utan vindsinredning. De innehöll 
vanligen 6—8 lägenheter, där en stor del var två- 
och trerumslägenheter. Många av dessa hyreshus i 
trä uppfördes av privata byggmästare. Exempel 
finns i kv Bajonetten och Geväret vid Ersmarksga- 
tan och kv Långmyran vid Moritzvägen. Vanligen 
lades de på rad med långsidan mot gatan. Parallell- 
ställda lameller förekommer även här, som i kv 
Tegen och Ängsmarken vid Utmarksvägen på Sand

backa. Vid en planändring 1946 utlades tolv breda 
tvåvåningshus i trä, orienterade i nordväst-sydostlig 
riktning »så att vardagsrummen kunna erhålla efter
middagssol i mesta möjliga mån» (Wretling). Det 
var samma princip som vid Gustav Garvares gata 
och i Huggaren. Sandbacka hade planerats för mind
re trähus, men även här ville man bygga större och 
högre. Haga—Sandbacka fick därmed en karakteris
tisk blandning av egnahem och medelstora hyres
hus i trä och grupper av större stenhus. På 1970- 
talet utbyggdes området åt väster, genom Sanda- 
brånet, och E 4-an kom till som gräns mot rege- 
mentsområdet.

Sandb ackaproj ektet
1946 infördes de nya statliga lån som gynnade bo
stadsproduktion i allmännyttiga företags regi. Så
dana företag kunde få låna upp till 100% av pro

126



Gustav Garvares gata
»Det var ett väldigt uteliv på denna gata, vi var 
ju flera hundra barn. Vi spelade brännboll på 
gatan trots att bilar körde där, vi spelade kula 
i en lerig garagebacke. Alla var ute.

Det var ju  en slags statusskillnad mellan vi 
som bodde på Riksbygges sida och barnen som 
bodde på HSB-sidan. Dom här HSB-barnen, 
dom fick gungor uppsatta. Så hade vi vakt
mästare på vaije bostadsenhet och hans upp
gift var bl.a. a tt kontrollera, —  det var strängt 
förbjudet för oss Riksbygge-barn att gå över 
och gunga på HSB:s gungor.»

Barn i Sandaparken. I  fonden  G ustav Garvares gata. F oto  
VF 1956.

duktionskostnaderna, kooperativa och privata före
tag till 90% respektive 85%.

I Umeå började Drätselkammaren i september 
1946 fundera över »en kommunal bostadsanskaff- 
ningsverksamhet» i detta perspektiv. Som lämpligt 
område för ett större bostadsområde tänkte man 
sig östra Sandbacka, ovanför Erikslund. En delega
tion från staden gjorde en resa för att studera olika 
initiativ som tagits i städer där kommunala bostads
företag bildats — Uppsala, Eskilstuna och Norr
köping — jämte HSB:s huvudkontor i Stockholm. 
Man intresserade sig särskilt för värmecentraler, kyl
anläggningar och maskintvättstugor.

Det hela ledde till en stadsplanetävling, där HSB 
och Riksbyggen fick göra förslag för cirka 650 hy
reslägenheter med gemensam uppvärmningskälla på 
östra Sandbacka. Det var en uppläggning av projek
teringen som Sven Wallander på HSB beskrivit för 
resenärerna och som man sett i Eskilstuna och Norr

köping. HSB presenterade 1947 ett förslag med 
mindre lamellhus, halvcirkelformade lamellhus och 
sexvånings punkthus, grupperade efter höjdnivåer- 
na på Stadslidens sluttning ner mot Östra Kyrko
gatan och Erikslund. Riksbyggens förslag har inte 
påträffats.

Sandbackaprojektet förverkligades aldrig. Stads- 
liden hade svår terräng och man ville satsa på fler 
bostadsproducenter än ett kommunalt bostadsföre
tag - kooperationen och privata företag. Därtill ha
de en stadsplanetävling för berghemsområdet u t
lysts. Projektet har dock intresse som Umeås första 
stadsplanetävling och visar de första förberedelser
na för ett kommunalt bostadsföretag.
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BERGHEM -  »EN TIDSENLIG 
OCH TREVLIG STADSDEL»

När Umeå böljade planera för en områdesvis stads- 
utbyggnad 1946, hade man lång erfarenhet i andra 
större städer. Nu väcktes kritik mot 1930-talets bo
stadsområden och funktionalisternas planerings
ideologi. Storstädernas nya sovstäder med parallell- 
ställda lamellhus orienterade efter solen uppfatta
des som sterila. Lamellhusplanerna hade nått Umeå 
vid revideringen av sandbackaplanen, men när man 
skulle sätta i gång med sin första stora stadsdelsut- 
byggnad anknöt man till 1940-talets planerings
idéer om grannskapsenheten.

Nu efter kriget kom intrycken från England och 
USA, mot tidigare Tyskland. I England stod man 
inför uppgiften a tt återuppbygga de bombade om
rådena. Man ville hejda storstädernas tillväxt ge
nom decentralisering i form av nya städer. Här tänk
te man sig ett system av mindre enheter kring ett 
lokalt centrum — en grannskapsenhet. E tt antal så
dana grannskapsenheter skulle betjänas av ett stör
re centrum.

Grannskapsenheten var en funktionell enhet som 
bildade underlag för skolor, butiker, service och

kommunal trafik. Den skulle också sammanhållas 
arkitektoniskt. En del ville se grannskapet som en 
social enhet. Efter tredje riket ville man verka för 
en demokratisk människotyp genom planering i 
grannskapsenheter. En ledande svensk företrädare 
för denna ståndpunkt var arkitekten Uno Åhrén, 
bl.a. i skriften »Ett planmässigt samhällsbyggande» 
(bilaga till Bostadssociala utredningen, 1945).

Kunde man verkligen planera fram demokrater 
genom grannskapsenheter? För flertalet planerare 
var det tillräckligt om man kunde bygga trevliga 
bostadsområden med bra service och trafikförhål
landen. Man strävade nu efter större intimitet ge
nom gårdsbildningar och variation. Landets ledan
de arkitekter engagerade sig också i att rita bostä
der och planera områden. Några ofta beskrivna ex
empel på grannskapsenheter i Sverige är År sta i 
Stockholm och Guldheden i Göteborg.

Stad splanetävling
I oktober 1946 väckte Kjell Wretling fråga om Berg
hems planläggning i Byggnadsnämnden, en vecka 
efter det att fullmäktige fattat beslut om sandbac-
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S tifte lsen  B ostadens första bostäder , N ydalavägen p å  Berg
hem. R itn ing av K jell Wretling 1954. B yggnadsnäm ndens 
arkiv.

□Ja
g

katävlingen. Han föreslog en stadsplanetävling för 
att allsidigt belysa frågor kring utformningen av ett 
bostadsområde norr och nordost om Hamrinsber- 
get — Berghem. Marken låg på donationsjorden och 
ägdes huvudsakligen av staden. Nämnden bordläde 
frågan till januari 1947. Då fick Wretling och ord
föranden, borgmästare Arne Fallenius, i uppdrag 
att förbereda åtgärder för en plantävling. De gjorde 
en skrivelse i saken till fullmäktige.

Där pekades på den rådande stora efterfrågan på 
tomtmark för bostäder. Det krävdes förberedelser 
från staden för att tillskapa nya bostadsområden. 
Tomtpriserna i centrum gjorde att mer omfattande 
nybebyggelse där inte var att räkna med. Av ytter
områdena ansågs Västerslätt och Ålidbacken—Sofie- 
hem lämpligast för bostäder i anslutning till indust
rierna där. Befintlig bebyggelse fanns främst i Olofs- 
dals egnahemsområde. Berghem låg på samma av
stånd från staden som Sandbacka, hade ett vackert 
läge och lämpade sig bra för bostadsbebyggelse.

»Områdets vackra läge och rika möjligheter att 
skänka staden en tidsenlig och trevlig stadsdel mo

tiverar att alla möjligheter tillvaratagas i syfte att 
erhålla den allra bästa planlösningen.» Stadsarkitek
ten hade inte möjlighet att ta sig an ett projekt av 
den storleksordningen. En tävling vore bäst, och 
kostnaden — ca 30.000 kr — obetydlig jämfört med 
t.ex. sträckningen av en gata. Fullmäktige tog be
slut om tävlingen i juni 1947 och byggnadsnämn
den fick i uppdrag att anordna den.

Det blev en tävling med inbjudna deltagare: arki
tektfirmorna Backström och Reinius och Vatten- 
byggnadsbyrån genom Sune Lindström (bägge 
Stockholm), Brolid och Wallander, Göteborg, arki
tekterna Nils Grafström, Adrian Langendal och 
Ivar Stål, alla Stockholm. Det var en prominent 
skara deltagare, som garanterade en kvalificerad ge
nomgång av planfrågorna. Prisnämnden bestod av 
Arne Fallenius, drätseldirektör Bengtsson, länsarki
tekt Sven Häggbom i Gävle, stadsarkitekt Sten 
Westholm i Linköping och Kjell Wretling.

