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PÖl'eliggande afh andling hade ul'sprungligen plallel'at:-; som CIl kOJ'Hath'td 

l'edogöl'el se föl' den af Uppsala Stadsfullmäktige ,il' 1007 anol'dnad e b o~tad s lln

del'sökningen, af ungefäl' samm a slag som KE'l-ABERGS och LJ UINC HARD;-; Stork

holmsundel'sökningaJ', Jag fann emellortid snart. att bo stadsfl'[lgnn ät· af SH kOlll'
}lE ce t'ad natur, att endast en verklig djupbehandling. unde/' hänsynstagand e 

t ill alla fÖl' I'esp, ort specifika förh" llanden, kan ge on fij l'cställning om dess I'iit.la 

inneböL'd. Då häL'till kom , a~t det gen ont 8tads ftllltll~iktiges und ersökning in salll 

lad e materialet i ' stort sedt måste bet.raktas s~som alldele,; o\ 'anl igt \'äl'd efulh , 

båd e genom rikedomen på upplysningal' och genom dessa~ \'edcrhiiftigheL an~;tg 

jag mig böra, s" Ii',ngt modcl'na "etenskapliga hj älpmedel det tilliit e. g Ol'a min studi e 

öfver Uppsa la-al'betal'l1es bostadsföl'hållanden till en fullständig bostadsund el'sök 

ning, en undet'sökning af både socialstaList.isk och nationalekonomisk natUL'. Den 

ll~il'mare redogörelsen föt" huru jag tänld mig denna plan. fut'eligger i inlednin

gen. Jag fÖl'otog föl' detta iindamål ocksa en hel del kompletter'and e undersök

ninga!'. M in afsikt var, aLt genom on säl'sk ild komparatiY del belysa, i hvad mi'tn 
det ena eller andra draget, i den Uppsaliensiska bostadsbilden "al' någonting rör 

Uppsala kal'aktel'istiskt och så lunda ge det des", dilta rÖI'ståelse. L' ndel' al'betets 

fortgång hal' det emellertid v isat sig. all denna kompal'ation stöter på my ck et 

s'tora vansk ligheter , beroende på , alt den bosladsstatistiska lit.tel'atul'en hittill s an 

yändt sig af de mest olikartade metode!' och en yttet'st ~ \ ' i:ih ' ande terminologi , 

och att, siirskildt arbeten fÖl'ctl'ädand e en lIl e,." »in tensiv» melod "01'0 ytterst , fCI. 

D el sel' emellertid fö t, närvarand e ut l som Olll ct enna bL'i st skulle '"m'a på \'äg 

att afhj älpas. 

Jag Iann slutligen nöd vändigt att låta anstå med den kompal'ati"a delen 

till en senMC undersökning. Häraf följd e, att jag maste uppskjuta fl'amläggan

det af fl ere I'edan utförda specialundersökningal'. Till dessa specialundel'söknin 

gal'. föl' hvi lka nHrmare re dogöres i inledningen, räknar jag också undel'söknin

gen af al'b etal'l1 es köns-, i't1ders- och civ ilståndsföl'delning. ;;(vensom af d~n d,ir-



med samhöriga inneboend eft·ågan. Det må betonas, att befolkningsföt'hållan
de na i Uppsala i allm änhet, så också särskildt bland arbetarne, i många al-

8eenden å t·o ytterst ano t'mala, och att ä lven inneboendefrågan hä t'a f fått en 
alldeles särsk ild färgning. Hvad bett'ärrar undet'sökningen af hyrans förhå llande 
ti ll inkomsten och »hyresprocentens» ti ll inkomst, barnantal och bostadsstan
dard, hvilken undet'sölming fÖt'eligger tryckfärd ig, hal' jag velat uppskjuta dess 
I"amläggande af den g rund , att jag ansett lämpligt att diskutera den i samband 
med den nyss publi cerade undersöllningen rörande lefn adskostnadem a i Stockholm. 

Ett. stort antal tabell e.' ha trycl~ts som särskildt arbete, hvilket dock en
dast är a lsedt lör med lemma.' al Uppsala Stadsfullmäktige. Ett begränsadt antal 
exemplar finnes dock föl' eventuellt intresserade tillgängligt hos författaren. I 

föreliggande afhand ling citeras detta arbete som Tabellbilaga" . 

Uppsa la i Maj 1910. 

'Karl .'llr"id 'Edin. 

\ 



Inledning. 

Kap. l . Den moderna bostadsfrågans innebör d . 

Bland de soci::lla frågorna inlnl' bostadsfrågan en mycket fram skjuten pla ts, och dess ak tua

litet synes alltjäm t va ra i vRxande. l all syn nerh et är den en städernas, speciellt storstädernas 

sociala frftga pa r preference. Men ~lfven statsmyndigheterna ha i våra daga r börjat i all t större 

utslrLl.ck nin g taga befallning med de många komplicerade problem, som tillsammans bilda boslads

frågnll, och hvilka delvi s knappast äro afmindre betydelse för l:mdsbygden ii n för sUidern<t. Under den 

s ista miinniskoåldern ha r ett högst betyda nde s tat isti skt oc lt socialekonorniskt material hopbrngts 

för dess belysande ur olika synpunkter. Utförliga lllonografi E' I' ärver enskilda storsltlders bostads

förh fi ll anden ha utkommit i allt raskare takt och llled en vtixande rikedom på uppslag och 

kombillfllioner. l sanJband med folk rt\kn ingarna ha i fl ere kind er, speciellt i T yskland, England 

och Frankrike, bostad s ]"~lknill ga l' företagits äfver mycke t vidsträckta om rå den. Uppri"tltandet af 

s la li s li ska kon tor i de stö rre s t~ld erna ha r fÖl"anl edl upptagandel af vikti ga specialproblem inom 

bostadsfrågans vioa område, så t. ex. inneboendesystemet och hyra ns förhå ll ande till inkomsten, 

oell underhjälpl sl rärvan ti ll på sa mllla gång mera djupg[tende och mera likform iga s tatisti ska 

metoder. S lutligen har en slol' stal , England , gr ipit s ig (lel mukLp[d iggande vä l"fve t an alt söka 

åsl[ldk omma en s,-l mtic1ig och fullkom ligt enhetl igt utförd undersöknin g af fl ere hinders bostads-, 

lifsmedels- och IÖllefö rld\lIallden !lled ElJgland som slanc1al'd lnnd. Naturligen ha r en hel miingd 

tidskrifler och a flJandlin gar se tt dagen, hv ilk[l sysselsä tta sig Illed bos ladsfl"ågans ul redande. ' 

, Hörande bostadsfrågan i a llmänhel och uh·ecklin gell af den modema bosladsvelenskapen se art. " l'Vohnungs
f1·age .. , m. n. i H a1!dwöl"fe1·buch der Slaatswissenschaflen saml EBERSTAD1', Hctndbuch des Wohnungswesen.s, utk. 
1909. Rörande speciellt de tyska sta ternas moLlerna, mycket ingiiend e byggnads· och bostadsförordnin gar se EHER~ 
STAD'r (t. a. § 37, Uanhrylanue pä bostadsvetcnska pens område hal' \"fl.t"il LIen bekante Leipziger·professorn och nalio· 
nalekonomen K ABL BUCIIERS arbete D ie lVohll1t1/gsenqwlle in del· Stadt B asel, ulk. 189 1, so m följts af en rad 
i hufvudsak efter dess mönster utförda unLlersökningar s:hä l i Schweiz som i Ty sklnnd. Bland märkligare nya lyska 
arbeten a f den Blicherska ly pen m5 niitnnas de af stiidema Augsburg och Nii1'11bet·g vcrksUillda enquNerna, ulk. 190-1, 
och HJ07. Liksom i Basel ha hiil' samil'iga bosladslägenh ete r full stä ndi gl undersökts o\;h uppmätts, ula n åtskillnad 
af de sociala kla sserua. och efler el! ytlerligt utförli g plan .- Numhergsllnd ersöknin ge l! räkna!" 9 1 hufvudtabell er 
och fyller en volym om 600 sidor ; den utkom 6 år efter enquetens utförande. -

Ett belydande prof på en il r bela r bos l n el s u n d e r sö k n i n g under hän sy nta gande t ill alla upptä nkli ga bostadsso· 
cialt intressan ta synpunkter är Unte!·sltchm!g del· lI'ohnungen del· mi1Hlc1" belllitteltl'n Klassen in Bremen, ulk . 1905. 
röt· sin metodologiskt förtjiinst fulla ulreJ ning rörande sä rskildl en af bosladsstOltistiken:l viktigaste special frågor, inne· 
boendefråga n, utmärker sig Das Ajlennietwesen in de,,· Stad t Essen, ulk. J90'Q. (Beiträge zur Statistik der Stlldt 
Essen, Hell 7.) Alla de nu nämnda undersökningama ha utförts på uppdrag af respektive sladsmyndigheler. -
Den enua hittills ulkoJllll<l lysb. sf(ltsund ersökn in gen hal' utfört s ikonu n garik el Sachsen 1\1" 1905 och omfattar 27 



Srt[har fo rskn ingen på de lla område under den sista mflnn iskoåldern och i all synnerhe t 

under de . allra sista åren tagil sådana jällesleg framrd, att man nästa n skulle känna sig frestad 

lala om uppkomsten <lf en helt ny social vetensbp, bostadsvetenskol1en, eller om man så vill 

bosladssta fis fiken. 

s täder, hvilkns s:1mtli ga bostadslägenheter undersökts, s:1mlidigt och efter ennhflnda plan. Den har sä rskildt betydelse 
såso m den enda större metorliskt någorlunda tillfredsstii llande undersökningen af hyrans förhållande lill inkomsten. 
_ De mest kiind:1 rör<lnde denna viktiga fråga äro f. Ö. utförda för llamlJlwg, Leipzig, Essen och Bremen. _ 
Den sachsiska ulldersöknill\:ien innef<ltlar icke uppmätning af bosliiderna, men är r. ö. ytterst in gående, synnerl igast 
rörande den hos t:1dssoc inla snmmanlefnaden. Den har verkställ ts ge nom den statistiska centmlbyrtJn, som under 
lop pet af li ren 1007 och H)08 publicerat result<llen i sin tidskrift (Zei lschrifl des K. Sächsischen Statis lischen Land es
<lUltes) under titeln W ohnungsstaUstik siichsische,' Städte n(tch ([et· Erlteblmg von 1 Dez. 1905. 

Ett mycket betydelsefullt :1rbete rör bost<ldsvelenskapens konstituerande har änd<l från midten af 1880.talel 
utförts af den hekanta soc ialreformatoriska Ve"ein Iii" Socialjiolitik. En hel rad uppsatser rörande bostads frågan 
utkommo i dess . Schijfen. år 1886 : år 1901 har utkommit en följd a fhandlingar angående olika länders bostads
förhå llanden och kort därefter under ör\'ertiteln . Die Stönmgen im deutschen W irtschajtsleben währetld der 
JaJU'e 1900 ff .• ytterligare flere betydelserulla uppsatser berörande bostadsfrågan, särskildt med hänsyn ti ll de 
fl ers tädes inträffade byggnad s- och hypotekskri serna. - Bland Iyska bostadstidskriner må särskildt nämnas den 
sedan 1902 utkommande Z eitscJwijt fii,' WOhmt11gswesen . 

Under det sis ta decenniet har en g:lIlska våldsam strid rasat i Tyskland rÖl'3nde upprallningen a f hyres. 
bildningen - orsa kerna till hyress tegringen - och därmed sammanhängande centrala bostadsproblem. Den ena 
riktningen har företrädt den åsikten, att hyress tegringen hufvudsa kligen ä r ett verk af den ar en ohämmad fastig
helsbel~ uing gy nnad e tomtspekulationen, så mycket Iller gynna d som tomtspekulanten förfogar öfver . die erste 
Slelle im Rea lkredit. . Ebersladt ar en af denna riktnings län gst gående och mest uppmärksalll made förkampar 
inom de nationalekonomiska krelsarna. (Se närmare h:1ns förut omnämnde arbete - citatet sid. 266 - och flere 
spedalarbeten.) Då den Eberstadlska riktningen häfdar, att tomtspekulationen nära nog oberoende ar konju nktu rerna 
förmal' nU reali sera imaginära värden, kommer de n i uppenbar strid meJ läran om balansen emellan tillgång (utbud) 
och efterfrågan och om prisets beroende af produktionskostnaderna. Striden har så lunda kommit alt alltmera. röra sig 
om vi ssa nationalekonomiska. hufvudbegrepp. Men vidare ha äfven andra. sy np unkter bland ats in däri. Så. har man 
från »jo rdl'e formalorernas _ sida. (ungefflt'=Eberstadt) \'elat se hela den moderna, . kapitalistiska » bostadsutvecklingen 
fr:1Il en pessimis ti sk synpunkt. Alla löneförbällringar uppslukas utan vidare af tomlspekulanlerna och hela ueras 
följe, som skrurva upp hYl'Orna allt efter som lönerna. ökas. Inom den molsatta, den _klassis ka nationalekonomin . 
mera. niirs tåend e riktniltgen har särskildt P OHI.E, professo r i Frankfurt a. M., framlrädt med flere betydande inlligg, 
så i D ie ?leUCrC E n twicklu1Ig dej' Wolmftngs vel'lliiltnisse in D eutschland, ulk. 1905, och fle re gånger i Zcit
scJu-ijt jii,' Socictlwissenschajt. 

Den stora e n ge l sk <l undersökningen har ul gif\'its af Board of T rade under loppet al åren 1908 och 1909 i 
tr~ sto ra volymer under den gemensamma titeln: llepo1't oj an enq1dt'Y illto 1/Jorkillg-class 1'Cllts. ltousillg and 
"etail p1'ices logether with thc standanl rates olwages ctc. och med underlitlarne -Cost oj living oj the wo?'
king clnsscs (i n' the prin ci pal industrial lowns of the United Kingdom)., _Cost oj livi11g in genI/an t01/JJlS . och 
. Cosl 01 living -in jt'ctlch toums- . Den innehåller etl synnel'ligen stort och mestadels nytt material rör inalles ett 
InO. ta l industri stiider. Genom materialets omr:'ing, genom sa ntlna nstiillningen af både bostadshyror, lifsntedelspr ise r 
och löner, men rr::lJnförallt genom å en <l s id<ln de anvli ndn metodernas absoluta likformighet för de mesl olik· 
artade förhå llanden - och s:trsk ildt genom uppställandet af på dessa j;lmföre lser grundade indext:11 - och genom 
å andra sidan konkreta skildringar ar det för ll\'<lrje Llrt siiregna har den engelska undersökningen i viss mfin bildat 
epok in om bosladsvetenskapen. Icke desto mindre aterslår ännu så mycken oklarhet i själfva den bosladsstalistiska 
termin olog in , sät'skildt i Tyskland, <lU svåra pr<lktisb oHigenheter stå i vägen för en etTektiv jämförande behandling 

af flere ytters t viktiga bostad sspörsmål. 
[ Finla1/(1 ha bostadsräkningar såvä l som full stä ndiga arbelarbosladsundersök nin gar under det gångna 

decenniet ii gt rum i nere s täder, såsom lli.i/singjors, Åbo, 'l'mnmc,j01'S, VibOt'g och 'J'avastelms. För Danmad' 
och N01'g e klinner j:1g endast bostadsräk nin ga rna för Köpenhamn och J(1·istian ,ia. 

II v~d slutligen Sverige beträffar, så företogs den sjuntle 31lmänna bostadsräkningen i Stockholm II. r 1905 
och samtidigt den första i Göteborg. ArbelarboslaJ sunde rsöknin ga t' - med uppmiitning .- Ita iigl rum i Stockho lm 



Bostadss taUslik ens stora betydelse synes mig icke mins l ligga i den skarpa belysning den 

ger det moderna fa miljeJifvets utveck ling under slorindustrialismens infly tande, he lfami ljens upp

lösning och ersättande af mer eller mindre defekta eller abnormt sammansatta hushåll, familjer 

med endast de minst::l bnrnen hemma, eller med inneboende, hushål l bestående af ensam

stående personer eller sam hyrande oskylda, »anstaltshu sh~d i», o. s . v. Ett ingående studium af 

bostadsfrågan m' familjeu tveck lingens synpunk t skall visa oss, i huru hög grad den iiI' en banl

(råga.. Den moderna bostadsvetenskapen har på samm a gång visa t sig erbjuda sä llsynt p(dilliga 

metoder fö r mälandet af den verkl iga välstå ndsgraden under hällsyntagande Ull den sociala miljön. 

Slutligen hal' den gifv it socialhygienikern en ov.:intad t fast grund alt stå på, då han genom upp

ställandet af vissa i tal utll'ycktn min imi fo rclri nga r och deras till ämpande på etl visst samh~tlle 

vill pröfva dess socialhygien iska standard. - l all synnerhet ha r delta skett genom bosladsut

I'ymmenas mätande och utp Ol-lionering på de boende. I 

1 den all männa uppfa ttn ingen ii.r emellert id bostadsfr[lgan i första ru mmel en hyresfråga, som 

sUilld på sin spets skulle kunna uttryckas i fö lja nde tes : I-I y I' [I Il s I u ka r så s l o l' d e I fl f i n ko m s te n, 

atl sedan arbet ar en nö dt o r ft igt sö rjt fö r fö da oc l! klåde r, riickcråle r s t oden nältoc h 

jäml till en något så nä r m änn i s k o vä r d ig b ostad, oc h ökas inkomsten, så ökas hy r an 

ännu s nab b a r e oc h l ä m na r in ge nti n g öfve r. P å grund af denna (af »jord reformatorema» för

fäktade) åsikts betydelse fö r hela bostadsfrågans utveckling torde en kortfattad granskning af dess fö rut

sättningar redan hä l' vara på sin plats. 

Del är själfklart, att bostadsförhållandenas utveckling liksom h VCll'je socia lekonomisk fö re

teelse stål' i det nårnwste samband med de all männa ekonomiska konj unkturernas fö rlopp och deras 

verkningar på fo lkmängds- och vä lstå ndsutveckli ngen. En specinlundesökn ing af relationen mell an 

den industriella cykelns olika fase r och bostadsstandardens u tveckling skulle otvij'velakl igt ge till 

h"å gånger, 1896 och 1902, och i Linköping år 1907. Dessutom ha mindre partier af ännu några städer under
sö kts, såsom Kat'lsl.Tona, Nyköping, Norrköping och Sädet'hamn, åren 1906- 1909, och län gTe ti1Jbnka Göteborg.
::;öderbamnsundersökningen har publicerats i Hygienisk tiäsh'ijt fÖl' I ~09 och Göleborgsundersökn ingen i Lo'renska 
stijtelsens sh'ijtc?', ärg. 1891, de öfriga 3rbelarbo!>tadsundersökningal"tla (ulom de stockholmska) i resp. stadsfull
mäktiges handl ingar. -

. Sedan ]fommet'skollegii ujdclning för ut'belsstcttistik upprättats: år 1903, ha boslads- och lifsmedelspdser 
för ett anlal svellska städer och industrisamhä ll en publicerats med korta mellanrum . Föt· året l 190·i - 1907 föreli gger 
en sa mmanfattning i dess Lifsmedels- och bostctdsprise1' i Svedgc 1mdc,' å"cn 1904- 1907, ulk. 1909. Rörande 
byggnadsverksamheten såväl som bostadsti llgången meddelas för Stockholm mlinatliga redogörelser i Stockholms 
Stads statistiska månaclsskdjt, årliga i dess Statis·tisk årsbok. För Tyskland återfinnas liknande öfversikter bl. a. 
i Zeitschrift fUr Woh nungswesr.n. 

Af störsla betyde lse för bostadsvelenskapens utveckling har s lutli gen blifvil den mouerna budgelundersök
ningen, »hushållsräkningarn a ., af Il vi lka de två. hittills mest omfattande och uppm;irksammade äro den~amerikan ska 

Cost oj living and j"ctailpt'ices oj jooä, ulk . 190·1., omfattande mer än 11 ,000 familjer - den ät· dock icke en 
budgetundersökning i egentlig mening utan byggd endast på oupp5kaUning» - och den tyska Erhebtmg vonl Wi,·t
schajts1'echnwngen mindcrbem.ittelte,' F amilien im Deutschen R e-ichc, ulk. 1909, omfattande 8Ml hushåll med 
noggrannl förda räkenskaper. Bägge äro officiella, den amerikanska utförd af _the commissioner of labor ~, den tyska 
af kejserliga statistiska byrå ll . En undersökning för Stockholm likn<1nde deit tyska väntas när som hälst ; resul1;\len 
ha redan delvis publi cerats i Statistisk månadsskrift. . 

I Om bosladsstatistikens be lydelse för familjestali stiken oclt hela moralstati stiken se VON i\!,\Yfl , Stcttistik 
und Gesellschajtslelwe, III. I, ulk. 1909, på fl ere ställen, om dess betYllel5e säsom ~ symptomalisk. miitare af den 
allmä ntla välståndsgrade lI se t. ex . art. ~ Eillkommcn ~ i JlG1tdwörtcj·b. dc" Staatswiss. 3:e upp!. B. 111 , si d. G90, ulk . 1909. 
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resultat , a ll bosladsslanda rcl en ytterst kiinsligt reage rar för förä ndrin gar i det allmänna ekonomi ska 

läget. sa nnolikt t. o. m. starkare än kosthållet. Försä mras lefnadsbetin geJserna i al lm änhet, träffar för

sämringen proportionsvis starkare bostad en än kosthållet, förbällr[ls de åter, röner likaledes bostad en 

en starkare in verkan häraf än kosthåJlet - allt under föruts~i.ttning, all lefnadsförhålIandena i all

mä nhet äro något så när människov~i rdi ga. - Förklarin gen är enk el nog. Bosladsbehorvel är mera 

elastiskt än närin gsbehofve t. Under det all detta till slörsta delen ~ll' af ren t fysjologi ~k natur, är 

bostadsbehoFvet - så sna rt ell lågt liggande mältnadsminimum passerats - ett kulturbehoC med 

mycket obestämda mättnadsgl'änser. Vare sig arbeta ren - det är naturligtvis på a rbetarklassen 

man i första I'Ummet tänker, så snart det är fråga om bostadsfrågan ell er f. ö. om hvil

ken som häls t socia l fråga i allmänhet - befinner sig i en lågkonjunktur eller en högkon

junktur, trycker bosladshyran honom tungt. I första falle t är- lönen så låg, alt utgifterna 

för föda n trots de låga lifsmedelspriserna icke lämna alltför mycket öfver till kläder och bostad, 

och om ej baissen medfört fullkomlig krasch för husäga rn e, så är hyran , ehuru abso lut tnget 

låg, dock relat ivt - i förh ållande lill inkomsten - rätt afsevärd. Under haussen är lönen 

visserl igen relativt hög, men li fsmedelsp ri serna och hyrorna ha ofta följ l med, ja stundom 

t. o. m, ökats ån hastigare, så att sk illnaden i förh ålla nde till baissens till sltind knappast är slort 

mer än nominell. Dessutom tillkommer, att under haussen f"olktill strömningen till s tiiderna, 

specielH de stora induslricentra, ilr mycket stark och sam tidi gt byggnadsverksamheten sladd i 

aftagande - på grund aJ de stigande räntorna - Följden blir bostadsknapfJhet, oerhö rd hyres

stegring, genomgående bosladsförsiim ring på grund af svfl righeten alt öfver hul"vud komma 

örver en outhyrd arbetarbostad och u tsträckt inneboendesyslpm, d. v. s, inhyrande af ensam 

s lående personer i familjelägenhelel' utan nödig bosladsåtskillnad. SfIlillvida ilr ]KtLtSSen ur 

bostadsfrå gans synpunkt t. o. 111. en ännu hårdare tid fö r arbetaren ~in baissen . Under lt1 ellan

konjunklUl'en slutl igen, då reallönen ilr S0 111 störst, d. v. s . stadd i krafli g:-u·e stigande än 

bostads- och lifsmedelspri serna, borde boslaclsbehofvet normall göra sig mera gåll :1I1de, följaktligen 

hyran nu s tiga i höjden på grund af bostadsulvid gningcn, s la rkare till utgifterna för kosihåIlet. 

.Med H'lg- , mellan- resp. högkonjunktur kan man beteckna de korta tidrymder, som utmärka 

hufvudsladierna inom det ekonomiska lifvets regelbundet (med några fä :irs mella nrum) ålerkl.o lll 

man de ebb- o(;h f1 odvc:'lgor. Af dessa I I e skeden är ha ussen natUl·li gen det ur bostadsfrågans 

synpunkt mes t uppmärk samm ade, då den ju [l r hyresslegringens (per bostadsenhel) peri od par 

preference. Ur bostadssotia I l"C'formsynpunkt sy nes baissen vara fullt s<"t viktig, den borde n~iml i gen 

vara en bostadsreusn ingens tid. Under haussens värs ta (s ista) lid finn s del vanl igen e li stort antal 

bostäder, som i det nä rmaste ii ro obeboel iga men i(;ke kunna utdömas, dtl ej andra bältre higen

heter finnas alt t illgc:'l föl' deras inv[mare ; under baissen stå de oftast lomma och borde då ned

r ifvas eller om byggas föl' att fö rekomma, alt de till äfven lyrs under en ny hausseperi od skola 

upplåtas till bostad, kanske i etl <.lnnu s~lmre ski ck. Baissen bör också vara, o(;h är i viss må n 

en bostadsbyggandets tid , lika väl som mellankonjunkluren. Om m e ll a nk o njunklur en n llt så 

ä r e n ve rklig uppgång s lid i fr åga o m bo s t adss tandard e n, s a är d e l å andra s idan 

vis se r li ge n sannl, all ju s t upp g~l n gen s t eg rar h y rorn a - ic ke b lott per hu s h ;"dlulan 



äfv e n p e r bo s tac1 se nh e t, per rum - och all elen eller nog så kort tid Iwn aflösas af 

haussen. 

Della om de 'Il kol'ta perioclerml » i den industriella cykeln. Nu några Ql'd om de »ltlllga» . Stu

dem vi bostadspriserna föl' en längre tid tillbaka , låt oss säga tjugu fl tretlio år, föl' någon större 

s tad, skola vi finna, atL hymrna för salllma slags liigenh e ts kale~orie r (samma l'lIlTIsantal) visserligen 

visa högs t betydliga höjningar och sänkningar mC'n de större konjunkturvti garna, men att höjningarna 

va rit öfve rv<lgande, och att vidare hyresstegringen per hushåll är ganska afseväl'd, För föt'kla

ringen af detta fenomen synes mig kunna framföra s följand e. 

Hyress tegringen är så mycket Iller frappant, 50tH den ~igt rum samtidig t med en icke obe

tydlig nedgång i lifsmedelspriserna - åtmin stone fr~i.t1 midten af 70-tal et till midten af 90-taleL -

Del iiI' säkerligen della förhålland e, som mer än n<1 gonting annat bidrag it all (Dill också ej 

klar t In ed vetel) i sildan grad v"icka uppmi'il'ksamhelen på hyresstegringen, Den stora revolution 

P:l kOlllmLlnikati o ll s v~i send ets område, som i så hög grad kJnneleckttar \'år gene ration, hal' också 

med fört en revolLltion i fråga om lifsmedelstillförseln, med den påföljd aU lifsmedelspriserna i del 

stora IJCIa sjunkit Irols stigande lönet' (för frihand elslandet England högst betydligt). För bostacls

murktJaclens tillgodoseende å ter ha de hittade komJl1unikationel'lla ej på lå ng t när i smmn a må n blifvit 

a f betydelse, Den v~i x::\tld e industrialiseringen hut' j högsta grad piiskynda t städernas, speciellt 

storsLiidernas , tillväxt. följd en hal' bli["it' slark v~irdesteg rin g af tomterna . Visserligen har denna 

i lI{tgon lll~n motväg ts :lf bostads-, speciellt flrbetarltigenheternas, ut skjuta nde lill föt'städer och 

bakgator och delvis ocks~t af byggalldet af hyreskaserner, men befolknings tillviixtens hastighet har 

\' ar it så stor, a tl It yrorn a. i det hela s legrats(iifven pe r bostadsenh et). Betänker man dessutom dels 

s \'å ri ghe ten för en a rbetare all öfverblicka bostadslIlarkna.den, i sy nnerhet för de må nga som in

fl ytta frå n andre! samhillleu, dels el en htin syn han (~ittJlll Iller iin andra hyresgäster) måste ta 

till bos tadetls lä ge i förlt ~ llande lill arbelsplatsen, förstår n~a n I ~ilt, huru s lora förd elar hyresvärden 

ofta kall ftl i förh ~dlande till hyresgästen - eller kanske rä Ui1re, men i sak likabetydande, huru 

olik fo l'Jlti ga priserna kunna hl ifva. - Först ptt de allra sista tU'en ha l' kommunikationsteknikens 

snabba fulWndnin g äfyen p:.i della område medfört s tora förbättringa r, s[t särskildt genom ordnad 

hyresförm edling och, [ram för allt, genom fö rb~itlt'a c\ e förstadskomnlunika lioner - de elektri ska 

sp[l r v~iga rn e , - Tack "are de sis(nLimnda ser det t. o. m. ut. som om del gån gna århun

dradets stora stadscentralisalion skulle vara på god v,'l g [t ll å tföljas af en Illotsatt riktnin g, indu

striens utfly ttning pö landet, en rlecent rali sation a lltså . Del är också otvifvelaktigt, all Ull s 

dato många industrier, som ingalunda varit himpade till sLorsladsindustrier och ej kunnnt betala 

de löner , som fordras för storstadsal'betare, dock hållit sig kva l' i s lorsl<lderna, 

Men vidare, del torde troLs allt ej kunna förnekas, all den gångna ITILlnni skoåldern 

i stort sedt betecknar en afsevi.it'd uppryckning a f hela arbetarklassen till en högre lef'n ads

s tandard och till högre anspråk på komfort. Denn a uppryckning hal' bland de högre arbetarklasserna 

bl. a. tagit fonn af en sträfvan till inskränkning i barnant alet, v[t! ej minst för att kunna ge 

barnen en bättre ställning ån föräldrarne. ~ Men då barna ntalet spelar en mycket stor roll just 

[ö r bostadsutrymmeL, i så må lto som e tl myckcl s ta tt aul <l l in s kr~iJtk cl' IJosladsutrYllltllel till det 



minsta möjliga till förlllön räl' födan, har just den na omständ ighet i hög grad bidragit att förbättra 

bostadsförh ållandena. Bosladsräl'bättri ngen har tagi t form af bättre byggnadsmaterial, omsorgs

fullare och Ulta re reparationer, mera bekvämli gheter, ett met'a anslående yUre, större och fl ere 

rum, bältre vcntilalions-, belysni ngs- och uppvärmningsanordningar, o. s. v. Till den na allmänna 

sträfvan har kommit eLt alll kraf~igare reglemen terande ingripande från myndigheterna, stat och 

kommun, i fonn af byggna ds- , bostads- och allm änna hälsovårdsföreskrifter. Det är <lfven af dessa 

skäl icke att förvåna sig öfver, alt hyrorna stegrats 

Man torde t. o. m. kunna påstå , att om penningevärdet under den sista generationen trots li fs

medelsprisel'llas nedgång ej stigit afsevärdt, detta förhållande bl. a. sammanhänger med stoJ'stadsul

vecklingen och framförallt med den dä rar betingade tomt- och hyresstegrin gen, hvilken medelbart 

i form af stegrade butikshyror i någon mån äfven påverkar lifsmedelspr'iserna (detaljpriserna) . 

Den sista generationens starka hyress tegring torde alltså böra ses i sammanhang dels med 

storstadsutvecklingen i a llmänhet, dels med li fsmedelsprisernas nedgång och lönernas stigande, dels 

med hushå llens ti ll bakagång i personanlal, dels slutligen med bostadskvalitetens fö rbättring. 

Under sådana omständi gheter kan den icke Hlan vidm'e anses såsom oroande, ehmuväl den 

naturligen i Irtånga afseendcn kan innebära »osllllda» tendenser. Af särskild betydelse är alt 

fa stslå, att ;'lfve n o m hyran s lig e r ha s ligare än ink om s t e n, därmed ick e är sagdt, 

a tt d e n allmänna s tandard e n fö r sä mra s.1 

Som en hufvudorsak liH hyresstegringen hal' anförts fö ljande. Den ail männa indust riali 

seringen med den förökn ing af rörligheten inom befolkningen elen medfört synes också ha 

haft till följd genomgripande ändringar i såväl bostadsproduktionen som hela husäg-arståndets 

sa mmansättning. [-lusen byggas numera allt mindre på ~estä llning (fö r konsument) och allt mer på 

spekulalion, för marknad, följaktl igen på kredit, och likaså köpas och säljas hus och tomter mer och 

meJ' endast på spekulation. Följden hc:V· blifvit, dels alt husäga rståndet i slor utsträckning ä r mindre 

soliclt, mera beroende af inteckningsräntan, dels att int resset föl' en tillfällig profit på huset är mycket 

öfrel'vägande öfver intresse t att genom en omsorgsfu ll vård af detsam ma och en lämplig kon

takt med hyresgästerna uncler årens lopp ta in en måttlig Illen säker spal'penning på nedlagdt 
\ 

l Ofvanstliende sla rkt sa mmanträngda och föl' åskådlighetens skull något chargerade skildring af bosladsut
vecklingens normala förlopp i ett modernt framåt gåen de sa rllhäJle ~ Ell gland , Tyskland - grundar sig på de lota lintryck 
jag fåll under lä sningen af den nyaste bostadslitteraturen och därmed samhörande nationalekonomiska och statistiska 
arbeten . Särsk ildt kan jag hänvisa till POHLI::S uppsatser i Zeitschr. f. Socialwiss., årg. 1904·- 1906. Al' speciellt intresse 
synes mi g vara hans påpekande af, all ., die Behauptllllg, dass sich das Verhältni o;; zwi schenl Einkommen lIJJd Miele 
fUl' die grosseMasseder Be\'ölkerung heute immer mehr versrhlechtere, ist die lezle Position ,i n welcher sich diesozia listische 
Verelendungstheorie sehli gen Angedenkens gege nwärtig noch hält. .. (Zeitsc hr. f. Socia lwiss ,årg.190il,sid. 682.) Om haussens 
oförd elaktiga inverkan på den allmänna lefnadssla ndal'den se t. ex. B ROC K, Olltdenekono1ni8kalö1'deltli1Igenocl(kd8e7'1~a, 

utk. 1909, särskild t Afd. I, § ,j. ( .. An giiende konjunkturväxlingarna s socia la. verknine-ar . ). - Med .. mell ankonjunktul'e n» 
bal' jag helt enkell beteckn at den . koria» period af jämförelse\'is lugna fl r, som plägar inlriiffa efler baissen men innan 
högkonjunkturell sall in på allvar med sin hämmande inverk an på reallön ens ;;tegrin gstendenser (j fr BROCK, speciellt sid ' 
13 1. ) RMande löner, lifsmedelspriser och bosladspri ser meddelar WOOD i J01wJlal 01 the R oyal Stafistical Society 
för 1909, part l , ell ytterst inlressa nt enge lsk sta tistik gående ti llhakaända till 1850. - Orsakerna till lifsmedel
prise rna s nedgång efter 1873 äro omstridda; di skuss ionen därom hör naturligen ej hit. Efte r 18H6 ha (le f. Ö. varit 
i upp åtgående. Hu f\'udsaken är hii r aU fl'amhäfva, alt växlingarna i bostadspriserna måste studeras i sa mband med 
växlillgarnfl i savii l .. sln ndarde n» som i lifsmedelspl'iserna och i lönerna, inllan några slutsall>er dra gas. 



arbete. J synnerhet gä ller delta om de stora hyreskasernernn, hvilkas äg::lre ona encb sl iiro till 

fäll iga hypoteksinnehafvare, hviJka endast gjort ntlgra procents kontant inbetalning och för ärrigt 

öfvertagil de till kanske 3/ .. a f vårdet uppgående inteckningarne. hufvudsak ligen i förhoppning att 

genom en under högkonjunktur utp ressad hyresförllöjning ta in en vacker profi t på huset och 

sedan sälja det - kanske efler några få månader - för ett ytterliga re höjdl nomi nellt värde, 

med förespegling om ytterli gare möjlig hyresulpressning, lHed ökad e inteckningar och mol en ännu 

yllerliga l'e mi nsk::t d procent kontant inbetalning. Dessa moderna gårds:igare komma sällan i nå

gon direkt beröring med sina hyresgäs ter. F'örmedlingen sker genom vicevill'dar, hvilka ej ha 

fu llma kt all relJnrera , och som snarast endast fördyra ad mi nist ra ti onskos tnader·na. - Och dock torde 

den normala husiiga rvillsten såväl på försäljni nga r som pa hyror ingalunda va ra örver härva n stor. 

Olvifvelakt igl kan en mera rationellt ordnad hypoleksbelåni ng i sin mån bidraga till sundare för

hållanden på bostadsmarknaden. l 

Slulligen några ord om a r be t a rn e s bo s ladsfråga till s kill na d fr å n d e n a llm ännn bo

s tad s f r ågan. Del ha r sagts, att bostadsbehof\Tet till slor del är ett kulttu·helw{. Detsamma kunde 

också uttryckas så, att bostaden, så snart den öfverskrider ett verkligt (fysiskt) existensmi nimum, 

ä r en .. konventionell nödvändighetsartikel:t . .Men då skillnaden mellan verklig och konvent ionell 

hä r ä r yttersl fly tande eller åtminstone i praktiken ler sig s~i, flyUns existensminimigränsen alll 

högre upp, allt efter som den sociala niyån höjs. l alldeles sä rskild grad gä ller deUa om bo

sladen på grund af de!;s utomordentliga betydelse som yttre ram kring familjehushallet, hemmet, 

med alla de med växande kultur därur framspirande nya sociala fun kti onerna, hvi lka Iwar för 

sig:fordl'a sitt sä rsk ilda utrymme (arbetsrum , säll ska psru m o. s. v.) På en något högre socinl nivå 

ä r en bostad af elt fö r en arbetare fullt tillräckli gt utrym lll e och en full god kvalitet ett exislens

minimum af nästan lika trängande art som en till räckli g 11 ,1 ring. På en låg social ni vå åter 

händer det ej sällan, all .,. beho{slösheten :t i fr{lga om bosladsull'ymmel och bostadskva lileten 

I Såsom reJan förut påpekats, är den ti ll ta gande .spekulationen. ell nf den jord reformatorisk n riktningens 
hufvudargument för de nuvarande bostadsförhål landenas (= hyresstegringens) . osund het_ . Såtill\' i<la måste man viii 
också utan vidare ge dem~ rätt , som det icke ka n bet vi Oa s, a tt stora viirden tack vare spekulationen slukas af hvarj e
handa tämligen improduktiva . ad ministrations- och mellanhandsomkostnader och framförallt, a tt byggnadsverk sam
heten ·s tundom uppmuntras öfver höfvan. stundom allt för lilet. Att bygg nads\'erksam heten unde r den egentliga 
ha ussen så godt som aldri g kan hålla jämn a steg med oostadsbehofvel kan anses so m fullt konstaterad l, !;å t. ex. 
ar slati stiken för outhyrda bostäder under de sista å ren i Zeitschr. f. Woh nun gswes. Att å andra sidan jus t under 
öfve rgå ngen till haussen bostadsbyggandet kan nå fullkomli gt \'a nve lti ga proport ioner _ . nedrifvande af ett par de
cen nier gamla hus i godl slånd för uppbygga nde af mod erna lyxhus, t ill s lor del endast af rena .spekulalionsskäl . _ 
rramgår t. ex. a f prof. SCRARLINGS uppsats rörande Köpenhamns utveck lin g i Nat ionaläkonomisk Tidskl'ifl för 1908 
(.VI'rdenskrisen i 1907 og Danmark- , särskildt s idd. 97- 10 1.) En inblick i huru yllerligt osolida vida kretsar af 
husägarn e i en modern storstad kunn a vara, och sär;;k ildt i hvilk en Ilts lriickning öfverinteck ning kan förekomma , 
lämnas af Dit( Vel"ltältnisse des subhastie!·ten Dl"esllncr Hausbcsitzes, utk. 1906. (Mitteilungen des Stati st. Arnles d. 
Stadt Dresden, 15. Heft.) I den förut omn ämnda serien . Dic Störungen im dcutschen Wi1·tschaftsleben w{il!,·ctHl 
de,· Jaln·c 1900 tf .• yttra r GOLDSCHMlDT bl. a , _att bela den pr ivata byggnadsverksamh etens kräftskada li gger däri, 
all förmöget fol k m(~ för tiden icke mer vilja. bygga sjii lfvn för egen räk nin g (Schriflen d. Verein s CUr Soc. poli t. 
Bd 111 , s id. 371 ). - Del mil dock sluLl igen också fr nmh fi lJ as, all del moderna sam häll slifvets utveck lin g förlöper i sa ko mpli
cerade röre lser hade eko nomi skt och socialt, atl del lorde vara läm ligen omöjl igt att med någon större noggrannhet 
förutsäga t.! ex. ~hostadsbehofvet i en storstad för del kommande året. Siirskildt kunn a _krisåren _ uppvisa högsl 
betydande omsla g pli bostad sma rknaden fråll bris t till öfvertlöd oc h - ehuru i mindre mil n - frå n öfverflöd till bris t. 
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;-11' en rulll så viktig orsak till dåli g~ bosladsförllåJlanden som knappa inkomster. Denna ITle d 

en låg kullurstånd punkl samhöriga bristande uppskattn in g af en god boslads slora betydelse 

yllJ'i1r sig prl mtlllga sä tt, sä l'skilcll i liknöjd het för rummens dimens ionsfö rlHilla nden, föl' be

lysnin gs- och venlilaliollSföl'hå llandclla och i allmänhet föl' bostadens hela hygieJli ska till sttmd. 