Planeringsförutsättningarna beskrevs i tävlings
programmet. Planområdet avsåg Stadslidens barr- 
skogsbeväxta sluttning åt söder med en öppen dal
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gång i väster och söder. Här tänktes bostäder för 
cirka 5.000 personer. Antalet lägenheter beräkna
des till ca 1.460, varav 225 i småstugor, enfamiljs- 
villor och radhus, resten i flerfamiljshus (bostads- 
rättshus och privata hyreshus). Invånarna förutsat
tes huvudsakligen arbeta i centrala staden, som 
också skulle stå för ett brett serviceutbud. På Berg
hem behövdes därför främst livsmedelsbutiker och 
liknande, förlagda till ett affärscentrum. Vidare be
hövdes folkskola, barnstuga och ungdomsgård med 
biblioteksfilial m.m.

Området tänktes avgränsas mot staden av ett 
parkbälte för offentliga byggnader, mellan Hamrins- 
berget och Gammlia. Det skulle också tjäna som 
rekreationsområde, kompletterat med mindre par
ker inom området. De vägar som fanns inom områ
det var Nydalavägen i Gammliavägens förlängning. 
Infartsleden till Berghem från centrum var tänkt 
a tt förenas med en genomfartsled från Östermalm 
genom dalgången norr om Hamrinsberget och norr
ut till Sävarvägen.

Ur tävlingsprogrammet framträder ambitionen 
att tillskapa en »tidsenlig och trevlig stadsdel» med 
bra närservice, gemensamhetsanläggningar och tra
fikförhållanden, liksom möjligheter till friluftsliv. 
Ansatsen i Umeå var framsynt för en mindre stad, 
och var Kjell Wretlings förtjänst. De bedömningar 
som gjordes grundades på erfarenhet. Befolknings- 
prognoser och annat kunskapsunderlag hade ännu 
inte böljat utarbetas i Umeå. Umeortens befolk
ning hade växt avsevärt sedan 1930-talet. 1935 ha
de Umeå stad, Tegs och Backens municipalsamhäl- 
len 16.350 invånare (varav staden 12.280) och 
1948 21.720 invånare (staden 16.260). Man förut
såg också ett växande bostadsbehov genom lasaret
tets planerade, men ännu inte beslutade utbyggnad 
till rikssjukhus.

Olofsson skriver i sin stadshistorik att Berghem 
kom till för att ordna bostäder för Vattenfalls an
ställda vid Stornorrforsens utbyggnad. I själva ver
ket kom Vattenfall in i bilden först 1953, när om
rådet redan var planlagt och delvis bebyggt. Vatten
fall hade först vänt sig till Umeå landskommun för 
att ordna bostadsfrågan, men fick avslag där och

gick vidare till Umeå stad, som hänvisade till den 
nybildade bostadsstiftelsen.

Prisnämnden framhöll tre förslag: av Nils Graf- 
ström, Ivar Stål och Backström och Reinius. Det 
förstnämnda vann. Det är intressant att jämföra 
Grafströms och Backström och Reinius’ förslag, ef
tersom de visar skilda angreppssätt.

Lars Backström och Leif Reinius hörde till Folk
hemmets ledande arkitekter, kända som stjärnhu- 
sens skapare och för planer till bl.a. bostadsområ
dena Gröndal i Stockholm och Rosta i Örebro. De 
ville koncentrera Berghems bebyggelse till uthugg
na gläntor i skogen och till grupper i dalgången, 
med ett system av tillfarter från huvudleden och 
ett strategiskt placerat centrum. Prisnämnden: »I 
förslaget med motto ’Honi soit qui mal y pense’ 
(Skam den som tänker illa därom) ha områden för 
friliggande bebyggelse helt uteslutits, för att uppnå 
de av detta förslag åsyftade slutna ’grannskapsenhe- 
terna’. Enfamiljshusen ha i stället anordnats såsom 
radhus eller kedjehus och sammankomponerats 
med hyreshusbebyggelsen inom respektive ’grann
skapsenhet’ eller grupp.» Hustyperna var varianter 
av lamell- och stjärnhus i två—tre våningar. Pris
nämnden berömde förslaget, men antog det inte, 
med hänvisning till efterfrågan på friliggande en
familjshus i Umeå.

Nils Grafströms vinnande förslag samlade flerfa
miljshusen kring en central park inom en hästsko- 
formad matargata — Nydalavägen/Axtorpsvägen — 
med infart från huvudleden. Bostadsgator förde in i 
flerfamiljsbebyggelsen, grupperad kring gårdar som 
öppnade sig mot söder. Utanför matargatan lades 
småhus och radhus. Det innebar ofullständig trafik
separering. Grafströms förslag innebar, att gran
skogen till stora delar måste huggas bort i flerfa
milj sområdet. Han tänkte sig framtida nyplantering 
med lövskog. Därför kallades förslaget »Betula Alba» 
(vit björk). Han fick i oktober 1948 i uppdrag att 
utarbeta stadsplaneförslag. Det byggde väsentligen 
på hans tävlingsförslag och fastställdes 1950, men 
endast för området mellan Gammlia och Skidspåret. 
Det bedömdes i det läget räcka för nybyggnadsbe- 
hovet.
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SERGHEMSOMRADET
U M tA  STAD

Vinnande förslag i Berghemstävlingen, N ils G rafström  »Be- 
tula alba», alt. 1, 1948.

Genom den nya bygglagen 1947 fick Umeås plan
arbete ändrade förtecken genom tillkomsten av ge- 
neralplane- och regionplaneinstituten. 1948 hade 
länsstyrelsen föreslagit en regionplan för umeorten. 
Vattenbyggnadsbyrån gjorde förslag till upplägg
ning av regionplanearbetet, vilket inleddes 1950, 
bl.a. med en trafikutredning. Därmed lades huvud
leden över Berghem till Sävarvägen på is och Gamm- 
liavägen blev infart till Berghem.

Småstugor och villor
Området kring Nydalavägen kunde nu bebyggas: 
flerfamiljshus och centrum i sydost och småstugor i 
nordväst. E tt område avsett för tvåfamilj shus fanns

söder om Axtorpsvägen. Där byggdes i stället ked- 
jehus.

Småstuguområdet omfattade 36 tom ter för en
familjshus, ordnade i grupper kring en plantering 
med lekplats för småbarn. Här lades enplanshus åt 
söder och 1 1/2-planshus åt norr. På det sättet bil
dades små gläntor i skogen, avskilda från Nydala
vägen av ett parkbälte. Tävlingsförslagets princip 
om säckgator till dessa gläntor blev i stadsplanen 
och verkligheten parallella förbindande gator. Byg
gandet påbörjades åren 1952—53.

Många hus byggdes under 1952 enligt den s.k. 
självbyggeriprincipen, i samarbete mellan HSB:s 
centrala egnahemsavdelning och lokalföreningen. 
HSB-Umeå drev småstugubyggandet åren 1951— 
56, då ett femtiotal sådana småstugor byggdes in
om Umeå stad. Husen kom från Boro-hus och var 
enplanshus för tre—fyra rum och kök, eller 1 1/2- 
planshus om fyra rum och kök. I huvudsak var det 
HSB-medlemmar som byggde. Självbyggeriet gick 
ut på att t.ex. grävning och gjutning av grunder 
skedde med fackfolk, men att egnahemsbyggarna 
själva utförde en stor del av byggnadsarbetet.

Grafström hade lagt ut villor kring Olofsdal, men 
denna del av planen fastställdes inte. Endast små
stugorna byggdes enligt de ursprungliga planerna. 
1954 planlade Umeås nye stadsarkitekt, Seth Fri- 
dén, småstuguområdets förtätning, med hänvisning 
till efterfrågan på småhustomter. Marken ansågs 
oekonomiskt utnyttjad och parken otrivsam, även 
om husägarna var av en annan mening. 73 nya tom 
ter utlades nu i parken mot Nydalavägen och öster 
om Berghemsvägen, enligt en plantyp med tom ter 
på rad utmed lätt svängda gator. Detta schema kun
de byggas på, vilket också skedde 1957—58.

Därmed var hela norra Berghem, inklusive Olofs
dal, förvandlat till villaområde, det största i Umeå 
från 1950-talet. Här finns främst enplans- och 
1 1/2-planshus i typer som var vanliga i slutet av 
50-talet och början av 60-talet. Arkitekt Torkel 
Sjöström var Umeås flitigaste formgivare av enfa- 
miljsvillor vid denna tid och har ritat många hus i 
Berghems och Västerslätts villaområden. I mitten 
av berghemsområdet tillkom ett radhusområde vid
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Nydalavägen och Skidspåret (kv Ackjan och Pul
kan). Här byggde HSB totalt 48 radhus 1964. De 
försåldes med äganderätt på 1970-talet.

Flerfamiljshus — Stiftelsen Bostaden och 
bostadskooperationen
Projektering för flerfamiljsområdet mellan Nydala
vägen och Skidspåret inleddes hösten 1950. Privat 
hyreshusbebyggelse ingick då ännu i planerna, lik
som byggnader för landstinget. HSB och Riksbyg
gen hade anmält sitt intresse. Centrumpartiet med 
butiker i hörnet Nydalavägen/Axtorpsvägen reser
verades för en kommunal stiftelse.

Frågan om ett kommunalt bostadsföretag hade 
väckts 1946, men inte avancerat nämnvärt. 1948 
hade HSB föreslagit en stiftelsebildning mellan 
HSB och staden. Inför Berghems exploatering bör
jade det röra på sig. Efter en hel del kommittéarbe
te beslöt fullmäktige i februari 1953 att bilda en så
dan stiftelse. Därigenom fälldes ett förslag om u t
vidgning av Stiftelsen Umegårdens verksamhet. 
Stiftelsen Bostaden bildades den 13/2 1953 och av
tal träffades med HSB följande månad. HSB fick en 
verkställande och förvaltande roll. Stiftelsen Bosta
den kom att bygga butiksområdet och bostäder i 
kv Målet 1 och Starten 1. Sedan Vattenfall anmält 
sitt bostadsbehov i augusti samma år, växte bygg- 
nadsprogrammet här till ca 225 lägenheter, varav 
150 skulle disponeras för stornorrforsenarbetena 
till 1959. Husen färdigställdes 1955—56. I anslut
ning till värmecentralen i kv Målet fanns en tvättin
rättning (nu postkontor). Byggandet för landsting
et kom att koncentreras till Ålidbacken.

HSB och Riksbyggen byggde norr och söder om 
Bostaden. HSB färdigställde 83 lägenheter vid Rå
gången 1955 (bostadsrättsföreningen Kontrollen). 
Riksbyggen uppförde 207 lägenheter vid Oriente- 
ringsstigen och Terrängvägen 1952 och 1958 (Må
let 2 och Brättet 3).

Dessa första flerfamiljshus på Berghem är karak
teristiska för 1950-talet. Ännu gällde det trevånings 
lamellhus med putsfasader (tegelhus vid centrum). 
Nu radade man dock inte längre upp lameller, utan

L ekp la ts på  Berghem. F o to  VF 1958.

husen sammanbyggdes, inbördes förskjutna, till går
dar som öppnade sig åt söder. Burspråken finns 
kvar i riksbygget i kv Målet. I Bostadens hus dela
des de stora huskropparna upp med framskjutna 
partier och avfärgning i olika kulörer. Balkongerna 
har karakteristiska räcken i korrugerad plåt med in
fällda gjutjärnsgaller. Husen ritades av Kjell Wret- 
ling. De har renoverats med bibehållna putsfasader, 
medan flera andra flerfamiljshus i området har för
setts med fasadplåt.

Åren 1958—63 ändrades och utvidgades stads
planen för flerfamiljsområdet (planförfattare: Seth 
Friden och Hans Åkerlind) för lamellhus och punkt
hus — en ny hustyp i Umeå. Med punkthusen ville 
man skapa omväxling åt lamellhusbebyggelsen och 
tillvarata den fina utsikten från Stadslidens slutt
ning. Området fick också skola, Berghemsskolan, 
och förskola intill, östra Gymnasiet byggdes på 
Fridhem och kedjehusen vid Axtorpsvägen tänktes 
främst för läroverkslärare. Studentbostäder kom in
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Taklagsfest, när husen är under tak. F o ton  VF 1958.H SB .s pu n k th u s vid A xtorpsvägen 9—13 i tid ig t skede. En
treprenör är byggnadsfirm an B äckström  & Ström berg.

i bilden i början av 1960-talet. Vägnätet utbyggdes 
genom att Fridhemsvägen/Axtorpsvägen förbands 
med vägarna mot Sävar och Holmsund genom 
Strömbergs väg.

HSB och Riksbyggen stod för bostadsbyggandet 
här, med undantag för 1960-talets studentbostäder 
i studentbostadsstiftelsens regi. HSB-husen tillkom 
1958—1964 intill de äldre vid Axtorpsvägen och 
Rågången (kv Kontrollen och Skidbacken): punkt
hus och lamellhus i rö tt tegel, med totalt 313 lä
genheter. Den första punkthusgruppen med tre fy
ravåningshus vid Axtorpsvägen blev stadens första 
punkthus. Riksbyggen byggde åtta sjuvåningshus 
på Nydalahöjden 1963—64 (totalt 270 lägenheter), 
parallellt med punkthusbyggena vid Skogsbrynet 
på Haga. Sedan 1958 hade Riksbyggen eget dist- 
riktskontor i Umeå, vilket underlättade projekte
ring och förvaltning.

Stadsplanetävlingen för Berghem presenterades i 
tidskriften Byggmästaren (Arkitektur) 1949 av

Kell Åström. Han pekade på att samhällsplanering
en i svenska städer i regel handhades av stadsarki
tekterna, vars kompetens han inte ville ifrågasätta, 
men att stadsbyggnadskonsten skulle stimuleras av 
fler stadsplanetävlingar som belyste problemen ur 
olika aspekter. Exemplet från Umeå skulle förhopp
ningsvis mana till efterföljd. »De olika tävlingsför
slagen giva en intressant bild av de olika möjlighe
ter, som finnas att planera ett bostadsområde i en 
landsortsstad.»

Åren 1952—64 byggdes 1.082 lägenheter i fler
familjshus. Därtill kom småhus och studentbostä
der. Området fick dock inte den enhetliga prägel 
man strävat efter. Stadsplanen hann ändras och u t
vidgas åtta gånger. Förutsättningarna för en plan
mässig, områdesvis utbyggnad fanns inte i Umeå 
1946. De växte fram under dessa år och grep in i 
planeringen. De erfarenhetsmässigt grundade be
dömningarna fick från 1948 jämkas med den över
siktliga planeringen, grundad på studier av befolk
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ning, trafik, näringsliv m.m. Tävlingens förslag visa
de också att bostadsproduktionen måste ske i and
ra banor än förr. De stora projekten uteslöt flerta
let privata byggmästare, som nu främst fick spela 
rollen av entreprenörer. Frågan om en kommunal 
stiftelsebildning fick därför till sist sin lösning. När 
Berghem var utbyggt fanns redskapen för att fort
sätta med 1960- och 70-talets områden.

1950-talet i Umeå
Under 1950-talet utbyggdes lasarettet och hit lades 
tandläkar- och läkarutbildningar. Stadsbiblioteket 
fick det s.k. femte exemplaret av svenskt tryck. 
Därmed inleddes Umeås utveckling till universitets
stad. Samtidigt utbyggdes Stornorrforsens kraft
verk och Gösta Nyström etablerade nuvarande 
Volvo-Umeverken på Böle. Industrisektorn hade 
utvecklats alltmer i Umeå, men det var universite
tets och regionsjukhusets expansion som skulle ge 
staden dess prägel under de följande årtiondena.

Detta satte spår i bostadsbyggandet. Västerslätts 
utbyggnad blev en följd av områdets industrialise
ring. Så var det också med Ålidbacken till en bör
jan, men snart inriktades planeringen på att tillgo
dose sjukhusets och universitetets bostadsbehov. 
Studentbostäder blev en ny typ av bostäder i Umeå, 
som dock främst byggdes på 1960-talet.

Statens ansvar för bostadsbyggandet och kom
munernas roll i detta hade grundlagts på 1940-talet. 
Umeås kommunala bostadsstiftelse bildades i sam
band med Berghems utbyggnad. I fortsättningen 
skulle Stiftelsen Bostaden, HSB och Riksbyggen va
ra de tre stora bostadsproducenterna. Det pågående 
regionplanearbetet gav grunden för en mera plan
mässig syn på bostadsbyggandet.

Under 1950-talet byggdes barnomsorg i modern 
mening upp i Umeå, dock inte av kommunen, utan 
av en filantropisk förening.

Nya hustyper fick fäste i staden — punkthus och 
radhus. Punkthusen vid Axtorpsvägen har nämnts. 
Ålidbacken fick samlad punkthusbebyggelse. Paral
lellt planerades också Skogsbrynet på Haga och

Nydalahöjden på Berghem av Riksbyggen, men fär
digställdes senare än stadens första höghus vid 
Gluntens väg (1960—61 resp. 1962—64) — Skogs
brynet 1962, Nydalahöjden 1963—64. HSB bölja
de på 1950-talet bygga radhus med bostadsrätt, ti
digast vid Erikslundsvägen och Lyckogränd på 
Sandbacka (39 lägenheter 1958—59). De blev de 
första radhusen i Umeå stad. Radhus byggdes på 
1950- och 60-talen också på Grubbe och Grisbacka 
inom Backens municipalsamhälle. Radhuset som 
hustyp hade svårt att få fäste i Sverige. E tt tidigt 
och av samtiden ofta studerat modernt radhusom
råde är Friluftsstaden i Malmö (1944). Radhuset 
fick sitt stora genombrott på 1960-talet.

1950-talet blev villaepoken framför andra i 
Umeå. Enfamiljshuset fick nu fast förankring, 
främst i villaområden på Berghem, Västerslätt, 
Sofiehem, Teg och Backen. Ännu i berghemsplanen 
1950 ingick friliggande tvåfamiljshus i bilden, men 
där kom i stället kedjehus (Axtorpsvägen, 1959). 
1920- och 30-talens tvåfamilj segnahem kom ur ny
produktion och ersattes på 1950-talet av enfamiljs- 
villan. Det är samtidigt ett m ått på välståndsökning. 
En egnahemsbyggare före andra världskriget kalky
lerade med sin inkomst, hyresinkomst för lägenhe
ten i övervåningen och eventuellt egnahemslån. 50- 
talets villabyggare räknade med sin inkomst och 
bättre lånevillkor.