Ulan l\,jfvel iiI' denna liknöjdhet (ell er å tminsto ne denna bri stande gl'aderingsföJ'måga) en nr 
de vik tigaste orsa kerna till , att h y rorn a röl' 3 1'b e larlä ge nhetel' ofta äro utomordent

li gt h öga i f Ö ! ' h ~lllande till bo s t a d e n s god ll Ct, i all synnerhet som just dessa bostäder 

vanligen nra de absoltll. sed t billigas te, och denna sy npunkt olla är den för de higsta klasserna 

full s l~ind i g t domin erande. Naturligtvis iir f. ö. ju st den absoluta hyra ns ringa belopp redan i och 

för sig delvis en förkl arin g till den relativas höjd. Utom de nu nämnda kunna äfven å tskilliga andra 

orsaker a nföras föl' förkla ri ngen till, alt arbetarltigenheterna [iro relativt -- i förhållande till bo

stadens beskaffen het - dyrare ~in de högre klassernas. Al'hetarl tlgenheter slitas mer än de bältre, 

arbetarne {i ro mindre s:lkra hyresgåster, hvilket sU l'skild t ytt ra r s ig i, att de nylta på mycket ore

gelbundna Li der (ej så sä llan strax ener o rdinarie fl yttningstiden) och slutligen: de flytta mycket 

oftare. IHi raf fö ljer, a lt atllllinistra tionskostnaderna föl' nrbeta rhus skulle vara proportionsvis myc

ket större, ollllanken mycket mera kråfvande ä n föl' andra bostadshus - om nä mligen icke ofta 

nog arbetarhusen i st::Hlel mycket fortm'c finge förfalla, - S{I mycket ar emellertid stikert, aU hus 

med arbelarl ':igenheter vanl igen draga mycket högre hyror i förhållande till deras verkliga v[i rde 

[ill andra. Det tu' också ett konstateradt faktum, a U den priva ta byggnadsyel'ksamheten i endast 

rela tivt rin ga m;' n [ignal' sig ål produktion af a rbela rbostiider - si1kerligen bl. a. sammanhiinga ndej ust 

med al'belal'l1es tröghet a ttuppskatla en n)' modern bostad i förhå ll ande till en sä lllre, gammal , med 

m'igot ];~l gre hyra, - Då såväl byggande som i.lgallde af arbetarbostadshus är förenaclt med en 

jämförelsevis slor ri sk och följaktligen anses böra val':1 fÖl'enacll Illed en jämförelsevis hög profit, 

och dfl vidare m:1I1ga finna. omvårdnaden och uppsikten af eH dylikt hus besv{irand e, blir följd en 

den, att dylika afnircr ofta komma i osolid:1, stundom i mindre goda händer. fJndel' särskildt 

ogynnsa mma omsUindigheler - t. ex. under höggradig bos tadsbrist - kunna sålu nda då och då 

verkliga ockcJ'J'[lIltor utdrifvas af de sflmre arbela rhusen, isynnerhet a f familjer med miinga barn, 

hvilka ej gärna ses af hyresvärdarna , 

Det torde af denna inledning fram grt, att bosladsfö rh tdla ndenas ut veckli ng ka n gestalta sig 

väsentligt olik a, fltminstone föl' arbetarklassen, ;:ifren under Iwarandl'a b'lndigen nfl l'n ligga nde [11., 

beroende pil om låg-, hög- ell er mella nkonjunklul' :i l' rihlande. Man 111 .. 1sle röljnktligen göra noga 

reda för, vid Iwilket stad ium af den industl'i c ll:l cykeln rt'sp, undcrsö knin g i"lgt rU Ill. F'ö l'sl ;;:edan 

en dylik rö rsiktighe t su tg~il'd blifvit vidtagen l bil mJn " .. iga drngfl nflgra bind'lllde slutsatscr nf en ji.im 

förel se mclln n olika shiders bostadsföl'hflllanclen, ja l. o. m ., fÖI'.'; l dit hflr man r~iLt flit om dCII undcl'!iökla 

sladens allmänna bos ladsl;:i ge afge ell generellt omdöllle, Uppsn lnund cl'sökningen verks tiilldes linde!' 

e tt hausse[u', men inniln haussen ~innu nåll sin spe ts, Det [il' lroligt, all bostadsrö rll [tll anclen<l för 

a rbela rk lassen under unclersökn ingså l'et geslallal sil] nttgot s.1111l'e ~ill under ttiil'lllas l fOreg[lencle 
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ål' (mellankonjunk lul'ens), s[u'skildt på grund af den höggradiga bos ladsknapphelen med dårar för 

[m ledd bostadsförs.llllring och (i nå gon mån) ökad inneboendefrekvens. Å a ndra sidan må det 

redan nu betonas, aU Uppsa la endast i relal ivt ringa män . ~il' en industristad, och särskild t att 

dess arbetarbefolkning till en afseviircl procent besttlt' af gamla personer, sä l'sk ildt ensamstående kvin

nor, a f hv ilka många föl' sitt uppehä lle ttl'O hiillvisade till den offentliga och enskilda fattigvår

den. Den industriella cykelns kretsgång torde sålunda ej göra sig ptt san lina säll kii nnba r i Uppsala 

som i de fl esta j~itllnstora eller större sUider. Jag il ar emellertid sökt samla så mycket material 

jag kunnB l föl' belysande af dess \'crkn ingnl' Förutom hvad so m föl' denna fråga framg{tl' af den 

lilla historik af Uppsalas !'olkmängds- och byggnadsnlvccklin g, som följer htll' ni.isl som bakgrund 

till redogörelsen för denna undersöknings tillkom st, kommer jag i eU slu tkap itel filt. behandla de 

sista årens starka hyres- och husvärdess lcgring och i sam band d~i l' mecl d iskutem fÖl'iind l'i ngen i 

såväl det allmänna inkomstläget som i bos tadsstandal'den. 

Min egentliga uppgift är naturl igen att skildra bostadsrörhåll cllldena i Uppsala sådann 

de gestaltade sig våren 1907 . Då jag unde r m in undersöknings fol'lgång kommit till den 

öf\'el'lygelsen, aU den sida af det sociala lifvet, som afses Illed lerlnen »bostndsförhå llanclena », 

innebär ett förknippande af en sådan mängd i sitt sa mmanhang högviktiga men på samma gång 

ganska »spröda» sociala fakta, alt endast en r ik lig djupbeha ndl ing kan <lnocka dem upplys

ningar a f \'c l'k ligt värde, ha l' jag sökt lägga min undersökningsmetod så ingående som möj

ligt och utny llja det gifna mater ialet till fl e t ytterli g3s te. P;l s;", s.HI tOI'de min undersökning 

på vissa punkter synas må ngen ha öfverskridit g r~in se ll för en bosladsunclersökning i mera egentlig 

mening. Ja g hoppas, att dennn griinsutvidgning skall visa sig ha medfö rt nya möj ligheter 

föl' äfven de speciella bosladsp roblemens förs lående. 

Kap . II. Bostadsförhållandenas ntveckling Uppsala 

nnder den sista generationen. 

Sedan Uppsala år 1880 fått sitt nuvarande omfång och sin ännu g~illand e stadsplan, till växle 

dess folkmängd ända ti ll å rtiondets sista fl r högst afsevä rdt. Den 31 dec. 1880 uppgick den kYl'ko

skrifna folkmängden till 15,675, den 3 1 dec. 1885 till 20,202 och den 31 dec. 1890 till 21,5 11 inv ., alltså 

en folkökning om 28,9 resp. 6,,, 0/ 0. Sedan ökningshastigheten p,ftel' SO- talets midt nedgålt, inträffade 

med året 1890 en minskning på ej mindre ä n 335 personer. De tre fö ljande åren uppvisa li ka ledes 

folkminskning; först med 1894 började folkmängd en åler ökas, men ända till s da to har denna ökn ing 

ald rig på långt när nått liknande proportioner som under 80-talets förra hälft. 1895 räknade 

Uppsala 21,428 iBV '1 1905 24,,339, 1906 (del denna undersökn ing ni.trmasl ligga nde datum) 24,450 

2 
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och 1908 25,459 in v. Ökningen uppgår för perioderna 189 l-95, 1896-1900 och 190 1- 05 lill 
-O,s, + 6,!'. och + 6,5 %.

1 

Tydligtvis måste den plötsliga omkastningen under senare häl ften ar SO-talet från stark folkök

ning till afsevärd folkmi nskning rent af ha haft karaktären af en ekonomisk krasch. Så val' också 

fallet SO-talet lycks ha vari t en öfverspekul::tlionens lid . När baissen plötsligt bröt in, gingo en hel 

hop handlande omkull. En slol' mängd lägenheter kunde ej uthyras och hyrorna fö lla enormt. 

Framemot midten af 90-ta let synas exekutiva auktioner på gårdar ha hÖl'llill ordningen för dagen. 

Byggnadsverksamheten, som under uppväxtperioclen blomstrat kraftigt, afs lannade - åtminstone 

inom stadsplanen - Sil god l som alldeles, för alt först efter 1900-1alet5 ingån g ta upp sig igen, 

Det li gger utom denna afhandlings plan all söka närmare utreda orsakel'lla till gO-talets 

stora krasch,2 En bidragande omständighet spelar dock så pass sLor 1'011 för förståelsen af Upp-

I Den kyrkoskrifna folkmängden ski ljer sig i Uppsala ganska afsevärdt från den faktiska - bosladsfolk
mängden, - Men äfve n mellan den mantalsskrifn a och den kyrkoskrifna har skillnaden under den omhandlade 
perioden stundom varil ingalunda obetydlig, Så uppgick L ex. vid slutet af 1879 - efter införlifningen af de från 
Bondkyrk oförsamlingen afskilda delarna - den i husförhörslängderna upplagna folkmängden till 15,808 inv. men den 
manla lsskrifna till endasl 15,035, under det atl enligt den samma år den 17 nov, företagna folkräkningen den 
faktiska folkmängden uppgick till 18, 144 personer. Sedan det visat sig, alt en hel mängd personer varit kyrkoskrifna 
i Uppsala ulan att vara där bosatta, företogs 1880 en grundlig revision med resultat, atl vid detta års slut den 
mantalsskrifna folkmängden - som uppgick till 15,897 in v, - öfrersteg den kyrk oskrifna. Under de loljande åren 
ökades den förras öfvertalighet öfver den senare n lit jämt, tills ski llnaden vid slutet af 1884 uppgick till ej mindre 
än 526 personer. En ånyo verkställd granskning af husförhörslängderna hade till resultat, att en hel del personer, 
som befunnits b>arbo i sladen, ehuru de voro upptagna på den s. k. lösJistan, öfverfördes till husförhörslängden, 
1885 uppgick skillnaden mellan den r:atsliga och den kyrkl iga folkmiingden endast ti1l66 personer. Under de följande 
åren har den kyrkoskriflHl folkmängden i a!Jmän het öfverstigit den mantalsskrifna, så 1896 med mer än 800 personer 
men sedan dess med relativt små belopp. Enligt mantalslängderna uppgick folkmängdstillväxten för femårsperioderna 
1881- 1905 till 27~~, resp, 5,6,-0,01, 5,s och 6,7 Ola. - Sedan 1901 räknar Uppsala 1\'5. församlingar, domkyrkoförsam
lingen och arlilleriförsamlingen, af Iwi lka den senare dock endast riiknar ej fullt 700 personer. Rörande förhållandet 
mellan mantals, och kyrkoskrifn ingarna se K. B/hdes /emål'sbe1'ättelser, särsk ild t åren 1876-80, esidd. 3-4, och 
1881-85, sid. 3. l den förra redogöres också för folkräkningens resultat. - De alltsedan 1902 separat publicerade 
Å,'sberättelse /1'ån Uppsala Stads HälsovåTdsnämnd hämta sina folkmängdsuppgifter från pastorsexpeditionen, 
men deras siffror öfverensslämma icke fullständigt med Statistiska Centralbyråns; skJJlnaden är dock obetydlig. 

l Kraschen skildras i K. B/hdes /emåf'sbef'ättelsef' å1'en 1886-90 och 91-95. l den första berätlelsen 
heter det (sid. 9): lODen starka tillväxten i Uppsa la stads invånareantal under de båda föregående perioderna hade, 
sä rskildt h rad angår perioden 188 1-85, alstrat en ifrig byggnadsverksamhet, hvilken, om ock ej i samma gAtd, 
fortgätt jämväl under hela denna period, Som emellerlid, efte.' hvad det vill synas, de betin gelse r för stadens hasli ga 
utveckling, hvilka med ökade kommunikationer m. m. tillkom mo under 60- och 70,talen, redan före ingången af 
denna period upphört att verka i samma grad som under de föregående, samt stadens det oaktadt fortgående till
växt i invånareanlal sålunda ej hvilal på naturlig gru nd af ökad industriell verksamhet rn . m., utan varit, så att 
säga, sin egen orsak, i det byggnadsverksnmheten dragit dit skaror af arbetare, s~ har den naturliga följden blifvil, 
aU nämnda verksam het, underlättad genom sjunkande ränlor, billiga materialier och låga arbetspris, utsträckts något 
utöfver stadens behor. Alltjämt sjunkande hyror och ökadt antal outhyrda lägenheter bev isa tillräckligt delta för~ 

hållande, hvars följder i ekonomiskt afseende torde för en del af stadens invånare kom ma alt blifva kän nbara nog. 
- - - Samma orsaker, som åstadkommit en alltför stark bygg-nadsspekulation, halVa jämväl verkat en i viss mån 
osund spekulation på and ra håll. Så kan t. ex. antalet tninulbandlande inom staden icke anses motsvara köpför
mägan hos stadens befo lkning. Den hastiga folkmängdstillväxten, den lifliga byggnadsverksamhelen m. m" allt i 
förening med en viss växande obenägenhet för kroppsarbete, har lockat ett stort antal personer ulan kapital och 
utan tillräck liga kunsknpe l' att grunda små minulhandelsafHirer med lager tagna på kredit. Dessa lager hafva därefter, 
ofta nog till fyllande af köpmannens egna lefnadsbehof, förså lts till pris, som ej kunnat anses naturliga. Della har 
menligt inverkat på de köpmäns ekonomi, hvilka haft sin rörelse grundad pä sundare basis, Pil. grund af delta 
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salas bosladsförhållanclen i a llmänhet, alt den ej i delta sammanhang kan förbi gås. Den är de 

ekonom iska konjunktUl'ernas samband med växlingarna i studentantalet. Om dessa v~xl ingar kan 

följande förtjäna nämnas. Efter en slark nedgång under 7D-talet till 1,397 studenter höstter

minen 1878 steg antalet oafbrulel ända till vårterminen 1887, då del uppgick till ej mindre 

än 1,928, hval'efter det oafbrulet och stundom med starka hopp sjönk ända ned till 1,448 höst

terminen 1894. Allra starkast Vfll' nedgången åren 1890-9 1. Från 1894 stod numerären så god t 

som stilla t. Q . m. höstterminen 1902, då den uppgick till 1,473. Följande hösttermin steg den 

med ens till 1,547. Höstterminerna J 905 och 1906 var studentantalet 1,678 resp. 1,761; i när

varande stund slutligen uppgår det en ligt sluden tkalalogen till ej mindre än 2,003. Af intresse 

är häl' egen lligen att observera, alt studentantalets starka ökning under SO- talets förra hälft -

med nära 500 - inträffar just under sladens stora liJt växlperiod och den följande nästan lika 

starka tillbakagången under stadens allmänna tillbakagångsperiod. Då. man dessutom betänker, 

att studenterna i förhållande till sin numerär måste anses som ganska afsevärda konsumenter 

af allehanda nöd,'ändighelsartiklar, ej minst föda och bostäder, är det hell naturligt, att äfven 

ganska små förändringar i deras anta l kunna vara kännbum nog föl' de många, som räkna 

på dem som sina kunder. Hvad särskildt bostadsfrågan angår! så är det nogsamt bekant, att en 

hel del ekonom iskt mindre väl si tuel'ade personer för sitt lifsuppehälle äro i hög grad be

roende af, alt de lyckas få sina studentrum uthyrda till något så när goda priser. En nedgång 

på elt enda ål' i studentantalet på elt 100-lal, i början på 90-talet, eller en nästan lika slol' uppgång 

åren 1902-1909, måste ovil lkorligen påverka bostadsmarknaden inom åtminstone de speciella 

studenlkvarlel'en. Och under alla förhållanden har man att räkna med en faklisk folkmängd, 

som under uppgångstider oftasl är proportionsvis stöl'l'e i förhållande till den rättsliga (kyrkliga) 

med flere förhållanden kan affärsställningen i staden under perioden sägas i allmänhet hafva varit tryckt. Tilt 
någon egenllig kris hal' det dock ej kommit. Några större konkurser hafva ej inträfl'a!. . Nästa berättelse fortsätter 
(sid. 6): ,. Hvad städerna och särskild t staden Uppsala angår, hal' den tryckta ekonomiska ställning, föl' hvars orsaker 
redogjordes i senaste femårsberältelse, sträckt sig äfven öfver denna period. Inom fastighetsväsendet hal' inträdt ett 
bakslag efter den under perioden 188 1-85 så ifrigt bedrifna byggnadsverksamheten. Perioden betecknas af en stor 
utflyttning med däraf följande antal outhyrda lägenheter och låga hyror. - - - Ej mindre än tl9 exekutiva 
fastignetsförsäljningar ha hållits, med ett sammanlagdt försäljningsbelopp nI' 2,093,201 kronor föt· fastigheter, hvilkas 
taxeringsvärden stega till 3,985,400 kronor. 1\1ot periodens slut synes dock en ljusning hafva inträdt. I det allmänna 
affärslifvet i örrigt hah'a en del konkurser och ekonomi.skt obestånd \"arit följden af en i viss mån osund spekula
tion och alltför högt d:>ifven konkurrens. Såsom belysande föl' den ekonomiska ställningen i Uppsala meddelas här 
en uppgift å åsatt bevillning för inkomst under periodens olika ål': 

Ål' 1891 4·4 ,579,80 kl'. 
1892 4.1,727,60 

,. 1893 41,5 18,99 » 

» 1894 41,797,79 » 

• 1895 42,669,16 ,. 
Det kan tilläggas, att taxeringsvärdet å h~s och tomter, som 1890 utgjorde 36,606,600 kronor, ål' 1895 nedg1l.tt 

ti!l34,858,900 kronor. - Krisen i början af gO· talet var för öfrigt som bekant internationell. Den gjorde sig bl. a. kännbar 
i Stockholm på ett liknande sält som i Uppsala om ock ej pa långt när så våldsamt. - Det kan slutligen förtjäna 
erinras om, att det nya universilelshuset uppfördes under 80·lalets förra hälft. l hvad mån detta byggnadsarbete 
bidrog till inflyttningen, är omöjligt aU säga, då intet är bekant om de därvid sysselsatta arbetarnes antal. Under 
SO·talets senare hälft och de allra första 1I.ren af gO· talet utfördes restaurationen af domkyrkan. Häl' synes dock 
arbetsstyrkan i hval'je fall aldrig ha öfversligit toO man och efter 1890 varit obetydlig (enligt upplysningar hämtade ur 
Domkyrkom-kivet). 
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{in under nedgångslidel' - slol'delell studen ter torde icke vnra. nw.nLalsskrifna (eller kYl'koskriflla) - och 

följaktligen jus t under uppgå ngslider alt beräkna llled en ftfven afdt' tta skäl ökad bostadskonsumtion.' 
~"asts t;:dl andel af 1880 .h-s stadsplan synes ha fÖl'cg:tll s af ett intensiv t byggande på de omrflden, 

som därmed komma att lyda under städpl'nas byggllflds:5 tadga, s,-l rsk ildl Luthage n och ' Nya Sval't

b5ck en. Uncler SO-talets slora uppsvingsticI fl ol'cl':J.de byggnndsvcl'ks::lm heten ick e blolt inom 

siadspinnen uinn Mven. och i iinnu högre grad, utom densamma. Liksom de i Luthagen och 

Nya Svarlbflcken före sladsplanelidcn uppförda husen IOl'de hn Iiinlllul myckf'l ärrigt alt önska 

irr;\ga om sol iditet, så gäller delta j ej mindre grad Dill de nyuppsttlende förstäderna. Tyvärr 

g[l ller 0111 dem i stort sedt ännu i denna dag deUa omdöme. Då folkmängdsökuingf' n var stl stark 

och på sa n1ma gång hela den ekonomiska uppgtlll gen till SlOI' del en chimår, ä r del nalmligt alt 

de hygienisk:-! anordningarna under SO-talet på ItUlg l nii l' ej kunde hålla jämna steg Illed stad ens 

tillväxt. I så lll tlUO betecknar 90-talets s lngnat ion 5tid en \'[t1behöflig efte rl'evisio tl (delvis på

skyndad ar kolel'aral'an). 

I huru hög grad Uppsa!a under den senas te generat ionen utvecklat sig genom sina förstä

der fram går af följande siffror. Vid den å r 1879 företagna folkräkningen befanns den i (de nu

varande) fö rshidcl'I1a boende befolkningen uppgå till omkring 500 personer. År 1890 räknade 

Vnk sala-stadcn 867 och Luthagens förståder 1,395 in\'. Vid slutet af 1908 hal' Vaksalastaden 

ökats lill 1,400 personer och Lullwgens försliider till n~il'a 2,400, förutom alt en ny försli:lcl, 

Erik sberg, med omkr. 200 inv., rä:xl ut pil Fj;Jrdingens utmarkf' r, o<:h ell hell lilt't nytt sam

häll e bildats strax utanfö r stadsgriinsen hell nä ra Luthagensföl'slildel'lla , Hickomberga egna hem, 

med minsl 500 in". Under 1900-lalet har UpPs[lla s lads folkökning faktiskt beståtL i en ökn ing 

utom stadsplanen molsvarad nf någon minskning inom densaml1lu. 2 

I Efler midten af 90-lalet synes något direkt samband mellan sludenlantalets ökning och den a llmiinna 
folkmängdstilh'iixten icke kunna påvisas. Ända till de allra sista firen ha ju också fluktuationerna varit ganska små 
i båda afseendena. Fr5.n ~Iutet af 1902 till slutet af 1907 har studentantalet vuxit relativl raskt, med 3408 eller 23,6 
010, men folkmängden endast med 887 (enligt pastorsexpediti onens uppgifter) eller 3,8 ~. 0, under det :ltl under 8-å rs
perioden 1894 t. o. m. 1902 moLc:vanlllde tal VOI'O 2ö resp. 1,9Mi -- obe räknadt arlilleriförsamlingen. - Det är emellertid 
alt obc;enern, :ltl dcn nalll rligi\ folkök ningen tack "nre den stii ndigt nedg5.ende nati\'iteten alltjämt är sladd i minsk
ning. Så va r öfverskoltsta let - del årliga promille-autalet födda ulöfver döda - åren 188 1- 1890 8,s, 189 1-9·1., 4,i 
189ö- 1902 4" och 1903-06 3,L o 00. En relativt liten f(llkökning under senare år innebär sålunda ett i förhfillhnde 
till en proportionsvis lika stor folkökn ing under tidigal'e år re l:llivt stort flytlningsöfverskolt. Så utgjorde fl yttnillgs
öfverskoUet under ilren 1903- Oi 56 % af hela folkökningen, under det alt omflyttnin gstalet å ren 1891-1900 var elldasl 
l ,. men öfverskottstalet 4-,1 O/ toO. Då f1 yttn ingsöf\'crskottel så ti ll vida ål' af slörre betydelse för bosladskollsumLionen 
iin nativitctsöf\'erskottel, som det i allmänhet tillför ell relativt slorl autal vuxna, är det af en viss vikt all obser
vera denna fortg5.ende förskjutning. - Men hiirom mera i ett anllal sammanhang. 

1 T)'värr sa knas en bruk bar byggnad:sslatislik för Uppsala. Först och främst finn as in ga som häl st uppgifler 
för förstiidern:l , Jiir flllkmiingdsökningen hufvudsa kligcll ägt rum. !\ten iifven för området inom sladsplauen äger 
Jnall endast uppgift om antalet nybyggda hus; men då lnilll icke vet, huru m5. nga lägenheter husen innehöllo, iiro 
dessa uppgifter icke af sft synnerligt stort viirde, iIlmi nslolle om man vill jiimföra byggnadsverksamheten under 
se nare flr och under tidigare - I. ex. i hörjan af 80-talet - då husen under den gångna gcncl'UtionCll betydligt 
lilltagit i s torlek. 1 all synnerhet torde den 18\:10 införda bestämmelsen, all boningshus endast får byggas it af ste n, 
tegel eller annal brandfritt maleria l ~ (Byggnarlsonlningc1/, § 28), ha verkat i den riktningen, lik som f. Ö. också i 
liing(len i hyreshöj ande riktnin g. Under perioden 188 1-85 uppfördcs inom stadsplanen allt som allt 209 nya bonings
hus, af hvilka ul t rähus, 188li- 90 76, af hvilka 15 trä hus, 18!) 1- 9n end:lsl 13, 1896- 1900 10 och 1901 - 190528 
!lonings:HLs . (1(. BJJules /em(j,·sbcriilltlscl). Ar I!JOli sluUi !:l'eJl bYl:l'gues 7 bos tadshus (mot II In05) med inalles 
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Om icke byggnadsverksamheten i förstäderna bedrel'ves under så ringa garantier föl' ell 

soliclt arbete, skulle denna u lskjutningsprocess utan lvifvel kunna hH lsas med oblandad lillfrcds

sWl1else. Mångn <lf den ;1lcIre, inre stadens al'betarbostadslägenhetel' erbjuda icke tillräck ligt utrymlll e 

37 bostadsliigenhetel' 0111 14.7 rum och kök , alltså nå go t mer än 5 liigenheler och 21 rum (oc h kök) per hus mol i 
medeltal 28 rum 5 .. 1905, Vid folkl-äkningcn 1879 befanns det kom ma i medeltal 12, ~ rum (och kök) på h\'arje bo
ningshus (inom stadspInnen). Får man tro en 1904 vcrks liilld su mmari sk Humsrä knin g - , skulle delta år på hvarje hus 
kOlllIna i genomsnitl 14,1 rum (och kök). - Se R ob. Schultz, Folkn/Jwillg en i Uppsala 1879 och Ul'psnl<, 
Stadsf1~llm{iktiges tt'yek 1905, N:Q 1, sid, 5. 

Skildringen flf den allmänna hygienens utveckling i Uppsflla unuer den gångna människoå!dern ligger 
utom planen för denna fllhandling. Del bn dock fÖ I'tjiifla p:l pebs, fllt det :lI"beLe, S,J m härunder ut förts för ett 
bätlre byggnadssiitl, förbättringar af galor, vallenlilJförse l, aftriiden m. m., och so m i s in miln bidragit till all 
i UPI)sala liksom i öfriga s \·enska städer i så hög grad nedbringa dödli gheten, såtillvida sy nnerligen nära hör ihop 
meu bos tadsfrågan , som <Iet innebär en förökning af husens bostadsviirde. Af särskild t intresse är därvid att följa 
ulveckIingen af förs liidel"lla och deras sammankn}'tande med den inre sladen. 

Några citat rörande förstäderna under deras försIa ha stiga uppväxttid m?!. tillåtas. l K. Bflu[cs /cmåJ"s
be"ällelse fö,. 1856-90 läses (sid 9): _Denna iångl uls lråekta byggnadsverksamhet har f. ö. i ett annat afseende 
(citatet hör ihop med det på s id. 10 delta arbete not 2 anförda) ,·arit för samhället i dess helhet men lig. Den 
har omgifvit staden med en krels af illa byggda, osunda förs täder, hvilka \'ä l hittil ls till god del tjänat till bostäder 
å t den arbetarebefolkning, som byggnad",'erksamheten larf\'at, men som, efler h,'ad man kan befa ra , framdele~ sko la , 
genom att bereda billiga, om ock usla bostäder för en fallig, lös befolkning, såväl i fattigvård;;· som sanitärt hän
seende blifva en börda för sa mhäl1et. ~ 

Mera i de talj kan man följa förSladsutvecklinge n i eloktor Schultz hälsovånJsberällelser - som stads läkare 
- i Uppsala liik(ujö,.enings fö,·handlinga1'. O"ärur mä citeras följande. På tal om orsakerna ti ll tyfoidfeber
epidemitln vintern 1883-81. yttras bl. a.: ~ ..,\.r 1879 förekommo inalles 84 fall af tyfoidfeber, men af dessa ej mindre 
än ~2 inom den då nyss med s laden förenade ~ya Svartbäcken. Den na s tadsde l eller rättare den mindre del däraf 
där nervfeber förekommit - in neslutande en folkmän gd af mer iin 2,000 personer och som för några år sedan ulgjorde 
en sumpig åker - iir hopträngd mellan fyra vligbankar, som hindra allt aflopp för dagvattnet, isynnerhet som alla 
gamla landsviigs- och åkerdiken vid byggnadernas uppförande småningom försvu nnit. Den vattensjuka mark en , som 
hufvudsak li gen bildas af alluviallera, som den fordom mera betydande _S\'arta blicken ~ afsalt, ligger mycket I;;gt, 
och dess grundvallen träffas redan på I a 2 fots djup, om ej l ~ n gvari g torka varit radande. På denna dåliga bygg
nadsgrund hafva under de sista 10- 15 åren uppförts en män gd boningshus för stadens fatti gaste befolkning, ntan 
någon hänsyn til! sundheten s eller snygghetens fordringar. Aflräel ena ligga tiitl intill bonin~shusen och orenJighele}l 
upplogs vid ifrågavarande tid , 1879, endast i gropar eller i stora kompu~thögar. Hä r och dä r inom gård arne be
fintliga brunnar med smutsigt och ibland stinkande vallen användes till h ·ätt och skurnin g, måhända någon gång 
också till malla gning. Vallenled ningsposter funnos end:Ist tämligen afliigsna. _ _ _ Sam ma beskrifning kan i 
hufvuddra gen Lillämpas pa den under de senaste å ren om kring I 2 fj ärdingsväg utom stadsplanen uppkomna förstad, 
som i dagligt Lal bår det gemensa mma namnet _Grän sen _. _ __ Lik aså den ungefiir samtidigt rådande hlla 
lokala epidemien - - - i den omedelbara närheten af det illa beryktade och mycket bekämpade Luthagsdiket.. 
(Ups. Läkatj, /öl·hamll., Bu 19, s idd . 261-265.) _ 1888 yttra r Schultz (Bd 24-): _Sedan under rH' t ~7 
vaUen- och aOoppsledningar blih'it framdragna genom bela Nya. S\'arlbäcken och genom separalledni ngar 
kommit i det närmaste ll\'arje gard härstädes till godo, kan man våga hoppas, at t dödli gheten skall ytterligare minskas. 
Följande 1\r heter det: ~De s trängare bestämmelser rörande sä llet för städernas bebyggande, som innehållas i 
1874 års byggnadssladga och af den framkallade speciella byggnadsordningar. harva i väsentl ig mån bidragit 
diirtill , alt en 5101' del af "åra städer omgärdats med förstäd cr. Så. har det gått äfven här. Uppsala har fått 
lält invirl siu planlagda område 4- byggnadskomplexer, 3 pfl nord\'äslra sida n, nämligen Erikslu nd, Slahbylunc\ 
oc h Eriksda l samt rtt nordost, längs landsvägen, den s . k. Vaksa las taden bestående af lägenheterna Karlsboq;, 
Sainecke, Pellerslund, Ala, Johannelund och Johanncsbiick. ___ Denna östra förstad äge r 4·0 bebyggda tomter 
och de 3 rörs tniimnda tillsammans 61. Det säger s ig sj iiHl, alt de, so m byggt ]l1\. dessa st äll en, mera tänkt 
på alt göra s ina små kapital fruk tbärande ii n på. sina hyresgäs ters bästa, och all de, som af de billiga hyrorna 
loc kats a tt här bereda sig hemvist, tillhöra den sam.hällskI3 ss, som le l"ver under i allmiinhet ogynnsamma förhållanden. 
Det är visserligen sant, att genom de fattiga familjernas utOyttning fr ån den egentliga staden t rångboddheten i 
v;isentlig mån min skats, men härdarue för smittosamma sjukdom3l" hafva hlolt f1yltat utom tlet gamla råmärk et och 
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fö r större familjer , en del äro dessulom hygieniskt ganska otillfredsställande. Nalurligen ål' den 

stegrade hyran fö l' de bättre centralt belägna lägenheLel'l1a den förnämsta orsaken till, alt de barn

rika arbelal'fall liljerna uppsöka förstäderna, sannolikt också värdarnes obenägenhet för barnrika 

hYl'esgtiste r. Ehuru vid hufvudgatorna moderna fl ervåningshus i ej ringa utsträckning ersa tt 

de gamla tvåvåningshusen, hal' folkmä ngden på sina håll gått tillbaka äfven i centralt belägna 

gårdar, beroende på all dessa moderna hus Ull slörsta delen inrymma större »våningar» och 

befolkningsttithelen sålunda bli r mycket mindre än den va r förut. I slor t sedt torde dock 

folkrnängdst illbakagången i de gamla stadsdelarne bero på minskad befolkll ingstälhel i de gamla 

arbelargårdarna, alllså förbättrad slandard. 

Sedan efterverkningarna af 90· lalets sto ra husägal'ekrasch öfvervunnils, började hyrorna 

under inverkan af den nyuppsti gand e högkonjunkturen åter gå i höjden. Efter ett karl uppehåll 

1900 t. o. m. 1902 tog en ny uppgångslid sin början 1903. Då byggnadsverksamheten hela liden 

efter krasch en varit svag - väl delvis på grund af del starka intryck den efterlämnat - började 

redan delta år en kännbar bostad sbrist göra sig gällande föl' al'betarbefolkningen 

R edan den 5 febr. 1903 talas det i DI'~'i.tselkammaren ." om vikten af aU något frö.n stadens 

sida åtgjordes föl' alt ätm instone i någon mån afhjälpa den betänkliga, i flere fall upprörande 

brist på lämpliga arbetarbosUi.der, som föl' närvarande vore för handen ». Följande månad beslölo 

Stadsfullmäktige all uppföra ett arbetarbostadshus för 20 il 25 familjer. Del byggdes under loppet 

af 1905 och följdes år J 907 af elt liknande, båda belägna i kvarterel Menja, Kungsängen. 

Då emellertid under loppet af 1903 bostadsmarknaden yUerligare ti ll stramats, särskildt rör 

arbeta rne, förd es hela den s lora arbetarbosladsfragan upp i Stadsfull mäktige. Den 11 oktober 

innebära alltid ett hot "mot så väl förstädernas som hela kommunens inbyggare. För alt i sin mån söka undanrödja 
farorna gjorde Hälsovårdsnämnden 1888 hemställan om dessa tätare bebyggda platsers likställighet med stad i hälso
vårdshänseende, hvilken af K. Bfhde bifallits, så alt fra n början af 1889 hälsovårdsstadgans strängare bestämmelser 
där skoln. tillämpas. Under det ga ngna året hafva anställts noggranna undersökningar inom hvar och en af de 101 
bebyggda tomterna. Det hal' därvid visat sig, att de flesta gårdarna äga brunnar med oftast ännu god t valten, men 
endast dagvatten, som upphämtas från ringa djup och lätt fÖl'därfvas, om marken fortfarande orenas. Afloppen äro 
egentligen allestädes dåliga. - - - I a fseende på renh ållningsväse ndet återstår särdeles mycket att önska , och anmärk
ningar i detta hänseende harva p-jOl'ts vid alla gårdar.~ - Och 1890: ,. En sanitär olägenhet, som allt sedan 188 1 
varit föremål föl' talrika öfverläggningar och skriftväxlin gar mellan myndigheterna, näm ligen tillvaron af det stQ.,ra af
loppsdiket, som börjande vid stad sskogen utgjort en afledning för åtskillig orenlighet från svingårdarne söder om st"den 
och uppsamlande en massa ore nlighet från förstaden Erikslund led t allt della genom den tätast bebyggda del,n af 
Lu tbagen rätt ned i ån - en olägenhet så mycket betänkliga re, som flfloppsdiket i följd af Lulhagens ringa höjd ofta 
öfversvämmat, Iwarvid marken genomdränkts af det farli ga innehållet - denna har nu blifvit i del väsentliga ~fhjä lpt 

dels genom dikets förflyttning utom det pl"nlagda området, dels genom nedläggning af en del underjordiska aflopp. 
- - -- Nu väsentli gen två missförhå llanden i förstädel'lla, brist på vatten- och afloppsledning. ,. 

1892 heter Jet bl. a.: _På. grund af kolel'afaran ha vidtagits en del hälsovård så.tgärder. Så ersaltes i den 
s. k. Vaksalaförstaden alla:mellan gårdarna befintliga jorddiken med öppna plank rännor, som kunna sopas och spolas 
Därigenom ha åtminstone boslädel'lla hefriat s från det omedelhara grannskapet af den stinkande och stillastående 
orenligheten, hvarmed de fömt varit omgiirdade. Vid Eriksdal och Stabbylund h" dikena upprensats, så Iltl a.ffall nu· 
mera finnas öfveralll. Vid Erikslund ha de igenlagts och ersatts med täckta underjordiska planktrummor, som 
afleda dag- och spillva.ttnet (ti ll det s. k. Strömdiket). Rörande af träden, stall och nihus hal' undersökning utförts .• 
(Se tablån Bd.28, sid. 235.) 

Vaksalasladen räknade år 1879 267 invånare (faktisk folkmängd) El'iksberg 54.; Luthagel)s förstäder sak
nades d;1 ännu fullsländigt. 
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samma år vJckle bankkamrer Ni ls SLenbeck motion, »all Stadsfllllm~lk ti ge ville IcHn ull'eda, hvilb. 

åtgärder från stadens sida möjligen kunde vidtagas, på del a ll den fra mtida byggnadsverksamhe

ten, särskildt i hvad den afsåge åstadkommandet af bostäder för a rbetare och med dem likstä lld a, 

målte kOllun::l a tl ulöfvas på elt såväl för del allmi.inna som del enskilda önskvärdl s;Hl. . Motio

nen ledde till tillsä ll ande af en bostadskommitle på fcm personer. I sitt i janua ri 1905 dagteck

nade Letänkande föreslå kommitterade bl. fl. , »a11 en stati sti sk bostadsundersäkning i Uppsala 

anordnas, och all för tindamålet ett förslagsanslag beviljas '-l 3,000 kr. , under villkor fltt sakkun

nig person sthäl leder förarbetena vid undersökningen som sta ti sti sk l bearbetar det sa mlade ma

lerialet, allleflel' del all fÖl'sl delaljerad plan föl' undel'sökningen blifvil af däl'lill af Sladsfullmäk

tige utsedda personer i samråd med den sakkunnige besUimd. » »F'ör aU uppnå elt lill fö rlilligt 

resultat af undersökningen», heter del vidare i kom mitterades Illotive ring, »erfordras emellertid 

ganska omfatlande och med sakkunskap ledda förarbeten , hval'efte r de insamlade uppgifle l'lla m:'ste 

af den sakkunnige statisti skt bearbetas, - - - Illen då ha r man också ett vä rdefullt material, som 

utan särdeles stora anstrångningar kan år från år kompletteras och då rigenom bereda staden tillgång 

till en årligen återkommande statistik öfver hoslads- och hyresförh c\ lIandena hårstädes. Att en 

sådan sta ti slik böl' kunna i våsentlig mån bidraga till aU gifva stadga åt byggnadsverksa mheten 

och till undvikande af sådana tvära omkastn ingar, sO l11 förut iigt rum hår, to rde man harva sktil 

alt antaga. » I 

Den 16 nov. 1906 beslöto Stadsfullmåklige i en lighet med kOlll mitterades förslag; att jämte 

den sakkunnige »beslämma detaljerad plan för undersökningen » ulsågos den 14 dec. professo r U. 

Qucn se l, kommitlt'ms ordf. , här adshörding A. O li vec l'ona, elen afgångna bostadskommittens 

ordf., och byg g m i.is tar e G. Gustarsson, ål hvilka äfvenledes uppd rogs alt utse sakkunni g. 

På nyåret 1907 utsägos lekto r Kar l Nordlund och undertecknad att gemensamt vara 

sakkunnige. Som emellertid lektor Nordlunds tid var strtingl upptagen af åmbetsgöromål, och han 

på våren till följd af sin uln i.i.mning till reklor i Hudiksvall måste lämna Uppsa la, kom hufvud

parten af del förberedande arbelet och hela utförandet att hvi la på mig. 

Kap . III. Bostadsenquåtens planläggning och utförande. 

Efter en del öfverläggningar med kommitterade fa ststä lldes med några små föriindringnr 

och tillägg en af mig uppgjord plan föl' undersökningen. Formuläret meddelas pil omståend e 

skia. Redan en haslig blick på formul äret torde va ra tillrticklig, fö l' alt läsaren ska ll få klart föl' 

sig, all kommitterade tänkt sig bostadsundersökningen som en undersöknin g mera på djupet ån 

på bredden. Så hal' formuläret endast upptagit Higenhetskategorier om högst två rUIll och 

l Kom millims betänkande äl" tryckt i Uppsala Stacls[ullmc"iktiges tI·!JCJ.· 1905: n:,· .1. 



13ostodswlde1'sökm:ngcn i Uppso la, F on wu,lä1' 1. 

XI 

Da tum föl' undersökn ingen: 

1. Adress ga tan N:o.. i stadsdelen 

namn : 

yrke: 

2. Bostadsinnehafvaren arbetsplats : 
ciyilslflnd: gin , ogift, .1nkling, änka 

inkomst: kr. p r år, kl'. pr m. 

kr. pr v. (Mr. fa m:s ink . 

j 
ga tbyggnad, gå rdsbyggnad, fri stående . 

3. Bostadens läge och hus af sten, timmer, plank. 
byggnadsmaterial l våningshus, yäningen, vindsvåni lJg 

golfvets djup under markens yla m. 

4. Bostadens storlek: Antal rum: jämte kök , del i kök 
Rumm et n:o \ längt.! bredd I höjd I golf~ta ryn~d 1 .. A. ntal ditr sorva r~~ 1 

m. m. m. m. barn und. 
vuxna 14 år. 

-! -- -I 

:-1- -1- -!-I 
Su",",a 1_ _1 __ 1 __ 1 

Kök del i kök 

5. Bostadens beskaffenhet: 

Belysning : primär, af l :agl'. , af 2:3 l!T . 
sekundär, mörk rum, 

fönstrens anlal 

storlek 

Uppvärmning : kak elu gn, kami n, ka llr. 

Ventilation: öppet, stängt , 

flum n:o 1 I Hum 11:0 2
1 

Kök e t 

1 - X X X 

Hygieniska förhållanden i aJlmCmhel: rummen äro torra, fukti ga. 

~ varma, kalla 

» i någorlunda 

g'ocll ständ, bof.111iga. 