Den typiska stadsplanen för villaområden på 
1950- och 60-talen var den med småhus på rad 
längs svängda eller ringformade gator, utlagd för ett 
större område, eller enligt en utbyggbar plan, täm
ligen oberoende av befintliga förhållanden. Planför
fattare för staden var Seth Fridén (Berghem, Väs
terslätt, Sofiehem) och för Teg/Backen det 1957 
bildade VAB (Grisbacka, Kungsänget, Söderslätt).

Platsbyggda villor hade ofta regelkonstruktion 
med träpanel eller fasadtegel i en eller 1 1/2-plan — 
främjad av Bostadsstyrelsens broschyr om regelhu
set (1953) och typritningar. Umeås ledande villa
arkitekt under perioden var Torkel Sjöström.
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Järnvägstorget. Grundläggningsarbeten fö r  »Umeås höghusbebyggelse» har börjat.

Utsikt från Järnvägstorget
Parallellt med bostadsbyggandet i ytterområdena 
hände en del i centrum. 1940-talets ändrade stads- 
planebestämmelser gav grunden för högre byggnads- 
rätter och totalsanering. Tidens saneringsdiskussion 
kopplades med »höghusdebatten», som bl.a. sprung
it ur diskussionen kring Stockholms generalplan, 
»Det framtida Stockholm» (1945).

I Umeå diskuterades 4—7-våningshus i samband 
med sandbackatävlingen. Elon Dufvenberg bl.a. 
tänkte sig ett koncentrerat byggande av 4—5-vå- 
ningshus i stadskärnan för att u tnyttja obebyggd 
tomtmark och gatu- och ledningsnät inom planom
rådet som alternativ till byggande i ytterområdena. 
Byggnadsnämnden tillsatte 1949 en utredning om 
»höghusbebyggelse». Under tiden började HSB och 
fastighetsaktiebolaget Minnet planera för bostads-/ 
affärshus och hotell vid Järnvägstorget. De fick dock 
inte dispenser för dessa projekt. 1950 inkopplades

VBB genom Sune Lindström, som då var konsult 
för regionplanearbetet. Det ledde fram till en stads
plan för femvåningshus, med delvis inredd vind vid 
Järnvägstorget. Den fastställdes 1952, med undan
tag för kv Loke, där busstationen ännu ligger.

HSB byggde 1955—65 bostadsrätts-och affärshu
sen vid Järnvägstorget (242 lägenheter jämte kon
tors- och butikslokaler). 1968 fullföljdes planerna 
här med hotellbygget för Blå Aveny (fastighetsaktie
bolaget Minnet). 1970 anlades den nuvarande trafik
leden och Vicke Lindstrands glasskulptur uppsattes.

Någon större saneringsvåg blev det inte i Umeå 
under 50-talet. Den kom i stället på 60-talet. Seth 
Friden beskrev läget i en plan för Västerslätt 1955:

»Umeå stads livliga utveckling under senare åren 
och svårigheterna att på kort sikt förverkliga sane- 
ringsprojekt av större omfattning i centrala staden 
gör att periferisk bostadsbebyggelse måste icke en
dast accepteras utan även anses fullt naturlig. För
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fallna centrala stadsdelar i behov av sanering saknas 
helt i Umeå — en följd av stadens brand år 1888 — 
 äro saneringsmöjligheterna beroende av huruvi
da från fall till fall sådan efterfrågan finnes på loka
ler för butiker och andra cityrörelser att en tillräck
ligt stor överhyra kan erhållas, som möjliggör inköp 
och rivning av byggnader som äro ganska stora och 
i ganska gott skick.»

Bland tidiga punktsaneringar för bostads- och af
färshus — vid sidan av Järnvägstorget — kan nämnas 
Tempovaruhuset vid Rådhustorget (1947) och 
Focushuset vid Västra Esplanaden (byggnadslov 
1956). Några utpräglade bostadsprojekt från 1950- 
talet är kv Ryttaren vid Dragongatan (bostadsrätts
föreningen Vildmannen, bildad av personal vid 
I 20), kv Mården vid Norrlandsgatan (Stiftelsen Bo
staden — med butiker) och Stiftelsen Umegårdens 
bostäder i kv Hackan och Kärven väst på stan.

Barnomsorg
Före andra världskriget drevs barnstugor i regel av 
privatpersoner eller föreningar. Verksamheten hade 
prägel av filantropi och fattigvård med barnkrub- 
bor för barn till fattiga förvärvsarbetande kvinnor. 
1930-talets socialpolitik ville bredda verksamheten 
till att gälla alla sociala skikt. Man betonade också 
pedagogiska frågor. Här bidrog den lekstuguverk- 
samhet som HSB-Stockholm startat 1929. Från 
1943 utgick statsbidrag till barnstugor — daghem 
och förskola samt eventuellt eftermiddagshem (»fri
tids»). Det ledde till en kraftig utbyggnad, och 
kommunalisering av enskilda barnstugor under de 
följande åren.

I Umeå fanns på 1930-talet Umeå Arbetsstugu- 
förenings arbetsstuga i Moritzska gården samt en 
privat »Kindergarten», vilken upphörde 1938. Ar
betsstugan hade startat 1901 och verksamheten 
omfattade barnbespisning och arbete för förening
ens julförsäljning för ett femtiotal fattiga barn fyra 
dagar i veckan.

1936 väcktes frågan om kommunal barnomsorg i 
Umeå. Den drevs av kvinnliga politiker över parti

gränserna, men det dröjde femton år innan 1930- 
talets situation förändrades.

Umeå arbetsstuga omorganiserades 1951, sedan 
sociala nämnden påpekat att verksamheten var för
åldrad. Nu inrättades en lekskola för 20 barn i ål
dern 5~6 år, företrädesvis ensamma barn och barn 
till yrkesarbetande mödrar. Samma år startade 
Umeå Barnensdagsförening ett daghem för ca 18 
barn vid Nygatan 23.

Förskoleverksamheten i Umeå kom att byggas 
upp av arbetsstuguföreningen med statliga och kom
munala bidrag. 1955 drev man fem förskolor för 
totalt 176 barn: Moritzska förskolan (1951), Haga- 
förskolan i sydvästra Hagaparken (1952), Rosen- 
dalsförskolan i Sjukhuslunden (1954) och Sanda- 
förskolan i Sandaparken (1955). Hagaförskolan ri
tades av arkitekt Bruno Mathsson — mera känd 
som möbeldesigner — och blev den första i raden av 
barnstugor i låga envåningsbyggnader i en lekpark. 
Varje förskola hade 40 platser med för- och efter- 
middagsgrupper, drevs av en förskollärare med bi
träde till en avgift av högst 25 kr per barn och må
nad. Utbyggnad av fyra förskolor i ytterstadsdelar 
planerades, närmast en på Sofiehem.

Från 1 januari 1957 överlät arbetsstuguförening
en sina förskolor på Umeå stad. Därmed blev de 
kommunala. Då hade staden också sedan 1956 en 
verksamhet med familjedaghem.

Västerslätt
Västerslätt är kronologiskt sett Umeås tredje in
dustriområde, efter Teg—Böle och öbacka—Sofie- 
hemsområdet. Västerslätt var ännu på 1930-talet 
odlingsmark under Ytterhiske väster om Dragon
fältet. 1937 flyttade Hilding Carlsson sin rälsbuss- 
fabrik hit från Skolgatan öst på stan. Fabriken var 
en av stadens största arbetsplatser med ett hundra
tal anställda. Det blev upptakten till Västerslätts 
industri- och bostadsområde.

På 1940-talet inleddes områdets planläggning. 
Industriområdet mellan Hissjövägen och Industri
vägen kom till efter Wretlings stadsplan 1947 och 
utvidgades senare. Medan Berghem planerades för
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F em tio ta le ts villabebyggelse. K lövervägen på  Västerslätt. F o to  1959.

en befolkning verksam i staden, tänktes bostadsom
rådena på Västerslätt och Ålidbacken främst för 
dem som hade anknytning till respektive industri
område. Området mellan industrierna och Tvärån 
blev bostadsområde efter Wretlings stadsplan 1951 
med flerfamiljshus i öster, där grundförhållandena 
var bäst, och enfamiljshus i väster. Villaområdet av
delades i två grupper av en park. Byggnadsstyrelsen 
tyckte inte att området passade för bostadsbebyg
gelse: »det är flackt och skoglöst och saknar trev
nadsvärden; på ena sidan möter industrien, på den 
andra det militära övningsfältet». Man gav efter när

det gällde villaområdet, eftersom efterfrågan på 
småhustomter var stor i staden. Efter smärre plan
ändringar av Friden 1953—54 böljade villaområdet 
bebyggas. Det omfattade 80 tom ter i fyra kvarter 
mellan Timotejvägen och Blomstervägen. Det blev 
ett typiskt svenskt villaområde från 1950-talet. 
Kvarteren har enplansvillor i söder och 1 1/2-plans- 
hus åt norr. Intrycket domineras av 1 1/2-plansvil- 
lan med fasadtegel eller träpanel. 1957 utvidagdes 
småhusområdet åt nordost. Umeås årsproduktion 
av enfamiljshus var nu 50—100 hus.