6. Antalet innevånare i bostaden: 

1· ' t" I l .' B a l ll under I 1 
11 a n I\ VlnnOI 14 ål 

I~gm" ~~I~Ckorl , ",a l 
~~~iljemed lem mar , . '---J-_! ... __ ' ____ - I 
f Ja""'" . . . . , I I 

Själfst. h yresg. i 2::1 handl __ I __ ._ -J' ______ _ 

n neboendc. . . _, __ 1. ___ ._-1 
Snmma \_ ! _ 1_ . _1 ____ 1 __ 

S:rna : man!. , kv. , gifta, ogifta. S:ma p~rsonen hetel': 

7. Handtverk i bostaden : 

8 Bostadens bekvämlighetsförhållanden : 
Vattenledni ng : i köket, på gården, brunn på gru'den, i grannskapet. 

Afträde : gemensa mt fö r fl ere bostäder, enski ldt föl' bostaden, 

i boningshuset, i skild uthusbyggnad. 

T vättstuga, vind, källare. 

n. Hyresförhållanden : 

Nil l' flytlad e bosladsinnehafvaren in i bostaden (tu· o. dag)? . 

f-l )'1'ans storlek: kr. pr år, kl', pr må n., kl'. pr veck:1. 

Hyres af vtird, hyresgäst. 

Sj~urstClnd i g hyresgäs ts i 2:a hand hyra (rum n:o h. 

p r m. , kr. pr v, 

Inneboendes hyra . kr. pr mån" 

10. Hälsoförhållanden : Lungsot : 
sedan) . 

[1. Öfriga anmärkningar : 

Golfy ta pr personenhet 

Lufll'ymd pr personenhet 

Sofluftrymct pr personen het 
Hyra pr kubikmeter luftkub. 

Fönsteryta i °Jo af golfytan. 

kr, pr. \' . 

sjuka, döda, (.... ~h 

m~ 

m:S 

m :; 

kr. 
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kök. Nu heler del emelle rtid i bost:1cbko mmitl ens brhinkande p;\ blom d en li llhinkfi:l u nder

~öknillgcn s [Id och Jiiggllin~: »D en bord e afse inh::tmtnnde nf kiinllcdolll om anta let bostad=::

Wgen heler htlr i staden, deras fördelning i rum och kök, de mindre lägenh ete rnas beskaITenltel 

och storlek, flnInIei dill' i hva/'je rum boende personer, ilyrcsprisen och <:llllalel till llthyrning led ig:1 

rum ». Ar dcttel yttrande synes fr::nngå, all man önskncle IJufvudviklen I,-l gd pa de min dre Wgen

heternn, Ill ell nU !llall Mvcn \'ille ha Il."t gra summnriska uppgirt er 0111 stadens heJa bosladsrörr&d. 

Del befnnns emell ertid, a lt inhclllllnnde DJ uppgifter om hela flllla lel bosladsliigcn hetel' och 

de~':ls fördelning i rum och kök icke skull e stä i rimlig proportion till på delta a rbele nedlagda 

kost llader i lid och pengnl' - allro. hälsl i betrnklande af aU <lll slagssum man ya r ganska måttlig - . 

0 [1 Iltimligen i uppgifterna till mnnta ls liingderna P:"I sin höjd medd elas upplysning om antrlJe t 

kigenhctcr och deras hyror (ulrlll vidare kvalifiblion) , blefve enda utvägen besök i husen och 

utfr:"lg,-1nde af lägenhe tel'l1ol s rUlll ssallll1lanstilllling, med ft'ånskiljandc af bostads- och but iks

Itigenheter och af ouLhyrdn liigenheler från uthyrda. ?I len lJgenheterna ;.lro i Uppsa la oft a mycket 

ldösligl» sa lllm::\nsa lt [.l , be roende på nen starka frekvensen af uthyrande i an dra hand - studen två

ninga rna - . Och som i nii sia kapite l skall Vi S,-1S, ä r del ofta nog så svårl al t s~ign, om e tt rnm skom

plex med fle re i and ra hand uthy rda rum skall r~lkna s som en e ll e r som fl ere hlgenh eler. Uppgiften 

om J'umsn ntaJe t borde s[tluncla ha kompJ ettenlts m('d uppgift om 8ntaJet i and ra hand uthyrd:) r UIll, 

h[il st ockstt on1 de boendes antal och sa tllln anstillnin g'. I många fall skull e stikerligen en nnk en 

upp~ifl 0111, all i den och den g:'\ rden funn es så och så Il1 tmga Wgenhete l' med resp. s[t och S[l mfltlgn 

rUlll hn vnrit skiili gen värdelös. En stnlislik öfver an ta let outhyrda rum , resp. lägenhete r tl Ler 

torde ej bö rn komma ifdga fÖrrtll1 efter en ve rkli g bostadsbeshif'nil1g, d å frekven sen af outbyrdn 

I;'igenhcler f:il' sin r ~ltta belysn ing först genom klargörande af orsakerna till, aU de ej blifvit uthyrda. 

Hu fvudtindnm,-l let med hela undersökningen vn r v~l J dessutom aU klargöra, i h vnd m~'l n 

sociala missförhcl. Jland en förekomma, och dy lika i\l'o tlnlll1'ligen koncentrerade i de minsta 

I~igcn h eterna. Ett y tlerl i gil re skitl a ll I ~im!la el en stora 8l1mHnna und ersöknin gen ,l sida var kommit

terades önskan alt så lite t som möjli gt v,lcka de Ill ern vnrdslösa v;'irdames uppmLtrksn rnhet. J de 

rnll cltl förefintli ga Illi ss förhftlland en i n<'igol afseende kund e Iii gg8S vfi l'dal'l1e till la st, val' det ju aU 

v[inla, all dessa skull(' sUilla sig mindre sy mpatiska till hela uncle rsökningen och möjligen t. o. m. 

ingripa h indrflnoe. Det beslöl s d~irrör också all söka undvika d eras inblandning. Ja g vill sl utli gen 

tillfoga, aU iinnu ett (mera fo r mell l me ll ganska vågande) skiil förefann s all icke nu företa en 

allm~\n bostadsundersökn ing. En dy lik undersöknin g skulle tydligen nflnnast ha fåt t form en 111' en 

bostadsriikning i stil med de senast al' 1905 i Stockholm och Göteborg efte r enahnnda plan utrörda. lXt 

de3sa räkningar [11'0 afsedda att förnyas hvarl fcmte är, vorc del lä mpli g8st, om en eventuell lik

artad - och högeligen önsklig - Uppsalaräkning försiggin ge samtidi gt, tidigast a lll så l!)IO, af skä l som 

anförts unde r di skuss ionen om bostndsförh ttllandenos samband med de ekonomiska konjunklUl'cl'lla. 

Under alla förh ålla nden är en dylik allmän boslad sr~lkning n[lgonting hell annat ä n en 

verk ligt ingående bostadsenquete, sådan som den kommitl e l'ade tänkt sig ifr5ga om smålägenheterna. l 

L De hittills förelagna svenska bosf.ads1·äkni11ganw ha icke sii rskildl upptagil liigenhetcr hyrda i andra 
Iland (a f hyresgiisl), ej hell er »möblerade rum ~ , då deras matcria l besitt\' af uppgifter frrl11 hyresd rdarne. - T yd· 
ligtvis tal'fvus rör Uppsa la en utl'idgning a f planen. - 3 
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Stt snart heslut fJ ltal s, edl hnsundersökningc ll skull e in skr'}inkn s till sm :"dii gc nhclel'na, upp

siad spöl's lll ~l l el om » slll ~di.i genhel sbcg]'cppels » begriins:lIlde uppttl . All man icke skulle gå längre 

:in Ull tre rum och kök, slod genast klarl, men äfven beslutet att s tanna vid två rum och kök 

kund e f DUas ulan hingl'c öfvcrl i.iggnin gar. StockhoJmsunc1ersökningarna ha lill rullo visa!, alt kate

gori en L\'tl rum och kök ii I' en ganska ren fll'belarkategori , under det alt tre rum och kök i örv er

vii ganc!e grad bebos af en socinll något högre klass ~in <1rbelarne, och all det i hvarje fall [11' 

mycke t sV;"l rare a lt inom denna ka tegori uppdraga gränsen mellan arbe lal'l1c och smårolksklassen 

:\ ena sidan och de småborgerliga klasse l'l1a å den andra. Beslutel a lt icke undersöka större IUg('n 

heter å n två rum och kök hal' ocks.1 visa t sig vara völbetänkt. En ganska stor procent af dessa 

Hi genh eter beslår t. o. m. fakti skt I'äknad t a f eLt rum och kök plus ell uthyrd t rum. Elt litet 

a nt.nl tl'e-, f yra- och flerrulll slägenheler, som endast ur hYl'essy npunkt s l{llade med dessa namn, 

ha dock Mven tng ils med, sedan de vederbörligen upplösts i s ina bostadssociala enheter, ett a eU 

par rum för hu fvudhyt'nnden och ett pnr fl fl ere i andl'3 hand uthyrda. - Den närmare redo

görelsen för cle hä rvid följda principerna :tl erfinnes i följ ande kapit el ~ . 

lVJen öfven det Stl fix erode små l ~i genhetsbeg reppel underkaslades ytterligare jämkningar. 

Uppsal a rin ns det ej s:i. ffi ensa mstående - mesto dels ~LldJ'e - kvinnor ur medelklassen, hvilkn 

bo i ett ;'1 e tt par rum och kök . E:n sfldan unrl ersöknin g 50111 den nu ifrågavarande skulle 

ofelbml ha upplagits mindre VtU a f må nga af dem och endast med en vi ss svå righet kunnat 

företagas, ula n oU I1ttmn värd nyLt a uppnåtts dårmed. De sociab missförhållanden, som kunna 

va ra råda nde inom dessa s3mhtill slage r, ii l'O j hvarj c fall af en helt annan nrt ;:ln de, som på tr~iffa s 

inom arbelarklassen. En u nd e r sö knin g så dan SO ltl d e n för e l igga nd e b ö t· op e r e ra m e d 

e tt s o c ialt så h o mo ge nt m a t e rial s om m öjligl. Ur d e nna sy npunkl m rl s te d e t l. o. m. 

an sp.s so m fu llt b e fo gad t a tt ur und e r sö k n in ge n ut s kilja alla s målä ge nh e t e r b e bodda 

af e n s am s t åe nd e pe r so n e r ur d e h ög r e s amh ä ll s kl asse rna. Så blcrvo först och fr~ltll st samt

liga studentrum utskilda och vid are Mven I ~ige llhe l e t· bebodda af yngre, ogifta ljänstemän (vid j:'irnväg, 

bank , post, telegraf o. s. v. ), hvilka hufvudsakligen endas l på den grund , alt de ännu ej nall den ålder och 

lönegrad , vid hvilken de kunna bi lda fa milj, ej bebodde en »shind slllössig» Wgenhel.. - Naturligen har 

l'sL'tndel» icke ensamt för sig mu afgöra örver kigenheternas sociala klass ifikation. Det är enda~, om 

de t högre sttmdel i'lfven tagit sig ullryck i bosladsbeska ITenh etelJ (rikliga utrymm en per person r[iknadt, 

i 3 11 m~i tlnhet en viss öfvcrklasspriige l, en n<"lgot högre hyra iin den vanliga , god möblering o. s . v.), som 

vcderbörande ltigenhet icke ansetts böra las med r undersökningen. ~ Men slutligen finn s det iifven en 

liten gru pp sm[d ~igenh ete r til lhöran de den högsla ka tegorien, lvå rum och kök, hvilka äro verkliga fa

milj cl~i gen hcle r och dock lyd ligen ä f\'en de lillhöra en högre social typ iin hufvudmnssan af de under 

denna undcrsökning fall ande. De bebos nI' tjiinstemannaf:1 miljer eller med dem social l jämställda , 

d~il' familj efadern ha r öfver 2,000 kr inkomst, och hvilk a genom rummens stora dim ensioncr 

genom förekomsten af a llehanda bekv ii ml igheter , möblema ngcls prydli ga utseende, fr tulVaron af 

inhyra nde, hy rans s lorlek o. s. v. ge ett rent småborge rl igt in tryck. l del sto ra fl erlalet fnll torde 

iifven dessa higenheter (h vilkas flb soluta anlal s':ikerligen ilr försvinn ande litet) ha utskilt s. Åter

stod S:"l elt socialt sed t !';ynn erligen lik fo rmi gt m::terinl. p ;', g rund nf nIb de.:;sa j~it1lkningn l· Il a t' 



jag funn it riktigast aU ulu)'ta tern len !'JIIHUägenlu:l mol arbtfadäycuhet. Jag vill dock belona' 

all ordet ;)rbdare h~il' ej ['tt r tas i indus lrjleknisk mening uLan endas t i socia l, ungefär libbely

dande med ordet smMolk. Stt har, förutom en mängd understödstagare och en del kvinncr, som 

l i rn~i l'a sig med ina ckordering och l'Lun suthyrn ing, medtagits icke så rå småhandlande och smtt

handt\'el'kal'e, en del handelsbilräden, några underofficerare o. s. \'. I-Im'u gränsen dragits, är omöj

ligt ::11 t i detalj a nge. Det socia la miljöinlryckel har fä lt v[lm argörande. Så ma särski ldt pfl pekas, 

alt äCven etl anta l smtl gå rdsägare tagits med. Dock to rde s~ike l'ligen deras antal ha blifvil be

tydligl större än fallet nu är , om den socia la miljösynpunkten följt s st rik te. All så ej skett , heror 

- såsom redan anmärkts - på önskan all så litet som möjligt indru ga v~irclarne i unde rsökningen. 

För att ännu ytle rliga re understryka hOJllogenitetssynpunklen ha l' e tt antal bättre litgenh eteI' 

(nyare och rymligare, med modern a bekvämligheter b~itlre rörseddc1) al'sk ilts som särsk ild. gru pp 

- jämte en del Hlgen hetel', hvilkas hyra af en e ller annan anledning itke kunde uppges e ller 

Illed någon säkerhet uppskattas. - Några få högre yrkesa rbeta re torde rednn pä grund af rums

antalets rnaximifixering ha blifvil uteslutna 

Endast 2 i l 3 a rbela rli.i genheter ha befunnits ou thy rda; l ett 70-tal - hufvudsakligast enkel

rum, hvilkas innehafva re (van li gen ensams t~\ende personer) trots upprepade besök ej kutlllal an

träffas hemma - ha förblifvit oundersökta. 

En enda blick pä formuläret böl' vara tillräcklig alt öfverlyga läsa ren om omöj li gheten all 

verkställa en så omfattande undersökning genom blanketternas krin gsiindande för ifyllning, Kom

mitterade hade också ald rig tänkt sig någon annan ut v~ig än personlig besik tning i hemmen utförd 

aJ särskildt instruerade personer. Dtl pla nen lagts så ingtlende, shiIIdes ganska stora fordr inga r pil 

dessa personers uppfallningsskä rpa såväl som på deras takt och urskilj ning. Till all lycka visade 

sig intresse t föl' undersöknin gen vara så storl bland studenterna, alt e tt antal fö t· denna delikata 

uppgift sä rdeles väl lämpade kunde utväljas bland dem. Under en rad sammanträden d iskulerades nu 

undersökningsplanens deta,ljel' och uppk larades de under husundersökningen lIppkomrn~l.I1de menings

ski ljaktigheterna rörande förståendet af fo rmlll ;i re ts termer. S~\som llnclersökningens ledare har jag 

~ifven häl' och diil' följl med vid husbesöken fö r all fÖI'vissa mig om ett en hetl igt lillvägagtlllgssält. 

Undersökningen tog sin början i ma rs månae!. D:l fl ere af studenterna endast kunde sUU la 

en del af sin dag lill undersökningens fö rfogande och ett par ptl grund af andra göromål måste 

göra lå nga afbl'Ott j a t'betel, ble/' det mig ej möjligt, stlSO lll önskligt vaJ'il, alt hinna slulföra en

queten redan på våren, Den långt öfvel'viigande hufvucldelen var dock undangjord i midlcn ar 

maj månacl. En del af Kungs':ingen kunde ej slutföras förrän p{l senhösten 1907 (t)'v~irl' dehris 

fö rst efter den I oktober, hvarigenom Kungsängens medelhyra torde bli fvit n<'lgot för hög i för

hållande till de öfriga stadsdelal'lla) . .F'örsl':i.del'lla Eriksberg och Sofieiund, som af misstag ej 

kommi t med, undersökt es först på nyåret 1 CJOS, Staden hade föl' undersökningen uppdelats i fl era 

sllu'irl'e di strikt, vanligen med två undersökare föl' h varje. Dist rikten voro i allm änhet valda så, alt 

! Till jiimföl'else må auföl'3s, all i Stl)ckho'lIl funnos i slutet af 1V06 endast 33 outhyrda liig-enheteJ' om l 
rum och kök, 49 om l rum ulan kök, 71 om 2 rum och kök och 3 om l kök utan rum. FöJ' 1!:l07 VOI'O motS\';l· 
I'ande lal 17, 5S, 4.3 och 4. - Statistisk iinuok fÖl- Stockholms Stad . .. -h 1907, sid. :185. -
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förstäderna sammanslagits med angränsande stadsdelar, och all f. ö. den sociala homogeni

telen skulle vora så slor som möjligt. Meningen h:1lle varit, att s~lrskjJda bel'J.llelsel' skulle 

afhimnas distriktsvis . D~l emellertid til lräcklig förkuns kap saknades rörande distrik tens sociala sam man

sättning, visade det sig s nart, all d istrikls indelnin gen gjorts tämligen på måfå, och alt dylika bertit

Ieise r sålunda skulle va ra uLftn större vi.i.rde. JJg hade ursprungl igen tänkt mig, a ll undcrsökame 

skulle utföra husbesäken parvis. De nesla föred rogo emellertid att ylle rlignl'c uppdela sina dis trikt 

och gå en och en, hva rigenom d is trikten blefvo mycket mindre än ursprungligen afs(~Lls. Under 

sådana förhållanden har endast M~ dist riktsberilltclse afhinmats, IJ vilken varit ti ll god hj~llp vid 

den nä rmme bestämningen af Lermel'llas innebörd, Den per lägenhet använda tiden har naturligt

vis varierat bclydligt; 12 minutr.r synes kun na siittas som medeltid, 

Så godt som unclantngslöst ha undersökarne af smålägenhetel'llas invånare bemötLs med 

förtroende och med beredvillighet att meddela äskade uppl ysn ingar. Ett s lort antnl bl::lnketlcr b~ira 

ytterst inLress::lnla och fö r he la undersökning('ll be tydelsefulla [lI1tecknin g:1 r om de boendes säväl 

bostads- som lefnnclsförhållanclen i allmi"ulhet, förutom de i formuliiret direkt ii skaclc upplysnin

gama - för visso ett god t tecken på b~igge parternas intresse, - Särskilelt vill jag framhålla, [tt! 

det icke visat sig slöta p<.i. den ringas te sv:u'ighet alt fil utförliga upplysningar om inhyranclets art 

(inneboende), l några fall har man L o, m, uppgifvil sig vanligl\ris bl'uka ha inneboend e, ehuru 

sådan tillfälli gtv is ej förefunnits , B!nncl »öfriga anmä rkningar» ktr i en stor m~ingd fa ll upp

tagits hyress tegringen e ft e r innyllnncle t i bostaden. D,\ tV[l af uncle rsö k;:u'ne vo ro Iiibre: ill s truerades 

de aU sii rskildl rikta sin uppmttrksa tnhet på bos tndseklllde ls s peciella sjukdolll, lungsoten, liksom 

f, ö, på sjukdomsfrekvensen j a llmänhet. Lungso tsstati sliken ha r jag vidare kompl etterat dels ur 

sjukkassematerialel, de ls ur dödsbe visen , 

Det m:l slutligen n~imna s , all blnnkelle rna voro enkelblndign, alt de snmtnanfiistats i böcker 

lagom s tora att kunna b~tras i ficknn, sa mt a lt inga som hälst rii.kneoperalioner ulför ts afundersökn l'll e, 

Sedan bearbet ningen af arbelal'bostadsundersöknin gen tagit sin början, fann jag mig snn rt 

böra utföra en del kOlllpJe llerande und ersökningar, Så har jng (vuren 1 !JOS) genom utsänd~nd c 

af frå geko rt sökl bereda mig tIl111instone Högon möjlighe t till j~llllföre l sc mellan ~l ena sidan de 

ullclersökl ::l arbe tarliigenhete rna oc.:h [l, el en andra d e högre klassernas v:lt1ingflt', sill'sk ildl i frågc\ 

Dill eU par viktign spörs mål, S:tSO tll hyra , rUlll santal och lullrymd i deras inbördes relalion, Ty

vLirr har jag endast Iyck[lls n't in ett kn:1ppt hLllldratal fuUsUindi gl utfyllda kort. FormuHiret 

finn es an ryck t ä motståend e sida, 

för all de ls kunna kontroll e ra fuJbtiindigltelen af lllin arbelarbostnclsundersöklling, de l ~ fri 

en röresUUlni!lg om frekvensen af öfriga smålägC' nhete r och en mera ombllancle kiinnedo!ll om 

de olika s tacbdelarnas bosladssociala karakliir (Lifvcn lll ed arseend e pi.l d e större Higenlteterna s slor

leksgradatioll) har ja g ur mantalshingde rna rör :u' laOS 1[llit förLeckna samtli grt g[u'dar, deras samtliga 

WgenlJClcJ' och dessas hyror, Jag hal' vall I !JOS, (hirJ~ r all de lta tu' ~il' ett fa :;lighetslaxerings[lr, elå 

hyrcsuppgiJ terna - hvilka väl i någon m[tn ii!:.o besl~iJll!1landc för taxeringen - :'iro fulls tän-
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BosfadsundcrsökllillllCll i UJijlsa llt. Formu7it'1' II. 

Undertecknad förhyr n:!' gntan 

tr. en vä lling Olll nem och köl~. 

K"k I Rum I Rum I RurnTRulll I Rum I Rum I Rum I Rum I T ~lIn-1 ~er\'.- I Bad-
D ( I II III I IV V VI I VII VIII bur. rum. I rum. 

T 
Öfr. 
u ti', 

Amn. Den nedersta kolumnen behöfvcr ej ifyll as. Endast en decimal torde medta gas. 

j'rshyrrtl/s uelopp: ....... kr.; sedan d. höjdl Illed kr. 

Öfri,qa am)/,. (om s~'\ önskas, l. ex. uppgi!l onl hyrans stegring rör hin grc 

Uppsala ,I. l 908 

Hyra pr m" luflrYl1ld : ---- == kr. 
( ifllJ(l~ I!j). 

Luftr)'l1ld pr rum ____ == 111. 3 

(ityl1espj). 
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digare än \ra nligt. I allmänhet torde de afse hyrorna den l okt. 1907, alllså - relativt taget - va ra 

!lägot högre än arbetarbostadshyro rna s,-'idana de framgä ar husundersökningen. Med noggrannt inkt

tagande oJ denna skiljaktighet och med utnyttjande af de talrikt förekommande anteckningarna på 

fOl'muhirblankeUerna om resp, lägenh ets s3 mlllanslittning ur hyressynpunkt (sammansatta lägenheter) , 

hal' jag sedan I'Clknal ut, huru många af samtliga higenheter i hvarj e gård som äro undersökta 

arbetarlägenheler oeh dät'igenom beredt mig möjlighet alt kunna i detalj besli:i.mma arbetar- och 

borgal'befolkningens förd elning på kvnrler, gator och gårda r. -- Genom denna manlalslångds

undersök ning anser jag mig äfven ha i någon mån uppfyllt den i bostadskommittens janua ri

beUlnkande ultryekta önskan rörande sladens samtliga bostadslägenheter" -

Föt" att få en föreställning 0111 resp" gårdars allmänna beska ffenhet, om hyrornas förhållande 

till gå rdarnas v'-i.rde och om g:u'dsägarnes stånd och ekonom iska b<.l.rkrall har jag Ull dessa uppgifter 

fogat anteekningar ur taxeringslängd erna för 1908 röra nde såväl gårdarnas taxeringsviirden som 

g:u'dsågarnes inkomster oeh yrken samt u r fastighetsboken uppgifter om inteckningsbeloppen. 

Då hyresstegringen synnerli gt vå l belyses äfven af husvärdess tegringen, har jag slutli gen sökt 

å tkolllma denna genom en stati sl ik ärver lagf<ll'll a köp under de sisla tio [u"en (ur lä nskungö

relscrna ), d ~lrjärnt e har j Jg, såsom redan i första kap itle t pttp<:kats, rör clt mindre anla l a rbet'lrWgen-
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Il eler ::iökt niinIIare belysa den uppatgåelld L' konjullktul'L'll s hy ress lcgranrle ill\'crkan genom en pal'allel 

s talistik ärver hyror, taxeringsvärden och köp sa mt lön er , Denna sista specird unc1ersökning ha r 

hufvucl sakligen g~'i llt lägenheter, hvilkas innehaf\'are dels bebott dem minst 5 ii I' och dels inneha ll 

en för både 1907 och 1902 k[ind inkomst (i senare fall el hiimtad ur taxeringsHingcl erna för 1903), 

Den stå r i nura sam band med en på a rbetal'bostadsma lerialel byggd specialulreclning röra nde 

hyrans förlJ å ll ande l ill inkoms ten o(;h hyresprocentens till bostadss tandarclen, Iwilken utredning 

jag betraktar som ett af dennfl al'handlings hu fvudkapite l. 

Då befolkningsförhfdlcl ndena i Uppsala erbjud a mycke t af intresse sä rski lclt för belysande l 

af de olika stad sdelarnas socicda sti rkarakWrer, har jn g gjort en ntrti kning af befolknin gsfö rclelnin

gen efter kön, å lder och civil slil nd i hvarje stadsdel i början af {u' [n09 samt h[irpå folat en 

undersökning af död lighets-, föcl else- och f[,lIk tsa rllhels l'rekvensen för å r'e tl 1906- 1908, Genom 

sn mmansUillnin g af denna bel'olkningssLalisliska undersökn in g med alla de nu nämnda soc:ialsl.ati~ 

sl iska - och med en full ständ ig inkomslsLatistik - - hoppa s jag, alt den social a mi ljöns inverkan 

pa modaliteten och i någon mån äfven pil nativiteten skall framstå någol Stl nLtr ogrumlad, Delta 

försök it l" af så mycket större intresse, som man under de sena sie :1ren i [llH större utstr~ick

ni ng börja t experimentem med dyli ka samman ställninga r och därvid med förkärlek anvii ndt sig just 

af bostadsstandarden som viLlsUi nds- och socialslåndsmälare. 

\ 



Första Afdelningen. 

Bostadsförhållandena i Uppsala år 1907. 

K a p. I . Allmän karaktäristik. 

Bosladsbesiklningen gnr till resullnl, alt 3, 14·3 fl'ågeblankeller, representenmde lika många 

arbe tarHigenheter , utfyllts i en li ghet med den fastställda Llndel'söknin gsplanen: :Hminston e i till 

rii ckli g ut stl'iitkning nU kunna las med i den sta ti s ti ska bearbe tningen. 

Dessa Iiigenheter beboddes af inalles 10,303 personer, el. v. s. något Ill e r ~in 2 "0 af Uppsalas 

hela folkmängd (n':imligen af den rättsligt-kyrkliga , däremot s~ik erli gen Mskilli gt nJindrc än 't/ ~ af 

den faktiska.) 

Lfigenhetern:1s förd elning . P~l stadsdelarna och efte r l<'i genhelskategol'iel' (I'urnsantal ) fram

går af lab. 1, de boendes fördelning af lab. 2 , ro[kll1~i ngdslälh cten i medelhd per Iii genhel af lab /] 

och per rum af lab. 4 . 

Redan en haslig b lick på dessa tabeller låter oss skö nja gmndlinierna af arbetarbos lads

förhällandena j Uppsala. Under det att ltigenhe te l' Olll elt rum och kök utgöra ntil'a 60 °/0 af 

samtliga arbetarlägenhe ter, två r UIll och kök encla st 10 °/0 och öfri ga (»Ii.Lgre » btegori e r) 

något mer än 30 %, ulmärka sig Luthagen och li'öl'sUldcrno äfvensom Nya Svmtbäcken 

föt, en ännu Illera prononcerad öfvervikt af Ivärulllskalegori en (ett rum och kök ) på bekostn:ld 

af båda de andra, h varemot i Fjärdingen och Svorlbäck en båda »ytterkategorierna » göra s ig 

mera gä llande och i Kungsången båda de »högre» kategorierna (ett rum och kök och två rum oell 

kök) [iro starkare representerade än föl' hela sladen. Hvad be träffar lii genh eternas personbes~ilt 

ning (medelfolkmtingd), så är den relativt stark i Förstiiderna, Lulhagen och Nya Svarlbäcken, rela

tivt svag i Fjärdingen och Svartbäcken och normal - d. v. s. stadsgenoll1 snitle ls - i Kungs

iingen. Enahanda gäller om rummens personbesåltning. Kontrasten mellan stadsdelama Illed den 

strlrkaste och med den svagaste personbesållningen ~il" så stor, all medeltale t boende per I ~i gcn

hel om elt rum och kök i LuthrIgen och i FörsIödernrI knappast understiger mols varande trll för 

lr~l'um skategorien (lvtt rum och kök) i Svartbäcken och i Fjårc1ingen. Allra mest frallltr~i(blld e 

Öl· kanske kon trasten för enkel rummen (ett rum u lan kök), dtlr del i Förstäderna i medelta l 

kOlllmer lllf'r ån en half gång till Sil många boende p:l ett rum som i Svarlb ~icke n. Örver 

llllfrlld la get ~ir lllol siitlningen mellnn sladsdebrnrl i fr;i ga otn l:i gcnh e l.c rn<1s ]);i dC' rUlll s<1ntrtl 



Tab. 1. AI'bet arlägenhet er i Uppsala ål' 1907, fördelade efter stadsdelar och 
lägenhetsk at egorie r (rumsantal). 

Stausdelar. Ett kök 1 Ett rum I ~1L~(;'~[;1 I T V:l rllm l ':~;d '~~~ I Ett mm I'M nu"l' Samtliga 
lutan rum. ulan kök' l i kök. ulan kök. i kök. I och kök' l och kök. I kO'ltegoricr. 

----------------~~--~----+--

I 83 I l Luthagen 

Nya Svartbäcken 

Svartbäckcn 

Fjä rd ingen. 

I_Ku.ngsängen 
Först~iderna 

Hela staden 

G3 

35 

30 

22 

59 

215 I 

2 [ 

[[I 

I VS 

lOG 

lG9 18 

89 I 2 

6~8 1 

114 

I I 
B75 

I 

n7 I 61 4 
I G 2i7 10 1 

I 
624 

143 
39 II 

326 
10 52:1 92 834-

454 I 27 II 631 

36 : I 1,855 I 319 II 3,H 3 

I 

- Anm. 9 lägenheter om et t rum med del i kök dela kök tre och tre; antalet rum och kök i denna 
kategori uppgår alltl;!l till eudasL 40 ' /2. Af de 9 liigenhetel'llu ligga 6 i KUIlg-sil ngcn, 3 i Fjärdinge n. 

Procentt abell t ill tab. 1. 

Stadsdelar. 

Luthagen 

Nya Svartbäcken 

Sval,tbiicken 

(''järdingen 

Kungsangen 

F'örstäderna . 

Hela stadelJ 

5,, 1 
10,8 

9,' 

2" 

9" 

32,[> 

20,8 

14 ,1 

O" 
l,s 

2.9 

2,5 

3" 
O,s 

2,0 I 6" I 21,' I 
LUl-ha- g-e-O-----+--2- ,-, -'- 3,0 f' -1-,,--

Nya Svartbiicken 29,s ] 6.1 l 
Svart bäcken 16,3 28,0 

Fjärdingen 14,0 15,4 

Ku ngsängen . 10,2 24,5 

Förstäderna 27,4 12.9 I 

10,' 

l ?,5 

,13,8 

3.1 

He[a sladen . -,--,--,--,-,-.::.10.::.(i ,0 100,0 I . ]00,0 

I
I 72 ,, 1 

Gl " l 
44, J 

43 ,9 

62,7 

7 1,1) 

2 ,6 

9,' 

l G" 
12,0 

11 ,0 II 
4,' 

100,0 

100,0 

]00,0 

100,0 

LOO ,o 
100,0 

I 5f* ,2 I 10,1 :: 100 ,0 

~4 " I --:-11---:-
20,2 17,9 I!l ,~ 

14,9 3 1,7 II I!l,fI 1 

7,1 I 12,' III[ 10" 
28,~ 1 2R,8 2() ,r, 

24,' 8" 20 " 

\ 
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o('h pel'sonbe>;tdl lli ng så pass genomgftencl e o(;h rl'ilpp<l lll, <l tt den synts mig liilll pJig som utgångs

punkt föl' den a na lys (lf de l kal'<lkUiristi ska fö r Uppsnlaa rbetnl'l1es bOf:: ladssoc: i,d a gruppel'ing, som 

iil' en af denna afhancllill gs ltufntduppgiH er. 

Tab. 2. Den i arbetarläg'enheterna boende folk m ängden. 

~1:1dsJela!'. 
Etl kök Ett rum ~lt:(t~:~ T rå rum '~~:;;d\~~~ Elll'llnl T v~ I'Um l Samtliga 

ulan rmn. utan kök. i kök. ulall kök. i kök. och kök. och kök ·ll kategor iel'. 

------------------------
Lulhagen 

Nya Sval'tbiicken 

Svart bäcken . 

I 

Fjärdingen . 

Kungsängen 

Förslädel'll<l . 

l. Hela staden . 

. Luthagen . 

Stadsdelar. 

Nya Svartbäcken . 

Svartbäcken 

l\järdingen 

Kungsängen 

Förstäderna 

Hela staden 

47 362 12 4a3 

14 3 206 1 G 1,455 290 II 2,118 
106 301 39 86 1 43 1 1,740 

iS 176 12 436 173 874 

6B 284 49 33 l.905 4 17 2,751 
18 1 225 Il 1,9 12 I 148 II 2,477 

57"0 1,239 71 103 3 6,931 l ,m Ii lO,39!{ 

Tab. 3. Medelfolk m äng'd per lägenhet. 

Ett kök Ett rum med del Två mm Ett mm T,'å rum ka le-Ett rum I Ilsamtliga' 
lutan !·um. utan kök. i kök. utan kök. och kök. och kök. gorier. 

' . 2,3 3., 4" '., 3,8 
2,3 1,9 ,., .1 .• 3,9 5" 3,4 

B,o 1,6 L, 2,. 3,1 4,3 2,5 
2,., 1,7 '. 3., 3,0 4,. 2,1 

2,9 1,7 2,7 3,3 3,6 ~ " :3 ,3 

3" 2,5 i>_ . 4,2 5,5 3., 

2:1 1,8 2, ~ 2,9 3,7 4 ,6 3,3 

.T :1g ha r cl rl först all redogör.:l fö r s tadsd ela rnas inbör des läge. R undl stadens centru m, 

S tortorget (och Dl'oltni ngga tnn frfl lll öfver Nybron), li gga Svmt bäcken , Ku ngsi:i ngen och , P:I 

nnd ra sidan Fyri s, Fj~i rclingell . De kunna a ll a tre ka rakUir isel'as som !ildre, ime s tadsde la r; 

i utkan te rn :1 ligga Lutlw gen och Nya Sva rtbåcken, som uppstå tt som fö rstäder ,"il Fjä rd ingen och 

S\'a rtbäcken. Skolga ta n u tgö r i b~da fa llen gråns. R unclt kring sta dspla nen har slutl igen -

såsom rednll i inledningen skisse ra ts - HI Xi l u pp en hel kr<1 ns af rörsUi de r, ohämmade tl f <1l1a 

hyggnads föreskrifte r . De y,'iste r om Fyri s belägna rörsUidel'lla , Västra FörsWderna. lim Sta bby

lund , Erik sd::tI med Enhngen och El'ik slund (till sam mans ofta benä mnda L ulhagen s fö rsWder) 

Srl ml elI pii de ~ f' n R l'C tiren fra lllvll xc l, änn u mycket !Rllcl slllii ssigt rl rbetnl'~am h till e, I~ rik s be r g', 
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hehigeL pr, Sl::ldsskogens m:uk. Hein del Mriga inom slarlsgl'iinsc l1 Illell utom stadsplanelI beliign:1 

om!'tldel viisler om Fyris hell' i int et :l. fsecnde fÖl'slndskul'ftkWr ulan :1 nslutcr sig omedelbart syn

nerligen \'iil t ill F'järdingen - som eU slags villak\':nlel'. Dc Östra F'örslfldcl'I1a bes t;", först och 

frHI11s1 :lf den s. k. V[\ksnla~tnden (försti'tc1el'na Karlsbol'g, Salnecke och Pelterslund) samt de något 

:ipriclc1n bosladsklun gor, som i dagligt tnl heniimnas Gr~insen (Wgenheterna Ala, Johannisb:lrk . 

. Jnhanneluncl och Jolwnnislund). Bil skulle mfln vidf\l'C - 5:.150111 skelt i hälsovål'dsniimnclens 

;"lI's lJe r~ille J sel' - kunna hänföra hein otlll'ådct mellan sladsp1aneg r~insen och st:1dsgl'<ll1sen fr ;"IJl 

\'ak salaslnden riiknndl j \,tistlig rik tning ner till Fy ris (el. v. s. Renhållningsverket, Sofie

Iund , Knkelfnbr iken, Tllllga rn, Rosenvnll, Sålunrl 111. fl. »Higenheler "" möj ligen också I({dbo

g;"irdc). Della ;"innu Ui.tnligen s\'ag l befolkade onwtld c har i yj ss mån arbetarförstadskarnk l ~\\' 

(liksom r. u. ;lfven deh' is de yUersta ])nrliem:l nf Kltngsilngen) och bildar en ntlgol stl niir 

snmlllnnhiingandc räcka Hnda från Vflk sala!== lnden. 1~ 1ll ell e l'lid har vid nl'be larbosladsundel'sök

!lingen !11 0m \' flk snla sladen endast del lilln SofieIund J'Hknats till Östra Förstäderna. OIllJ'tldel 

me llnn NYfI Srfl l'lbt\cken och \"nksalnslnden ru· c!:-IJ'emol obebyggd l, och de rå gårdarnn utnnföl' 

sln (lsplnnegt-H nscll nOJT 0111 Nyn Svarlbi\cken kunnn för ingen del göra nuspl';lk ptl ben!i mn ingon 

föl'sl:HI, förutom nlt deras sociala brakt:l!" sWmmer mycket Yii l öfverens Illed Nya Srarlbiic)(cIIS: 

Tab. 4 . Medelfolkmängd per rum . 

~l(l tl sd c l ar 

l 
Ell rum I I l :1 Samlli g~ 

lm kök I Ett rUll1 me(l de l !'J\.n rum Ett rum Tv å rum I kalc· 
uI~nrum · l ul:1n kök , i kök, ul(ln ki'lk ,! och kök" och kÖk" j god c]'" 

I------------------~--~--
Llllh::tgc ll .. , 2., ... 2,' ' .. 2,1 

Nya S\':1l'tlliickcn 2,3 1,9 '" Z" l ,' l ,' 2,0 

SvarlbHcken 3,0 l ,' '., 1., l ,' l ,' l " 
Fjiirdingell 2,4 1. , ' .. L. l ,' 1,5 1,6 
KlIngsiingen 2,9 l ., 2,0 l ,' l ,' I l!. 1,8 

Förstädcrn::t 3" 2,f. ~, ' 2" 1 ,~ 
Hela sladen 2,7 l " l " l ,. ~l l ,!! _I,! 

Sl.ad!'delnl'l1as sociala. hufrlldknrnklru' ha l' i del Rlol'n hela besWmls nf lrlge l. Svarlh:"j('ken 

Iwh l'lIn g!'iingen ;'t t'O öf'\'e l'Yiig:mrle ll a ndel s\'iil'ld c n~ hu!'vudsi\lf' Il, Ni\rhelcn lill sladens cenlnnn o('h 

vii I ock~:'1 till jiil'll\'~j gssl.nlion en hal' hnl'vid varit besUimll1:111clc, H~il' li gga bnnkcl'Ila , posl.- och 

I.rlcgraf'slalionert1:1 och on (lel IIOLcl1. IJ llfvuclgfl lol' ;"\1'0 Dl'Ollni ng-, Vaksala-, SVrl\'lb~jck s - och 

l\1\n gs:;iingsgalol'll:l; i and l':1 rummel B:lng!i l'ds- och I(tlngsga lol'nn samt Ösll' :1 J\gnlan, 

1;'jiil'Clingcn dominem .":i nf uni vel'silele l. Hill':'il' dell akademi sk:1 vildel ens hur"ucls[i!c, 

::;nmtlign unive l'sit el.s in !==lilutioncl' li gga hiil' oell srl godl ~om nIkt shld cntnalionC'J' llfl. T-lnrvudgntol' 

i\ ro Dl'nllJlillggnla ll 01'11 S'y ::;:·doma n~g:l t : lll . IbJ'l1:"i ~ 1 Ifli',jli g-e tt Skolgfllan " 
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Lulllagen ör n~irJlla5t all betrakta :50111 ell antlex till F'j ~il'diH gl: lJ. Dt..!::is Il ;tg ol billig,ue 

hyror ot h pa S<t IlIlIl <1 gtmg relativa nru'hel till universitetet hill' gjort den till boslad.s b 'ader för 

sludclIlcrn il och fö l' llledelklassramiljer, som genotll .:iludell li lliH:korderillg eller uth)'l'I1ill g af !'lIIII 

bidraga till sin utkoll1st. S;u'skildl torde pensionel':1de ':illlbe lsmrlll och ,Inkar eller ä mbclsln iill 

g~irna uppsöka del relati vt fridfulla LulhJgen. Dessutom ii I' denna stadsdel i stor ub ll' ~j cknitlg 

skolkvarle j' på grund nr n~il'helen till s[l\,[d [Iögre alllll ~iJJJla htl'ovc rk e l som e lem ental'Hirovcrkcl 

för flickor. Bu fvudgato l' äro SkoigalaJI Dell Sysslomansgat an, men d':i hela Lulhagen i 1l1 j'ckcl 

Lllp r~iglad grad iiI' e ll bosladskvul'le r, iiI' skilllladen mellan hufvudgalol' ocl! bigator häl' ej pel ],1ngt 

lI~il' så utl)l'~iglad som i de I.re g::lmla stadsdelarna. - Om Nya Sval'lb~i (;k c n såv;'i! som om F'örsUicl e rn<l 

gnller, all dc p.l grund ::l.f sill I[tge redan fl'ån börja n an lagts som Umligen rena ::lrbelarslmlsdelal'. 

N[lsl eft er st:1dsdelshigel ö.r husens (tider och byggnads lil l s t ~lllc1 ar betydelse föl' hostiidernas 

!:iodala gru ppering. I alla de tre gamla staclsdel::ll'llu finns det god t om ga mla fö rfallna hus, ej 

:-:iil lan »clege llel'erade- borgarh us, Iwi lka så god t som u tes lutande bebos af ::l l' be lal'e ocll obemedlade 

personer . Stl iFj~irdingen " id Orre Sloltsgatan med biga tOl'Il '1 l\ sgrii nd och Gl'opgrnnd. i Sva rl

biick en vid Dragarbrutlllsgalan med tills tötande parlie r a l Klostcrgata n ocJ. Lilln egatan. I KUllgs

~i ngen finn s det ickc någon ga la , som kan fullt j iimrönls mcd Orre S lotlsgntnn e ller mcd 

Dragnrbrunnsgnla n i SvaJ'tbäcken. Mes t j':-lIllrörl ig synes mig Kun gs<lngsgalan "a ra (mi ndre Dragul'

brLltlnsgatan). 

Som stö rre gamla al'belargalor i en e ljes örver v~i gande borgerlig stadsdel iiterstå alHså SOIll 

mesl typ iska Drngarbl'unllsga tn n i Svarlbäcken och Öfre Slo llsgal:m i Fj ~irdill gen I b~l da ra II et l 

äro, som sagd t, de ilufvudsakligen af arbetarc bebodda husen niislan undantngslösl himligcll 

J'örfaJlnn, Och Lifven n~ir man för öfrig l i LI e lller(l centrala kvnrleren stöler p,."t arbetarhus, 

ska ll Illan ofta finn::!, all deras byggnadslilIstånd li.ill'lIlal' 111 yekcl öfrigt nU önska e ller ockst"t all 

de inlaga ellofördelak ti gt läge P,l tomten, ;'im giu·dshus. A r s:lrskildt intresse ~im hLir vid de fu r 

Uppsalas gam la sladsdelnr S~l kat'akltiri stiska »bollclkvarlcren :o , fÖ l'e tl' ~ldesv is beWgna vid SrnrLbiicks

och Kun gs~ingsga lorna sUllll ärre Slottsgalan. Gill'dan,;} ;-11 '0 11[11' ofta ganska slora e ller riiltal'e 

djupa Oell försedda med ett vid lyftigt sys tem ur gå rdshus" I dessa ofta mycket prim itivt ill riilla Ll c 

gårdshus, ej s':-dlan med ingång från niirmas tc bakgata , bol' va nli gen elt par il fl ere a rbetarfamiljer. 

Örver hufrud hlget torde g~lI"d slrlgenhe l e r jfun te vindsl':-Igenheter bilda hur\'lldboslacls lypell 

för de " id de egentli ga borgul'gatol'lla bosatta arbelnl'll c. 

L Svartbiicken och Kungsängen kunde Illan ta la 0111 ickc mindre ~in tre a rbelnrbo::i lads-

" typer: l) de i de nya kvm"lcl'en i slndsdebrna s utknnter bcl':-I gnn arbelad.w sttldcl'l'w - i Nya Svarl

b':-Icken öster om j~il'llv':ige n (Öslerpla n) och i Nya Kungs~ingen - !l\"ilkn P~I grund bolde a f del 

relativl billiga Iiiget och den stöl'l'e bostadsl'ymJigheten liill1pligen kunna sammanföras med dc j 

.F'örstäderna. och Nya SV.1 rtb~ick en norr om Skolgu lan 1 belii gna lill en gemensam typ, lyp I, 2) de 

1 Genom faststiiIIandel af den nya stadsplanc n ar 1880 tillkommo l\'cnn c nya Svarlbiick s:;; tadsde lar oc h 
tvenn e nyn. Kun gsnngsstadsdcl:lI'. I hcskrifJlin gen örv cr planen föl' »utvid gnin g och reglering af s iade n Uppsala » 
($amlhl{J af kommU1wln stadvala/en föl' Upp snlct Stad, ." id d. liT - 72) bcniimll es Nya S\'arthii ckcn norJ' om Sko l
g-atnn mr _stadsdelen )l il Svnl'Lbiick:;; nelar », Sval'Lbii cks- och KUlI gsiin gsOml':l ll ena 1':1 andrn ." idan jii1'llvii gcn _stads
tIelen lluI'do" l 0111 llorra SLaIlIIJfl l1<1II », Kyn Kuugsii ll ge ll pa ;\ lIdra sidall ;-; LranJlJodgat:1 11 för »sl;ul stlelcl l pH K lIng"-
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gamla arbeto:\rgatom<1 saint H) ck vid utpråglmle borgarga tor btdägna CJlsl ,lka ;u'\)clarl:ig8I1hd crna 

(mest gål'ds- och vindsltigenheter). Ett slags öf'vergftng IJl cllun 2) och 3) bil cla ti ,If .> bondkyaricrcll ll. 

- Fjärdingen saknar he lL och hiillel lyp I, Lulha gen synes få sin hurvuclk arakUi r SO Ill a rbelur

stadsdel af en Färstiiderna Uimligen ntirslående typ och sakna!' l'ecbll pa gnllld etf .':i il! riu ga 

å lder full sliindig t typ JI ; de örrig;) stadsdelarna företräda , sum sagcH, nii sLan ulesiuLa ncl e typ L _ 

Skillnaden mellan Sva rlbHtken och Kungs~ingen best:"u' däri , all typ l Lir mycket rikare före lr~idc1 j 

KllngsängelJ. SIutligel1 skuHc Illall kunna lala om y tterli ga re en typ, som dock kn3p]Xl SL har en sh 

utpräglad egenkarakWr som de tre hti J' n':imnda. Man kunde k~lIa den fÖl' den enstaka arbetal'kasernclJ. 

Hiirmed skulle hell enkelt Illenas hvarjc gå rd om ett flettal Wgenheter - ej frlmiljebus ~ so m 

uleslutande elle r i myck et öfvcrviigande grad bebos af nrbe tare och SOlll ~ir beh'tgen vid en åtlllitt

slone till h ~ilflell borgerli g gala. Dylika ka sel'ller kunna för ärrigt förete en myckel sk ilj<1ktig karaktär, 

a lJleftersom J e iim stadens hus, ägas af arbetsgifva re el le r Hro s. k. röre ningshus M\'enSOlll 

efter b ge och allm,'i.nl b yggnadst ill stånd . Hvilken mil de kunna spela rör sladsde lal'tlfl.s allJ1l~inna 

bostadsst ruktur skall framg:, ar d et följande. J det öryervågande antalet fall synas kasernerna vara 

ramiljekaserne l' (med två rumslägenheter;' 

Återslå r nu <:lit se, i h \'<:ld mån dessa olikheter i a rbe tarbefolkningens fÖl'cleluing Inom 

stadsdelarna kunn<:l belysa de t p,-ipekade motsa tsförhållandet mellall stadsdelar med sta rk persoil

besä ttning per arbe tarhigen het och slol' rikedom på normalat'betarlägenltel er (tvårumslägenheter) 

och stadsdelar med svag per son besått ni ng och jälllrörelsevis riklig förekomst ar s:lväl en- .:::om 

trerumslägenheter. Till den förl'a typen hÖl'de Förstäderna, Luthagen och Nya Sva rtb~i cken, till 

den senare Fjä rdingen och Svadbäckell. Kungstingen :;luUigen bildade en mellantyp med normal 

personbes~i tlning och mer än normalt antal så räl tV:t- som trerumsHigenheter. 

Sammanställa vi nu håda indelningsgl'undern n ~ byggn ildstypen (bostadslypen) och kal c

gOl'ifördelningen ~, blir resultate t följ ande: 

Lulhagen: två rumskal.: stark, enrumsk.: .,vag, lrerulll sk.: svag; byggnads lyp: 1 kombinerad 

med (III och) IV (kasernlyp). 

Nya Svartbäcken: tvånullsk.: slark, emumsk.: svag, lre rulllsk.: svag ; byggnadstyp: l. 

Svarlbäcken: h 'årull1sk.: s vag, elll'umsk.: stark, lre rumsk.: s lark; byggnadslyp: I I och HJ, i 

In inc1re må n 1 (IV). 
Fjärdingen: t,, ~u ·utll sk.: svag, enrumsk.: s tark, tre rutll :;k : stark; byggnadslyp: Il odt JU. 

Kungsängen : lvårumsk: s tark , enml1lsk.: svag, Irerumsk.: stark ; byggnads!yp: I (och JV) , 

11 och IlJ. 

;in gen ell er södra stadsdelen •. - i\lahända hade uet \'a riL lämpligast aU belliimll:} SV fll'lbäå eJl nUlT om Skolgatau 
för Norra Sva rlbii.cken. Då jag valt all kall:l den Nya SvarthäckelI, hal' det beroll på, all stadsiiikaren i s in hälso
vl\.rdsberätte lse sedan län ge tillbaka al1\'iindt denna benämning. Ösle rplnnomradel företer visserligen ell socia l 
bland-t)'PJ som i mycket skiljer sig fran Gamla SvartbtickellS såviil som också från Nya (Norra) Sva rlb iic!.;ensJ men 
det är ännu alltför lunnt behyggdt för atl kunna räknas so m egen s tadsdel. Större skäl \'ore det d,t alt snmmu nsW 
(le båda nya Kungsiing'som rådena till en egen sta dsdel, Nya Kungsängen, med en mera enh etli g. Förstäderna täm· 
ligen närstående lyp, men hlir erbjllder !-!;atuflfgrällsningen (brtd(' mol (len gamla stadsde len oelt mot föl'sUi(lerna) 
s vft r ighetel·. 
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Fb rslildern~: l\"ftrulll f' k.: stark , ennllll sk .: :;;r;.lg, Lrcnllll ~k.: svag; IJ )'!:~-gl li.l dslyp : 1. 1 

I I'r[ lg'U 0111 elll'LlJ11sWgm dJeler (samtli~FI > Wg ]'e» kalegul'ier) "iro dc ol ika sta dsdel,mla reprc

sClIleraclc P;I följande sii lt: Förslåderna ~:1,8 %, Lu lh~lgen 2i,G v/o, Kllngs~ingen 26,3 o 0, Nya S\'arl

biickcll 2\),7 0 / 0 , Srarl bii tkcn 39"1 °lu aell F'j;'il'dingen 44',2 °.'0, Il eJa sladen 30 ,7 %. De l! inbördes 

urdlliugclJ Ill ellan slad~clelarna är ullger;"\r el en, Jll all kunnat v;inla, om m a n gii r ut jfr<'l ll , all bygg

lwdslyp I skall llledföru !tlg clll'ulllsfre kvens. lUöjligen kan IlKt ll fö r v:"1l13 s ig öl'ver all fillna,utl Kungs

iingen har relat ivt färre enrumsliigenheter ~ill Nya SV3l'tbticken. D .. i emell ertid elll'll111skalegol'i en ulOtl1 

sin 11Uf\'Llclbes ltlmbdel, enkel rull lmen, intteh;"tl ler ylterligare ell pur, ris~e rligen g<lllska f<:1lali ga lJi 

kalgoriel', som mera Jl~irtl1a sig de egentliga familj ekigenh etent3 , kan del vara skiil a tt hill" uncler

~öka, i l1\'ad mtll1 dessa kunna förrycka ordn ingen mellan slndscleIUl'l1::1. Föl' enkelrummell enbart 

blir ordn in gen: förslii derna 14·,1 %, Nya Svartbäcken 18,! 0 /0 , Lulhagen 18,.1 %, KUllgsiingen 20,3 %, 

Snlrlbäcken 30,9 o/v och F'j~ird in gen 32,5 0/0, hela sladen slutligen 2 1,9 %, d. v. s. precis delJ 

riinlade. 

Und er:;ökes nu lill ytlern lera visso en st ad.:;dcl, som fö re Ler alla Ire byggn,ld:-;lypema l1LIg"Ot 

sa niir utpri.iglaLle, llled afscenc1e pil deras förh{dlnnde lill kategorilördelllingcn, I. ex. Srartbii ckcn, 

:;<1 befinnes först och fr~illlsl enrulllsprocenlell vara sY llnel"ligt Itlg hos typ I, hög hos lyp II 

och Il"igol Wgre iin stadsdelens genomsniltspracen l Itos typ IU. Prof ha lagil~ cndast lor 

tre smärre di:;lrikl, som kunnat anses karakt:irisliska rör Iwar Sill byggnadslyp, Österplan

områdel för typ 1, Dra gm·brunnsgalan f(,1" typ II n t h Svarlb:icksgatan fi)r typ III. Anlalet 

undersökta I~igcnhe lcr i 11\'[\r oclt en af dc tre grupperna ;"ir 157, 1~·9 och 79, StlllllJla 385, allbil 

~I t::;killig t mer iill 3/; nf alla Svarlbiickens :lrbetarWgenheter . .r;nnullsp l"lJcenle ll fOr de tre gruppema 

blef 24,s 0/0, 46,9 % rcsp. 35,.1 % , i dell för·sta gruppen allts;", L. o. lll. rnilldrc iin el1l'u msprocenteJl 

för bttde Nya Svartb~icken och KUlJgsii ngen, i den andra s törre iin l,'j ilrdin ge;l:'. En liknande under

sök ning af Öfre SloUsgalall (med 1\sgriincl och Gropgrilt!d) , SOlll i L"jiirclingen represenlet"ar typ 

II , har gif\'il lill resultal, nU denna typ hiil· utmiirker sig fö r lllyckeL hi·)g cmutllsprocenl , ej minch·e 

än 55,2 % af in alles 14·5 liigcnll eler. cUlra.!" 44.,,2 % {ur enkelrummell enbart. Föl' Kungsiin geJl har 

slutligen en undersök ning a.f Ku ngsiingsgal<ltl illtill Hilllll1csplalladen (t. 0.111 . IH· 41 och 52), 1J\' ilketJ 

gata "ill lliirJllas t kan nnscs representera typerna Il och III , gifvit till rcsu ltal4G % en rul1l sUigelJ

heler - :>2 °10 enbarl cnkelrum - af 98 IiigenIteter. 

Del f,'lt' viii allls;\ <.1tJSCS bestyrkt, all cnrulllsliigcldlclen ;"i r en specialitel lör typ JI och alt 

den iir ganska rikt före h·;:idd iifven hos typ III. F'örklaringen lorde va ra l"öljande. L b~ldadcr<1 fHllel! , 

\'a re sig det ä r fr:lga om typ II ell er om lyp 1l1, iira arbe l.arhllsh,'dlen relativlonu i eH eller annaL 

afsecncle defekla eller undernonnala. Anlin gc ll bcs t(l de af" eli enda person ell er al" eU pat" ensam-

I Hr ad L illhagen IJelriifl"flr, mr\ del reJflll nu frflmhnlla s, <llt denna stadsdel SY lI C:; erbjuda s törre sViu· i;;

heLer ii I) någon anllall ifråga om ålskiljll ndel af de lVrl slom sociala huf\"Ucltyperna, arbetarbefolkning" och horgar
befolkn ing. Silrskildl torde detl;) giil la ensamst.leJl de kvinnor. DeL förefnIler. ":Olll 0111 uuder:;öbrne hill" i nrlgot 

stor ulsträcknin g ::dgjOl"l dc h ' isliga fallen sil, all de kke I"öranledt undersökning. Så har Lutllagens undersökta 

a rbeta rfolkmängd kommit att fö rete CH nlprii gJad förslfldstyp. Au sil hlil"vit I"allet torde r. ö. ocks;. bero p:l, all eU 

par stora bserner med föreLriidesl·is barnrika familjer (dii""f en arhel.>:,g-ifrnr(>kascrn) komma all spe la en opropor
tionerligt .~tOl· roll. då hela a nl alet arbct:ll"liigenheler hilt· iir sil litet. 
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::.liwllllL' , 1'.iOl"n dcla bo:,lad (ej siil1all iildl'e kviIJtlor), eller ut.:ksa af barnlösa iikla par (stundom lIlyckeL 

g;:ull la ) eller al' fönlldral' med endast e tt i l elt par I H:! IIIIUflvi.ll'andc baru. t'örklarilJgc lI till della föl'

hilllancle ~ll e l' torde Jigga dels i atl viirdal'lt c ej g[i rlJ:l ~e barnrika fnmilj el' 50 lH hYl'esgflster, del:; i all 

bH!' l innas relnl ivl 1ll ~'lIl g [l vilJdsrum, bl·ygghu s.kamrnl' m. 111 ., hvi lka lämpa sig bil sl 5011' <-:nkclnllll (oclt 

ellkelk ök). Som ytler Jigure s k~U krill tillkolllma , all. Jurt-, l.jus- och i a llmänhe t ulrYll1l11csförhållall 

de lla tll 'O nog Sil dåligrl i de gamla g."I rdarn::t och dessa p{l den grunden mindre himpliga för 

barnrika familje r, föJ' hvilka de rymligare bostäderna ställa s ig rör dyra. All typ II företer en 

tinnu högre cnrumsprot:ent än typ 111 kall ej fön' .. i ll '-\. J allnlänhet tir nalUl'liglvis fatt igdom ueh 

;"tldcl'dOlIl ni'tgonti llg långt Illera kal'aktti ri slisk l rör dOll fölTa ~in rör den senarc bosladslypcll. 

KOlll lner h ~i l'lill , all g<\l'd ~karl sbgenhel ern3, som i all lll ;'il tll el (framföralIl just vid de bi\.ltre galoma) 

besl.il nr ntnl Oell kök , spela en \'i ~s roll l IDS Iyp III. F'öljande samlllansliil lning ar eli antal inom 

~lad ," pl[tn cn belii gna gi.i rch;korl sWgcnheter kan ge en fö resUillning om dera s k[1legOl'ifördelning: l 

Slausdclar, 

Lulhagcn 

Nya SVil l'tbUcken 

Svul'tbiicken , 

Fjärdingen 

KungsHngcn 

Staden inom stadsplanen 

Ell rllm och Elt rum ulan I':U kök utan ']'\' :"1 rum och l Örriga SamLli ~a 
kök, I kök , ru m, kök. liigcnh etel', kalegorier. 

I 

12 17 

37 

05 

28 

116 

II 

27 13 9 

5 

57 

4" 
45 

169 

At,ers!;'I!' rörkla ringen af olikheterna i fö rekollIsleJI af IrenJlllsliigenheler, Slickprofvcll föl' 

Usterplan, Dragal'bl'llllnsgatan och Sval'lb .. lcksg::tlan :-;atnl för Öfrc SlaLI sgalan (Åsgriind och 

Gl'opgl'iind] odl för Kungsängsgatan g,Hvo i :::ill hel hel del resultat, ,--om rramg:u' af tabellen ;"1 

mot stående sidn, Ilva rYid lIncl er :::ökning,;;oml'~i d e tla betecknat s i nu ll;llllJld ordning: Sval'lbtlcken 

I, II och III samt F'jä rdingen II och h"ungsftn gen 11 I II r ll er de i Il\'arjc dislrikl öf\el'v;'igande 

byggn adslypel'lla, 

Af tabellen ... yne ... fralllg[l, at t trerulllskatcgoricn ;]1' rehllid svag hos lyp 11 - s<hom m,lll 

ju ock~;. kunde yii nla - mytkel slark hos Iyp III :-:a llll l:!a nska stark hos S\'a rtbtlckclIs J- lyp, 

lXt el1lellcrtid de ab:::o luta lalell för lrenllllskategol'ien gcnolllg[lende [11'0 sl11,1 , kan del anses nI' 

beltorvcl p:\ kalladt ::tU 1l i."lgo t n,l l'mare mflll:-: lra dellna higellltclsgrupp - :ll'islokrrtlclI IJlflnd nrbe

tarh.1genllclernn i UpPi;a l ~L J\l:l vi för :-: l crinrn oss sladsdclnl'll:ls ordningsföljd med al'seende prl 

denna kategori. Dell \':11': Snlr!IJ;'icken IG,2 0, O, I<'jiirdillge ll I ';! ,o ° o, Kungsiingen 11 ,0 Oj oj , Nya S\'nrl

biickclI !) ,9 0/ ." l<'örslii dcl'llH 4',9 % , I,ullta gen 2,4; u/o ot ll hel;) stnden JO,. u/o, Allts,"t: dc gamla, inre 

stadsdclarn:1: :-: 1[11'],; trel'umsk'ltegori ; (k IlYH/ yUre : s\'nt; , All OsLcrplanomr:"ldcL uppvisar Stl 

I Dcl bli i detl.l :<nlllllHllllwll t!' fU rtjiill:l II iiullla s, nH bl alHl SVflrlll ii\.:ksgalnll s :14 l\':l rllm slii gcllltel c l' 7 att
ICt.;kllnl ,; i'/(j Jl) [!;mlskal'l slii r;cnll etcJ' odl 1, l;l nd lJrngnrbnulll s;;abllls ;,~J c lld :J,~ 1 S, All. proporti onen giu'(l sbI'1sliir;-en. 
l.etcr iiI' ,~fl lll ytkcL Illindrc fÖl' I)ra gnrl'\ulltl !<gnln n ii ll föl' ::i\,:l 1' \1,iids\::,nlH Il hcror \'iil försl uc h friim sl 1';1, :JU mcrlc1· 

\:dcl arllcl:u'l!i;;clIlJclcr per ;;:11'( \ ii I' Hl )'c kct :< tli rrc fiir dcJt fijJ'I 'n ;;a lll ll ii n li) r dctt :>e narC, 
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Enrumsli'lgenhelcl". T d il'lll11sliigcnllctc\'. Trenlll1 ;<lagenllctcl'. 
~ Samtliga 

Und c rsökJlill gs· 
ahsoluta absoluta ahsoluta kale-

ollldidcn. i Ou i °0 i"" gode\'. tal. lal. tal. 

S"fl rllJiickcn I 39 24,8 a2 G8 ,G 26 16,0 157 

iO 46,~ 59 40,s ~O 12,8 149 

II I 28 35,4 34 43,. 17 21", ifl 

I + II + III 137 35,6 18D 48,1 63 16,.1 385 

Hela Svarlb~ickcn 246 39,4 277 44,4 101 I G" 624 

I"jiirdingen Il 80 55,' 54 37,2 I I 7,6 145 

Hela Fjärdingen 144 44,2 143 43" 3a 12,0 326 

Kungsiingen 11 - 111 45 46,0 41 41 .8 12 12 ,~ 98 

Hela Kllllgs1ingen 219 26,s 523 ti2 ,1 92 11,0 834 

::ö lark lrerul11skategol'i jämfördt med hela Svarlb;kken beror dels !Ja aU re lativ t mcinga r;'lI

strtende nrbelarfamiljer bo h':-l l' , dels P:"I all typ I I, som ,11' ganska rikligt förell';"idd i Srarlb;'icken, 

~ir s[, svagt försedd med denna kategori. - Anllu mer ;ln hos Dl'fl g[lrbrunn~gal:1n framlriidcr 

typ II hos de båda lvfll'gfltorna, Klostergatan och Linn("gnlnn (med fördelningen: l rUIll: 50,0 % 

resp. 4·;J,5 % , 2 rum: 39,r. % resp. 47 ,s ulo och 3 rum: 10,r. °lu re .... p. 8,7 % ). S\'nrlbfi cksgnlnns 

höga lreru111sprocent :11' ullryck föl' en relnlivl hög »allllliin » slandnrd . Kllngsg[\lan företer en iinnll 

högrc trel'\1111sprocenl och låg enrlllllSprOCCJll. I motsats Illol llvad fallel iiI' med Dl'a garbrllllll sgalalls 

ll'Cl'llms liigenhete l' , ill' dessutom inneboende icke vidare va llli gl i rare sig Srartbiicksgatans e ll cr 

Kungsga lans. Drngal'brllnnsgalans lre rumsWgenhete r förde genomgCtende en låg slnndal'd. 

R esultaten af ell uppdelning nf arbet<1rbefolkn ingells en·, lvtt- och lre l'ulllslflgenhe tel' ga lli

och kvarle l'\' is kunna sammanfattas sålunda. Vid dc centra laste g:llonm ligga i regel slom borgar

gårdar. Arbelal'boshldel'l1a [i ro hii r relativl ofta Ire ru1l1 slflgenhcte r; dock ;'iro enkelrummen fle re 

(ofta vindsrum), Af1flgsnar m~tn sig nu n;igol frflll stads('en lrulll , pMrfdl'ar Ill a ll fo rst trä ngrc bi

ga tor med mycket gamla hus. Häl' bo mtt nga ga mla och fattiga arbetare. - Sftkerligen ligge r 

det en viss sanning i salsen: ju äldre hus, ju :"dclre in vtmft re. Enrulllslngenhelen ;-11' 11<11' L o. m. 

dominerande öfver rum och kök, och Irerumslägenhelen blir yllerligl såll .... ynl. Gfu' lIlall Srl ridare , 

Iflllgre ut mol stadsutkanle l'll3, kommer Illall till nynre och bredare galOl'1 då r åtskilli ga sloril 

flrbelarka sc l'ller liggn. Wi.r förlorar el1l'umslägenheten Lill slor del sin betydel...:e1 och lre rurnshigen

heten gör sig p:1 nyll mtil'kbarl gällande. Annu ell steg \' idare för III i ~ taclsclelar med enb:lI'l 

eller å lminstone öfvervilgande ul'belarbefolkning, dnr båd:1 ylle rkategorierna alllmer Sl11iUlit ihop 

och lV ti rumslägenhelen nbsolul dominerar. - Så sku lle :dm ins lone en vandring genom S\'arlbiitk en till 

V<1ksalaslaclen från Svarlbåcksgatan via Dragal'brunnsgnlrlll le sig. ~"ö r heIn Gamla SV3l'tb':ick en 

~ir Wgenhelsfördelningen följande: 1 rum: 4-413 U/o, 2 rl1m: 39,6 ulO och 3 rum: !G,L °, 0, d, y, s . 

ungeffu' Fj':irdingcnsJ encb sl med tLlll1l1 mera pt'ononccrade yllerkalC'gori f' l'. 



Kungsiingc ll förel er ur :lrbclflrboslfldssYltpunkl en Inincll'c kOlnpJicemd bild iin S\'nI'Lbiicken. 

Den lilln fy rkanlen Vflk sn lagrtlnn ~ J5.l'nr;'igC'Il-Ban g~ I'd s- och ÖS!I'n Å ga tol'l1;l - illnll cs cndast 78 .n~ 
belnrkigenhelc r - företer kfltegol'iföl'de lning'cn 4,3.6 %, 42,)) % och 14',1 "/0, d. \', s. en bild som 

;'innu Ill e r ~in Gnmln S\'nrtb:'ick en liknar Fjtird ingen, En jiimförelsc med Kungs~jngsgalnn :-:Y11 e::: 

ge vid h:lIlden: all d en na gala nlldel es gifvel InAra tir ,lll jilmföra med Drflgcll'hrunnsgfltnn i 

S\'a l'lbö cken iin med S\'mlbiieksgat<:ln , hvilken sen:lre ga lulyp synes s:lkna Jllot s":lrighE'l j KLlllgS

iingen, I de nY<:lre kvarterell krYlllper fÖI'~ t enrUlll S- Ot lt sedan lrel'Llnlskalegor ien ihop, 

Det skulle ha \"fll'it af StOI'l inlresse att i cle lrtlj kiinna husens ,i ldl'J' ocb alllll~inlla hY8'gn:-tds

lill sltllld.' I brist p[' en dylik stat is tik kan Illflll nL'gorlunda hjölpa sig fJ'illll !il! nll med siffror 

helysa lendensen till ji\mförelsev is hög ålrler föl' a rbelarhusen i dc centrill n kvm'lere n genom 

en sta ti slik öfver fördeln ingen i tr~ihu5 och slen lltl s, d;'. n~imligen lr;ihusen inom s tndsplanen i 

hvnl'je filll m~h l e Jnses som ~lI dre ~in 1890, j rle inre stadsdelnl'na i al!mi\IIIJCL s;'ikel'ligen bet.ydligt 

;'\ldl'c "in 1800, Viii en ;11' 18S13 ve rksliilld byggll<ld~riikning2 befanns clet, all ,71,7 % ar samllign 

hon in g-shus inOlll s tadsplanen VOl'Q lriihusj nf ll e hus, SOIll berörts ar 1007 års a rb eL1 rbosladsunder

.:;;ökning, \'01'0 7G % Lri\hus (inom sl:-tdsplnllcn). Föl' Knngsiingen iiro motsvarande pl'ocenUt'tl 

74.4 % resp, 70,7 0/o- För de öfl'ign stadsdelarna saknIJ s specifiterIJc1e uppgifter föl' ;"\!' 18DR, 

e tl vi ;lter till 1870 års folk - och bostadsräkning och jtllllrÖl'3 dess s iffror med 1907 ;"II'S. hlir 1'C

sullnt pt följand e : 

Sval'lbäcken 

Fjärdingen 

Kungsängen . 

T riillUS i <J/o :lf s:l ml- Trähus i °, 0 ilf hus 
li ga bonin gshu s med nt'betarbostiidm' 

år 18i9, fil' 1907. 

7 1,7 

71 ,5 

77,4 

72,7 

72,9 

70,7 

Undcr den v~iI niistan absolul siikl'a rörul s:'ittningen all Ll'iihusens antal i förhållDnde till 

s:lllltliga boningsh us <:lfsev,irdl minskals sedrtll 1879 icke bloU i Kllllgs~\ngen (fnin 187D till 189:~ 

med 4 %) ulan i,lfven i S\'arlb~icke n och Fj.:irdingen urI' f, (j. sid, 12, not 2) ~ synes de l s:'1lundrt 

tyrllig t, a ll <:l rbe ta rlägenhe te rna i SV[\J'tbild en och Fj ii rdingen före lri\cl esv is tiro heHignn i g~llb 

hus (trilhus) ell el' I'ättare, n.tt nrbelarhusen i regel äro 5ldre ~i n borg:H'h usen, Djremot ä r de t 

C'j siik erl, all detsamma ä r fall e t med Kungs~\n gen, Den y tl ersta delen nf denna stadsdel bär ju 

ocks,"\, såsom ofvDn påpekats, i viss mån prägel nr modern arbetal·förs lad. Uncl e rsöke~ ilrhel<:lr

liigenheternas fördelning inom ntlgon [If dc I,re inre stadsdelnrna. f{tr Illrtll e tt ~'inml s lnl'krtre in

\.ry ck af deras anhopn ing på gam la förfallna lr;'ihus. Af Svm'lbiickens stenhus med nrbf'trtl'

Wgenh etel' [iro Il,'ira hid flen beHignn inorn Ös le rpl anolll raclel och vid Kungsgnlnn, Af stndsdelens 

! St:llisli k öl'l'e r husens 5tder meddelas i uen s tora SHths iska und ersöknin gen 1~05 oc h i Niirnbergs· odl 
An gs hul'gsundcrsöknill H'aI'1HI, l'ömnde del nllmiinna byggnadslillståndel i de b[ltlil s islniimnd:l , 

2 Til l>. Aa j J{, BJlule$ jemli1'8ben'itlclse åre" 1891- 95~ s id, 35, 
l För he ta st:lden inom stads pli1nen 1':l1' ~ triihuspl'ocelltcn ~ ti r 1879 7{j "o, - Genom :lll sa mm:lnstiilJn illl , 

talet. t.riihus :'i l' 1893 med hela antalet honingshus ,lr 1905, fl\. vi föt- tlelt:l :1 1' en " ll';ihl1 s pl'occnl~ om (1-1-,6 o o, Hetn 
:lllt:1 le l h()nin g<: hu~ \':\ 1' ,lr t~()~ 1,4,27. - - 7e Rjlulf'8 j('m'lt'sl)el'f'iIlf'I ,~f' Ih'rtl IP()f ~{).'i, s i,J. !)O, 



snlllllign J. I'hc lnrltl genheler :'iro bol't :H 4/5 belilgna i tl':'ihus, aJ Fjiirdin gens 111el' fin 4 \ af Öslel'plan

Olllddc ts 2/3 oel l :lf SVfl rl.bi\cksgatnns liknlcdes 2/3, R"tde Dr<1 gfll'bnlllllsga lnn och Ofre Slottsgn li1ll 

;'iro 1llpriigl:1.d c Iriihllsgntor - nf Dl'flgnl'hJ'lll11lsg-nlans nrbctnrliigenhclcr ;11'0 9110 helilgna i tJ'tih tl s, 

nf Ofl'c Slol tsgnlntls propol'lionsvi::: ;'innu fl ere. Af S\'fII'\b;'i cksgnlfln s hus med :l I'betarW genhclcr 

:'i ro GO "/ 0 nI' II';'i, nf Öslerplflll s endast 4C) 0(0; under del nllt s;"1 pft ll \'al'je hus med J. l'hetarlti gen

heter komm er i medelt rd 2,1 för S,'arlbi\cksg::tl.all och 8 fnr OSlel'pbn, iiro molsynrnnde medelt al 

fÖJ' lrtihnscn i fölTn fa ll et 2,4, i (lel sennrc 4,,;\, föl' stenhusen '1,8 och 1,9, Föl' Drng:nbrunllsgfll<11l 

kOllllllrl' i g€'llolllsnitl 3,2 nrbeln rl i\genheler pö hvarje hus, D:l nntllrligl\' is slenlmsen i regel :'iro 

:"tlski lli gl slön'c :'in lriillusen, synas iifvel1 dessa siffror beslyrka uppf<1ltningen 0111 :uhcLa l'lfi ge tl 

h ~tcrna:.; kOllcenlJ'nlion ptl de :1ldsla eller S;-llllsta husen,' 

Del kan i delb snmll1nn hang f'öJ'lj:'infl anmiil'b s, nU Iriihusens geJlomg;'icmlc höga :i lrlcl' 

j de i1ll'e kV fl d cl'en bl. n, hu sig 1I1ll'yck i synnerli gen smf! l<1kh(ijder iif" f' nsom i fil( slenfolf' 1l 
,'nnli j:!'en ;'ir mycket I:'\g och d;i li g,2 

Bell'Mfandc hyggJlndsmaterial el. kan tiIWggn,:::, all d:'i fl'tl gefo l'lTI uliiret j;'imte slen Oell trii 

~ifvcn uppta git pIn nk, S;"I har Hl ed pJnnkhus helt enkelt mennl s s(ld fl nl hus, som icke b il anscs 

vn l' fI li llr~ickligt vinl el'olllbonadl. I må nga fnll ha dessn hu ,c.;, m'il'lllast knrnk\;-II' af ulhus, Ina ll e!=; 

ha 'fl? hus llled :l l'belm'I;:lgenhelcl' beletkna ts som plnnkhus, diirflf 27 i F'örsUiderna odl 12 i Nya 

SV.'l l'tbäcken, - N:"lgl'a rtl hlls Il a uppgi fvi ls- besltl nf b;'lde trCt oclt 51el1 ,3 

Jfl g yill lill slul fl' J Illh;"tl la, nU del ej s ', s[U h,lIl, i all synnerhel cl;i del iiI' I'n'lga n om ga mla 

:ll'belargtll'clar', kfl ll va ra I'örenacll Illed vissa sy,"trighelel' nU konsekvent genomför;1 en viss besU-im 

ningsgnmd för hvad som Ofver hu f"ud sknll Jll ellas m ed ell boningsIIlIs, F'ör rI e större :lf dc gfllllln 

g:"trclarnn iiI' det niigonting knrakliil'i sti skt, all en hel mrlllgd SI11:"t IIIlS Oel l fl yge lbyggnnder linder 

tidernns lopp foga ts lill de först uppfi',rda byggnndcl'Il<1. D;I slundom ti ll p{l ki'lJ)e l som liga pn l'

lier .11'0 af sten, somliga nf t I'ii , bil del hela bild ~1 en den mest brokiga. s:lflll11JngyU ring, Isyn

nel'het ;1 1'0 vissa prrrliel' af Dragal'bnlJlnsgntan illuslrnli vn i delta <1 fsecnde, Vid dennn undersök

ning torde den I'egel n följts, fll.l nygelhyggnader I' ~l knats som sjiilf:.,liinc1 ign hus, S;ol slIarl de sakna t in re 

f'ö r'bindelse Illed hufvudhyggnaden - i hvarje 1;111 0111 v(lningshöjdcn e ller lflkhöjden vn l'i l o lika,~ 

Uncler s;"lclana fÖl'h :'lil:lIldel1 knll del slundom hälld fl, alt den i bostadssltltisliken nllm<"inl 

nl1v,:inda indelningen i galulllls och g:'II 'dshus fål' en n[lgol annnn betydelse ;'in den egenlligen ~il' 

I t\f Ös Lerpl<lIlS 157 nrbel<l rliigen heter ti llh öra 44 Vak salngalatI 34 (dess nllrn ylters tn 11 :1' ), en gärd af' föl'
.o; tadsl.yp med B gnml a ll';ihus - en li gt h yresgiisternn s uppg-ifter m:"tste husen ha uppförts nllm senas t IS7(;, 

2 Antalet hostäder, Itvi!bs golf yla ligger under Ill<lrke ns ytfl, utgö rfl enda s l eU rillga mta!. s lI i Fjiirdingen 
II. i S\'urtbä cken endast rl. Ön sk ligt h<lde må hii nda varit, all uppmåtning skell, sIi Sll<ll'l go lfn·ts höjd öfl'er mark e n 
kunde m isstii nk:t s I'<lm <llltföl' liten; enligt gällulHle hyggmHlsordn in g' sbll ett boning-srtlms golf li gga min st BO cm, 
öfl'er niil'lTI:l s le delar af bade gata och gå rdsplan . 

. 1 Är I Si9 6iknndes inall es 52 sil dana bonings hus, - För en icke byggnads lekni sk t skolad perso n iii' (let 
shwdom ej så liill aU en da~l med led nin g nf ett flykti gt p:'iseelHle afgöra, nf 11I'<ld material e tt hus, O1 l1 rn hiil ~t eH 

gnmmnlt., bes llll' ; !'lasom också fnun ga r nf en del nf und ersökarne hegR ngn a mi sstag, 
4 Så som fOl'lIluliil'et i dennn punkt njljls Uillts, iiI' det tyclligen omöjligl nU åt~ kil j<l tr å hll!" (pli .~ nll1l11a gllr,I), 

;<om Il a samma v~ni n g",höjcl, bes tå af salllll101 hyg-gnnd s l11flt e l'inl oc h hii/l:1 iirn sfll11manhyggdn e ll er hlhla fri s tåen.l e 
(gatu hus ell !:!!' gl'm1!:' hu s), ,f:l @' hal' (lock i;f\'e l'!~'gnl mi g om, :111 rl f' nn n lilla oegp llllig-IH'1 sn kn:lJ' nll jll'nkti!'k he Lyd elc;p. 



afsedc1 :lU 11 :l. I allll):'inllel ~1I1 ~0:; ju gtlrcb llll:-;cl va ra Jllindcl" ,,:'inligl i f0l"ll fdln.lldc till gft lldlllSel , higcl 

i del hela sä rnl"e. \'rl11i n g~nn:l och l'Ullltncn mind re, inredningen lind e rlii g~e n. O. s. v. - S'in fulla bely

{l el"c :,orn Illind el"\' ilrdi ~ bosl;1 dsly p fri!" gtlrrlsli'lgenllel cn (,lllellerLirl fri rsl Il as dc Illoderna lIYI"cska.:,;e r 

n('l·IHl. - ]J:"I dr p"f1 nll:1 g;"l rclurI1:1 hil l" gtll'(l shllSel stundom nii sl.a!l k :1 1".'1klil r ar ulliII s oeh ;'il" då 118 l lll"

li glri :-; mind er viinli gl i l"i.i rk"d l:1ndc till gnluhusel. Slu mlom bn del dock oeks;"1 \':11':1 rÖ l"l1 ~imli g:1 rc, 

dii t. ex. g.'1l tt h lI ;:;.e l cnd:1s l iiI" el i sln gs pol"lhlls (Odl tOlllten djup oclt slll lll) . I tah. :j hft lILl~"e ll 

1,8t":lkl:'irisernls cf"ip!" s ill 1:'i g0 prl tom len. G/(-rrls!tus ilr hus >belii gel in P:"I gtu'c\en 1>, :>Illcd ul g:",ng 

Ptlclasl (.fvef· g;.°lnl c ll ~ , ft.irhi (ell er genom) gal llhu o::c t, eller ocks;"l ' lll ol bakgn La; ntlgon g:"lng hell 

('llkf'1l dc nlindcl'\' :irdiga hn."-cn p;"1 grlrc1e ll. Med (1'isll ;"11flc 7111 8 h:11" ll:'irtll:l sl men:ll :, lanc\tJms ( l~ rik s

hel'gol Gr:'in"enl ytt er.;;!.:1 del0!l Ilr NY:1 S\':ll" lh:"ld;c.Jl () .. 'i . v. ) ri k,]' ;"tllllinsl.onc bilS, f'O lll li gger ('Il. gorlt 

stycke fr tl n .'ltldl":1 lills 0(']1 icke "id g:1 I ~1 r llr'r i p:a lulinie, Ill ed fri f' l:h~ nrl e ga ll l- re~ p. g:"l rdsl llls II c1l 

enkell icke sanl tn:lnbyggdl s:"lda nl.] 

Tab. 5 . Hus med arbetarläg'enheter fördelade efter läg'et på tomtell. 

II 

I Ii 
Sl:\llsile l:ll'. (:nlllll\ls. IHl'affri- (l;'lrilsll\ls. Diiraf fri-

II F,;· 
:-il1mrna 

strlende. "l;'ie rHl o. s:tiiencle hlls hu !'. 

Absolu/a tal. I 
Lutllagen 1'1 3" 20 40 

Nya Svarl bii ckcn 65 49 52 43 122 

I 
Svarlbi:ickcn 127 U, 96 1 i 224 

F'jii l"dingen . 80 1 ~ 58 11 144 

I Ku ngs,;ngcn 120 49 108 [,G 220 

Försliiderna 88 7,1 44 3~ :1 8 lin 

H ela sl:.1drn . 4lH ~ Ia a92 18(1 52 !las 

R elali1·ft Inl. 

Lull! rlgc n 28., 14 .:1 G9 ,4 40 ,>; 2,0 100.0 

Nya SV:1rtll:i.rken :) :1 ,~ 10,' 4 2.1, :15.2 4" HH),o 

S\l i\t'lbiicken n6,. G,. -1 2.9 7 .r. 0,", 100,0 

'''-HI'dingen rlfl ,:' 12 ,2 '10,:1 7,G 4 ,' \00.0 

Kun gsi.in gcn 52 ,.1 2 1,4 ~1 7 ,2 2'1", 0,< 100,0 

Försli.iderna f11 ,7 4 3." 2fl. (I ~:1,o 22,-1 \00,0 

l-Id a s[rld en . ~2,1 22,7 41 ,.' 19,8 5,5 \00,0 

l l (;öl.eborg~\ll(l e rsökllill gen (S/alisli.<:k Arsbol; .för GiJlrboJ"g 1905". sid . 4.08) h :ll" Loningshlls kamkliir i· 
sel":1ls ]In följande ~ iiU: . ll va d skall riiknn s :>;OIH el! Irns'? l :111miinhel 11 :)1" Iriir ,len regeln f,",]j ls. :11t etl hus iiI" cn 
hY1grl :1d som ligger frit t eller genom IIl"a lHlul\11" ski l.i es I"r:ll1 nlldrn l.ygg-n:1(!er . Men :l f\"ikel.~c]· fr tlll donna regel 11 :1 

g-jIJ]"L!':, siirskildL irrn~n ()111 g';Il·,l ... llll."~.n. Niir niilllligcll g"alnhuscll 11.'lf1 en . fly ;.{cl, i hl"il kcn tiigenhcte r .~llnlli~.~, lill 
I lv i lk a 111.'1 11 (lj kUIlllaL komm:1. :1nn:11 :111 g-c ll flm alt l':1 s<;ern ~:lLl1 l l1l !' ('I. lldl grw lell , !,;I Ir:11" dcnll:1 fl yge l r:lknals .~ U!ll 
(I II j!:ir,b llll "; . • __ T ydli ;{ lI' i ~ ;; :1111111 :1 t .... >I f":1ri!l .:..;-,.; ... iill ~""1 df'l ~ vid IIlin nl1,]('r,.; .... klrin:: :1I1\·ii lld :1 . All n:! ;;,,1 likll:lnde 



T~l b. [) gr l· et! gnns kn god förestiillning om kontrasten Jl lc ll clll de gUIlI Iu sla d ~c1elfl rna Illed 

dera::> kring ('n lning giu·t! liiU SOltlllll fl llpack;1cle lJUs Oel l de nyares rela li vl l> öppna byggllad :;s~i.tL>. 

- hfom Österplanomrtl rl e l oclt de nyare .Kungsi\ngspartienlfl nr otks[i del :o öppna byggnacbs[ill el» 

l'örhtirsk<lncle. - Snrskildl JlI ;,sle del röl"ll <'i ll ande, all flflriiclcll::l pil de gamla g;"\l·clarna ej s~U lall ligga 

liill fn)1l1l"ör sFilfva bOllingshLlse n ~ fönsler, \'~ic k a hygien iska betiinkliglle ler. De (hell och hitlleL) 

rri~blende husen - II Vi llw kallske riiknats tl ~t gol god ly ckligt ; Mminstollc synas de böra 11·a -ya ri L 

lIere i Kun gsiingcu - kUllna ptl grund sttvftl ,tf sitt afJn.gsna Wge som sin i all1t1 tinhel IIJindrL' 

.... oli t! [\ besk[\ffenhel i likhet med g;"lrclshu':::en snarfls l rtikna:; som IJlinclervti rdig·a i rö rll ~tl l;lI"!d (: til! 

ga tuh usen (i Itva rje fall iir deras Il yresYiinl e i regel ringa). 
BelriUfanclc husens \"aning shöjd mCtslc jag inskri."tnka mig till a ll tlltI tli"lrk::t , fllt lre- oe ll fler

\'Cln in g::;!tus med [l rbe Ull·l ~i gen !l ele r eml<lsl rörekolllma i ell rilJga 1'[,1011 oc lt all de i dt.: större och 

l"önltiltll igare stenlt usen liggrlllde "l rbelarboshidenw i allm:ilthcL ;iro v illcl s l ~i gcll llcter eller ellslak,l 

porlvakts- e!!er gilrd:jkal"l ::iltigenll cler.! KiillarY;"tn ingar (solllerrt·IILgrj·Ulingnr) iiro prak ti skt t,lgel 

okiiml::t. i Uppsala. D[irel1l01 kal1 man, 5:lso m II Y::;"; ' fnnnlliif"t s, antll~irka, nlt elI ::; I.or c181 urlJflar

liigenhelcr liggfl yllersl L.ig·l: el l l"ör!t;"dlumle :jO lil nulurlig(;tl i hög grad iJefonlrar fukl otit kylu. 

Dylika »föl" ;::; ta r Cmingar» tim ona tllitldcr"~irdi ga i röl"il i.l.Jla llde lill lIiil"lllasL orre, stUtldOlll l. O. IJl . 

otks .. i ltigre i taket. 

Tab. 6. Gårds-, vinds- och rena g-atuläg'enheter, stadsdelsvis. 

Ab so lula lal. 

Sladsdelar. I 
({ e I a l i \. a t a I. I 

l:ånls lägen- VindsHigen- Hena galu- ~atl;- G~sliir!ell- Vindslägen- \ Hen a galu- Tillsam-

_______ -,-_:!:hc:='c:='·:.... -,-_:!:he:='e:='·:.... -,-.!:w:;;.ge:::n:!:h:::e,:::" Co·' -'-" -.-:':::.lla:::.n::,s .'---!--'!he:::':::e '·:.... __ .!:hc~':::el". liigenhe~~ 

G5 47 Iii I 57,0 Luthagen t,B 

1 5,~ 

1;3 ,6 

13,2 

10,1 

li,s 

100,0 

100,0 

1100,0 
100,0 

100,0 

100,0 

LOO ,o 

Nya Svarlbäcken 

Svartbii.ckell . 

Fjärdingen .. 

Kungs~lngen 

Förstäderna . 

2 t O 95 :)09 Gli 34,2 

22 t 85 ö t 8 6
3
': .• 4

G 
II ö5, .. 

11 0 'Iö t73 ., 3Ö,7 

268 89 477 831 32" 

2 t 3 40 378 631 33" 

Hela staden. ---,1 ,:...08::c7_~_3_' 5_i __ ccl :.c,70:...2=---~-";!c::,I-'-4 3=- I 31,0 11,3 
- -

kan siigas om dc ,;lora lyska undersökni ngarna sy nes framgå ar exelllpcll"is följalJde ci lal ur Aug&burgsltlldasök
iliugclt (sid . 1!J): ~ Wohngebiiudc isl !"li r Ull S jcLles ZUIn \VolJllen ulld zur Hauswirbt.:liafL ci llr!crit.:lJlele Bauwerk , 
wckIJes e ll lwcder freisielit udcr VOll alJdcrcII durch unvcrbundene ::iciJcidcwiindc gelre lllll i,;L. 

Observera aU heteck lJingen :o fri s läende hlls ~ i min undersök nin g kke 11:1r Il ågontill g med dct "öppna bygr! ll ~ltJ:;

siiael~ i belydelsell _villahus . (med lriidg;'inl) all g-öm. 
I Del s latistiska. materialct iii· ifråga om huscns v<lnillgslJ öjd i del Jlii.rm;t:; le oanv;ill~lbarl af dcu uuleu

nilJgen, all somliga undersökare medri.iknal \·indsvållillgen vid .1llgif\·:Hldel af husens v<lJlillgsliöjd. somliga diircmot 