Hyreshusdelen på östra Västerslätt fick stadsplan
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R iksbygget på  Teg i VF-reportage 1957.

1958. De industrianställda var dittills hänvisade till 
att bygga villa eller att bo i någon annan stadsdel. 
Flerfamiljshus behövdes också för att skapa tillräck
ligt befolkningsunderlag — ca 1.000 personer — för 
butiksservice och skola. Området utbyggdes av 
HSB, varför det blev bostadsrättshus i stället för 
hyreshus. De är trevåningshus, grupperade i gårdar 
som öppnar sig mot parkområdet vid Tvärån. Bland 
servicelokalerna märks den halvrunda byggnaden 
för Konsum, som nu är stadsdelskyrka. Området 
innehåller 369 lägenheter, byggda i etapper 1958— 
63.

Teg och Backen
En avsevärd nyproduktion av bostäder skedde un
der 1950-talet på Teg och Backen inom landskom
munen.

Genom Tegsbron 1949 integrerades Teg och

Från e t t  kök.

Böle med staden bebyggelsemässigt. Sverige var på 
väg a tt bli bilburet efter kriget. Teg låg närmare 
Umeå centrum än flera andra förstäder. Tegs cent
rum försköts nu också till brofästet. Teg och Böle 
blev förstäder med bostäder och industri. Under 
1950- och 60-talet förekom ett avsevärt flerbostads- 
byggande här. Småhus byggdes också, men främst 
på 1960-talet och senare (Söderslätt och Böle).

Av 1950-talets flerbostadsbebyggelse kan näm
nas en större bostadsrättsförening, riksbygget Tegs
hus nr 1. 1947 hade arbetare vid G Nyströms Ka- 
rosserifabrik börjat diskutera hur man skulle ordna 
bostäder. Anställda vid slakteriet, bryggeriet och 
snickerifabriken anslöt sig och 1949 bildades en 
Riksbyggens bostadsrättsförening. Så småningom 
förvärvades tom ter i kv Lodjuret vid Bryggargatan/ 
Riksvägen. Här byggdes åren 1953—56 sex trevå
ningshus grupperade kring en gård och med totalt 
193 lägenheter. Det var Riksbyggens största bo-
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T vättstugan förevisas.

stadsrättsförening i Umeå före 1960-talet.
Backens planläggning skedde etappvis åren 1952— 

70. Under 50-talet planlades delar av Grubbe, Gris
backa och Västerhiske—Kyrkbordet. Det innebar 
att området mellan Tvärån och landskyrkan förtä
tades och fick, liksom Teg, en blandning av äldre 
bybebyggelse och nya småhus och flerbostadshus.

På Grubbe byggdes mellan gamla byvägen — 
Grubbevägen — och Backenvägen, på Grisbacka 
kring Backenvägen och i anslutning till bykärnan. 
Bengt Lidström introducerade här den flyttade och 
renoverade parstugan som en 50-talets småhustyp. 
Bostadsrättshus på Grubbe—Grisbacka färdigställ
des i början av 60-talet (HSB och Riksbyggen). På 
Västerhiske var det främst anställda vid Umedalen 
som behövde bostäder, som byggdes norr om byn 
och kring Kullavägen.

Alla hade inte maskintvättstuga 
I mindre hyreshus låg ofta tvättstugan i källa
ren, medan torkutrymmet var på vinden. 
Mangla kunde man göra på mangelbodar, som 
fanns på stan, där man fick tinga tid.

»Då fanns det en elektrisk mangel på Sveagatan 
som inte var långt bort. Jag tog sparken eller 
cykeln och hyrde för en blygsam summa. Man 
sparade ju ihop tvätten, så man tvättade inte 
så ofta som nu, utan det gjorde man kanske 
varannan månad.

Torkutrymme var på torkvindan. Man skul
le släpa tvätten från källaren två trappor upp 
på vindan. Det var jobbigt.»

»Tvätten frös torr, den blev som plåtar. Dom 
sa så här: ’Gå upp och hämta tvätten — men 
bryt inte sönder den!’»

Tvättmaskin i lägenheten 
Efter andra världskriget introducerades en li
ten lägenhetsmaskin från Hoover, som man 
kunde ha i badrummet eller köket.

»Det var ju underbart a tt ha. Men man litade 
inte riktigt på att det kunde bli rent på det 
där sättet. Och så den där vridmaskinen som 
man stod och vred om. Man vred ur tvätten 
med den. Den satt fast på maskinen. Slangar
na gick ner i avloppet. Hyresvärden sa: ’Ni får 
ine tvätta i badrummet, för det förstör mål
ningen’. Det var ånga ifrån tvättmaskinen. Det 
var i början på femtiotalet som det där kom. 
Det var en pulsator som körde runt. Sen fick 
man tömma ur vattnet och sen fick man slå i 
sköljvatten. Den värmde och snurra runt. Så 
fick man tömma när den var färdig. Det var 
väldigt bekvämt i alla fall, man slapp elda och 
koka på spisen.
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Gamla Å lidbacken...

Ålidbacken—Sofiehem
Efter kriget böljade det byggas igen på Sofiehem, 
efter stagnationen i slutet av 1930-talet. Kjell Wret- 
ling återupptog planarbetet och den första stadspla
nen för området fastställdes 1950. Sofiehem— 
Gimonäs tänktes som främst småhusområden. Här, 
som på andra håll i Umeå, innebar småhus nu enfa
miljshus. Gimoplan utlades och hela området inde
lades i tre delar av parkbälten kring Dammen och 
Öberget (plan för området nedanför Hyvlargränd 
fastställdes dock först 1956).

På Ålidbacken tänkte man sig lamellhus i tre vå
ningar, vilket innebar totalsanering. Diskussionen 
kring höghus och sanering i centrum var i full gång. 
Centrumsanering var mycket kostsam, p.g.a. höga 
fastighetspriser och ett byggnadsbestånd i gott

skick. Bostadsbyggande i större skala var därmed 
rimligt endast i utkanterna. Ålidbacken med sin 
enklare bebyggelse, sitt läge intill det expanderande 
lasarettet och sin närhet till centrum blev det områ
de i Umeå där större sanering för bostadsbebyggel
se var genomförbar på 1950-talet. Det kan vi kriti
sera i dag, men det var inte många som såg kultur
historiska värden i enklare utkantsbebyggelse på 
den tiden.

1951 köpte HSB kv Dalen 1 vid Ålidbacken och 
inledde projektering för ett bostadsrättshus för la- 
sarettspersonal. Fastigheten övertogs senare av Stif
telsen Bostaden, som blev bostadsproducent på 
Ålidbacken, med HSB som projektor. Utbyggnaden 
kom att ske efter Fridens stadsplan för lasarettsom
rådet m.m. 1958. Planen avsåg lamell- och punkt
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... och d e t nya hyreshusom rådet. F oto  E kh oltz (ovan).

hus för ca 1.500 invånare. Medan Ålidbacken blev 
ett hyreshusområde utvecklades Sofiehem som 
småhusområde åt öster enligt 1950-talsplaner. 
Även Ålidhem planlades först för egnahem, men 
planen fastställdes aldrig. Trafikfrågorna behand
lades också. Holmsundsvägen utmed järnvägen, 
med planskild korsning i lasarettsbacken, var på
tänkt sedan 40-talet, och byggdes i början av 60- 
talet.

Ålidbacken utbyggdes åren 1953—65 med ca

400 normallägenheter och 300 studentlägenheter, 
huvudsakligen enkelrum. Bostaden byggde de förs
ta studentbostäderna, men efter 1960 skedde stu
dentbostadsproduktionen genom Stiftelsen Umeå 
Studentbostäder.

Ålidbacken blev det första området med samlad 
punkthusbebyggelse i Umeå — sju hus i åtta våning
ar. I området ingår också lamellhus vid Ålidbacken 
(kv Dalen) och de på gamla gjuteritomten vid Sofie- 
hemsvägen. Här lades också postkontor och butiker.
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Bebyggelsen i Umeå 1960. Egnahemsförstäderna Sandbacka  
och Sofiehem  sam t delar av Backen har nu stadsplan. Tre 
m oderna bostadsom råden har väx t upp i utkanterna på  50- 
talet: Berghem, V ästerslätt och Å lidbacken. På B öle finns 
e t t  industriom råde vid älven. D e t finns också en ny bro, 
Tegsbron.

O m råde m ed stadsplan  
O m råde m ed avstyckningsplan  

Utkants- eller bybebyggelse  
Spridd  bebyggelse  

Stadsgräns

142



Å lidhem . 1960-ta lets bostadsom råde fram för andra i Umeå. F o to  B ertil E kh oltz.

FRÄN ÄLIDHEM TILL ÖBACKA

»Under det gångna året har byggnadsverksamheten 
inom umeåområdet varit livligare än något annat år 
och kan väl jämföras med den byggnadsrusch som 
rådde strax efter stadens brand 1888. Hus, byggda 
vid denna tidpunkt och senare rivs och nya byggs. 
På grund av den stora inflyttningen till staden har 
lägenheter byggts till nästan det dubbla antalet mot 
tidigare år. Trots detta ökar bostadsbristen.» (HSB 
Umeå, årsberättelse 1962.)