icke gjorl del. -- Ål" 18!:l3 hade endnsl n "lo (117 lJus) af snmtliga l.onillg";;lll1s itlolll s lad::: phmcl1 mcr iin:2 dniJJtl",u :; 

lIöid , en dast 2f) hlls 4· oclt flerc V:lllill g-:\r. 
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Tab. 7. Gårds-, vinds- och rena gatulägenheter, kategorivis. 

Lii gCl1 helska l egol'i e l' . I Gål'uslä~cll - ,11"01 " , ,, , ,, I. I H e laii.· " 1.,,1. 

Vindslägcn- Hena gatu- il Tillsam~ Gårdsliigen- i VinJslägcll- Hena g alu- Tillsalll-
beler. helel'. . lii gcnhelcl'. mall!; . helel'. helel'. lii g-c llli eler. 

ELl kök Ul311 rum 8:1 ÖÖ 90 II 215 41 , 4 16,7 41,9 wo,o 
ELl rum ulan kök 243 18 1 265 689 35, ' 26,3 38,4 100,0 

EIl I' Llm med del i kök Il 17 Il 28 3!J,s 60,1 100,0 

Två rum utan kök 13 15 3G B6 11 2:l,2 41 ,7 100,0 

Tvil. !'lUll Illed del i kök 100,0 100,0 

ELl rum och kök 6~8 120 1,107 1,855 33 ,!J 6,5 59,G 100,0 

T vå rum och kök 103 9 207 !ll!) 32,:1 2,8 64,~ ~ 
S;lmlliga kategorier 1,087 3.4 1,702 3,143 :14" 11 ,3 04-,1 II wo,o 

Ar del af ganska underorclnilcll iJllres::ic alt veln. huru Ill tl lJga arbetarltigellheler som ]iggi.l 

j 1:<1, resp . ;bt e ll er 3:e och 4<e vflllingen, di i hvarje fall de l ho,-i lach,;lIliss förh:t1lanelc, SOlH bestå r i 

a ll en bostad ligger a llUör m:lnga trappor upp, praktiskt laget tir ok~illdt i Uppsala , ii I' eld diir

emot af eH ganska storl in tresse ::tll. veta, IJUt'LI m:\Ilga som ligga i vinds v ~lHingen , hvilkcl Wge i de 

fl es ta fall kan betecknas som Ininder viirdigt. 

I ta b. G hal' gjol'ls en fö rdelning stausllels vis, i lab. 7 kat egoriv is, af samtliga a r betar

Ii"l genheler i gårds- , vinds- och rena gal.uliigenheter, hvarvid g{u·ds!J usens vindsl;1genlte ler icke ut

skilt s frå n öfriga g;Olrdsliigenhelcr och d essutom dc få fri släende husell sam manförts Illed gMds

husen, dtl båda dessa husl(tgen anl.l gils varfl ufverv,1!!andc lllindervärdi ga. Då denna senare 

sammanslagni ng emelle rtid ur vissa sy npunkter år n{lgol oegenUi g~ skall j::t g onllltlmna, all sflm lliga 

i fl'isl:'tende hus hcliigna al'belarbosläCl er i Förs Uidcl"llft Upp g;"l till 121 (:1G CI1- , SO lv{\- OeJI 5 tl'e

rutnsWgenhete r) , utgöl'nnde all 1 s<'\ Ifl ,:! u/o, och all de i Lul.h:l gen to rde Uppg:l till 10 % , i Nya Sval'l

båcken till IllellfUl 2 och tI 0, 0 . 1 Fura::; nu de i fri sl .. iendc h us be liigna bosWderna t ill gruppen 

»l'e ll <1 ga luliige ld le ler», Sa komma slad .. :illeIaI'l1Cl inom denna grupp i följande ordning: li'öl'

~ l ~idern a, Kung~iingell , Fj;'il"llin gc ll ~ Nya Srarlbäcke Jl , Lul.ilagcn Oell Svartb~ick eJl . Med afseendc 

p,1 förekomslen a f gatubgenl lCte r i nllm;"inhe t (;"ifven vindslti genhe tcr ) kOllllll<1 stadsdelarna i samnlH 

ordnin l:!, cllllas l mcd den s killnaden a tl Lulllfl gcn kommer afgjordl sis l oclt Nya Svarlb~lck en 

alldeles jiims ides Illed Kungsiingcn . Vcl tll· s:Hillvida ganska intressant a ll obsenrera denna 

ordningsföljd, ~O Jll Illall till en vbs grad torde kunn~ a llse frekvcllsen gtu·dslc'i. gcnheter som CH 

Il1tllal'c pil graden a f rcsp. s lfldscle ls »bol'gcl"lighel». Lulll ugen hftr dell sl0r:;ta g;"u'dsbgcllhelsfre

kvensen ; denn a sladsdel hyse r Od S:I, som vi snart skola se, den proporlions vis minsta arbdal'

befolknin gen. Sval't biicken iiI' visse rl igen i mindre grad ;"in Fjtirclingen en » bol'gel"li g ~ stadsdel , men 

il and ra sidan t·lI· dell i IJ ögre grad en ha\ldclssta c1 sd el, hva rmcd torde följ a allhopnin g al' flere 

Fjiil·llirl ~e ll s oc l! S\':ll"thiid,:cJI ;;: fri slilentie JllI .~ iJlI ·~' mnla ClIllasl en arll cl.;ldii gell ll d Ii\'rr l"ldcrrr . 
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hus på tomt en.' Nya Syartbiicken äl' alldeles gifvc l lå llgt mi ndr'e borgerlig än Kt lllgsä ngen, nwn 
:I andra s id ' lI l ::.yua::; (Ic::is ö[lrd~hu~ vura af e ll del vi::i <l IJl Ja IJ ar t ;'ill ti c ga tttla sl;ubdclarIJH::; ; dl' 

'-1 1'U i ItllJgl högre grad fUl de s':-unre <t f de::;::;u direkt ansedda för iJo.-; ladsbruk , ~ lllll do lt t fullllik r iir

tliga Incd gatuhuset, ej $1 säl lan :1I\eo till storlekeIl . 

Vincblflgcnltctsfl'ckvensen {u' en betydligt tnillCll'c god tJI fllare P:l en slad::idcls ::ilÖI'I'C ..:I 1t: 1' 

itlilltlre grad af »borgcrligliet ». Della redan af dOll a ldetlllill gc lI a LL del sync.'; ~innu ::ivurU I'C all 

JilllJa e li likforl llig. kOllsekvclll ~cnomröl'b:tl' iJcsu-trnningsgnllld fö l' li vad som ska ll mOlla S nled Vill d 

(v ilJd::ivtuli llg) [in föl' li vad som ska ll menas med gtll'Cbltus. Henl byggnadsleklli :-3 kt to rde llJ illl SUIII 

ri lldsviini lJ g kunna ki.lrnkUi.riscra den ofvi.lldor br:1IldbolllJcll (i ll Y~!l'e hus) eller helt enkoll 01'\'0111 -

rör det öf\'ers ta hj ~i.lkl a gcl inne i taket heltlgllil , Ill ed l"öns tor och clcb liider rör:-3edda ctat;CII .2 J)e.-;:-3 Ll 

r illds\'a ningil l' kunna emellertid Vilra mycket ol ik \'':irdi gu, a lltcflur Ul kets konstl"uklioll . Eli siirdclt.!s 

lIliIH..Iel"vtu·dig typ ,"i l" »vindskupalJ :», med brutet illnertak , ona Cd·vell IIIed djup rö n s te rs IIl Y ~, lIlItlcr

s tuudom S<"I djup, HU endast ell mycket lilen del a f fllllll Jl et tu· bel)'s t [,[,ten vid fuH da gur. I·,;, 

det stora hela torde lila n 0111 a rbetarncs vindsb genhclcr kUlma :-3[q;a, all de i hög grad , fö lja Ined 

}'fldrd », [11·0 mycket kalla om " in tern och vamw 0111 SOll ll naren, - ,\Iöj lige ll skulle mall kUllII iI 

ka ra kWri !:icra dc stlmrc gi'lrdslägenheLel'lI i1 5ol solll fukti ga . - Se ri HU pa dc olika ;-; tadsdel i.1rllaS \·illll:f. 

liigcld lC ls frekv c;:n::i, :;tl frapperar del en smula! all Nya SVtlrlbiickc ll lOrder del! all ra sh1l" kasle. Odla 

förh tdlande torde i frCllnsta rlllllmel förk laras af den olllslfl lldi ;;helell , a U husen i deHlla s lad:;tld 

gellomgrlende til"O I ~,ga och alt CII myckel s lOl" del af dess cllI · Llllls l ~igenhete r ~il'o v illds l ~it!c ll1t elu r. ;! 

ö rve r bufvel tage l gel' lab. 7 oss en god hjLUp vid kOlTI1I 1C111a rcu a t' lab, G. 

Af lab. 7 /'t";:lI11 grlr först och fl';'ilnsl, aU de rella gi.l tul ~i gt! nIJ e te rlla ~il"O I"tdaliv l la lriki.lsl hJUl!! 

trenlll1S-, mtn ligast illom elll·u lllskalegol'iell och alt vil ldslLigcllhelcrna ~iro försvinn i.l llde fil i i iU III 

ti e l" fl högrc katcgorierna. Del vill med a ndra ord stiga: ju » I ~ig re » kat egori ju st0r re prot:ullL 

gC1101ll s ill ILige mimlervru'cli ga boshider. för all i.inH Ll Il tinmlre kUlJna bedöJlIi.l sil ll1ballllcl 

Inellan La bb. (j och 7, SilltlllWHSUiIl e l" ja g här procen ttalen fö r ll \'arje stön·c sladsdelsgrujJp inUl!l 

dc fyra Iwf\'lldkategori crna. Hcsultatel Ler sig på följande siill : 

E lt kök uta n ru Ul . I Ett rum utall kök. 

Stadsdelar. 1.'gGe"l'lll.dleo-Ie l .. I I .. " ~'e' ;l ll'hde'I." '. . RClta gal u- Gimls- Vinds- 1{c ll a galll-
" ",...- Higellhe tcr. lii A"enhe te r . lii !!enhe te r. lä genheter. 

Luthagen 29 67 

Nya SV3.ttbåcken 40 22 ö8 3G 3G 28 

SV3. rlbåcken . 31 17 5[ 35 28 37 

Fjiirdi ngen 33 17 50 26 21' ,18 

K ungsiiogcn . 4[ 23 :JG 40 28 32 

1,'öl'sliidcl"l1 u 53 aH 39 12 48 

Hela staden . 4 [ [7 ,12 35 26 'Hl 

I Afven Kuu gsuugens iildre kva r ter utmä rka sig fö r anhojJn ing il f ncre hus pil lOJll l ell . - On) ;)nJl"il ol"saker 
lill ilcn jiimförc lsev is slora gå rd sliigcn helsfrekvensc ll i S\'arllo iickc ll se ncda !l. 

1 Jfr SlockllO l mslttHlet·i"J·ök1Ii1Igen 1905, sid . 23*. 
,j År ISi tt ,'oro 11 o o af Nya S" artbiickens sal ll Wea rum \' illdsnu u. af :. ladeu:: ::i tlmtl! ga !J ,~ 0. 11. 



as 

LuLl Jagen 

Nya Svarlbäckcn 

S \'arlbäckcn 

Fjärdingen 

Ku ngsängen . 

F'ö rs lUd e rna. 

Heta staden 

ELl rum och kök. I T" ii ru m och kök. 

Gards- "j lids- Hella gallt- Gå rds- Vii lU S- Bella galu-
W~c lllte le l'. Jii ;!f'l ill c ler . Iii~e llll etet'. lii !.(clllletcl'. lii ;!ellll c lcr . liii-!clIllclcr. 

G5 

:12 

öB 

37 

30 

:JO 

10 :~ 'I 
5. 
56 

65 

6i) 

GO I 

39 

3 1 

36 

29 

30 

56 

68 

64 

05 

70 

Till dennn tabell kunna rugas rulj~IHd c alln l ~irklling;(l'. NYil Svarlbtickcll ulmiil'k cr sig itJ01 1l 

sClllllliga kategorier för t"ikcdolJl ptl vindsliige lJheter, i ~lll sy nllerll ct, S."t.SOlll redan ,-lIlIlJClrkts, inom 

clIl'Lll ll skulegori enJtl ; elel jjmförcJsc vis slora ::tn la!cl gii l'fl s liiget dlele r 0111 Lv ,'l rUIll och kök saln 

IIl<1nkil Jger med dd rCdalJ onlll,'im nc1a rö rll :dbndel, a ll gii rcbhusen i denna ::i lndsdel delvb tira af 

eH alman, Il tlgol biHll"e besKrdrenll et (i förh Mlalllle till sina ga tullu ::i) iin i dc gam la stadsd8lal'il::l, 

S\'::lr!b~ickt..' 11 fU l'etcl' cll ::i [orl a lllal g:Il 'dslii gClllJ(~ l(,I' om eU rU1l1 och kök , l".i~iJ'(lin gen Olll btldc ett 

n\lll Oel l kök och Id rum och kuk, KUJJ g::iiingen ullll i\rkcl' sig för sinn mtlnga rillcls-kök och g[Il'ds

rum, F'ör ::i [~i d e nJil fu r sina Illtlllg:l gi'l rds-kök aell gtll'lb-rulll, 1-1\'ad Lulhagen iJell'iHTar, stl obser

vera vi dcl cgcndomli ga förh:'dlandc, all dc rena ga tuli\ gcllh etema 11 ;'il' iiro i slo l' nwjorilel blaIId 

cllk clrUlIlltlCn, und er det aLL tV[It'u lll sk,-ltegoricn till 11;'ira 2/3 utgörcs af g[u'cl sL'igelJllClel' (om dc i 

J'l' isl[ICndc Ilu :; bchigl lct bo rlr~ik nas till ungerit!' hiilflcn), 

Föl' iinllll biilll'c föl'shlel::;e af betydelsen aj' förd clltin gc tl i g[lrd::i- vinds- och ö'a lulågenil elt.." 1' 

skall j:lg exellljJliri L'nl , JlllI'U den tN ::;ig ful' et t p:ll' af de förut framdragIla byggJlad::itY Polll l' tldenn 

för Sva rlb~ick cn oell Ii'jCl rdillgen blir fö rdelningelI ullryckl i proccnllaJ följalld e : 

(Jan.!s- I Vi nds- Hella galu- I 
Iiigclll lctcr, lii~cllll e\.cJ'. l iil!ell ll clcr. 

S\'aJ'l lJ ~il:k l!1 1 30,0 18,:. 5 1,,, 

,10,0 17,0 4:l ,0 

11 1 3 -1 ,0 28,0 38,0 

I'j lirc1ingcn 24 ,9 11 , 7 6:1,1 

Det öfriga Fj~tl"tlil1 gen ·l4 ,3 15,3 40,01 

Af sLirskildl iu lres,..;c sy nes mig i d CljJJa sanllllansliilllJing \' ;H'<1 .all ab~el'V el'il den höga pro

t.:e nlen rena ga tul iigc lJll cler och d C11 jLimförelscv is ltlga proceliten gardsliigenhclcr Ilo~ Fji"lrdingens 

[l-lyp, - Ar allL all duma lorele de gamla lviirgalorna i Snl rlbi"lck ell ktinnelcck nas ar n~lgol 

]ikJl:lnd e. - Jag h:n" l'l'dnll 1'(11"11\ V, ie\. ":17) :lII"lll;'t l'kL ;Ill ~ill 'd ~,;];"ig-e ldl l' tc l" ()(" 11 Villd "liige ll-



heler iiro niI gOl ding J,:'ll'.-.klärisliskl. för II I-typen, rIo, .. Fjiirdingctl ;;; IJI -lyp synes s;"l'skilclL det fDl'l'fl 

\'at'a fnllcL Om vi föl' tillf.'illel l~il11n:l vindslngen ll eLcrna :"1 sido oclt sal11ll1flnfrll'fl dem nl ed cif' 
I'f'lla gn luliigcnhel f'l'nil till en grurp, skulle vi för F'jiirclingen kunna 1:'itlb o:-:s en llppc1 0lning ilf 

11\':l rj0 I:'i gf'nhclsbt cr;rol'i i fö ljande I'yrn grupper: 

I) g;lluHi gcnheter tillhönmcl e typ II I, 2) gi'lJ'd~ liigcnh ele l' tillhörande t,rp I I I. 

:i) g:ll llliigenhclc l' lillhömnde lyp II. tj,) g:hdsliigCldlCtCI' tillhöl':llldc lyp II. 

Skulle vi nu jiilllrörrt :lila dessa fy!'rt grupp c: r ur :111m:'itl bosl:1 d, .. k\'rdit cl s!'ynpI11lkl. k0111111 (, 

ltn f\' llrli ni rc::;::;(' [ gif\'el vi :;: al.!. flllknyla sig till gl'uppel'l1n 2 o('h 3, GcnOl'Il en S:lllllllrtnsl:'i llnin ~' ~lr Ily rnn1:1 

ri'1I' d e~sfl hii;:::'gc grupper Ujr hV:l ljc lii gcnh etskntegori horde \'j k11l1 n:1 re. ell förc:;; l.i'dlnin g", om hlll'll 

alln grllppel'll:1 fi'f/'hiilla sig ti ll IH':1rnnclr.-. med :1fseencle P:"I elen fl lllll iiUtl:1 slnnclnrclel1, I':ll dy lik 

":l1l11llnnsl:'illning rör Fj:'irdillgcll har gi fvit till rcsu llat, ick(' hlolt :'t U gtl rd sl:'ig-e llhclcrna ,1 1' lyp III i 

.~(' nolll:;:nill :111deles nfgjordl :'tI'O dyl"rtrc iin gflt llli'l ~cll !t clel'lln n l' lyp II , lllfln iifvell aU g[ll'dsliigcnhcl r. rna 

i rtlllll~i nll pl. lap-el. IOl'dc .o;; titlln ~ i f! dYl'flrf! :'in galuliigenhetcrlla 0(' [1 tlett.'l icke hloU i 1'l':lga om enkcl1'llnl -

1lI f' 1l Illall l. o, 111 0111 kntl'gOl'ii'll rum Del l kiik, N ccl :lnst:lCndo proccnllal bcly:-,.'l Ilrll'llIflre dl'l1.1 On\(I(111H': 

" Yl'f1tl föl' ell nltn I.IL:III kök . 

Intill 50 Ull I)Olil l iG till 100 kr. 0 ,.)1 
0(1 kr. (iO kl', 7fJ kl', 100 kl'. dij l"i".fl'cl'. 

Samllig~ gaLuliigenheler t 8 29 !lO t4 

g:"trdsl~igen helel' It 2 t t t :-H) 2 t 

- - G:ltltliigenh, tillIl, Iyp II 22 28 BH t t 
(i;"If{I~liig(>nh, , III tt t 7 tt BD n 

H yr:ltl fijl' ell \'l.Im och kök. 

Intill I~~J lill I ~,() till I li,-) ti ll 'toO kr. (wli 
12f. kr. Hin kr. 17f, kl'. 201) kl', ,1 ii l'i"(\'Cl' . 

S:lmLlJg~ gallllilgen helel' t 9 22 37 t G 

g:"t l'dslii gen I lele l' 23 21 BO t 9 

G::dIlWgenh. Lill h , typ II 2f) 17 ' ,t tl 

n :u'dslii genh. , III 19 16 :1:) tO t 9 

Vid jiimförelsc mel!nll gatll - och grl rcl slägenltelel' nr S3mnl:l lyp, vis::! sig dc I'tll'l'a n::!lllr

li gan i regeln dyrClre ~ om dc inla n:igot S:I niir S:lllllll:l. \':"1 n ing'.",li'lgP, men föl' dc ii ll lyp lir 

ltömnde liigenhclcrna ;;;yncs det jusl vDm nilgol knI'Dktiiri::.:li skt, nIt. gfl lltb ~'e nhe lcrna lill en j:'i lll

förclsevi s stor procent iiro vindsliigonllclcl',' 

l Hela Jr',jii]'(lingen ulom Orrc Stotlsgfltan (Gropgriind oclt ;\ sgriind ) bar It ii!' :lnLagits lillhörn typ III. Xalnl'
li gen inrymmer denna >:ladsdel iinnu :il skillig:l srniil'l'C 1I '!YPp:l l' tier, ,Iiir lii!:l"enlr eLc l"Il:l i i',f\'c rl'iig-;Imle grad iirll ga tll
liigcllhf'tcr. Af s:lmlti!:l":l g":lt.II);jgcnl lctc l' lilllJiir:11lde I"jiirdinp-(' n 11lnrn (/. ~1 .. 11 "~: 11;11l iirn ~~ /"" villd~lii;;f'! ill ('ler , :"I f 

s:lmlliga gard~liigelltletel' enda;; 1. 14. "'<l. 



.l ag kan ickf' IIllderl ttla a ll i ,leIla .-:nmm,'l nllnnl! p;'ipckn. nl l mnll o("k::O:l i Slorkhollll 

I.:llnnöll ~t'l'a dcn inkllngelsen, alt dc i g;"m.lshll!-:ell hehignn slll ,"tIftgenllelern:l i mtt nga fa ll :11'0 dy

ra re :'in gat lll ölgenheler med samtlla I'lllll:::anlnl. F'öl'kla ringen till delta rö rh ttllnnde har mall "elnl 

,;,;t,kn ftil'i, . :1tt rl c rt!, g;"tl'den bcliif!'lla liigenl1etcl'Iln (0 111 I rum oclt kök) fr;u1 början ~'i ro i1l1'c<lcln 

med hi'lns)'n hnrt ill. med I:lmpligt afpar-:sad l'ulllsslorlek, anol'flni ng m. m" under det all dylika 

liig-enhcl('r i gntultllS ortn torde vnra rl'slol' nf hoslac!slIlrYln mcn, som blif\' i l ärvcr vid iJll'cdning('n 

af ,';; !ÖITC völ ninga t' ell er uppk ommi t i nedra hoUcn ptt grund nf' pOl'lg ~tngell e. d, » t 

Jag 11'0 1' IlII - nian alt döll'lllerl vilja f'öm eka sannolikh etell af d i)n Oryan cit erade föl'

k lnl'in g::ogl'l1l1den ..o....- nU mill mera generell:l förklaring, all. al'bel fl rn es gal.tllii genhetel· Ör\'CI'v,l g:1IldC' 

t i llhÖI','l rl e m)'('ket gnmla , ,mindervärd iga hlIsen vid higaloma, ger en biittl'c rÖI','i t:ie l ~e . Men 111::\l'k 

vn l, den tonic cndnsl "n ra nll lill ttlllpa prt de »horgerli ga . s!adsde lnl'na - Ilfl Lu rl ig! nog döi del 

cndast hii ]' kfl ll \'ö 1l"<1 bd om n;tgon skarp:l I'C' ;"d:-;killnad Jllellflll :'ild l'e och yngre galor, m ellan l:'i~p'C' 

o('h högre hu~ l y p c l'. 

Stockh olmsundersökn ingen iiI' h\'ad betl'itffal' hy rorna i g:llu- och g:"u'dshns den fö rsln i 
Svcrig(' fÖl'el::lgna, Dtt den Yidnre Jr gnn:::kfl IjJnlig ::t lt med sturre ~itr. ·ol' belysil (' n <l el fö re

teelser. ~om jag tycker mig hn iak!tngit fö l' Uppsnln~ "iclkoml11fl llflc. skall jng hru', i l ab, 8, :Hcl'ge 

deK": \' iklign ~le I'('sulta l i denna fr:iga. Undc J'~r,kll jngC'n omfn Unde endasL Ö~terllHlI Ill o(·h Kl\llg~ 

IIOIIll C'Jl. rnlda ;'::0111 typer för en mycket förn fim lig stadsdel och fö l' en nl'beln l'stadr-:de l. 

Tab. 8. Hyror i gatuhus och i gårdshus på Östermalm och på Kungs' 
holmen i dec. 1905. 

I Stadsileiat' och lii genhets
kategorier, I 

I 

0." '1'1",,1111. I 
Eli I'um ulan kök 

Ett rum och kök 

T\'.l I'um o('h kök 

J(uJI,q,'Jholmen, 

ELl rtnn utan kök 

EU nltn och kök , 

Antal liigenhc[et' 

i gaLul lll ~ , I j g:l l'lbhus' ll 

746 ~o~ 

1,34 4 682 
1,556 1,22i 

647 250 

2.037 i63 

1,386 3~O T v;'t rum _oc""h_ ko",,"k_' _~-'-__ -'-__ _ 

T ttls ; ~ m· 

1,0'19 

2,026 

2,783 

897 

2.800 

~ 

I 
Hyra pr Hi genh et 

I i g-a lll ·tl;'T;" 
j ga tuhus. I i grmlshn:::, i g:"lI'tl sh~ 

1 i l 

265 

182 

182 

278 

464 

190 

295 

479 

162 

~R7 

'147 

177 

27fi 

4RO 

176 

280 

460 

Af inll'C'sse synes mig i denn!1 I ~ bell f'öl' :;.; L och f l':'ill1."t "a l' il a.U OhS€ I'\'e l'il elen I'rlnli \':l ök

ning(, 11 af :'lIlt nlel Il:u'rl s!ngenhclcr fl';"ln dC' 1l liigsl fl lill den It ög-~ ta I tj genhc l ~ k al.cgc)l'i e n P:"l ()~ h' l'

Illfl lm I)('h rkll 1'f' l:ltim minskningen p:'i I\n ng-~ h olmell, Pro('f'nllnlr ll ~: tl'rl ;.:: I :' i ,!{f'n lt f' l c ' l · :'j l'O röt' dl' ll 
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föna stadsdelen fur CI1 - , I ":"1 - resp. lreJ'umskntegori cn 2!) %, :1 ~. °/0 och 4·4· %, rör den 5e1131'(' 

28 u/o, 27 % och 22 %. Nnlurliglvis iiI' det rör djtil'rt all blolt och brlrl nf dessa l"ft procenl

sel'j o!' clr::tga ntlgra "icllg{l enclc sllll snlsc l' med nrseende p[\ gårdshigenhetsfrekvensens (inom oli b 

kntegorier) förlhillnnde \.ill en stadsdels allmiinlln sociala status. :Men d[t vi rlf proccnttabellell 

sidd. 37- 38 finna , nll gtu'dsliigenh elel'na i dc utpnl gln cll borgerli ga sladsdel<1rna, Lulh agell, Fj:'Lr

din ge-Il och SV:1 rtbnck eJl , ;\ro reJrdi vl flere inom kategorien mm och kök ;'in bhmd enk elrllmmen, 

l!mlcr del flll molsrttla rörhrdlnndcl ,-ige l' rUIll för dc örrign sladsclelnrnas vidkollllll:1ndc, och alt 

vidiu'e inom tdl1'l1nl ~k fl l cgorj e n gtlnlshi genheterlla ;·iro afgjorcll lalrikat·c i bo rgarslaclsdelat"l1ft, li gger 

(lel onekl igen nära tillhands :1u. förallmiinliga c1 es~a iaklt:lgclser cl;"i rh iill, alt en rlrbela rhostar1s egen

~bp af g.i rds l~i gcn h et i dc borgerliga sl:1c1sdelal'Jlfl snarast skulle lyda ptL merviirdiglJCl, i fl rhct:1t"

~t:1c1 5 cl ela l'llfl [Hcl' snarast ptt minc\ el'v:irdigh cl. Man tonic niimligen lr.yggl kunll:1 g;"t llt ifr;"ul, nit 

Itn11'je liigelllte tskategori med nfseendc på sin allmiinnfl standard slilt, högre än den lill rum.(;:.::t n

Inlcl lliit'lllftst Higrc, 
Dtt ll U emellertid ett g;"\l'clshus j vanliga fa11 ,'i t' mindel'viircligl i förhttllftmle lill det ga lll

Im:., med hvilkel del hör S:1lll 111:1 11 , kan icke de sm"l g.'trd ~higellh c lc l'!1:1 S met·vii]'(liglt cl (i md l;"tllrtndc 

till massa n nf gnluliigenhetel') j borgfll'sl:l.cl sc1ektrnn ~ i :1 11 synnerh et inom tv :'tl'lll11skn!.cgo l'i cn -

fikkktras p;'t anna l s·tU tm stl, nlt de lillhöm alldra fÖl'l1iimligare g{l rclar ;"in ga tuliigenlte tern :1 . 

Med mill antagande af en siirskilcl byggn:tclstyp JJI omfattande de biistn :1rbetnrbosUid €' l"tKI (i 

horgn rstadsclelflrlln), hvilka till en nfseviird del .'i1"0 till bOl'gal'gå rclarna hömnde g,'lrclsl~i gen h ete r, oell 

en s~ir~kilrl byggnnrlslyp TT omfatlnncle de siimstn arbetarbosWclet'lln: hufvl..1 cl.(;:.akl igcn bel:i gtl:1. i 

~miigatorna s kåkhu !=;, tror jag mig, som sagdl , ha presterat en gnnskn god förklnrin g, 

All g.hdshi g€nheterna ptl Östcrmalm i.il"O relativt fl ere inom tre- ~i n inom t"~l nlmskalegori c t1 , 

i Fj:'irdingen och Svartblicken chiremot niJ'l'C förkh.lrar ,jag p."t följand e s.'i tt, Hyreskascrn systclll cl i 

cgentlig mening (»Berlinerkasernen»: fl cnfll1i ngshl..1 s med gå rcls- oclt flygelbyggnader) hfll" hilliIl ..: 

ick e vunnit ntlgon uthredning i UppsnIa ; i hvnrje fil ll torde a.n talet i dylika modernu knscl"ller 

heliign:1. nrhet;]rhostiider hfu' vara ytterligt minimalL l Stockholm ,Her, nlh'n hiilsl p;', (J.(;:. ler

malm, nr det fullt illbildacll. Kntegorien tVtl rum och kök bilclnJ" ph Östermalm huf\"l1(lslomm cll 

:lf gru'c1 sliigenheterna i hyreskasel'llel'lll1. Vidare m{\ observerns, :l ll Slockh olmsundel'sökninp;en 

medtagit sam lliga lägenheter, Uppsalnundersökningen endast nrbetarliigenhetel'. i\ led togcs iif\"cn 

för Stockholm (Östermalm) endast egentliga arbetarlä genheter, skull e sannolik.t elt rclntirl stor! 

fln tal gå rclsliigenh eter bOt"tgc'1 inom trerumskategorien, srl att förhfdlnndcl mell ~n Ivil- 0(,11 It ·e

l"lllllsk<1tegori ens gc't rcl shigenltetsfrekvens knllskc ej blefve Sc'l olikt Fjärdingens.1 

J~i rnfö]'[l vi nu j ljuset af dessa hetrnktelser ~in en gång hyrol'na för gatu- och föl' gtu'(];;;];·igt?ll 

heter på Östel'lllalm och på Kungsholmen, synes endasl del förlddlande, fl tl g;'ll·c1sl;·igenhetcr om 

dl rum och kök ptl Kungsholm cn sUdla sig clyrnre ;·ln gatuliigenhelel' tillhörande samtlla kntcgori , 

tarfva n~lrlll a re förklnriltg, Denna rörkl<1l'ing to rde möjli gen rara all finna (];i ri , nU Kungsholmcns 

nlclsla del (Kun gsbrorolen) inn eslu ler ej 5:\ obetydliga H-typprtl·Uer, itll·ytlllllflnc1f' mycket billig-fI 

galllWgcnheler för arbelat'C' . ~ I e c\ elpri sskil\nnden :"i-!' jll f. ö. ~"I P:1 S.(;:. obet.vclli g-, isy nnerh et j;"iln-

l Jfr K Ey. ÄBERGS SlocHolmswndc1'söJ.''I11ng. sid. ~O och lnbcllbihlgor sid . ;l\' 



förd lll od Jtlol ~ra l':lllllc fur Ö:-: lerttlnlJtl, ~ILL tllflll ll1ycla'l \';'il k,lll 1:'ll1ka sig, nU den 11 011, fi'WC; VllllI1C, 

(JIll Ha g]'" f,l nf dc d,\'l':1:,;te ;,.{,"l rcL,dii ö'enhelerna hortf()ll e (jfr ]Jl'OcenLlubcllen ~j d, 80), - AJvell Olll 

J\lIn~:,llolll1en j ilmf'{inl lllod ÖSlenll[tlJIl k;111 :1n,,,c=-- som I- lyp, bn lllnn II;dJlrligen inoll/ dCllHfl.llllll:1 

t:1b 0111 h:'H.le 1-, II - Otl l 1[I·typ (i Sr:1. rlbiif'l.;en t. C:\, sltu' J-IYPctl 1I1 -lypen lll,Fkel n;\I':1), 

;\I crv ,'inda \' i :::':1 iindllif!cn IiI! rinr!sltq:,{C'Jlll clNna, =--tl kllnJlfl ri :1f j)l'occnU:1hcl1 cl'tln sidd, 

:3:) -:38 slu!;" all frC'kr cn:';f' Jl (gnlu)v ind,..;Ugrnllcter :'lr myckel hög Ito,-; II[-typen, i bctl'akl!'1tlde :1[' 

dl' ll IIOg-:t f' lIl'1lmsfreb'pllsen ];"Ig 110:'; Il-IYPcll, 11(,g' I10s den iildrc I-l,\'pell( Nya S\' ::J rlb:l ckcn, IJ v:1cl 

f(I)'."1 I[-I ."pon br lrilffar, S:'I 101'de Inkcl ::: konsll'llktion ej s:illan raril ,<::;"111;111 , nU en veJ'klig vindsv;'mi llg 

:-,ak n:1s ell C' 1' Ol'k.O:;J nnviintlc,,; \ i l ld ctl cj till lJo:,t:1dshl'llkj 11\, ;,:\(1 JlI- typen hel]'~lfr,1I', s,"t :ir jll \' i lld ~ r:'l

tl ill gcn OnJ ll Cll (, tida nf ;,rbclare bebod tb , - S:ir.r::ki!dl Svarlb:'lck:-igal;1tl, chir gtll'dsll usen nllltlcnl 

till slor del tOt'lh~ ,ltlYiincb,2: F-:Olll tlwgn sin, IIpp\'i F-::1I' en tYtyekel hug vindsl;igettlt cl sfrck\'en ,r;, -

II \'ad belriifl',lJ' F'örshidcI'I1.1 , elen yllgTC' l-tYPcll ) .r::L1 kIl' ja;:; funnil mig b'ungen :1l! i denn:1 

Jlltnkl c1r1\'i ,,, :zur:! 0111 tlll(]rl'sökningrn , He,::.ullalct Ilar hlif"il. :lU \'in\l.s!tlgclllJcl sfrekvensC'n bdllllni t f.; 

r:1 I';' llly('ket hög,1 11:'ir, } 27 ° , 0 (i=--Y llll f rll( ' l i dr' fri:--;t,kmle !tusen), 

.la g har .::.:"1 hinge Ilppell ttllit mig' \' ic! den Ila Iypindf'lning o('h F-:ii l':::;k ildl vid k:1L'[lkt:'irisliken:1f 

typ III. (hrriJl' nit llcnna Ly] , ti ll ,::. 101' dd iiI' en f'gend om li ghC'l för Yi "':; :1 rlcl:ll' :1f konlinenten ()c:1! 

Slc1tlrlitl:1\'ien, i mol:::' ,1! ::; <irskildl Ii!! 10:ngl:1JH1. l"lolbnd, HelgiE' tl Ot it nOI'I1\,;'i,,,II':1 Ty,..;khmd, ..I \lldelC's 

:-:iir ..:k ild hl' lydf'lsr \' innrr den med hyre;:;k:LsC' rnsysl cIJlel...; fulla uL\'C'ckling. Ilrilkel ,".\':-ilrl11 rrd;111 11:11' 

(d l rl in ,.;lonr ~ ill:\ furrlOp;trf' i Upps:J. la, I sin l/u(o'l'aJule :w:1glnlprLigbdc g-es l:1IL l orde del CIll('IINli,l 

i('].; e f,'ir dc d:'i]'::Jf bcrul da :1r])r!:trliillcnltelf'l'tln (fil' 11I -lyprn) llledförn nrlgl'a h.lmif' l//sl'u ohigenllelel' 

:-t U bia () 11l , kn.'lpP<lsl ens tI,'igrrr mera :1fsc\,;'ird:l soci:lh, Del tord e lriirlom va r:1 sliilldl. ulom alll 

l r il\el, all I,rlde 11- ncll I- Iypen i ~! ol'l :,rdl ge ;1I11 edning lill flrrc :tlllll:'il'knillg;ll', MeJI i l lf(q' drll 

, Eli IIJlller,..t,kllill I; a l kr!lC'gori cl'Iln !'um Otll kök OI,;I! rll(l1 11\:111 ];iik riir dc pr, ~ iJ, ::S nnl'öl'll:l 
I'iil' 1,'tor" liio lern:l 01'1 , riir Il cln sln,lcn , Incd :lfsC0 1ldc p:'i ,ler:l '; Ip rd ,,- o)l,; h \'i l l ol slii genI10l" rrck\' cll " 11:11' 
rc~u ll:1 1 Illlry\'kl i Pl'(ICCltlh!l, 

III 
F,iiil'din;:tC'1l 
J)C'[ iifr, J<'j ii r<Jin gPII , 
1" ijr"liio!el'll:l 

Ett rllm Ol:1Il ktik , 

( ; :ll'lIs- rind ,,- H('n:1 (pi ll ' 
l iigcnl le[C'r, liig'('nllf'lrl' lii gt' IlIJf' ler. 

;::C' ,1 j,r) ,o ~:L ', 

RO.9 :~:!,1 ;{ (j , I 

::7,r, fi l," I ~, ~ 
H',I [ ~), ~ (ij,,-, 

j,;), I ::1;,1 t x,~ 

:!/),o ,-,1,1 1S,Il 

;~2, 1 at.1 :16. ' 

I. 
Eli rum och kök, 

(; :1)'(1,,- \ ' ind", n eO:1 p-:lln-
lil ;.;'enllClpr, lii gC'nllt'I0t' , liif{enllclcl', 

~~,s ] ;{.$ ~.r;.1 

H,,~ 1" " GO,s 

2 1,1 ~2,p ~,~),7 

30,(\ ;{ ,o (,5,[, 

i,: :,,, t l ,t 4,1',\1 
12"1 2 1.1 (j/j,3 

~8." 10,0 GO,8 

!.. ii :;en ll C' tr ]'lw i fri " lacndc lim ha hi(l fiirdcl:lls p:i dl" 11':1 SCtl:HC kohllllnel'llfl, - J k:1L. kök iiI' r iirsliidcl'Il:l :,; 
l;<lrdslii genli clspl '0C<' !I\ I :-J,~, l'ill<blii gl"nll el sprl)('C'l1l<'l1 4,::, '" - '1'1'01" 1 ll:IICl'i:t!cl~ 1!I·i.~ lfi(! l j g ll e L lalal' Inl,el len Pir sig ~.i iilr. 

I fi'Jl'hi l,( IPlldc m:i :lIl1niil'k:1"J :111 I r l1r\'lHI()r~:lkf'1I till :III :-i\'nrlhiickcn h:1r ~i l 11l~'('kr L ,,!i'>I'l'C gi ll'df'.I;'i~<'ltlI01 <. fl'ckr(\ll<; iill 
1 ~.iiil' d i ll;! (, 1I {:.: ii I'4ild l hhlld 1'1111111101 1"1'.1 0 h('l'q pii, nll ll- I ,l'jlCIl iii' 1I1~' I ' k('t ,,1:1l'kn l'(\ re pl'C' ~C' II 

iiI' f'j :'::1 l i l C' 1 I1JlJlhl:\lld :l<1 mcd II I -Iyp, 
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,dlllllC'J"1 brii JIl Wnd0 k'II IIJ)(.' 1l lur u<: 11 emol hyrc.:;kasernl: ll ['<Il' t'J';l ö' tlll UIII It l-lYPCll (HI viixnlldv 

IH.: lydel,;c, frami'ö rallt \Il" rClIl :<oc:in ] .~.nlJlll11kl. Hed,1I1 ar della skiil h,ld e' jag all JllledlliJlg all 

!lagat niirlllnrc gtl in pil tknStll1llJl<l .- s:l nl}'ckd Ill cr .:;0 111 dd s)' ll c.:; IIlig gansku lroligt, aU dun i 

IJpP~:lla (ad l \'ii I j mcdcd ::i tora svenska sWdcr j ulltniildJe l) \'~1nlig<l Ill- typen ganska liiU kall 

lllycc-kIH':'; til l en ycrkli g hyreskasern. 1 

l Striif\'<lJl(lcl fur Ilyrc~kaseltlem; aJ"sk:t!fa!J{le ell er rl llnill slOl IC unJnlllriillg:wde som bosLachilyp trcJJurng':lr 

N ,nl CII röd IrrHI ESr:USTA tJTS h e ja skriftstiillarl'crksfl.lnllcL ][ v,\d h:\1l diir\'id riktar si ö elllot iiI' icke bJolL dc >'j(·ia]a 

och 11~,t!'iet1i"k;l LIror som iiro fÖl'),lIlldlla !lled ~llhopJliJll!cJl af eLt tI eriai h usll:d I ]fa e n oc h ~amma g;\!'d, lI all ,.er 
i IIyt'eska~crnsysteJl1cL en :lf dc lörlliims la ol',;,lkc rna till lom lspcku latiu!lc lJs o,-;Hllda \\l\'cckl ill g oe!! vill L o, 111. öijr:1 

giilln uu e, all införandel nf dcuIIa by gg nads!y p i odl fill' s ig verk:-:lmt bidl':lgcl' till IOllllel'll:ls uel l hyruma ,; u,o;kiiJig:1 

tll'pdyrka llue ((I . a., flere sliillell ). J1 v:llI som häl' elnellerliJ egentligelI intresserar oss iiI' Ilyre,-;kascl'lIeJls lletyuebe 

ffI]' den socia la lfl g l'ill gell, de socia la klassernas ho,;tadsgTuppel'il:;;, 

lh'ad d:\ för,;t be! riiffa 1', ll\'acl som skall menas med ell h ~·l'esk;lSerlJ. :-;1 iiI' del ll:tlllrliS'clI till sLu l' del CI1 

>' lllnk "ak, GifnJt\'i s kall mall uLslriieka l!egl'eppc t bc lyJli gt ulöf\'cr den " pC(' jlika Hcl'lincl'kasc l'll en , Möj li gclI kltlldc 

mall bila It\'ill'je t!{ml lII cd m ill';l. 8 till [O hu ,;halJ föl' Ilyn',;ka:oern . - EllU ru hYl'esk:tscntclI * ~pcla r ~a slu!' rull 

>,om sla ;;ord i bo,;tadsdiskussioIlCIl, [Ial' n;I6'0 1l fa :ot denllition ct;'en tl ollllig'l II ~[!' ickc liinln<lb, .\'usSn,\l'M t. ex" ~OIJl 
CII ll1utst;imJarc lill deJl Eber~ tadhkn riklninge ll , niimll c r ordct CIHb ",l iro lliskt udl med eita ti OJlstetkeJl . E llEH!=.T,\I)'J' 

~jii1r heskrifl'cJ' visserli f' en ulförli gt Berl incrkascrnen , m en da !Jall (s id . 1~1i ,) indelar hyggnadstypcrna i 3: f:Hllilje-

11\1';, lIyre,;hus elJe!' ll ed:lJni lj;:,l llls odl Ilyrcsbse l'lI, b1':lktiiri~crns dCll :Indra gruppcn S:l,;OIlI e lI gilrd 1I)c(1 i· til l S 
liigenhelel'. FöljaktJif,'en bo rde ju ii 1111 n slörre g,mJal' \'ara h Yl'c~k:lscl'Jlcr. Del sY lles mi g' llock. 50111 0111 det al ltniill!l:t 

,.;prr\kl!mket i delta ord ocks;"\ illliitrger <1n spriik pil c n \'i.~s ll öj d (minst;; il i· l'illlillg:lr'!I, l ,Yordts/, j'(wliIJcbok sak na :; 

ordet. - H yresbsel'llcns wcial:l \'c rkllin gn l' hml1:l una cr srHlana fÖl'h ållllll(len le sig dill olika . lIllleftcrsulll dell hu fmu

,;ak ligell ub' cck l:d sig pii höjuen. P« ],reddell (3aluliingden) e ller p f1 djujJet (g;lrdsbredueJl) och allLeflel' slyrkan a f dClllla 

Ilh'eckling'. Gif\'eb'i,; spela loklIla s(' d\'iinjor hiin·icl en slol' ro ll. S;"l bcriitl:H t. ex. J'i'US~B,W,'[ (i Die 1lyyiene des 
lI'olollmgsu:cscJI, Samml. (;ÖSC hCll, nI' ::lG3, s idd . 11 Ocll l':!, odJ i Die Hygicl/lJ des Stiidtcb{ws, Samm !. liusc!Jell , 

Hl' 3 108, sielt!, 7G och 77), lIll dc v(ibl:lemlc J[ :1l11l0\'cra llanl e y tterst ugiirn<l llyra Jiigellhelel' högre upp ii n i tredje 

\':'lnillgen, lwnrföl' lJyggllllLlel lIf 1,- och f1en·aniJl g'shll s ,;liillel' sig eko no miskt ogynnsamt. Med rt lJd (' les s(irskild sl}'l'b 

fram träder dessa. gamla lokala seul'iillj ors scga IlämlJin gsfö rm rlga ge n temot h yreskaserne ns inll' iin gande i cn :olad 

,.;äJa n som Bremen, diil' ellra!lIilj~husel iinllll iiI' delJ 1':llIlig'astc lmstYPc ll. Som :lrbela r bosl.Hl hal' dock e nfamiJ.i,;

llllset mer oc h mer \'i;.:al sig I' ar:l behiif\;ldl med svil ra oliigenltcter, sii rski ldt sam nw nh iillgande tliil'nletl att uthyr, 

lIiJlg icke synes kUllna l\nJg~ls, ,ilmi llsloJle ullder hut;'kolljllnk!ul'. Ua slörsla delen af dessa llUS endasl iiro hyggda 

med hänsyn till en ['amilj, kunna liiU myd;et. o bchagli ga mi:osför!J a llanden \lPPSlil , om ncrc familjer skola dii r in

rymmas; sii rs kildt hlir dct ej möjli gt all i,;olera W;;ellhelel'lla fr å n hl'arandra (med Ill'iJket f0l'hidlande nnses sa ll1 -

m;lll h iinga »deJl i T yskla llII Olllell;l :;tilcnd e höga ]!roce lJlen hestl'affllillg'ar föl' helJlfJ'jd~IJl'oLt, ::;kadegö reber. lI1i ss 

liaIIdei oyh iirekriillkninga r ), D;l tOllllc!'lI;\ i rege l iiru IIl yckeL sma la, iiI' del Jlii:<lall omöj li gt alt il~ ladkomm:l cLL 

ordelltli;;l trappll\l .~ . BI<lnd arl le Lul'Ile i [jn:llIcll hnJ' ucks:'l enl':lhliljsllLlsel lJörj:\l ge I'ika lör tl'; l- udl []erfamilj ,,

lHlsel ocl l i sfl lll!Jaml diinn etl env;lnillbshu.~et rör l v;"\- oc h trc\r\niIl3sIJll~el (llIlfl'lldsakligcn gcno m nlhyggande at' 

\'inus\'ilningen till \·c rkli g \';111111 ;;). Men så liilJ ge den I1rsprung'liga gnlJldritllill gclI i IJllh'u dsak iiger IJesli"IIH1, hal' 

(\i.il'med kllapJla .~l l'ulIJlits mer,l, :'ill all hlIset IJlifviL men, renlabell föl' ulhYl'lIillt;', Uc ,.;ociala olii"cll!teternCl ha 

diircmoL snarn s l öbLs, Med deJ) olll!=.tiilldigllele n :tlcr, all tOllilen i al llllilllhe l :ir ~' tler >=L gruod. ;.::\ alt l!<lnhll\\l:; 

!<,i godl ,,;om omöjli3görc,;, har [1;1 s ina h i'tl l (i Brc men) följt, aU g'aLu llllsel blil'l'it. ollaturli6't (bredl <IL g;mle ll ), 

l!\·lIrfÖr ett mellanrum, med eJlc!,\,;l .,ekulldiil' be lysnin g' . ~kj lltils in mellan del l'riillll'e oelt bllkre rllll1meL dc 

IJel'yktade . i\liltclk~lnmel'l\ " 13I'Cll1ellllllJeJ'.'; ijkllillfjells förhll al'e fÖ I'ord:tl' \'nrmt. eli \lll'iu6'nill g' llreddell (tr:l tU. 
Hingdell) af Je brell1en"iska arbebu·ll\\scJl . ( 1l'l'er hllf\'lI tl La g'el S)' IICS mif! dell ;lsbdliS'a, illustrerade :okil, 

dri ngen (i dcLLa <lrIJc te) at' de olika hustypcrna och dCl'ns ulika fel och förtjiinsler, af I'iirlwllamlcl me ll an ;;aluliJ'eJJ, 

II1l S!löjd, toniIform, rltlllllJe u,; :lnOrdllill<:f och dimc lI ,;ioJlc!' o, s . I· .. llöra till det me,,;l ins tntktil'a. 50lH tl'yckl~ 

rö rand e della kapiLel, i all sy nll erhel töj' belY>=:\lIdet a f llell f'1',lgall I1It) cllfamilj~llUse l :; (oc h i allmänhet 
fanliljehu"ets) l!el'iilli g<llldc :'Ull) ~l;tJ sa l'hc tal'b o,,;tn d (Ich om dcs~ IILrceklill gs [ormcr ti ll .. llyre~hlls», C_clage, 

hu".), Speciellt liiJ'o J'ik är fl'am stiillnill ge n af takets utnyU,iallde ti ll bo"l.adSiindanl,d, (Höm Ilde Im.lypcJ' i' flllmiil\' 
het. 'i,' EBE11<;T,IJ''I'. f(, (I. f]('r :;lii d (>~, .~iir"ki l dl ;::;:: \/ , ~;:, :21- orh :::>., ()[,~L'I'\ C l':1 ~peeie l Jl ],e;.:hirllin<!en ;l f Berlillcr-



F'ör alL lölJllig ~n ingtlCl!de kUtllJil lJedÖ tJl Cl Lids huru stark lägeltlwl::;iuJiJ c'IJlJitJgen ((Jer gård) 

~ir i olika ::; ladsdelar, eld;, och :;ill'skildL, huru arbeLarhigetJlteterna f'örtlela sig jJ: l g[u'danJu lJar jag 

Incd ledn il! g af mantalsuppgifterna föl' (908 sanllnansläll l lab. [J. 

h sernen med »BerlinerrummeJh, bvilka icke kuuna genomvädras, sid . ~O:t. Ur BI'e ll Ie1w1I(len~ijkntng en vill j3g 
siirskildt fnunhiifva s idd. 9, 12, 19 och 32.) 

Pr. det slora hela förefaller (let, som om den i Uppsala vanligaste hustypen (siirskihlL rikt re presellierau i 
Lullw gen): tiim ligen länga (breda) hus (lm 2 våningar och frontespis sam l ett något mindre ganlsltus, vore en relativt 
tillfredss tällande sådan (j fr dock EBERST,\DT, a. (L , sid. 195: Dlisseldorfstypen). Det kan i delta sammanlJallg för
tjäna omnämn as, all familjehuset upptagit s som boslndstyp i den nya arbetarförstaden Hickondlerga, strax utanför 

Erikslulld. 
Tyviin bn jag itär icke ge mig in po"! en mera ill gaende social-lek ni sk studie af de olika byggnadstyperna , 

allra häl s t som illustrationer härvid \'ore oundgängliga. Föl' tinrället skall jag nöja mir; med att framhftlla, all me
deltalet hush,l ll per grml (bebyggd tom!.) är ganska stort i Uppsala, alltag-ligen någ-ot mer iiu 9 föl' hela staden och 
lIlellan 10 och 11 föl' s laden inom stadsplanen. För Stockholm iiI' medeltalet (samtliga) lägenheter per uebyggd 
lomt mlll s l 15. På hvarje lomt kommer i Uppsala ( inom stad splanen) 2,1 hus, i Stockholm ej fullt 2 hus. l jäm
förelse Illed de vii stlyska s ilrrorna iiro de uppsaliensiska medeltalen hushttll per hus och per gå rd ganska höga (Se 
A ngsblW{fS 1t11dersölm ingen, sid. 27.) 

På det slora hela tord e ma n kUUlla siiga, all Je s täder, som konunit liillgst i hyreskasernutveckJillg, ocksrt 
ulmärka sig föl' ett jämförelsevis s tort antal gardsliigenlteter. (Se L ex. ~BERSl'ADT, a. a. , sid. 13B.) l Köpen
hamn är l. ex. g~ rd sliigenhelsfrek vell S ell mycket mindre iin i Slockholm (och antalet liigeuheler per gård endast 8,2). 

Då denna stad äger en ganska ingtlende statis tik rörande grtrds- resp_ gatulägenhetel', skall jag hiit'_Hr 
li ensa mma meddela nå gra bel ysande siffror. i\ledan procenlen gtlrdsliigenhetel' bade för Ustermalm och för 
Kun gsholmen iiI' 22 0, 0, iiI' den för Köpenlwllln endast 13 % (för gamla Köpenhamn 14,s % ; för Berlin åt· den 
Jti ira 5(1 %); i gn mla Köpenhamn hal' gå rdsHi genheternas antal f. ö. starkt minskats sedan 100 1, se l 'abclv<.Ct·k till 
](ovenlu/lJns Statistik, nJ' 16, ulk. J908, särskildt s idd . 9- 10. Af s tort intresse synes mig här bl. a. va ra tabb. 0 
och ac, n. a., sidd. 24· oc h 26, af h\'ilka fram g~ r, all gå rds l~i genheler om 2 rUIll äro dyrare iiu gatulägenheter om 
~ rum i Frederiksbergs förnämligaste kvn1'tel', distrikt 1-3, men därcm ot betydl igt billigare i del med ll-typsltus 
~ Ial'kt uppblandade di strikt ,l., vida re a ll gål'dsliigenheterna i Frederiksberg s tigit i pris från 190 1 ti ll i906 minst 
lika my cket som gatulägettheterna , så a ll l. ex. medelpri set för 2 rum nu iiI' detsamma i galu- och i gårdshus ~ men 
för det egentli ga Köpenh a mn däremot "ti git mycket starkare för gatuliigenheter - för 't rum L o. m. sj uttkit föl' 
r;:'[nl slii genhcter. Då \'i \'idare finna , alt procenten oullJ yrJa IilgenlJeter i Frederiksberg iiI' slörre för gatu- än för 
gård slii genheter (i det cge ntli ga Köpenhamn l \'ärLom) och all i di strikt 4· autalet gå rdsliigenheter om 2 rum !ir re
lati vt li Let (i förhållande till ga tuliigenheternas a tt tal) jämfördl med i di strikte tt [-3 (a. (1_ , siJd. Il och 51-), syncs 
det [roligt del s all bostadstyperna i hujL·1tdsak iiro desamma i Danmark (Köpenhamn) som i ~\'erige (~tockholm , 

delvis Uppsala), dels och siirskildl , aU utvecklingen i Köpenhamn gå r j riktning mot ett måttligt utbilc\adt hyres
knsernsyste m - <l rbetardistriktel Sundbyerne (af l-typ) har mycket mindre gånlslägen helsfrchens iin Frederiksberg, 
'l.~ % mol 4·,~ I) o (j fr ockstt (t . tt ., sicid. ~ -4 och 9). Antal et grtrdar meJ !Jus om min st ti etager uppf}'ll' i 
KöpetIhamn t. ill 17 % nf sa mlliga, i Stockhohn troligen till allra högst 13 % (j fr a. a., sid. :2 och Stockholms-
10l dct·s. 1905, sidd. 23j< och [3*). - KÖjlenhamssiffrorna bestyrb väl min fram stii.1lning af gårdsliigenhetens 
soci ala _status_. 

Hl'ad Finlatt tl betr[ifful', skall jag in skriinka mig till all anmiirka , all <l Itta let i gill'Jshus beli.igna arbetar
IJosliidcr iiI' proportionsv is mycket högt in om de föt'tl ii mli;;at e kvarteren i Hills ingfors, sa t. ex. i 2:a stadsdelen ej 
lnilHlre iin 72 0,'0 - mot 34· % föl' hela ::; taden - ocli 25 % (galu- och gä rJs) vindslä genheter (SUCKSDOJH'F. At'bet((1'c
uefo lkningens i H cls1tlgj Of'S bostadsjöl'ltållatulen ål' HlOO, utk. 1901., labb. 7 och 10). 

J en s tad sådan som Bremen saknas arbetarbos tadslypen III s o"! godt som alldeles. Ue olika gatorna biira 
i :J!l miinlt el e tt mycket likformi g social priigel. Rik och fatti g bo siilIan vid sa nlIna gata , mycket mindre i samma 
IJlts (jfr D ie iibe1Jiil llen lI'olm ungen in de1' S tadt BJ'ellten am 1 D ec. 1900, Millei\. d. Brem. s tatist. Amts im 
JalJt'e 190;;:, t1t' I, s id. 4). Detsamma torde vara fallet i England. I siu bekanta arbete Povcrly, et st,ltdy of town life, 
uppJel:u ROW NTfl Et: York s arbetare ur ekonomi sk ocll social synpunkt i tre grau er. Om de tre klassernas ... bostads
fÖl'h ,t llanden yl.t ra r !tan bl. a. , all dcn förs ta (förnäm sta) kla ssens hosliider iiro beliigna i s tadelI s nyare de lar vid 
medel breda ga lor: den nndra klassens bostii der i.iro af nå got ... n när samma sla g, men g."ltorna liro hiir lriingrej den 
Ircdje kl a!'i!'icn s iuili ge n hor lill stOl' del i de gamla S lllm~h;\ r lere tl , vi ll Ir;l tJ ga gTiinder. (HowN'rnn:. a. (I • • kap. 



T ab, 9, Gårdar i Uppsala enlig,t 1908 å r s m antals uppg' ifter , fördel ade 
st a dsdelsvis efte r antal läg'enhet er och social k araktär, 

Stadsdela r. 

Luthagcll 

Nya Sval't biickl'll 

Svarlbiicken . 

Fj:ll'd ingen 

Kungsiingen 

V. l,'örstäderna 

Ö. FÖl'sli.iderna 

Hela staden 

Stad,;delar. 

Lutlw,gen 

Nya Sva t'tbäcken 

SV<l l'lbäcken 

Fj~ll'd ingen 

Kungsiingen . 

V, Förstäderna 

Ö, Förstäderna 

Hela sladen 

!::!amUiga 
g-årda\". 

73 
67 

IU 
86 
157 
107 
50 

674 

I G~ rdar JJlCrl
l G,ft rdar llleJ uppmiiUa mcr till t ill Di,imf tl'ardal 

I I Gilrdal' med I Grtrelar med 

I Illin~l !O I millst 20 arbetar. ltiilftc ll arb.- meJ minst HJ 
I liigcll hctc r . l<i g-ellltcter. lii gcn helcl'. liigcllJl c tc r . l,i gell Jl cler. 

39 04 

40 (;0 58 :ji 

73 111 3·J 19 

'JG 6·J J 7 

615 13 11 9 5li 22 

I7 2 i6 56 Il 

17 47 4il Ii 

298 41 511 2Gn IW 

ProceI.lttabell till t ab. 9 , 

I 
Kol. 2 i "/. I Kol. 3 i " •• 
af kol. 1. I af koJ. I. 

53,4 4 ,1 

5D ,7 13,.\ 

54 ,5 3,7 

53 ,!) 8" 
42,0 8,s 

15,9 l ,' 
34,0 4,0 

44., G" 

Kol. 4· j u/o Kol. 5 i o, G Kol. G i Q ' Q Kul. (j i % 

af kol. I. af kol. I . af kol. 5. ar kul. Jt 

46,6 6 ,8 80,0 l U, :I 

89,6 80 ,6 63 ,8 92,' 

82.8 2[1,1 55,9 26,0 

74 ,.1 1 U, 8 5H,o 19,13 

75 ,8 35,1 39,3 33,3 

7 1,0 52,3 19,13 6 '~ ,1 

9-1 ,0 86,0 39,!) 100.0 

75.8 aH,!! 44-., 39 ,8 

45 

lIousing, särskildt sidd. 11·7- 153 och 1'J9), Ell uäsUlIl klassiskt uLlalaudc al' en framslac ndc komllHlllalman i Ber
lin från ~l' 1868 (Stadtbaul'al Hobredll) rörallde del , tyska , systemets l förljiiJl stcl' " i förltallalldc till det »engelsk,,, 
- de olika socia la klassel'll:\s »Durchdringull g». dc » förniim a ~ \'å nin gami1s oc h g~\ rds , oc h I'i ll(l;;vi'm ingamus -
återfinll es hos Em;nS'l'ADT, a. a .. sidd. 2 19 och 220. l dell förut (sid. 2) oll111iimnda engel;;ka sta tspublikatiollC Il 
GQst of living in german tOIL'ns ålCl'linlJCS CII brakliil'is tik af det l)'ska sys temet (s idd . Xl och XII ), hvilkel l 
i hufvud sak torde klltlU:l tilHilll pas iif\'en på svenska förhallanuctl. Del siigcs Jiir, all den dominerande t.yska ,nbc
~a rbosladslypell ii I' cn Higenhet i ell s lort hus, innehaJlnnde minst li cller 7 Iii gen heter. Dcnna bo;;tadstyp iiI' dCIl 
vall liga för alla klasscr i Tysklallll. Del iiI' vidarc ntlg-o nling karaktiiris Li skt) all eiJul'll del finn s rena al'betardio:trikt, 
st, är likviil nl'bclnrklassen i allmiillhet kringspridd rUlldl hela s ladelJ, boc nde antingen i de öfre elagel'tla i hus, i 
hvilkas uedrc \'tlningar bo byrande af medelkhssell, ell er ock s:"! i gtlrdshus, som ligga gömda bakom de bätlre 
klassernas hu s, som synas från gala n, Undantrl fj frfln delllla regel hildn enda .~ t nå gra f:! slii der. I'riim "t. Hl'emcn: 
de slora hu sen med mä ll g':1 lii g'cn hetcr \' illtlil nllllllcr lcrriill~. 
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.\f lab . .tJ fralng:; r först ot ll frii IJl :-:I, ;11l :-: lad3ch.! l;tl'lla IIH,II rl!':,('c lIlIe I,a dl 'II rdali\:l för\:

kO ll l.-;kll af t a rbt'larg~lt'd~lr » (gard:)!' med Iller iin till " [l illen :1 l'belarhigmJl wlcl-) kOlllma j följand e 

ol'dlling (i proccnllabcJlcn : kol. 4.) Nya Sradbiitkl'll. Ö. FÖl'sliicIcl'J)fI , V. F'örsl;"ulcrna, !\ung:-:ii ngc ll , 
S\'arlbCtckell , Fj ~inlitl gcll , LuthngclJ. och all :nbelarg;"tnlul'na utgöra lIngerii !' 2;) af' samtliga 

gtlnlar. H;j k Il fl \' j il Ler med <lIla dc gitl'clar , som öfrcr ll ufrud hysa <1 l'belnrbosWder (uppmiltla 

vid 1 ~)07 ;II'S lltldel' . ..:öklling), blir ordningen l!l ollan .-; ladsdcl<tnta: Ö. J<'ör~Uidcl'lla. Nya Sr[\]'lbiitJi:L'II, 

Sr:lI'lbiick cll , ]{ullg::iiillgcn, li'jiirclin gcn, V. FUt'::iliidcnlu, Lulh agcn : ;lf ::i lad ens sUlllLJiga gill'dar ul

öura dessa J:I.1 (kol. 3). Jiiml"öreb cn lll ell;1tl dc b.hla kolumnerna iir onekligen grIllska inslruktir. 

Sii rskildL \' i::iar den i It\'ilk en stOl' ul~ lr[ickllillg arbcla rhigrnhelcrna j de borgerliga sLads\.h.darna 

iiro krillg5pridda p;"l borgargZu·darna . 

. \1" kol. I odl 2 (i proecnllabcllcll) I"rnmgar slutligen, aLL slad ::idelarn,1 mcd nf:;ccnde IHi 

fn:krensen stora g[u'dar, »llyrcska:::e rnn» ( = g{t rd;lr lJled Illinsl 10 I ~igenhdel"), kOllllllil _i följalld(' 

ord lling : Nya S\'a rlh iickcll, Sra rlbCH.: kcJl , F,Firclillgcll , LutlJagen, Kungsii ngen, U. F'örs liid crna , V. 

FursWdcrna. med afs(>(>ndc P, I frck\'cn:::clJ lll.n:kcl stora gOlrdnr (= Illinsl :tO IClgcnhctcr) i följalJde: 

.\IY"1 SrarlbiicJ..:ell , K ung'::;Clngen. Fj ii rdingen, Luthagc lJ, O. F ör::iUidcl'lla, Sr'll'lbiic.:ken, \T, jo'ör::.lii

(k'rna. :\[!.:del!alct Iiigcnheler per gr,rd iiI' f()r de oli k;) :::tad:id ~larna (jrr tab. 11) : Nya Svarlb .. ic.:kl'1l 

11 ,(;, SradlJiickcn 10,9, Fj iirdingen Otll LulhageJl 10,1. KUllgsiingell 10,2 . Ö. FÖ,·.stiidenl<L 7,6 oeh 

\ ' . Jo'örsliidcrna 51,1; fö r hela sladc!, D,G. ]1 :lIla "j OS15 enda:-;;l Iii I arbetarg:u'darn,l/ s:, yisilr del::-:; ig 

(ko l. :,), nU ~lad sd~lanw i I'raga Olll freb cllscn ::i lom gt, rdar kOlllma i 1lllgefLir samma ordning 

(~Ull1 betriUra1ldc s:.1 lllLliga gZlI'dar); för l le ];l sta den :"il' frekvc1lscn ull<leles c1 Cll Sfll Il lIl<1 , -11· uio. 

- Endast i I\.un gs~ill ge ll oelt I''jilrdingen ii I' r]'c k\'e ll~C Il »krlscrll er ll :\!jol litel stön'c blallLl borg,l\,

:;ardarnu ;\11 bland i.ll'bclmgrlrdarllu/ i I. Lllll .. lgcn odl V, FörsWclerna en Ilel del Illilldrl'. 

r ör all riktigl kU1Jllil hedöma n.: ]'kllill ~; II"II" af higcnhet.enlas olikartade rördcll\ill ~ p;", g:"II'

darn a j ol ika ::. ladsdelar borde \ ' j egentligcn Ock'::;:l Ila uppgift er 0111 Iiigellllclel'l las, huselJs Oell 

gtu·dnrn:1.s l'l1l1lS31J la l. J brist pil dylika lIppgdlcr kunna vi elllcllertid ha ell g"1Jlskn god Ilj ii lp 

.\ l1laJgin·dal' med nCllan:-lHcndc laxeri ng,,\·tirde, 
~nm lll a 'J'.olala .,Iaxe- \.ci~~~~rii" ~~ 

:-'tall .. delar. Intill [O,OUOli ll :W,(XXltiIl 50,OUlJtill I.(~,LH~ ga ruar. rJJlg-~\'arJe l .lelL iJr .. ;ird 
Ill,OOOkl- :!U,flOOkr . .")Q,{)()(lkr' l !{)((I~~)O ! d~i":ö~~:' kr. kr,l:> 

Luthagc/I 23 :32 73 'J,4·J3,700 , GO,87il 

?\ya S\,,'i\'tIJHckell 22 :1 1 67 1,901J,800 2a/Wli 
::;\'a rtbiickell 10 -JU [ 2 38 1M 1 10,698,800 79,842 

Jo'jlirdill gc ll 22 32 2 1 83 G,89<,800 83,070 

Kungsiingen 19 flO :;;1 25 156 1
1
1.O,IIJU,600, GI),170 

V. FörsUidcrlla . ":1 27 17 107 1, 19 1,700 11 / 137 

Ö. Jo'ö rsl1if!c l"Il [t 27 Il 10 oH ' 7G,J,(il JO I 15. 3 12 

Hc la s laden I , 115 102 I 19:\ 165 "5 mo 36. I 17,!)()O ;;3,\107 

I För 1· r,-arJar iiI' taxcl'ings\ä.rJct "a ll11ll:lIJfönlt llied andra gnrtlar", 
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:1f uppgifter 0111 g~t l\brll aS la.xel'ings\'iinlL' ll och (llll hyrorna fur (lJo .::: I:)d..; ) -I :"Il~·(' nll e l el'!l!l. I:lbh. 

Jf) aell 11 . 

. \f l"h. 10 fr[tlllg;'ll', aLL F'j:trdingcn hal' dc i genomsnitt dyraste g:l l'dam::t, L:iLl följdl af 

Snu'fb:'icken, ll\'al'l~fter kOmlJlil KLlnR.s~iJl gc ll, Llllh agell, Nya SvarLlJiickC'IJ, (j. och \' , F'öt'stiic1el'1l(l, 

S;\lnlll;111st~i!la vi 011 plocrnUnbell aeJl ordn:\ tliin'id slad1:idehrna eller ."-ligfllldt' frvkvens gtlrd.11' 

med 11lldrl' 50,GOO kr:s tneringsvLi rclc, bli r I'csullnl cl !,(.iljnndc: 

Intill 
](1,000 qO.OUO 50,000 I OO,OOfl kl' Intill 2:0,0CI0 ::'O,Oookl'. 

~t:1dsdeL'lI". 10.000 Lill till till 
ocll 20,000 Ull 

och 
kr. 2:0.000 ;Jn,flOO 100,000 

diiröfl', kr. :--,O,OOfJ diiröf\'. kl'. kl'. kr. kl'. 

Fjiil'dingcn 2,.1 i ,2 26,5 38,G 25,~ 9,G 26," GB,!) 

Svurtbiickcn. 3,0 7,5 2g,9 3 1 ,~ 28.1 10", 29,9 59,7 

LuLhagcn 4,1 9," 3 1", 43,s 11 ,0 l B,7 3 1,:, 54:8 

I\llngsiingen 5,8 12,2 32 ~l 34,0 16,0 18,0 32 ,1 50,0 

Nya S\'3l'lhHcken 10,4 32,s 46,:1 6,0 4,5 43,2 46,3 10,(> 

Ö. Först~idel'lla 54,0 22,0 20,0 4,0 76 ,0 20,0 ,j ,o 

V. FÖl's!iidcl'llrl 58,:1 20.' 1 5,~1 84,1 l:l. fI 

Hr!a stölden 17,2 15" 28, 1'\ 24,(, 14-,2 3t,4 28, 1'\ I 38,8 

Ar !H'OCCllllabcl!cll frnmg{11' bl. ::I., ;11l Kl1ngs~lngrn s: ltu' framom Lulllagcll i alla de Ire 

f{\l'."l.1. gl'uppcrnn (g,'trdal' med intill :')0,000 kr. tnxcl'ing:w iirdc) nfYC Il .--O Ill ockstt i drtl sj!=;la (iHrer 

100,000 kl'.), men all dOll komme!' 1 {lll g l efler Lull!agen i dell f}irc1e gruppen (;j0- lill 100.000 kr. ), 

all l<'örsliic1erna: st;'r oj tltllfOl'iig t fl'i'llll sl i första gruppen (mer ;'in 50 u/u), Nya Sva1"liJi"lckcll oell 

Vi'))'sLi'ldcrll:l i andra gru ppen, Nya S\"arlb~i<.:kell oeh Kung,,:'ing-0tl i den trcdje, I,utktgcn 0(,11 F'j:h'

dingen i den IJii rd e och S\"ilrlbäc:ken och L"jiinlingcll i ll en frmLt>, S;'Lrskildt ~il' det illlreS"[l nl. [lll 

ohservera ordningen i den sista gruppcn , i ly [lit den v i;;: ,'1!", nll g:"trcbr llled mC!' ;"in 100,000 

kr. tilxeritlgs\'~'Lnle i del Il eb koncentreras kring sladens centrum; ]';'ikna \' i med dc n.hsolula ble lJ , 

hlir ol'dningen t. o. m, Sval'lb;'icken, Kungs~i ngel1. Fj;'il'dingen och Lulhagcn,' 

Öfvergtt vi S:"1 till kommentaren af lnbb. 11 och 1:2. Jag skall d ~l Lill en börj:111 till y Uf' I'

ligarc bclysilnde ilr lab, 11 meddela medclhyroma för de olika s l;"1d .sclc l<ll'tlfl. De :iro: io'j ;'irdingcl) 

1·7.i kr., Syarlb~icken 4·37 kr" Lulhngcll :1IJ2 kr" Kung."-:i ngcn 358 kr" V. l"ö rsWder1lfl 1:)1 kr. 

Nya Svarlb~icken 14·6 kr., Ö. Försl~icl crnil. 13D kr. och heb sladen 34·0 kr.2 

l Antalet g;ln\ar med minsl 200,000 kl'. l::txerin~sviil'de iiI' för hela sladen ~3, diir<1f i Svarlbii.ckcn, Fjiirtlill g'cn. 
Kllngsängen och Lnlha gen resp, S, S, 4- och 3. 

2 Genom snmm:lnsliilln in g af hyressummonHl med taxeringssllll1morna kunde Infln tydli gen ftl fl'flm, huru 
hög hrlllloinkomslen iiI' i förh<'lllande till taxel'ing-sviinlel; genom aU ytlerlig'are sanunanslii lJa dessa tnl med köpc· 
snmrnot'ri'äför de si:,;\::t ;"!ren, knnlla en llel del inlre.<:sanla sluba l.scl' dragas rörande !:lxel'ings\·iit'llena." verklig:t he
lyJelsc ett. Men hela 1lenna utredning pass:n hiitlre i elt :ltltt:tL snmtnnnltnllg-. ,In " vill i det La .":llnnl:1I1l!ang ettdil,;L 
:ulIniirka, nit dc hyresSlltntnur. "om lig-gn till grund fil \' dc orvnnniiHHHla medelh~'rol'll;), endasL reprcSet1(c l'a dc uL· 

hyrd:l 1:igcllhelerna. ieke de af iigarcn di"poncrndc, 



Tab. 11. Bost a dsläg'enhet er i Uppsala enligt 1908 år s m antalsuppgifter, 
s t adsdelsvis i hyr esgrupper . 

Lllllwgen 

Nya Sv::tl'tkickcn 

Sval,tbiick en 

Fjärd ingen 

1\llngsiingen 

V. FÖ I'~Wde l' ll:l . 

Ö. Förstäderna . 

I-l eb sladen 

St.a~h:dc:lnr. 

LUlhagen . 

Ny:! Svarthiicken 

Sv:)!'t hiieken 

I 
Fji.irdingcn 

Knngsängen 

I V. F'örstäderna . 

I Ö. För·sti.idel'll a 

I 1 fe l~ staden 

Alllnl lägenheter med nedanslll cncle årshyra. 

wo 
Intill t ill 
100 I ~OO 
kl'. kr. 

200 
till 
300 
kr. 

300 4·uu fJOO 600 ~OO 1,000 ,,500 
till till till 
MlO 500 GOO 
kr. kr. kr. 

t il! till till kl'. o. Tillsarn · 
800 1,000 1,fJOl) diir- I nl:lI1 S. 
kr. kr. ' kr. löfver .1 

66 192 72 56 

I sa 400 G5 20 

203 35 1 168 11 0 

142 1% 84 64 

286 463 175 135 

11 1 805 SD 18 

82 23 /~ 17 6 

1,0792,1501 620 409 

86 

I G 

86 

5 1 

02 

33; 

G4 63 

4· 

7 1 III 

4·9 66 

63 65 

257 317 

40 

7 1 

04 

55 

222 

1 1 l' 679 ni 
n ~) 708' 

1,306 1 

8291 

74 42 1,4501 
4911 

8 7 36
1 

- 11 3441 

268 148' 5,807 

Procenttabell till t ab. 11 . 

Anla l Higenh eter med nedansL:lcnde !"i rshym. 

"'I ~ Isoot'nl " lJOOI,öUU 
inti ll tOO til l ~OO ti ll BOO li ll 400 till ~IOO lil! HOO lill ( l ~ till kl'. 11 

,100 kr. ·~oo kl"' I ~OO h. 400 kl". :,00 kr. liOO h .
1
800 kr'l ". 1,5. 00.. fl. diir· 

k l kl Orl el II 

2~: : ~~:: 1 ~:: ::: I::: ~:: ~:: ~:: ~: :. ~ " il 
1 ;),r, 2G,!I 12 ,9 8,4 6,li 5,4 R,r, 5) !'i, . .1. 6 

17" 23,6 lO" , 7,7 G,2 5" 8'0 6,r, ; 10,r. 4:,11 
19, 7 3 1,fI 12,1 a,:I 6 ,~ 4,3 4 ,;) 3,8: 5,1 2,9

11 

22,6 62,1 7,9 3,7 1,2
1 

0 ,8 1 , ~ ~ ' ~ II 
23,8 68,e. 4,9 1,7 0,1; 0 ,9 

18,637,0 5, 1'1 4,6 2,1\ 

II~~~\' l~~i'~~II;IJ 
gifl' cn eller l' Sn t11tli gn. 
mCf! endn ;;:l I lii genhe te r. 
uppskallnd 

hYTa . I 

78 

G7 

GG 

155 

83 

38 

640 

757 

775 
l,459 

895 
1,605 

5U 
382 

Anlal ]iige n. 
heter III" IIPP
gifven eller 

Til1sllm- medend.\\pp-
'sbltadhYl'a i 
% afsamLl ign 

100,0 10,' 

100.0 8,G 

100,0 10", ~ 

100,0 7,' 

JOO,o 9 ,7 

100,0 14". 

100.0 9,' 

100,0 9" 

S[jlllmanst;il! ~, \'i nu fe) r etl ll:'i nllf.lI'e hely::m nclc [jf l~l e cl c l h Y l'est [ll en en proccnll;lbcJI olllfat 

I. :-md f' 11 0 ff'm Ily rf'!'gruPPCI'tl :1 inl.ill 100, -200, -4·0n, -ROO kr, ocl l d:'i rörver och o}'(l n:1 ctirvifl 

s l :l(l ~dc[nr n fl (' fl er :, li gfl lldf' fr f'kvf' lt :, li'I~f' ldl c Lr r 1t 10d ill l il l lOO kr. hyr:1 1 blir ri's l r!l alt: 1. fIJlj:1I1de: 
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Stadsdela l" II IlLil! 100 kr. 100 till :WO 1200 till 400 14.00 till 800 1 8~. ~l" och IlinLiJl 400 kr 
kr. kr. kr. da röfver. . 

I 
Luthagen 9,7 28,3 18 ,8 3 1,4 11 ,8 56,8 

Fjärdin gen J 7, 1 23, 6 17,8 20 ,1 2 1,4 58, 5 

Svar tbiicken 15,::. 26,fI 2 1,3 20,5 15 ,1 63.8 

Kungsängen 19,1 3 I ,!! 21,4 15,1 11 ,11 73,1 

Nya Svar tbäcken 26 ,1 5 7,8 12 ,0 3,2 O" 96,.\ 

V. FÖI'städerna 22 ,6 62, 1 I l " 3 1'1 0, 2 96,. 

Ö. Förstäderna 23,8 68,0 G. , 1.5 98,5 

Hela staden 18" 37,0 17,7 15,8 11,0 73" 

Af proc:enltabe llel'l1a ti ll lab. 11 fJ'rlmg <''t 1' bl. a 'J a ll orsaken till , a tt Fji'trdingen uppvisar den 

utan jämförelse högs ta medelhy ran, ~il' att söka dä ri, alt frekyensen Higenheter med mycket höga 

hyror (ä rver 800 kr.) iiI' jämförelsevis mycke t sta rk i dell na stadsdel Ii ch[rclllot är Lulhagen syn

nerli gen r ikt fö reträd t i fd ga om de dyra lägenheterna (400 ti ll 800 kr ., i a ll synnerhet 400 lill 

600 kL) . Gtl vi Ilt ifrån , att lägenhete r Olll nnder 400 kr. hym i storl sed t til lhö ra småfolks

klassen och sndlbo rga rne (fam il jcr med under 2,000 il 3,000 kr . inkomst) , a lt gruppen 400 lill 

800 kr. hyra rep resenterar den egentli ga I]l ecle lklassen och el en med ;'lnnu högre hy ra öfverk lasscn, 

sku lle vi tydl igen få som resultat af la b. 11 : 

l ) a ll Fö rstädern a och Nya SraI"tbticken ~i ro S{L godt som rena smMolk ss ta cl sdela r ; 

2) a lt Kungsä ngen ti ll ungefär "J /.1 och Svadbä(;ken ti ll mer än 3/ 5 ö.ro småfolkss taclscl elar ; 

i bägge uppnår smtlborgarkl assen och den högre :1 r bclark lflsse n en 1ftmIigen hög procent (mer ä n 

1/ 5 Iiigenheter om 200 till 400 kr. h )'!'o); 

Tab. 12. År 1907 uppmätta arbetarläg'enheter bland de i t ab. 11 upptag'na lägenhet er na. 

Stadsdelar. 

714 
308 

2,907 

l Att iifven Svartbäc kens medel h yra är betydli gt högre än Lllthngens bero\" på det relali\'l s tora antalet 
Iiigenheter i den allra högsta h yresgruppen (öfv cr 1.500 kr. ). a f hviJka ~iikerli ge ll må nga iiro bu t iks lägcnhctcr. 
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samt 3) a ll Luthagen ti r medelklassens och Fj ;irdin gcn öf\'erk lassens stadsdel par preference 

(i båda f[dl en ä r res]). procent n[islan dubbelt st\ stOl' som molsYaI'unc1e för hela staden). 

Sammanställa y j ~if\'en rör tab. 12 en pl'ocentl:1bell och ordna (hin'id sladsdelarna pi't salll lll ::\ 

srill S0111 i den sisln, blir resul latet följande: 

1 An' a'b'- I Intill 100 till 200 till 300 till 4·00 kr. o. lägenh . med 
Stadsdelar. 100 kr. 200 kr. 300 kl'. 400 kr. {liiröfv. end. uppsbt-

lad hna i p o 
af samtL 

Lulha!5cn 16,1 7 ::;,4 3,9 1,0 1 ,8 

Fjärdingen 35 . ~ 47 ,3 9,9 5, ' 1,8 6,2 

Svart bäcken . 29,9 4 5,3 17,s 5,9 1" 5,_ 

Kungslingen . 25,5 53,G 16,5 3,G 0 ,8 7,G 

Nya Syarlbäcken 26 ,2 63.0 8,_ l ,n 0 ,9 2 ,5 

V. Förstäderna. 23,0 7:3, 7 3,s l ,s 

Ö. FörsUiderna . 23,4 69" 5" 1._ O,S 3,G 

Hela staden 26,7 58.1 11 ,s 3" 0 ,8 5,0 

Af intresse tir j denna tabell egentli gen atl iaktlaga, hmusom de allra billigaste arbel:n

higenheterna (under 100 h :s hyra) ~iro l'elatirl talrikrl sl i de tn'l förn ~lmli ga (de i genomsni ll 

dyraste) stadsdela1'll3, Fjtll'dingell och Sr::ll' lb[icken . Della förh:tll ande h ~i n ger natmligen til lsa m

mans Ill ed den s tarka en rumsfrekvensen i dessa stadsdelar. Då arbe tarn es hyr esfr~'iga skall göras 

till förcmt\1 för en särskild ingflcnde undersökning, kan jag Wmna Ul bellens -ddare kommentar å 

sida. Jag till åter mi g hHr endast ytterl igare p;lpeka , hurusom de dyr[tm arbetarbos täderna (mi nst 

300 h:s hyra) ~iro relalivt talrikast i Fj~irdingen , Svartbticken och Kungs~ingen, de tre gamla, 

centrala stadsclelnrna, ett förhålland e, som gifvel\" is hä nger till sa mmans med elen h~ll' relall\'l 

stark a tre- och f1 errutll s frekvensen (framförallt sam manhLlngrt ncle med större möjlighete r till 

nndrah::mdsu lhyrning), men i någon m{ln också med elen icke nlldelcs oafse\'i.ircla före komsten af 

smtlhut iker. Att nnlalet nrbeta rWgen hcter med endast uppskattad hyra lik aledes ii\' jämföreIscris 

stor t i dessa tre stadsdela r torde Oc:ks~l snlllmanhLinga !l,ed deras relal i\"l höga social::l sl::l lus. ' 

.Af större inlresse för bedömandet ::lf den socii.,!a sa mmansii tlningen af de nedersta h)'l'es

gt'Upperna i tab. 11 (ön den h ~il' ofvan pu grundv::!l af lab. 12 fn:ltllsUillda pl'ocenltabellen) vore 

at \"ifrelakligt all frrtm slälla del procenliska förh~t1lnndet mellan tabb . 11 och 12. Utförd för dc 

fyra första hYl'esgl'upperna och för sa mlli gn b genheler lel' s ig en dy lik procentlabell på följ nncle SLill : 

l l\ ldngi\ nf dessa HigenheLer med Clllli\sl uppsbttnd hyra Lorde \'ar:"l gärdskarls l1igcnhcler. Jfr dock 1:"1-
bell en sid. 30, :Jf hvilken s Yl/c ,:; framgii, all Lu tbagen, Fjiird ing"cn och F:varlbiickcn ha de relativl ta lrikasle gUnl.::
karls lägellhelerna. 
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Stadsuelat', Intill JOo till 200 Ull 300 till Intill S,mtl; g' I 
100 kr. 200 kr. 300 h. ,WO kr. ·100 kr. II lä genheter. 

I 
Luthagcl1 25,8 41 ,1 5,6 1,8 26,-, 15,1 

Fj;il'dingen 68,3 65,8 32,1 23,4 (1),1 3Z ,å 

Svartbi.icken SO,3 70,.l 57,1 29,1 M., 3H,r. 
Kungsängen . 58,1 76,=- 62,3 17 ,8 61,9 .l4., ~ 

V. F'örsliidel'll:.l 63, 1 73, L 25,6 6! ,3 1)1,7 

Nya S\'artbäcken 8 1,0 89,1 75 14 45.0 84,6 11 ,2 

Ö. Förstäderna 84.1 87,6 9-1 ,1 CG,7 86,1 80,. 

Hela staden . 68" 7-1-.7 50,3 20.8 64" .fil,! 

Under röt'utsilUn ing all alla af arbetare, i dl ' ll mening .')O1ll angifrits s idd. 18 och 19, be

bodda bostäde L' yerkligen uppmälts och all hyrcsuppgiflerna till laos års I1wntalsU'lngdel' ge en 

ntlgorlunda trogen bild af bostadsförhCdlandena elle!' höslflyttningen tir Ja07, skulle m[ln af ofvan

slående procenttabell kunna drnga sflrd eles inlresr-an la slulsatser rörnnde fördelningen af nrbelal'

klnss och borgarklass i de allra lflgsla hy-resgruppel'lla. 
~.H Luthngens samtliga lägenheter (med eller ulnn uppgiryell hyra) skulle endast 15 %

, ullge

!'iir 111, yara egenlliga arbetarltigenheler och af des.'> l;.lgenhelcl' om und er 100 kr:s hyra (mcsta

dels enkelrum) endasL 1/ 4, om under JOO kr. nt"lgol mer ~ln 1/ 4 . ~ Ies t ('rappern!" hH\" den ytterst 

s\"aga arhelal'fl'ekvcnscn inom den Higsta hyre:;gl'uppen, snl'skildl vid jämförelse med molsvarnnde 

ho::; SvarlbtlCkeo el!) al'bctal'higcnhelel'). Det föret'n.ller nu vissel li ge ti ri mligt nog, all ell :1fsevii rdt 

<lIl lal enkelrum i Luthagen innehns af sluclenlet· och studerande, ensamma kvinnor UJ' dc »bätlrc .. 

klnsserna o. s. \".j dock synes del högst otroligt, aU hein 75 °0 af' enkclrummen skulle \'arn i ( i; rs{rt 

hWHl uthynlu "bo1"gorlägcuhel(;J" ;> . Såsom redan förut pttpekals. torde emellertid begreppel ~Hbe ta r

Iiigenhel af Luthagens undersökare ila faUals Mskilligt snMvare illl af t. ex. F'jiirdin gens och 

Syartbåckens. Det mtl ju också villigt el'kilnnas, alt Lulhngen erbjuder en ganska rik prof

kmta ptt olika 1ll€'llansladier mellan arbcL:.ll'- resp. borgarbefolkni11 g i egentli gaste mCllillg. 1 1::11lel

lert id kunna de relativt låga talen al'betarbosUidcl' med under 100 kr:s hyra, bttde i Luthngen 

och i andra stadsdelal', siirskildt v. FÖl'sUlderna ~ lwilka delvis haft samma undersökare som 

LLllhagen och delvis äro af samma sociala stl'uktlll' - och Klln gs~lngen , förklaras f!f\·cn pa annat 

sillt, sflrskildl så, alt mtlnga ensamboende arbetare it:k e kunnat ant rMTas i sin bostad under hela 

dagen, hvarför deras lägenheter efter upprcpade fnlktlösa besök mtlsl li\mnas ur r~ikningen . 2 

Vidare vill jag fram h ttl Ja, :tU större rU1ll sko11lpl e~, som i spekulat ivt syfte (för undcl'ulhYl'lling) 

hyrt:> ihop, vid undersökningen stundom sbgil5 sönder i ett par tre dela!', af hvilka minsl en 

1 Jfr sid. 29 , not I. 
l Jfr sid. 19. 
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(rnnligen hufruclhyranden) tagits med bland arbel:.11Hg(·nhetel'lla, en del åtel' icke (så s[trskildt 

sludenlJ'llIllI1l Cn).l 

p et grund af en ganska ingttendc kfulI1edom rlnser jng Illig 0111 1908 (Irs Illfllllalsuppgifler , 

i hnld dc :1fsc hyran, kunna mila del lOla!omdömcC all de i det slora hela torde rara 

tiimligen tillförlitliga, men all cloc.:k å tskilliga \'iirdar underlMil all !tlmna nugra som hii! sl 

hyresuppgifler, ntqj l"a lämnat alllför sUlllmariska uppgifter, bl. a. dcl\'is arseencle hela etager, oberoende 

af de hyrandes antal), En jiimföre]se gård föl' gClrd mell an J11antalsllppgifterna och de n{lgr;1 

m {l nnclcl' li c1ig:1re genom 3rbelarbostadsunclersökningell inlJ[lllllade hal' i synnerlig grad befäst 

det intryck jag redan !tillge han af elen uloJllorclen lli gt slftl'krt \'D.l'iabil itelen i arbelal'l~igell 

hcteJ'l1<1 s sD. rnmD.ll s[Hln ing, Slunclom äro tre rum lillhopasbgna lill en lägenhet, s tundom bilda 

de l\'tl Ii.i genhel cr, stundom tre o. s, \" I all lllänh e l afse mantalsl;,\ngdernas hyresuppgiflcr 

naturli ge n endas t omöblerade lägenhet e r hyrda i för s ta hand, Det vore d • ."! afstöl' s ta 

intresse atl veta, i h\' ad m ån sä r s kildl s tud e ntrulllm e n "iro el l e r b e trakta s som 

lä ge nh ete r hyrda i första h and, Ja g k[umeJ' fall , dtl ;'inda till 10 studentrum uthyrts direkt 

af v[l!'den (sannolikt med :ltminslone n[lgol möbler) och upptn gi ts som 1 lägenhet. med tillhopa

slagen hyra, Kolymen om de i dylikt fall skoJa upptn gas eller ick e upptngas (och om de skola 

upptagas som en eller som fl ere l':igrnheter) synes rara racklande. Hörande del intressa nta kapitlet 

0 111 15 genhetsbegl'cppets afgränsning sknll jftg föl' öfrigt yttm mig utförligt något längre fram, 

Bloll s~' mycket vill ja g häl' ylterligftre h a s a gd! b e tr~Hfande vårdet af tabb, 11 och 

12, all jn g ;'il' fullt öf,'e rt ygad. om, all innnn lillriickli g erfaren h el vunnit s, huru 

l äge nh e t s be g re pp el mest prakt i s kt b ör b es tämma s, ~il' - i en s tad så dan som Upp

sn la - e lt material så dant so m del j tnb, 11 samman s Uillda af ick e mycket mindre 

Yiir rl e, iin d e l s om skulle vunnil s genom e n bo s tad s riikning s ~idan so m de stock

holm s ka. Jag vill i d e tta sa mmanhang ock s:1 ännu en gå n g betona - ulöf\-e r 

h\'ad s om r ed an s ke tt i inlednin ge n - atl del sy n es mig alldeles g ifv e t, alt boslads

frågans klar gö rand e ur a ll a synpu nkt e r \' inn e r p å, atl d e s ociala hufvlIdklassc rna, 

så som häl' s kett, hålla s i S~lr \'id den bos tad ss tali sl i sk a b e h andlingen, h \'a n -id 

natllrli gt\' i s hufvud v ikl e n Hi gges på d e n egen lli ga al'betarklasse n (och d e h ögre 

kl asse rn as bos tad s föl'h ttll a nd e'n i del h e la e nd ast i d e n mån, så påfordra s förjiim

före lse ns s kull , dra g a s in i und e r sö knin ge n). 

Jag skall till slut Illed nfseende på labb, 9-11 endast anm~lrkrl, nU åtsk illi ga g-tll'dar!! rlf 

olikrl orsaker ]flmnals .. i sidoj s[trskildt giUl er della 0111 offentliga byggnader, Olll ans talter och 

l Jfr sidd. 17 och 18 och nedan. Delta förfaringssiill bar dock endast i ett P:ll- fall kommjl ti)! an\'ändnillg 
för Luth age ns \'idkomlllanue och torde öf\'cl' lm fnul kvantitativ l spe la ('n mycket ringa roll. 

, lI ela nnlnlet bebyggda tomlcr torde i Uppsala 1908 Im \':nit 8 t.Q. Sammanla gda bel'illningslaxering <; 
värdet (oberiiknadt jordbruksfastigheter) uppgick till niil':I 4·(j milli oner kl'. Ål' 190;:' uppges anlalel inom stad splanen be 
lägna bebyggda tom ter till G86, Bland de vid uppstiillandcl af tnb. D utes lutna g1i rd,mla miirkas etl ganska stort anlal 
. landt gtmlar » odt "illnhus i stadslltbnterna, för IJI' ilkn hyres lIppgiflel' oflnst snknas. Sa tordc särskildt nnlalet 
lii ge nhetel' ocll taxeringsvärdet pe r gård blif\'jl hetyd ligt mindrc föl' O. FÖl'stiiderna, om sa mtliga gal'dal' kunmll 
ta s mcd. - J fÖl'bigtlentle knn :uuniil'b s. all iif\'en beslii mnin ge n af begreppet gård (lik som begreppet hu s) untl er
stundom kan stöta på praktiska svårigheter. ~å I. ex. då en tomt s irii eker sig [,-å rs öf\'el' ctt hell kvarter och 
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itmHlningar (sådana som t. ex. nationshus, institutioner , banker, fabriker, etc.), hvilka hlminslone en

dast i undantagsfall och som biuppgift hysa bosladslägenheter. 1 Den kanske allvarligaste anm':irk

ning, som kan fra mställas mot lab. 11, torde vara den, att butiks- och kontorsUgenheter endast i 

undantagsfall kunnat utskiljas. Emellert id tror jag, alt i hV<1l'je fall de rena bulikslägenheterna 

skola utgöra en ga nska ringa procent af de i la b. Il upptagna lägenhetcl'na. 2 Genom ,att Ul' dc 

uleslutna gårdarna ulplocka ytlerl igare cll anlal bostadslägenheter och genom alt \'jdal'c tillägga 

samtliga i lab. 12 icke upptagna år 1907 uppmiilta al'belal'iägenheter (af hvilka en dej i andra 

Iland uthyrda i lab. 1:2 sammanslagits med hufvudltigenheten) hal' jag slulligcn kommit upp till 

6,810 higenheler föl' hela s taden och för resp. stadsdelar t ill de SUlllmor som äterfinnas i tah.13. 

f öl' att dels - i n,:"Igon mån iHm ins tone - vinna en kont roll på tab. 11 (och dess tillägg), 

dels ylterligare fördjupa inblicken i de olik<t stadsdelal'nas socia l-ekonomiska st rukitir hal' jag Ul' 

taxeringsl~lngderna för 1907, hvilkfl torde afse inkomslen vid InOG ål's okloberfly tlning, samman

ställ t :mtalet inkomsllaxcrade fysi ska. personer för hvarje stadsdel i nio inkomstgrupper, fn.i n 800 

till 10,000 kl'. och däröfver, vida re drngil de ras SUlllllla fr[Ul de genom lab. 11 med tilhigg vunna 

lägenhelssummorna och antagi t, ott alla till minst 800 kr:s inkomst besk nll:."llle perso ller iiro lägen

hctsinnehafvarc, h vadan res len alltså skul!E1 "tlra Jögenhclsinnelwfvare Illed under 800 kr: s inkomst. 

Resultalet framgår af lab. 13. 

Tab. 13. Lägenhetsinnehafvare i Uppsala år 1907 i inkomstgrupp er , stadsdelsvis. 

I' I 1 I ! Intill 800 t. 900 t. I,(?H. 1,200L 1~5001. 2.'000 l. 3;.000t. 5,000 L. 10,000 Summa 
Sladsdelar. 800 k' 900 k ' 1.000 t,_OO 1,500 _,000 3,000 ~,OOO \ 10,000 kr. oCh

l1 

lägenhets-
l. . l. kr. kr. kr. I kr. kr. kr. kr. däröfv'

l 
innehafvare. 

I Luthagen . 319 8 1 
4°1 

64 67 60 48 46

1 

33 9
11 767 

Nya Svartbäcken . 395 96 8 1 79 67 39 18 16 5 

:: I 
7!J8 

S\'artbäcken 487 167 98 180 145 114 108 89 95 1,5 11 

Fjärdingen. 

I 

28 1 

'"'I 
4°1 

111 65 62 67

1 

" 84 0 _ 960 
I 

I 
Kuugsängen 439 210 180 230 171 129 II! 10: 

77 4° 1 1,697 

Y. Förstäderna 425 73 62 46 29 18 5 l ! 674 

Ö. Förstäderna 2031 65 4° 1 45 19 20 8 II - I 403 I 
) Hela staden 

följaktligen har galuhus at Ldi. håll (såso m exempelvis mellan Skolgalan och Sv:u"lmansgatan). I tahb. 9-12 har 
en sådan tomt naturligen rtlknals som en gård . Vid arbetarbostadsundersök nin gen ha däremot llU!"en vid Svart· 
mansgalan räknats som gatuhus. Slutligen kan man tii.nka sig, aU flere lomtäg:\l"e i sa mma kvarter (eller t. o. m. 
alla) öfvcrenskomma om, aU de olika tomlerlJas gårdsrum skola bilda en sammanhängande gård. Under sådana 
förhållanden kan del bli nog så kinkigt att afgöra, lwad som U\' social och hygienisk synpunkt skall räknas som 
g1l.rd, liksom nalurligen också typerna kunna variera i del oiindliga. Jfr B etänkande med jönlag till byggnads· 
str:dga för riket, Sthlm IDOg, (särskild l § .{· I med motiverin g). l Tyskland börjar dylik gårdssammanslagning på 
sina håH bli rä.tt vanlig. - Då. en slark lägenhetsanhopning pil ett enda hu!': gifvelvis i högre grad framkallar hyres
kasernens olägenheler än en lika sta rk på en och snmma gill·d . men på flere hus, iir iif\'en gå rdsbegreppets kblr