Utbyggnaden av universitetet och regionsjukhu
set medförde en kraftig expansion och innebar en 
renässans för Umeå som skol- och förvaltningsstad. 
Det fick en bred spridningseffekt, så att servicesek
torn växte och staden blev lokaliseringsort för bl.a. 
statliga verk. Umeå omtalades på 1960-talet som 
den stad som expanderade mest i landet. Antalet 
bostadshushåll ökade mellan 1960 och 1970 från 
cirka 10.800 till 17.300. Inflyttarna kom till större 
delen från Västerbottens län. Härmed har Umeå 
stärkt sin ställning i regionen. »Vad som är bra för
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Umeå är bra för Västerbotten» säger man nu — åt
minstone i Umeå. Kommunen hade 1982 — efter 
1965 och 1974 års kommunsammanläggningar — 
83.000 invånare, mot 60.000 inom samma områ
de 1950.

Detta har medfört en kraftig stadstillväxt. På 
1940- och 50-talen planlades de äldre förstäderna 
Sandbacka och Sofiehem, de nya bostadsområdena 
Berghem, Ålidbacken och Västerslätt, samt delar av 
Grisbacka/Grubbe. De blev färdigbyggda under 
första delen av 1960-talet. Kartan över bebyggelsen 
1987 visar de senaste decenniernas utbyggnad. De 
nya bostadsområdena ligger främst öster om staden 
(Ålidhem/Ålidhöjd, Carlshem, Mariastadsdelarna 
och Ersboda) och i anslutning till äldre bebyggelse 
(Söderslätt, Sandabrånet, Böleäng, Rödäng, Rö- 
bäck, Backen, öbacka, Sandahöjd). I planområdets 
nordvästra del finns en djup flik ända in till stads
kärnan — I20 :s regementsområde. Delar av plan
området har också gles bebyggelse: Stadsliden, Ny
dala samt industriområdena på Västerslätt, Ersboda 
och Klockarbäcken. Den ökade biltrafiken kommer 
bl.a. till uttryck i nya huvudleder: E 4-an, Vännäs
vägen, Kyrkbron och Kolbäcksvägen.

1960-talet
Under 1950-talet utarbetades en regionplan för 
umeorten (Umeå stad, Tegs och Backens municipal- 
samhällen), d.v.s. det successivt sammanvuxna tä t
ortsområdet (Sune Lindström, VBB, senare Åke 
Lundberg, VAB). Regionplanen blev klar 1962, 
men fastställdes inte. Inför den planerade samman
läggningen av Umeå stad och landskommun 1965 
omarbetades den genom VAB i stället till general
plan för storkommunen (1966).

Dessa översiktliga planer gav riktlinjer för bo
stadsbyggandet under de närmaste decennierna: 
»Behovet av bostäder under de närmaste 5 till 10 
åren beräknas bli störst i anslutning till universitets
området och regionsjukhuset. Markreservat har där
för utlagts för en fortsatt utbyggnad av de stora hy
reshusområdena inom tätortens östra delar. Mindre 
hyreshusområden och egnahemsområden har för- 
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lagts perifert i tätortens södra och västra ytterom 
råden. Renodlade egnahemsområden har utlagts i 
Baggböle, Kåddis, Brännland och Ersmark.» (Umeå 
generalplan.)

Tre faktorer brukar tas upp som utmärkande för 
1960-talets bostadsbyggande i Sverige. En är plane
ringen för att möta den växande bilismen, genom 
trafikseparerade bostadsområden och trafikprogno
ser som förutsatte en accelererande privatbilism. 
En annan faktor är satsningen på att bygga bort bo
stadsbristen genom det s.k. miljonprogrammet, 
med sikte på att bygga 100.000 lägenheter årligen 
1964—1975. En tredje faktor är byggandets in
dustrialisering, som avsåg att få ner byggkostnader
na genom »produktionsanpassad projektering».

Storstädernas nya sovstäder från 1960-talet har 
ibland betecknats som »nyslum», med enahanda la
mell- eller skivhus, överdimensionerade parkerings- 
ytor och torftig yttre miljö. Det var här glesbyg
dens rörliga arbetskraft, invandrare och vanliga låg
inkomsttagare hamnade, och det innebar social seg
regering. Vart tog arvet från Folkhemmets många 
välstuderade bostadsområden vägen i områden som 
Skärholmen i Stockholm, Bergsjön i Göteborg och 
Rosengård i Malmö?

På 1960-talet betonades tekniskt rationella lös
ningar på problemet att försörja en bilburen befolk
ning med bostäder. Arkitekturen har kallats »bruta- 
listisk» — det fanns ingen anledning a tt dölja att be
tong var betong, att asfalt gav en tålig utemiljö.

Ålidhem är Umeås viktigaste 60-talsområde. Där
utöver märks Mariehem (stadsplaner: Orrje & Co 
1964—68). Andra områden som nu kom till, eller 
vars utformning planerades på 60-talet var Söder
slätt, Kungsänget (VAB 1962 resp. 1964), Böleäng 
I (VAB 1966, Stadsark. 1969), Sandabrånet (Stads- 
ark. 1969), Kronoparken och Carlshem (VAB, båda 
1970).

»Ålidhem är ett typiskt och väl studerat exempel 
på de stora bostadsprojekt som ingick i miljonpro
grammet. Utifrånmatning, samlad parkering i flera 
plan, strikt bebyggelsegruppering, centralt stråk med 
service och lekytor.» (Tidskriften Plan 4/1977). 
Stadsplan upprättades av ELLT och fastställdes



B ebyggelsen i Umeå 1987. S tadens expansion under 60- och  
70-talen u ttryck s i en krans av nya bostadsom råden  — från 
Å lidhem  till öbacka . D elar av p lan om rådet är rekreations- 
eller industriom råden. Biltrafik leds via nya huvudleder, 
som  Vännäsvägen, E 4-an, Kolbäcksvägen och K yrkbron . 
D e t finns också e t t  nät av cykelleder. S taden är inte större  
än a tt  man kan nå överallt m ed cykel.

O m råde m ed stadsplan  

O m råde m ed avstyckningsplan  
Utkants- eller bybebyggelse  

Spridd  bebyggelse
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1965. Den präglas av logik och ordning, med stu
dentbostäder i norr och flerbostadshus i söder (Bo
staden, HSB och Riksbyggen), centrum i mitten 
och kyrka i utkanten. Parkeringsplatserna ligger 
delvis i parkeringsdäck. Här finns en effektiv upp
delning mellan olika funktioner. Lamellhusplaner- 
na och grannskapsenheternas gårdsbildningar för
enades här till en modern rutnätsplan.

Ålidhem utbyggdes 1966—73 för 1.480 normal
lägenheter jämte studentbostäder. Här genomför
des utbyggnaden betydligt mera effektivt än på 
Berghem. Bostadsbebyggelsen präglas av röda tegel
hus i 2—4 våningar med platta tak, byggda som la
mell- eller loftgångshus och rätvinkligt grupperade i 
gårdar. Grönytorna är få. Det slutna intrycket för
stärks av den flacka terrängen.

De nya bostadsområdena byggdes på jungfrulig 
mark. Anpassningen till landskap och befintlig be-

Stu den tbostäder vid A xtorpsvägen på  
Berghem, byggda 1963 —64.
F oto  B ertil E kholtz.

byggelse är fint genomförd på västra Mariehem och 
Mariehemsdalen, men brister betänkligt på framför 
allt Kungsänget.

1960-talet i Umeå innebar också centrumom
vandling. Nu fanns de ekonomiska möjligheterna 
för sanering, men den genomfördes främst för han
del och kontor, mindre för bostäder. Nu fick Umeå 
sin stenstad med en tidstypisk gågata. E tt bevaran
deförslag för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i 
stadskärnan presenterades första gången i general
planen 1966 och utvecklades 1974.

Studentbostäder 1956—1972
Äldre tiders studenter i Uppsala och Lund hyrde i 
regel möblerade rum och åt ute eller i matlag, ökad 
studenttillströmning gjorde att studentkårerna bör
jade bygga studentbostadshus på 1920-talet. Först
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var »Gubbhyllan» i Uppsala, med korridorer med 
enkelrum. Vaije rum hade tambur och tvättrum 
som också bildade ljussluss mot korridoren, ett sys
tem som blev mönsterbildande för senare tiders 
studentbostäder. De första studenthusen med till
gång till kök byggdes i Lund och Uppsala på 1930- 
talet — betecknande nog för kvinnliga studenter.

Efter kriget gick inackorderingssystemet tillba
ka. Olika studerandegrupper och yngre yrkesarbe
tande, t.ex. sjuksköterskor, sökte egna bostäder. 
1950 infördes statliga lån för byggande av student
bostäder genom allmännyttiga bostadsföretag.

1955 och 1957 tog riksdagen beslut om tandlä
karutbildning respektive läkarutbildning i Umeå. 
Nu måste man bygga studentbostäder. De första 
färdigställdes 1956 och var 15 möblerade enkelrum 
insprängda i Bostadens flerfamiljshus på Berghem. 
De insprängda rummen blev dock få jämfört med 
bostäderna i studentbostadshus på Ålidbacken, 
Berghem, Mariehem, Ålidhem och Carlshem — to 
talt 4.364 lägenheter åren 1958—72, varav nära tre 
fjärdedelar enkelrum.

1957 tog Bostaden kontakt med studerandeorga
nisationerna om studentbostadsfrågor. Samma år 
planerades tre studenthus i kv Ötorpet på Ålidbac
ken. HSB inledde projektering av det första huset 
vid Gluntens väg 5 för Bostadens räkning 1958. 
Det hade 110 enkelrum i grupper om 7 plus 7 rum 
kring ett gemensamhetskök. Varje våningsplan ha
de två korridorer med sju rum i varje. Ytterligare 
två sådana hus byggdes vid Gluntens väg, men det 
andra hade ett antal dubbletter och det tredje be
tydligt färre rum per kök.

Detta tredje hus byggdes genom Stiftelsen Umeå 
Studentbostäder (SUSB), som 1960 bildats av 
Umeå studentkår för att låta uppföra, förvärva, äga 
och förvalta studentbostäder. SUSB byggde vidare 
vid Axtorpsvägen på Berghem, de första familjelä- 
genheterna i Umeå samt enkelrum i korridorhus 
(1963—64). De var loftgångs- och lamellhus, till 
skillnad från Ålidbackens punkthus.

1960 fanns ca 150 studenter i Umeå. Under de 
följande åren inrättades filosofisk fakultet och lä
rarhögskola, lasarettet blev regionsjukhus för övre

Norrland och Umeå universitet invigdes 1965. 
Grundutbildningen utvecklades kraftigt. 1971 
fanns 7.100 studenter vid universitetet.

Åren 1964—70 byggdes studentbostäder på Ma
riehem och Ålidhem. SUSB färdigställde 1966 466 
enkelrum i punkthus och lamellhus på Mariehem, 
med Riksbyggen som projektor. Samtidigt pågick 
projektering för Umeås studentstad — norra Ålid
hem: Pedagoggränd (Riksbyggen), Fysikgränd, Sti- 
pendiegränd och Historiegränd (Thurfjells arkitekt
kontor, Umeå). 1964—70 byggdes här 2.400 lägen
heter, varav 56% enkelrum i korridor. Korridor
rummen hade tidens standard — eget badrum, ge
mensamt kök och matrum, tillgång till tvättstuga, 
TV-rum, motionslokaler m.m. Daghem ordnades 
för familjerna. Ålidhems centrum bestod student
restaurang och annan service.

I slutet av 1960-talet förändrades betingelserna 
för studentbostadsbyggandet. Utbildningsexplosio- 
nen under 60-talet fick arbetslöshet och sjunkande 
studerandesiffror som följd. Det blev överskott på 
enkelrum. Ett planerat studentbostadsområde på 
Carlshem genomfördes i nedbantat skick. Därefter 
har ingen nyproduktion av studentbostäder skett i 
Umeå. 1971 övertog Bostaden förvaltningen av stu- 
dentbostadsstiftelsen och 1981 uppgick SUSB i 
Bostaden. 1976—77 ombyggdes ett antal enkelrum 
på Ålidbacken och Carlshem till normallägenheter. 
Därefter började det dock åter bli brist på enkel
rum. Dagens stora bostadsbrist har lett till att man 
nu bygger ungdomsbostäder på Ålidhöjd och flera 
planeras på Berghem.

Den stora utbyggnaden av studentbostäder sam
manfaller med »nybyggarepoken» för universitetet 
och den tid då Umeå ansågs ha Sveriges rödaste 
universitet. Tidens svenska studentbostäder är täm
ligen likartade. En student i en halvgammal univer
sitetsstad som Göteborg bodde dock »på student
hem», medan en student i Umeå bodde »på korri
dor», fast det var samma slags korridorhus. Korri
doren har senare kritiserats, men den gav sin prägel 
åt den sociala miljön för inflyttade ungdomar un
der studieåren.
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1970-talet
1960-talet har kallats »rekordåren». Man hade bl.a. 
slagit rekort i bostadsbyggande. I början av 1970- 
talet var bostadsbristen hävd och det blev i stället 
överskott på lägenheter. Nu kom också energikris 
och växande arbetslöshet. Stadsmiljöfrågor blev en 
del av miljödebatten och gällde centrumsanering, 
trafikmiljön och boendemiljön i 60-talsområdena. 
Umeås stadsmiljödebatter handlade om Kyrkbron, 
kulturmiljöns framtid — fokuserad på kv Balder 
och Moritzska gården — och bevarande av »Dungen» 
på Ålidhem, som reserverats för skola. Kyrkbron 
och Ålidhemsskolan byggdes och Moritzska gården 
flyttades. E tt resultat av miljödebatten blev ansat
ser till brukarinflytande i planeringen.

Miljonprogrammet hade prioriterat byggande av 
flerfamiljshus. Småhusbyggandet hade inte motsva
rat efterfrågan. I böljan av 70-talet gick bostads
byggandet ner och produktionen styrdes in på små-

70-tal i Umeå. R adhus på  
Carlshöjd.
F o to  B ertil E kholtz.

hus. 70-talets villaideal gynnades också av fördel
aktiga skattevillkor. »Gröna vågens» villaideal an
knöt till sekelskiftets egnahemsrörelse, men den 
röda stugan var nu oftast ett typhus och den röda 
slamfärgen ersattes av akrylat.

Småhussatsningen återverkade på flerfamiljshu
sens utformning. Lamellhuset i tre våningar med 
puts- eller tegelfasad försvann för en tid och ersat
tes av tvåvåningshuset med träpanel på betong
stomme. Markkontakt eftersträvades, genom »mark
nära» bostäder, där lägenheter gavs separata entréer 
i markplanet. Högre hus kunde få större balkonger, 
vilket tekniskt löstes genom terrasshus. Genom 
flexibla lägenhetslösningar försökte man skapa va
riationsmöjligheter för olika behov.

I Umeå blev Ersboda det viktigaste 70-talsområ- 
det. Därutöver märks Mariedal (1972), Rödäng 
(1973), Böleäng II (1974), Carlshöjd och Carlslid 
(1974/1977) och Marieberg (1977). Planförfattare
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70-tal i Umeå. Terrasshus 
på  Ersboda.
F o to  B ertil E kholtz.

var Stadsarkitektkontoret, med undantag för Carls- 
höjd (VAB). Här byggdes främst flerfamiljshus, in
klusive radhus — en hustyp som fick fäste i 50-talets 
Sverige, men sitt verkliga genombrott på 60- och 
70-talen. Villabyggandet i tätorten hade varit obe
tydligt under 1960-talet, med undantag för Teg 
och Backen. Nu uppläts villatomter på Böleäng, 
Carlshöjd och Carlslid. Villabyggandet i Umeå nåd
de dock aldrig 50-talets höjder. Generalplanen ha
de tagit upp villaområden i byarna. Pendling mellan 
staden och nya småhus eller ombyggda äldre hus på 
landet blev en 7 0-talets signatur.

Stadsarkitektkontoret presenterade 1978 en om- 
rådesplan för Ersboda. Den följdes upp av stadspla
ner för bostäder 1980—83 och för industri. Medan 
stadsutbyggnaden tidigare hållit sig inom den gamla 
stadsgränsen jämte öns utmark, Teg och Backen, 
tog man nu steget in på mark under Ersmarks by 
norr om E 4-an. Partiet närmast trafikleden blev in

dustriområde. Norr därom utbreder sig ett vid
sträckt bostadsområde med bebyggelse på åssträck- 
ningar kring en öppen dalgång. Området har inifrån- 
matning med gemensam buss- och bilgata, till skill
nad från utifrånmatningen på Älidhem. Här finns 
spännvidd i hustyper, stora grönytor med bl.a. od
lingslotter och ett par centra. 70-talets reaktion 
mot 60-talsområdena uttrycktes i satsning på varia
tion och mångfald, med låg bebyggelse och smala, 
svängda bostadsgator. Här finns »marknära» bostä
der i form av enfamiljshus, radhus och tvåvånings 
flerfamiljshus, men även större flerfamiljshus, så
som terrasshus (HSB) och trekantiga punkthus — 
»Toblerone» i dagligt tal (Stiftelsen Bostaden). 
Fullt utbyggt är Ersboda tänkt att rymma cirka 
7.000—8.000 invånare.

Omsvängningen på 1970-talet var ett svar på kri
tiken mot 60-talets rationalism. 40-talets planering 
fick en renässans — i strävan till intimitet och varia
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tion inom en enhetlig ram, i anknytning till äldre 
byggnadstradition, men med modern teknik, som 
när betongen inkläddes med träpanel. Man tog nu 
tillvara mera av naturmark och blev mera sparsam 
med asfalt. Allt detta kan man se på Ersboda. Land
skapsbilden i en miljö som Röbäcksslätten beakta
des däremot föga när man här byggde det stora små
husområdet Böleäng.

1960- och 70-talens bostäder i statistiken
Här visas några data om bostäderna 1960—80 i
Umeå tätort (Umeå stad, Teg och Backen):

1960 1970 1980
Antal lägenheter 11.184 18.462 23.559

varav (%):
smålägenheter 54 41 35
3 rum och kök 25 29 28
4 el fler rum och kök 21 30 37

Lägenheter i:
småhus/enfamiljshus 32/15 25/17 29/25
övriga hus 68 75 71

Ägare:
allmännyttan 8 8 12
bostadsrättsföreningar 13 22 24
övriga 79 70 59

Källa: Folk- och  bostadsräkningarna 1960 , 1970 och 1980.

Mellan 1960 och 1980 fördubblades antalet lä
genheter i Umeå tätort. Det byggdes främst stora 
lägenheter, så att andelen smålägenheter kraftigt 
minskade och nu inte heller längre var familjebostä
der som förr. Uppgifterna om hustyp speglar bo
stadsbyggandets inriktning. Andelen flerfamiljshus 
(ingår bland »övriga hus») växte under 60-talet, för 
att sedan minska något. Småhus avser en- och två
bostadshus, både friliggande och sammanbyggda 
till exempelvis radhus. Här ser man hur småhuset 
under 1960- och 70-talen kom att bli nära nog lik
tydigt med enfamiljshus — villa eller radhus.

1980 ägdes 1/3 av lägenhetsbeståndet av allmän
nyttan och bostadskooperationen. Deras roll som

bostadsproducenter var i realiteten större, genom 
byggande och upplåtelse med äganderätt.

1980-talet
1980-talets bostadsbyggande har präglats av relativt 
små områden på obebyggda partier i centrums peri
feri, eller förtätning av befintlig bebyggelse med en
staka hus. 1970-talets synsätt följde med in i 80- 
talets kompletteringsbebyggelse, men då gällde det 
snarare att passa in det nya området i äldre stads
miljö än landskapspartier i gammal ängs- och skogs
mark. Andra drag i tidens stadsbyggnad är viljan att 
återupprätta staden och det stadsmässiga, liksom 
intresset för arkitektonisk gestaltning i spåren av 
den internationella postmodernismen. I Stockholm 
har det byggts områden som på olika sätt anknyter 
till det tidiga 1900-talets slutna stenstadskvarter, 
t.ex. Hammarbyhamnen och Minneberg.

Det mest betydande området med komplette
ringsbebyggelse för bostäder i Umeå är öbacka. 
Härtill kommer Umedalen, Ålidhöjd och Sanda- 
höjd. E tt gott exempel på förtätning av äldre miljö 
är kv Utgård, där den gamla utkantsbebyggelsen 
kompletterats med nya bostadshus (stadsplan, 
Stadsark. 1980). I dag planeras också förtätning av 
nyare bostadsområden — Berghem och Mariehem.

öbacka ligger på ett äldre industriområde, över
givet efter nedläggningen av öbackasågen och scha- 
rinska fabriken. På 1960-talet tänkte man sig här 
en rad punkthus, en idé som övergavs. 1979 utlys
tes en idétävling för stadsplan till ett bostadsområ
de, som även skulle innefatta fabriken. Segrare blev 
arkitekt Ralph Erskine. Stadsarkitektkontoret upp
rättade stadsplan utifrån hans idéer (1983). Projek
tor blev VAB genom Torsten Åsbjer för Stiftelsen 
Bostaden. Åren 1984—86 byggdes här 297 lägenhe
ter, varav hälften s.k. marklägenheter och resten i 
flervåningshus.

öbacka är ett exempel på tidens intresse för sten
staden och äldre tegelarkitektur. Komplettering av 
en trästad som Umeå på ett stenstadsmässigt vis in
nebär en konflikt mellan byggnadssätt, mest uppen
bar i de många mötena mellan mindre trähus och
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stora stenhus i stadskärnan. Den bästa lösningen i 
Umeå finns nog på öbacka, genom att det är ett 
samlat område, som avslutar den äldre stadskärnan 
åt öster.

Området avgränsas mot norr av ett halvcirkelfor
mat skivhus och parkeringsdäck, med lägre hus ner 
mot älven. Här märks en strävan att förena stora 
perspektiv med mera intima, och att bryta ner ska
lan genom en långt driven artikulation och motiv

rikedom, inte minst i komplexa takformer. Områ
det sammanhålls av en rosaröd färgskala i fasadte- 
gel och takpannor, med vita detaljer, t.ex. spaljéer. 
Här finns en viss anknytning till scharinska fabri
kens tegelbyggnad från 1909, som nu byggs om för 
konstutbildning. Tidstypisk är också den arbetade 
markbehandlingen, där asfalt- och grönytor kom
bineras med mer eller mindre mönsterrik stensätt- 
ning.
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OM KÄLLORNA
Det finns inte mycket skrivet om bostadsbyg
gande i svenska städer under 1900-talet, åt
minstone inte utanför storstäderna. Några stu
dier som givit jämförelsematerial är Carl Erik 
Bergold, »Bostadsbyggande i Uppsala 1900— 
1950 — en aspekt på folkhemmets framväxt» 
(1985) och Gudrun Pentén, »Så byggdes Öster
sund» (i Östersunds historia, III, 1986). över
sikter över efterkrigstidens samhällsplanering 
ges bl.a. i Kell Åström, - »Svensk stadsplane
ring» (1967), och tidskriften Plan 4/1977, »Det 
långa perspektivet». »Hundra år under kommu
nalförfattningarna» (red. Sven-Ulrik Palme, 1962) 
innehåller en rad uppsatser om kommunala 
planeringsfrågor, bl.a. Alf Johanssons uppsats 
om bostadspolitiken. 1940-talets nya bostadspo
litik har senast belysts i katalogen till utställning
en »Folkhemmets bostäder 1940—1960» (Arki
tekturmuseum, 1987). 1900-talets bostadsfrågor 
behandlas även i Eva Rudbergs avhandling om 
Uno Åhrén (1981) och i en artikelserie i tidskrif
ten Att bo 1976. HSB:s äldre verksamhet 
skildras i jubileumsskriften från 1953. Leif 
Jonsson beskriver efterkrigstidens småhusbyggan
de i »Från egnahem till villa» (1985). Studentbo
städer behandlas i »Ändamålsenliga studentbo
städer» (SOU 1961:35).

Umeås återuppbyggnad efter branden och 
miljön kring sekelskiftet behandlas av Karin 
Eriksson i »Umeå stads byggnadshistoria» (1975), 
kapitlet »Stadsplan och bebyggelse i Umeå 
1888 -1900» i Sven Ingemar Olofsson, »Umeå 
stads historia 1888—1972» (1972). Hon har även 
sammanställt 1974 års bevarandeförslag för 
centrala Umeå, inklusive västra Haga, öbacka 
och Ytterhiske, samt tagit upp arbetarbostäder
na på Sofiehem—Gimonäs i VÄSTERBOTTEN 
4/80. Några ytterstadsdelar har berörts i museets 
inventeringar, främst för Böle och Teg (1983).

Olofsson belyser kommunala planeringsfrågor 
glimtvis. HSB:s verksamhet i Umeå har beskrivits 
av Agneta Eiderborn i minnesskriften till 50-års- 
jubileet 1983.

Den här undersökningen har inriktats på att 
studera utbyggnaden av Umeås nuvarande 
stadsområde för bostäder, främst i material i 
Umeå kommuns arkiv. Stadsplaner med hand
lingar finns i Stadsingenjörskontoret, Bygg
nadsnämndens arkiv och Planenhetens kart
arkiv i Länsstyrelsen. Planerna har selektivt 
följts upp i byggnadslovsritningar. En detalje
rad bild av byggandet 1920—48 ges i primär
materialet till Socialstyrelsens byggnadsverk - 
samhetsstatistik (Husbyggnadsstatistiker 1920- 
54 i Byggnadsnämndens arkiv). Senare, mer 
översiktlig statistik finns i Fastighetskontoret. 
Den har kompletterats med tryckt statistik — 
främst bostadsräkningarna från 1912—14 och 
framåt (SOS). En utredning om egnahem för 
barnrika familjer finns i Drätselkammarens ar
kiv. En rad byggnads- och planeringsfrågor 
kan följas i Umeå stadsfullmäktiges protokoll 
(tryckta från 1911). l :e  provinsialläkarens 
årsberättelser ger bilder av sanitära förhållan
den från första delen av 1900-talet.

Bland annat källmaterial kan nämnas egna- 
hemslånehandlingar i Egnahemsnämndens ar
kiv och fastighetshandlingar i Flottningsför- 
eningens arkiv (Folkrörelsearkivet). Material 
om Stiftelsen Umegården och Stiftelsen Bo
stadens verksamhet finns i Stiftelsen Bosta
dens arkiv. HSB-Umeå har protokoll, årsberät
telser och handlingar om bostadsrättsförening
ar fr.o.m. 1945. Handlingar om Riksbyggens 
bostadsrättsföreningar finns i Riksbyggen, Umeå 
och Folkrörelsearkivet. Foton har hämtats ur 
Västerbottens museums bildarkiv och lokaltid
ningarnas (VF och VK) bildarkiv samt inlånats 
från privatpersoner.
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