.görande nf ganska slor praktisk betydelse för bosladsstatistiken. 

l Icke heller studenthemmen äro medriiknade; i allmänhet likasrl icke enfami ljshusen. 
2 I Slockholm utgjorde antalet uthyrda butiks lägen heter år Hl05 ungefär 18 (J/o af samtliga (a. n. siu. ~7*). 

- Säkerligen är procenten ej pä lållgl när så slor i Uppsala . 
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Sladsdelar. 

Lulhagen 

Nya Svartbäcken 

Svartbäcken 

Fjärdingen . 

Kungstingen 

V. Föt'städel'll(l 

Ö. Förslädel'll3 

Procenttabell till t ab. 13. 

l 
h'Ull ! SO<) l. I noD l. I,,000,", ',2OOl.I',5001. 12,000l.13,000l.15,000l./,o,00011 

SOOkl' 900 kr 1,000 1,200 1,000 2,000 13,000 5,000 10,000 kr. och 
"I . kr. kr. kr. kr . kr. kr. I kr. däröf\'. 

I 
41,0 

10,'1 
5 "I s,'1 

8,1 7,8 

4· 9,~ J 2,0 I o, ~ a,' S" 4,. 

32,~ I l ,'. 

: :1 

11 ,9 9,c 7,(, 

I 

29, :; W'! "'I 
6,8 

~' I 25,9 12,.) 10, f. 
13" 

10,1 ' ,Ii 

63" 
10,8 9,2 6,8 4,s 2,7 

50,~ 16,2 9,'1 11,2 4,7 4,' 

I 

~" I 
6,0 

4,'1 
1,2

1 - ,s 2,0 O,c °" 1 
7,2 5,8 6, 1l 

~ " I "O 9,9 o,, 

6 ,8 6,2 4,r, 2"' j 

O" 1,3 0,7 O,,' 

2,0 O,, 0,3 ~ ! I 

Summa 
lä gen hets
innellafvare. 

HJO,o 
100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 "I 
5,,1 ;;,,1 4,,1 1,,11 100,0 ,-1 _~_le_la_sta_d_en~ __ ---,1_3_7-'-"-,---1 11 ,7 1 ~'1 8,,1 ---,,6,,-,0,-1 ---=-CL--"""---"-''--.:::':l_~~_ 

S'-1nlll1<lllsl5.11a vi nu procenllal för de fem inkomstgrupperna intill 800 kr. , -1 ,000 -1 ,500, 

-3,000 och 3,000 kr. och cb röfver och ordna sladsdelJ l'l1a efter stigande procent lägenhets innehaf

v~lI'e med under 1,500 kr:s inkomst - undel' Iwilket inkomsts lrecl\: störsla delen af »småfol ksklas

sen» torde f[tlla - mr tabellen följande utseende: 

Stadsdelar. 

'ärdingen I'J 

S 

K 

L 

\'al'lbäcken 

ungsi.ingen 

uthagen 

N 

Ö 

V 

ya Svarlbäcken 

1,'örslädeI'l13 

Förstädel'lJa 

Heja staden 

I 
In ti ll SOO ti ll 1 1,000 till 

800 kr, I 1.000 kr. 1,500 kl'. 

l 
29,s 

l 
14,9 

I 
1 8,~ 

32,2 17 ,5 2 1,:' 

25,9 23,0 23,G 

I 
41,6 

I 
15,8 17 ,1 

49,' 22,2 18,3 

50 ,·, 26, 1 f5 ,j) 

63" 20,0 1 1,1 

I 

I 
l 

37,4 In" I 19,4 I 

1,500 till 
3,000 kl'. I 

3,000 h . II 
och diiröfv. 

13,. 24., 1 I 

14.,7 14',0 

14,4 13,1 

14',1 Il ,' 

7" 2,9 
I 

G,9 0,7 

I 3,6 2,2 

11 ,' I 11 ,7 

]ulill 
I,;}OO kr. 

62,~ 

7 1,2 

7"2 ,:;, 

74, :' 

90,' 

92,4 

94,2 

76,,\ 

I ~ 

l\rgjordt s tÖl'st[t intresse f;jr lab. 13 gerlOlll j ~i1l1föl'e l se med lab. 11. - L(ll oss fö t, denna 

j t'tmföl'e lsc till en början samrnansUilla pl'Ocen llalcn higenheter med intill 200 kr:s hyra med nii rmast 

lllols\'arande pro<:cnltnl i tab. 13. Rcsullalel framgår nf molslClende sammmansläll ning . 

. AI' t:1be ll en synes fl'amg[t, a ll inlill ~OO kr. beta las i hyra af inkomster uppgtLcnde för 

hela s taden till unge r~l l' l \000 h., för l ,u thagen till knappt 800, för Svnrtb~Lcken oclL Fjärd ingen 

till ungef~il' noo, rö r Kungs;·ingen och V. Förslii.dcl'I13 Ull om kring 1j IOO, fö l' Nya Svartbiicken till 

omkr. 1,4·00 och för Ö. Förstäderna till omkr. 1,500 kr:s inkomst. l nom denna higcnllelsgl'upP 
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I I Pmcenll,l Procenttal lägenhetsinnellafvarc med nedan- I 

lägenheter slående årsinkomster I Stad!;delal' 

I 
med intill Intill I Intill I Intill I Intill I Intill l I ~WO kr. hyra 800 kr. 900 kr. I 1,000 kl'. 1,'!200 kr. 1,500 kl 

II 

I 

I 

1- I 
I Luungen ' , 08,0 

I 
4 1,6 

I 
Svarlbäcken . 42,4 32,2 43,2 

Fjärd ingen . 40,7 

I 
40,0 44,2 

I Kungsängen ' 5 1,6 I 48 ,9, 62" 
V. Förstäderna . 84" 

I 
I I 

83,1 89,9 

I 
I ~ya S, .. 'lbäcken 84" 81,6 90,0 

O. F'örsliidema . D l ,8 I 87,7 92,4 

I Hela sladen 55,6 II I 4-9,1 57,0 

(int ill 200 kr. 11yt'::l) ulgår hyran allts~l föl' hela staden med intill l/f, ;tf higenhetsinnehafvarens 

inkOlTl st, fö]' Lulklgen Illed inti ll '/4 (och n[lgol chröfver), för Svarlbäcken och Fjtirdingen Illed 

int ill 2/9. rör KUllgs~lngen och V. Förstäderna med int ill '.!./LI, föl' Nya Svarlbii.cken Illed int ill 1/7 

och för Ö. Försl':idema med in ti ll 211", 

För rörIdar ingen af denna olik hel i proporlionen mellan inkom st och hyra i de olika slads

de l arn ~ kan man lillgr ipa flcre ut\' ~i gal'. En omsbnd ighet, so m k~n vålla, att »hyresprocenlen» 

sUmer sig högre i en stadsdel än i en annan, år en relalivt starkt ulbredd ulhyrning i and ra Iia nd 

(äro fl ere rum af den i första hand hyrda higenheten ytterligarc ulIIYI'(]a, kan ju förslahan dshYl'an 

t. o. m. öfversliga den hyrandes upptaxerade inkoms t). Alla skäl tala för, aU anc1ralmndsuthYl'lling 

skall ha den största utbredn ingen jusl i de förn~imligas te stadsdelarna. 

En rlnnan olll sUind ighet, som li kaled es kan viilla hög hyresprocent, ~lr slark frekvens af en

samboende eller åtminslone af mycke t sm:l (bostads) hushtdl. Äfven i d eUt} afseende finn s d el [In

ledning anta, all de fÖl'll~iml i g[lre sLadsdelarn<l skola kOl11m a j fr~llllsta rummet. Slutligen phiga l' 

iih-en en relalivt läg inkomst men framförallt en relalivt h't.g social status under för örri gt lika 

omståndig'heler (cl . v, s. i senare fallet lika inkom ster, liknandf' hus håll ssa lllllw.ns~it tning o, s. v,) 

medföra en reJati\,t låg hyresprocenL l livad m ;"lll den ella eller andra af dessa nu nillllnda 0111 -

sU\ndigheter h~r varit förelriid esvis VCt'kS<l1ll i fr<'lga Olll li var Oell en af de sju staclsclebrn~l d cl 

är natmligen, med det maleriai som s ttu' oss t ill buds, till största delen undan dragel väd omdöme. 

}'. ö. Ilöra dessa tre l faktorer, som alla bidraga alt stegra hyresprocenten , underutll y rning, slllå 

hushåll och relalivt hög allm;lll s la tus, i många ral l lokall Il~ira t illsammans . $t ~ir det t. ex, 

gif,"ct, [ltl underuthyming i nClgon stö rre omfatlnillg knapp~sl kan förekomma annal iin i något 

1 På frågan om byresprocentens bilJning och dess betydelse som miitnre af socia l- och boslndssla ndardell 
kan jag icke i detta sa mmanhang niirmare ingå ulan m:lsle nöja mig med alt hänvi sa till de i inlellninger\ niimncla 
arbetena lro'm1t1~gssfa fistik sächsischcl' Slädtc nach dl'r El"hebung vom 1 Dcz. 1905 (Zwei Ler Teil, Das Verhiillnis 
zwi schen Eink ommen und W ohnun gsmietpreis, ulk, 1008), Gost 01 li-ving mld f'/~taill)1"ices 01 food och Erhebung 
V011 H'i1'lschaltsreclmwngcn mindc1'brmitteltcI' Fam iUen 'im De1ttschcn R eiche oc h till en komm:l111le specia l
unden:öknin g, 
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stl n~tl' stora lägenheter - den vanl igflsle formen i Uppsala iiI' ju dessutom llthYl'l1ing af studenl

HlIll, hvilka antingen hyras af i första hand hYl'rll1de f3lniljer, ofta ett par rum tillsammans, eller 

fl ere till sall1mans direkt nI' värden elle r al' en »slådersb.». I alla tre fallen blir »hyresprocenten» 

Ilög (för fJJ11i1jen, sluden terna - lägenhelsinneharvaren eller städerskan). 

F'ör a ll st, långt som möjligt illustrera hYl'csprocentcns förhållande ti ll hval'je s':irskild 

stadsdels :11Im':inJ1::t slnlus skall jag göra Jnnu en procenlsammansUillning på grundval af labb. 

11 och 13. J;1g gkir clennn gång ul ifrån inkolllstcJ)., fn'in procenttalet lägenhelsillllchafvare med 

int.ill 1,500 kr: s inkomst och vill finna, vid hvilken hyrcsgråns (nedifrån r':iknadl) jag kommer upp 

til! ungef;)!' molsrn.rande procenttal: 

Stadsdelar. 

Luthagen 

Svartbäckcn 

F'järdingen 

Kungsiingen . 

V. Förstäderna 

Nya Svartbäcken 
Ö. Förstäderna 

Heja staden 

I 

~1;e~~1~1~i~_J l Procenltnl lägenhetsinnehafl'., som betala nedallstående ärShYl'n' 1 
innehaf\'are 

r~goil~~~.l~ Intill I Intill I In till I Intill I Intill 

;'nk:':~: l 200 h. 300 h·

1 

4·00 kr. I 50:::~ I 6°°7::9 l 

71,3 70,s 75,0 

62,5 I 58" I 64,1 
72,01 03,7 73,0 

94,2 92,(; aG,s 

90,0 84,~ 93,7 

D2,' 9 1,8 D6,> I 
76,4 73,3 I 7H" 

J<lg finn er denna ll y resg l'~in " för hela :; laden ligga ungef;'i l' vid 450 h. och föl' dc olika 

~ lad sdelnrnn vnrn fÖljnndc: Luth<i gen 550 kr., Svarlb:itken 5?;!5 kL, Fjdl'dingen 4,75 kL, Kungsången 

400 h., V. Fö!'sh\derna 350 kr., Nyn, Svnl·tbi\ e];: en 275 kr. o(;h Ö, FörsUidcl'Il;1 200 kr , Liigen

helsilln ekrfvarc med inlill 1,500 kr: .'; inkomsl skull e <lllt ~[\ i Luthage ll oeh Sval'lbäcken utge ända 

till bort emot 2 / 5 till hyrn, i l;'j':\rdingen hortemol ' /3 , i Kung:=;;'ingen och v, Förstädernn 1/4 , i Nya. 
Svnrlb':ickf'1l ' /". i Ö. För:il.ädeJ'll <l 117 och i heJ;'r Uppsab 1/3, 

Som synes blir hYl'c::ipro('elllen i c1 enllH :=::1111Ill<lllstilllning tinnu ogynnsalTllllare för borgar

sl:1Clsdelnrn:1 til1 i den förrn, Ilnlurligt nog, dh ri h~ir lorde hfl [';:rU med hnfvudlll;lssn ll lägen

heter mod undeJ'uthyrning iifvcnsolll de nllra flesln cns:1111boendc ur de högre kJassern3. 

Jrrg vi ll slutligen fmmh':il'v<l , alt nJJfI dessa rcflexioncr rör;lllde inkomst och hyl'fl Ilnlurligen 

;iro :1f Mvcrväg,lnde teoretiskt (arilmelisk!) intresse, dä ju maleri:1lel är ganska brisWUligt och 

s~lrs kildl uppgift om den ved'liga proportionen i h\'3rjc individuelll fflll saknas. 

Atcr::. L:ir s;i slulligcn det :lllrn vikt igaste kompl ementel lill lngenhel s- och hyresuppgifterna 

Uifvensolll till inkomstuppg-ifterna), nii mli~en folj{lllting-d :=;tlppgiftern<l. S(lsom redan i inledningen 
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(K;1p. lT) utförligt llt\'f' (' kln t~ . iir clllclkrLid i UPP:":l l:l skil1nfl(lcn meJ!;l ll den f;lkli sb rolkm ~i n gdcn 

(bostldsfolkmängden) och den kyrkli~a (0('11 l':itt slig:-t ) ganska betydlig; s~lrsk il dl är della fallet med 

v j s~:l sl::ulsdelar. 

l tnh. 14 11<11' jag :,<l1l11llnnsliHlt rolkm;ing<lsl1ppgirtcrn,l föl' dc olikn stndsdelnl'lln enli gt 

pn :-: lor . ..:expcditioll(,lls folknlnngdslnlJlrl till Il ii] ::;ov,irdsnii11lIldc ll s :Irslw l'iillels(' för :i rel 1907, nC,,:cf' ncl f' 

allt s:! dCIl I jil ll. ifrag:1\'arandc {I r, lIl rd dc genom denn; ] boslndsundcr:-:öklling framkolllna [ll"be t cll"

folkmii ngd~~ ilrrol'n;l. 

Tab. 14. Arbetarfolkmäng'den i Uppsal a i början a f 1907, stadsdelsvis, 
i förhållande till stadens hela kyrkoskrifna folkmän g d. 

Sladsde lflr. 
m,ln g rl e n m.lllg'clen den sellalO 

l
,\tbeUllfOlk / HeJa fOlk_ I ~el~/:~~~:J I 

Lll lha
g
en- ---+--4-Ö-3--1 2,52 1 I 17,' 

Fjärdingen. 874 3,5 76 24,4 

Svartbäcken 1,740 4. ,706 36,9 

Kungsängen . 

Förstäderna . 

Nya Svurtbticken 

Hela staden. 

2,751 

2,477 

2,118 

10,393 

6,03 1 

4,02 1 

2,765 

23,620 

45 ,6 

6 1,6 

76,6 

44,0 

Siffr:lIl 23,6~0 afser clomkyrknföl'samlillgf'l1s folkmängd med fn1nrklknin g af 240 personer 

lillhörn nde försörj n in gs i ll r~lllningen . l 

Uppdelnr ja g F Öl'sbi cle rna i Väslrn oeh Öslrn Förf' läd erna oeh öfverflytta l' T ullgam och eLl 

pa r ~mHr]'e grLinsomrMl pl1 rnlll Kungs;'in f!'en lill Ö. FÖl'städcrn:l, mr jng föl' dessa lre stadsdelar 

följ ande sim'or : 

I Acbet"'fOlk· 1 
ma ngd . 

Hela folk- i % a f 

I 

Den förra 

män gden . den senare. 

Kungsängen . 2,601 5,809 44 ,8 

V. FÖI'städerna 1,33 1 2, 380 55,9 

Ö. Förs täderna 1,296 1,863 69,6 

! Då :ll'tiJJeriföl'samlin gen vid Sfl mma tid räknarle 680 personer, skulle hela den kYl'k oskrifna befolknin gen 
de n 31 de('. 1906 uppgå till 24,54-0 personer. Men enli gt s tatisti ska centralbyråns redogörelse \'al' folkmiingdssiffl':\ll 
241450. De a f mig uppg ifna I:efolkni ngss itl"rorna a f\'ika i t1 e re stad sdelar fr än l'ö l"sle sta dsliikarens; della herO!' dels 
på, alt j ag fört ett pill' smärre områden utom stadsphlllen till Fjiirdinge n, Kya Sval't lJucken och Kungsä ngell. men 
dels ocksil prl felsummerin g:ll' i hfilsod'i rdsniimndens ~ 1' ;: be l'iHl e l se . (.Tfr ofv3n sicld. 10, not 1. och 2{j) . 
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För nit ge ,Hminslol1C' n:tg()tl rö r('~ l ii llllin g- Dill, i hvilkcll grJd den fakti ,o:kn foJkmHn gc]('1l bn 

länkas öfverskjut a den riillsli gl-kYl'kliga i el en ena 0(' 11 den nndra sl;ldsde]r l1, mr cldelar jag i . tnb. 

15 en S:l llllllflJlstfillning kimt<ld ur reclogi)I'f']sen rör 1879 ;"II'S folkriiknin g. 

Tab. 15. Den rättsliga och den faktiska folkmäng'den i Uppsal a 
hösten 1879, s tadsdelsvis. 

Den riilts· Den rakli :>:b l Diirflf (ej inriikna(!e i familj) I ~t~:T~a~i~~ ~1~~I~.:~':~1i~~: 1 
StfHlslfela r . li ga folk· folk · --~--- ---

miingden. Il1iingden. 
Studenter. ISkQll1llgclOlll 'il Tillsam-

I 
ausoluL 

I 
i "/ 0. 

Luthngcn 1,303 2,054 168 
I 

198 366 

I 
75 1 57" 

fjärdingen 2,784- 3,D 17 471 195 666 1, 133 40,1 

Svarthäcken . 3,608 4.,526 326 

I 

233 559 9 18 25,4 

Kungsiingen .t,1 88 4,859 303 62 365 671 16'0 
Nya S \'arlb~ick en 1,968 2,230 2 1 

I 

5 1 72 262 13,3 

FörsUidern a . q.ii) 558 83 17 ,5 

Hela staden . 14 , ~26 18,1440 1,289 I 739 2,028 3,818 26,7 
-

T yd ligtv i,; ;ir dc! huf\rudsa kli g-en bland de högre klns:::erna: förs t och främs\. ,..; tudenlerna 

mJ I1 hnr [lIt sub den ick e kY J'ko~hifhft lJ () s l ft (l s folklll;'in~cl e n, IX\ hela folkm;i'ngden nu siikerli gen 

il l' ,Uskilli gt. större i föl'l dll lande Iill ,uda lc! ,.-;ludcnler odl studerande iln föl' 30 ,"r sed fl Il , ör 

dcl [\nblgli~l. nll skillnaden mell ::l ll fakti sk o('h kyrkli gl-rii tl sli g folklll iillg-d i n,l.gon m,"n ulj 5ml1als. 

Diiremot lala nl lfl ,..; kiil för) nl.l. proporlioncl'lla rör :-; I,ld:-;dela rlla It ttgo rlu l lc1 ,1 Lim dcs<l mmn. 1 

K.ulICle vi r~ilI:na mrcl hela delt f(1kti:;;kn folkmiingclen, :-;kulle nlltstl LLllh;]~e l\ Fj iircl ingen och 

Svftr! häcken bli iinllU mera lllp r~ig l ad e horg::l rslftclsdeln r ~in SO Ill fralllg;'u' af ("h. 14. 

S:l ka lt jag slLl tligrtl öh'erg;t till :tll ,'-:,1I11m,lllf,IUa I'e,..;u ll alel af l,lIJb, .r; I. o, m, 1 :), 

.I :1g' :-,tlllln;lnsUilJcr förs t prol'clllhdclJ I ) Wg-ellhetcr lllE'd inlill ::WO kr:s hyr:t , ~) tlppm,ll l;l 

!l rbet;lt'ILi ~E' llh c l e J' (i u/o ;Jf sandli~,1 i lab, 1.:; uppl,-tgll fl'!), 3) ,1J'bcl:l rfolkm::lngcl, 4) illkolllsl.l.a ?:are 

med ildill 1,000 kr::; illkolll-:t udl 01'{"111:11' diil'vid s l <ldsrl ('l~\I'II:l ('fler . ..;lig:1nflr pm(,€'n l i (kil första 

ko lullltlCl1 H €'sull::1IE'1 blir rölj:lmk: 

\ ;::lt:iJ sdc!aJ'lW !Ja i reJogörelsel1 föl' 187n ii!'s riikllin g- l)egr~ins;\ts på tlngorlllnua samma ..,iitt som rid 1907 

års I1Jldel' !':ökllin :; ~;I !Jar t. ex. otmi'l dcl utanför s IiHI."'pl:"lJlen vi(l L?järdingen la gts till tl Cllll a ~l;Hlsde l. Öl'vcr Ituf\'lld 
synes (let cj all s vara ~ it liilt :Ill ,'cia, 1t\'::Id som f: kal l föra s ulom oclt inom stadsplanen, S;l myckct iiI' siikcJ'L ::Itl 
förstad oclt utnrrl(l e IIlanl'ör s tadsplancn ickc iiI' prccis tiei samilla . (.Ifr of,'an sid, l~) . 

~ Divisol'll för !JCl i\ ~sladell-i il' :1llt .':; ;\ (j,b: l 0, dividenden 3 14 ,300. I"ör KUllgsii ll gC lI , V, OeJ l O. Försliidema iiI' 
dividendelI 7~,700 resp, i:l5,~OO och 3 1,(;00. - Observera, nU. kol. 2 icke iiI' alldehls jämförb.n med kol. l. I Oertalet 
f:lll Illef"c :1nlagligen procf!I1Il:tlen i kol. t nt~ki lli :;t Ilögre, 011\ !'::lml li g:l i kol. 2 lIppt:l~lla liig(lnhcter fi~:l l t !': hyres
\'iil'de (och ta gits i heriiknin g i kol . I). 
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I I L' genhe', LägcuhetcJ" Uppmälta Ad/el.-folk- innchafv3rc 

:,Lad",tlc lar. ",ed ;nlill "'bel.o,,;gen ·1 män gd; ' . \ m,d ;nld[ 
200 kr: s hyra i lieter i ulv af hel a tolk · 1,000 kr:s in 
i () o afs:lmtJ af samt!. män gden. komsl i ui ~ 

af samll. 

I 
I Lulhagen 38,0 14,9 17 ,2 5 7 ,4 

Fjärdingen 40 ,1 34 ,0 

I 
27 ,8 ,j ,I ,2 

Sval'lbäckeu 42"1 41 ,3 36,9 49,1 

Kungsängen 5J,e 47,0 I 44,8 48,9 

Nya Svartbäcken 84,5 77 ,0 

I 
76,6 71 ,7 

V. F'örslådel'llu 84,7 52,2 55,9 83,1 

Ö. F'örslädel'll u 9 1,s 7 8,4 76,7 76,5 

Hela staden . 55,1; 46" 45,1 57,0 

Hör<1ndc den tredje ko!umnen m,\ allm~irka .s, alt till samman ,..; 556 personer bOl'lräknats frå n 

F'jiirdingens och 0. FÖ],>:i hidcmas I folkmtill gcl, emecl,lll all, \ hi gen ll f' Lsuppgirter saknats för utkan

terna ilf dessa ;-;ladsdebr. Stl som de två mellers ta kolulllnern a i lRbel len nu presenl era sig, 

S)' I1<l S dc ge vid Iwndcll: all :-tl'betnl'ht1 ~ ll [d l c ll i elldaslld shldsc1 elar , Luth,lgell och V. F'örsti.Ldernu, 

Lira större ~ill »borgarhu:-:h t"d ICII ) . Hiil'vid, J,ibom ock .. .,t", \'id j~lllllorcl sen Illed kol. I, ~il' emell ertid 

,lit nnnu eli gt'ing e!'inrn om, livad ::iO Ill fl e r:, g[tll?'E' r föt'uL p:l pek:::ds, niim i igell all jlHI. dessa ::il ac1 s

dehl!' icke IJlifvil 5[1 nog~T(l lllll undersökta som de öfrign, v irlare 0111 :dl del iiI' "';;1 l1ll ol ikl, aU de förbi

gtlIl gll <l arbelilrllLl ...; lttdl ell för tid IlI C.-; \;1 ;'iro nå~ol mindre ~itl dc 1II1cler:-:ökl:1. 2 S,-llnma nsWller jJg 

nu folknl.:ingdslalen med r esp. lLi g'enllel sbll för b:"ldc :-:nlllU ig<l l~irr€lt h clcr, ,lrbela1'l;'i genlleler Odl 

)öfri ga lägetllleler», rttl' j,li-!' dc »11U...;hMI:-:hd ~ , som Ztl el'finncs <'I Ol ll ::i l<k nde sid :l. 

Till dellll<l tabell k,\11 rörs! Oell frLilll~l ~Illlll;irk<l "';, ;tU »ll llSll i\ II.-.: lakt> (<I IIlitiet lllecl lellllll<lr i 

genom~llill per »nt,tllng ) i Upp~. d : 1 C'nligt 1900 .11'." folkrLikning Y~lr just a.-I, Cil örrerell s .. ;; l~immel .-:e 

som synes lal .. för, <Il! lttill »Jil genhet.: .. ;l:ll» ~ir n ~'got S{l nii r k01'I'ckl. s Se \' i stl p{, de olika ~ l i1 d sde 

lamal ~ä obsel' vel'n ~ genasl, ~l lt de egentliga "rb(>\;) r~lad~deLtrn" , FÖl'sWdf'rn:t och NY::l Svart

b~kken 'l uppvis:t de o.i ~im förl igt :-:tör~l<1 ILigcn ltet"hushidlcn, ell rörh ttll:tlldc som : tlld('l e~ it:ke kan 

I Fj iirJingens folkmiingd antas \'ara 3, 14·6 personer (otlldhlet inolll s[aJ spbnell), Ö. l"ö r,,;Uidenta s 1,737, hela 
sla dens 2B,064 .. 

l T ack vare bosta u,,; in spektrisen fröke ll OUelill,,; illtresse fö r 1I1ill under,,;öknill g' har det lyckats mi g- alt sent 

omsider (a pril 19 10) rev idera 1907 ~ rs undersöknin g helriUI'ande de undersökta arbelarlägenhelernas anlal. Del har 

därvid vi,,;al sig. all mins t uu lii ge nh eLer förbigftlls i Luthage n och minst 50 i V. Försliidernu . I de ärriga s tGds 
debma ha Gnlecknals sGmmllll la gdt endas t 11 7 förLi g'il ngna Gl'hetGrliige nheler, IH'araf 32 j Kun gsängen, 2R i Fjär

dingen, 25 i Svartbäekell. 23 i .\" ya SV:ll'tbii cken och 9 i Ö. Fö rstiiderna. Hela antG let förbigå ng na skulle a lltså bli 

allra mill ,,;t 233. Häri iiro dock illberiiknade ntlG reda n vid undcrsöknillgen 1907 stlsom obefintlig-a anlecknalle. 

Lägge r jag dessa 66 resp. 00 Wg'cnhe ler i Luthagen och V; Förs läderna lill de i undcrsö kningen medtagna. får 

jag ~3,6 "() resr. 5H.6 o () a rhctnrtägcn hcter. Föl' he in staden til l' jag sannoliktat1rn minst 50 %. Af de förbigang n[\ 

lägenhelcrm ;11'0 ett re lilti\'t sto rt Glllal elll'umslä gcnh etel' (med s må hus hå ll ). - De l mil till s lu t i della samman

hang oc kså om niimnils, all V. Vörstiiderna och Lulhage n iiro de e nda stad sdelar, Iwilkas folk mängd ö kats under 1907. 

J Förulsnll lIiim lig-clI, alt antalet k}'l'koskrifna (icke hos lii gen hetsi llll elt:d\'arell s krifna ) rum ,,; lt yrande iiI' järn 

förelsevi~ o belydligt. 
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, 
Mede1101k. , Medellolk · MeuelfOlk ,! 

Stadsdelar, 
män gd per mängd per mängu per 
<lrbetal'lii· Iiigenhel öf· »äfrig lä-
genJJ el. ve l' hufvud . gen hel». 

Luthagen 3,8 3,3 3, 2 

Fjärdingen 2,1 3,3 3,6 

Sval'tbricken , 2,8 3,1 3,:1 

Kungsängen . 3 ,3 3,4 3,6 

Nya Sval'lbäcken 3,,1 3,5 3,5 

V. Förstäderna 3,8 3,5 3,' 

Ö. l,'örsliide l'll'-l 4 , 1 4, ' 5, 1 

Hela staden. 3" 3,. 3,5 

förundr;l, tb \' j he l~illk.l, att dell ~tora l11a .":~<l1l rum:::hy r<lJlcle i de borgerliga ~ la (h;d ela rn a, sluden l~rna 

ud] med clC IJI liksWllcl;), icke ;11'0 medr~iknade i el en uppgi f'na folkm~ingden, och alt dessa s tads

dela rs ul'bcLlI'hushM[ genOlngående ~lro små. A tl SV;l rlb~l\.' kens husliålhila l är :5å mydet mjndre 

;1 n do öf'riga stadsdelarnas sy nes mig hurvudsak ligen bero pCt, all antalet »rena l> butiker Otit 

kon tor (ulat! ll,-'igra boende) !t ii r är oj~illlför!igl störsl. Det iiI' dotk ingalunda otroligt all 

antalet ensamstöende Iägen hetsinnehafvare eller å lminstone anlalel små hushå ll il ]' relalirl storl 

i denna cen lralt behigna sl<ldsdcL H\'ad de tre ~l rbetars I.3c1sdel a rna betrLiffar, S[l 51' sk ill 

naden i personlal föl' a rbelarhushållen (arbetarlii. genhetel'l1a) odl öfriga hushåll ulan egentligt 

intresse. »De ärri ga lägenheterna» torde i sj~i1fV;l verket föl' det mesta ~ifyen de vnra 3rbetarliigen

heler (gårds5ga re, Wgenheler om mer än IYå rum Oel l kök, O. s . v.). All Lutll ngens »öCriga h ll shåll ~ 

fi ro mindre ;'in cl rbelarhush[tl len lorde (u lom nr sid. 59 fl nförda ~hd) bl. a bero pLi, a ll så mänga 

hushåll hill' ti ro små skall Illsh{tl I eller sludenthllshål1. 1 Del föt'l1ållande, att Kllngsiingens »öf'riga 

hushå ll » förete sä slort personantal , kunde möjligen bl a. förk laras så, alt anta let arbetarfamiljer 

(eller småborgare) med tre och flera n im och kök - Illest stora familjer eller familj er Illed 

underuthyrn ing - h ~il' öt· jämförelsevis s lol'l.~ Hvad slutligen F'ji.i rdingen beträffar, så lorrle 

dess höga hush<'tll stal i »borga l"l tigen heterna » till Idlgon de l kunna förklaras genom förekom st 

af underulhyrning ~if\'en ål kyrkoskriflla rumshyrancle. 3 Det må dO l:k också ptlpekas, a ll sto ra 

l Stundom kanske utan någon enda kyrkoskrifvell medlem. 
1 Jag vill erinra, om all antalet HigenhcLsinnehafvare IIlCd 1,000 till 2,000 kr. iiI' osedvanligt stort i KUligs

ängen (jfr. tab. 13). 
3 Dock må det medges, all Ilet förefaller bra troligt. aU de rUlllshyrande här lik som i Lutba ge n lill 

mycket öfvel"\'ägande del äro studenLer (som icke iiro kyrkoskrifnu och alltså icke komm a Ii!! sYlles vid husbålls

ta lets bildande). Föl' att :i ndtJigen m en nfigo ll Sil nä r exakt föreställning om studentfrekve ll sell i olika s lads
delar hal' jag gjort eu summanl'iik ning i sllldentkalalogen för höstterminen lU09 och diil'\'id k0mmit lill del 
resultatet, alt antalet i sladen boc nde sl.udellter vid denna lid var 1,857 (seniorer. jun iorer och recentiorer), hvilka 
fördelade s ig på stadsdelal'l101 prl följande säll: Fj:irJingclI nu, Lu thagen 4·(;7, Sval'Lbiicken 325, Kll ngsiingen 272, 
L~örstädel'lla 43 (ö. Förstiidcl'tl:l cndast l). t\)'a S":ll'lbiickc ll 13. eller i 0/ 00: 3uB. 25 1, 175, 14.6, 23 och 7. Af dCll 
kYl'koskl'ifna folkmällgdcll i början af 190U utgjorde sLullenta ntal el 7,1 11, 0: föl' J<'j :il'diJlgen ~O,~ ",o, Lutlw gell l i,1 (. 0, 
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"ållill ~a r i oel! fö r s i ~ (d. v. :" ~l fve ll ula n ulldel'ulhyrlJillg) g~l l"lla tlledf&ra lii lltl igE' IJ höga h U:-. II[tll:::lal. 

be roendE' på den :-; \;uka tjä llarefrekvenscll. 1 - Hå lla vi i I lIitJll (.' I , li vad som htil' rll ' silgdl 011 1 

1I1lclerutllyrn ingen i dC' borgerliga :-:ladsdelaJ'Jt <.1 ot il belt'Ul k" :,~i r:-:k il dl, a ll de oji\lllförligl nrs!n 

:-; ludenll'U lll lllen upptl'iidil som debr uf större ltigCll!tC!N och ;t U dr :töfriga Il u::'i h;"d lcn» h ~ir i regd 

iiro [llskilligl slön c iin a rbelarhushttl len - som ju represenle!';1 ~a llltl ig;1 <1 l'bctarlr'l!cnltelrl". ;'i l"\,('1I 

de som iiro hyrda i andra Ilanel, och som i dcss~1 sluclsde lnl' mestade ls hufvuclsak ligen torde II t

göra en s l::tgs ~komple lllen lbefolknitl gb (elle r ocksi't en social Jll c llallgrupp) ~ blir del rörsb'tel ig t, a U 

inkomstfördelningen Itör stå l' i e ll relativt abnorm proportion till hYI'C'sföl'c1clningen !lIen framfö r

allt Ot kS[I, a ll den ~ kull e shl i en helt ,UllI,lI l odl ~ u ll (bl'(, proporlion till hyref'fördelllin geJl, tin li vad 

foO Olll fn tlll g<'ir uf la bellerna, Olll vi kunde fö rele Il yrorna rör de 'vc1'U iyeu disponerade lägenheterua. 

Öfvcr hufvud förefa ller del m ig, som 0111 higenhetsinnehafrarlles inkomster (.lsatta eftcr dc 

gru ncler, som kommit ti ll anvtindning vid upps tä llningen af lab. 13) skulIc erbjuda en mycket god 

SvarlLä cken 6.0 °,0 och Kungsä llgen 4·,5 %. l\Iolsva r:mde !1rocclI Unl för lIc i familj icke inriikmoc "ludculeru:l (i för
hidl:!ncle til l den l'iiUsliga rolkm iingden) \'01"0 fil· 1879 9,0 Oh, 16.g o o, 12.g % . \J ~ ° oc h 7,2 ° o. Sluuenthal'terclL 
ha sa lullda a llt mer kOllccnlrenll sig på Fjä rdingelI oclL (isynnerhet) Luthaltell . Af 1.000 sludenter bodde Ib7!) 3tiG 
i Fjärdingen, 253 i Snu·tbäcken, 2::l5 i Kungsäng'en. 1:::0 i Luthat!"cll oc h If; i l>.ya Sval'lbiicken. Af\·en om rclati\' l 
I1lnnga af de i familj inräknade s tudenterna ar 1879 bodde i Fjiirdingell (a f :oamtliga ~tuJenter boddde :':8~ o"" cn l. 
studclltk;"\l. hl 1 87~ i Fjiirdi ll gen), så måste gifvetris en rätt bctydlig för~kjutni llg ägt rum undcr dc ~isl:l ::lO a rcn 
i frag;"\ om ll' la J sdclarnas sludenlfrehe ns och allm änna soci;"\!n slalu". År [,s7D uppgit:k antalet b ' ilJnliga tjiirwrc 
på [ ,000 pcrsone r fa ktis k fo lkmä ngd : i Fjärdi ngen lill I HI, i Snulbiicken 85. i LuthagelI 8:2 och i Kungsii ngen t:i l. 
(FQlkJ-ii~'lIillgen 1879, (ab. T7 ,L). Anta let persone l' per rum var IIL resp, 1,4, 1,1 och 3, 

I ~;l vis:lr A ltgsbm'gsloulersökn-t1Ige?l, all de fö rn ämligaste dis trikten, di"t\'. II I. l r, XV II uch II , med i 
ge noms nitt G,o. 5.9, 5.6 och 4,9 rum per lägenh et, res p. 62.4. 5D.s, 38,1 och ::B,\ "lo hushå ll 111('(\ ljiinare, 0,6, 0,6, 0.9 
oc h I ,~ °,"0 hus hitl l IIl cd illneboemle oc h 4,5, 9,G, 10. \ och ]1'.2 °;0 hush ;t! 1 med rUIll~hyr<lnde, förete Je stora hll,;hitlls
tale n 4',1, 4· ,s, 4·,\ och 4·.1. 1·lus hfl lls talet för he la staden V<l r 3,0; dock uppl'is;"\r di!';lr. VI, c n utJll"iiglad <lrbelarförslad 
(med i ge nomsnitt ~. o rUIIl per lii genhet och 1. 7 % huslL å l! med ljiimu·c. (;.~ o" IHed inneboende och 8,& 11,0 med l · llll1 ~

hyrande) etl li ka högt ltusbiill s ta l som dis t\". ll . LäH,~la hush :'dl sla let förete\" d ist\". XX III. beli.igct i staden>' uklsla 
de l och lllm iirkt genom mycket sm:1 rum (lltp riigl ad IJ -typ), Il 1Is lL all~lalet iiI" lLii l· cndast 3 .. ~. l"ulllSrlntalet 3,7, pro
cenlen Iii genh ete r med Ijiill :1rC r e;,p. inn eboende 01,;11 l" uLns lL yra llde 4·,1 n II, 11.8 to o odl 7.~ %. l genomsnilL kom
nle r på eH l"lIm i 1I \":"I r och cn :"If sta dsdelarna III , IV, X\' II, Il. VI Oell XX III 0.7 re",p . 0.8, 0.8. 0,11. 1.80cll 1. ! per
sone r (a , fl. tab b, 3 1 oc h ;)0. 1005 lirs Stockholmsunde,'sökll 'illf./ !-faf till re,;ultat, all pa el) Iiigenhel kom i genom
nomsnitt 3.7 pcrSO ll cr (alla lägen heter meJ räkn;"\de. iif\"Cll de outhyrua odl butiks- Oell konlor,;liigenheler), pH h\'nrje 
uthyrd bostadslägenhet "'.11 personer. Liksom i Augsbul"g stiger hu;;hålJ,; talet i alhniinbet med stigande mms;Ultal. 
En unlel":,>ökni ng af lva af Stock hol ms rikasle och LI",I af de.~s fattigasle för,;nlll lingar. Jakobs. Östermalm,,:, Kungs
holms och Kata ri na, har gif\'it hushallsla[en 4.s, i-,:',1..~ och 1·,5 (f;Jr bebodda bo~tallsmg-cnhetel" om i gcnoms nitt :),5 
r es p. 4,~, ':t ,s och '1 ,6 n\lll), ett skä ligen indifl"erent resultat alllså. Emellertid syncs det mig. som om man s ku lle 
kUllJln siiga, all de lO) li re" , ba rmika arbe tarstadsdelarna uppvisa dc högsla hll,;hftllstalcll, dårnäst lIe myt"kel förlIiiula 
s tadsdelarn a. - Att hush:lllstalen fö r Slo(·kholm i\ ro så mycket större än för Upp,;a la beror nalurligl\'is i frii.msln rtllllmet 
på, all e ndast den kyrkoskriflHl folk mii ngdell ä r medtagen i Uppsala - och på all buliksHigenheterna i(~ke iiro ute
slutn a - men ocks1l pa <ltt a r be l:lrfa m iljel"lla i Slock hollll i genomsnitt lorde vara både barnrikarc och mera upp
blandade med fr iimm a nde e lcmell t oc h <l U inom de hiigre klassen w tjii nar frek\'ense n lorde nua ::;lÖITC. - t.-: llligl 
1900 ~ rs folkrä kll illg \·a r 11lIshalt s lnlct fö r Stockhol m e ndast ':l ,0' ~om beka nt mo!:warar den ~n;'nska herolkllings
statist ik cns hus hå ll ell e r lnatl ng icke a tls bosta ds lnt l> haJle t. knappast elis ku nsumt ion,; hu:>hfdlel. (jfr art. ,, }bwl:Jhaltuu!f" 
i J!rmdwöt· /a b, d. Staatswiss . B:e uppl ). a llra mills t i S tock holm. Del ve rkliga boslaushus hftl let i!r hetyd ligt stör re 
ii ll L~ mcn å t ~ kil1i gl lIl indre än 4,~ (vid hv a rs b il(la ndc in gen lL ii n ,,;y n lagits ti ll liigcnh eler ItynIa i amlm halld). 
- t.-:n riikning :l f hnsha ltc ll prl gl"llndl"al af 1879 il]"s rol krii knill g". mcd uteslutande :d' dc i r:llllilj icke il Jriikll;lde 
slu denterna och st ullcm lldena . ha r g i!\·it ell JJtlshfd Jstal för delta ar P,l 3,3 (mol '::. '[ e nligl 1880 a r,; fo lkriik lling) od l 
för ;;tadsdelarn;"\ Jo'jii rd ill gen. KUll gsiin gen , Svarlbiicken, Nya Svartbiickell , LuUJagen \Ich I~ör;;tiiderll,l re,::p. 3,1, 3.~, ~;,3, 

:~,3, ::l,6 oth ·I· ,~ (fl. fl., ta b, VI). 
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UI =CI!lg-:'-;PUldd, dCI del gi.iJle r all ulfillllOl lJcl ydel.':;l!1I :d" uch ":;UtIIIlHl dl , IIJgcl 111 c!liJ lI 1;"igeJJh tlt' J'JIHS 

fördelning eller hYI"J , social status och hushållssamnwns':iLLning. 

Jcl g har denna gClng (sid. 59) gått ul ifl'CUI en inkom st om intill 1,000 kL, dels emedan 

lii ge ll helsinnehafvarne med denna inkomst, 1J\'ilka till samlllans utgöra godl htUft Cll af Uppsalas 

samtliga, i del slora fl ertalet fall lorde kunna I'iiknas som obemed lade eller rnindrebem cdlacle. mell 

dels också, kanske framför <llll, emedan antalet ILi genhetsinnehafvare upp till della inkomststreck 

~ir 1lIlgPf';'l 1" lika stort som flnlalcl lögenh eter med under 200 kr :s hyra, hvilk el hyress lreck så l illvida 

kan anses som Inyckel viktigt, som hela den stora arbelarm3ssan fall er därunder -- 11Ögs l 12 % il 

15 U/Ul Iwaraf en stor del Illed unclerulhyrning, komma c1iiröfvel'. 

Innan j~lg med ledning af inkomstfördelningen söker afvinn<1 de uppgifler rörande hyresför

de lllillg, hllslnll1 slal OC ll soc ial klnssfördelning, jag framclrngil, a lla de synpunkter, som därur stä 

ilU ffI, skall jag med ntlgra ord heröra dc brister, som vidl åda lab. 18. Försl och frii.m sl iiI' det 

l1 ::l tmligen icke s':ik erl , all själfva förul siHtnin gen, antalet higenh elsinnehafvare för hvarje stadsdel, 

iir alldeles rikli g. Stl ä r del L ex. möjli gl, ::t U della antal är för högl i Svat"lb~lcken , beroende på 

del rcl::d i\' l slora anl::l let rena lJulik s- och konlorsl':igen heler Plt de t stora hela sYlles det mig 

emellertid trol igt, ilU dessa tal ~i\'o fullt brukbara för sitt iincbmtd. Den andra anlll~lrkll i ngell, 

som bn gö r<.tS 1Il0t lab. 13, iiI' nll dllbbelri.i.kning förekommit i de Jjgre inkomstgrupperna 

närmast ofvan sno h. -slrecke t, utt med andra ord en hel del personer, som icke ~i.ro lögen

helsinnehafvare, kommit all riiknas :-501ll stLdan<l. Följden hiir[tf skull e bli, uU gruppen under 800 

kl'. blefvc för lilen och gl'uppemn n;"inll asl örver 800 kl'. för stora. Gifvelvis ~Lger alltll[irkningen 

fog fö l· 5ig, i [t ll sy nnerhet för dc lJol'gerlign sladsdeLlI"tl<l ::i \'idkomnH"lllcle. l~ ln cllel't id torde anl<:d el 

per:-5onel' med Ill cr iin 800 kr: ::; inkoln."; !, hvilk a ieke illl1ell :1 egen liigenllet, icke vara " id .. ue slorl. ' 
Dessutom upps ltlr, 5[' ::iom 1'lb. 1S ;i r uppsWlld, dubbell'ii knill g end:1st i det fall, atl 2 eller flere 

personel" frtlll S(IJI/"/J/{/ !iigcJlll el ~iro uppl,lX eradc till mill ::i t .800 kr:s inkolJl sl. Skulle t. ex . den 

verklige hi gf'nhels illn ehafv:lrell i clXlikl fa ll icke \·ara uppförd til1 denn a inkoJll5t, rii kna s han it:ke 

SO Ill ];"igenl lelsinnelw.l"rare. Dell" rÖl"r'lrin g·::'5~ilt lo rd e belXc\ligl nedbringa dllbbclriikllingeJl. l 

hva rj e fall lorde an tnl el hi gcnheI5illllehnf\'are med ilJtil! 1,000 kl" :5 inkomst vara ett 7[l!lska lill

rurlil1igl la l. Slull igCl l (i l' at l observera, a ll ink omstell enl igt tab. 1S elllln sl tu· liigenh etsirinebQf

\·arens (»llllr\'udpersonens _) egc l! l elt stor! antal f"lll borde Il )' l';1n riitleligl'n beri.iknas i procent 

af f,lJlliljeinkoJllslen, ll vilkctl (isynnerhet bhlnd ::lrbel~lrne) ii I' af5eviircll mycke l slörre, Dock är 

denJJ a skil1Jlnd större, ju liingre Ilor ptl inkolll slskabn vi kOllllll<l , kanske icke s;"t sY llncrligl stOl' 

n~i nll<ls l uppe vid. 1,000 kr:s inkomst. 

J ~imföra ri llU kol. 1 Oel l 4- i tabdle ll s id . 5H Odl g,'\ ut. ithJJ1, ;Ill [)ro\.:ellll::t1 en i den föna 
nOI"JJ"Jall bord e \'[l l·a ~lön·c ~in i den senare (d . v. s. aU Ji"Jg-enllelsinn cklfv;lI'e llIed inliII t ,000 

kr:s ink olll ::i l i allll1[inllel icke borde ul gi!"va Ill cr iin 200 kr. i II YI"[1), 3t, finna vi, all eJl Hormal 

propo rtion fö refilllJ C',; i (j. F'öl·::i liidernn , Nya S\'nrtlJiickel1, KUJlgs ~in ge ll och v. F'örs t~ld el"lla , där 

öfve l'skoltel i kol. 1 ulgiir resp. 15,3°'°' 12,8 u'0, 2,7°/41' oe ll l ,li O/O. och all (l:"ircmol LUlhn gc ll , 
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Srnrtbiicken och Fj~irc1in ge ll fÖl'ete en nbnol'1l1 proportion; IIncl cl'skoU r t i koL I ;"il' resp. 19,4°/11 

7,3 °/
0 

och H,5 %, Ordna vi nu slaclsclelaJ'll[l ener procelllöfverskotl cls s torl ek: s ko lfl rj finnn , all 

öf\'c rsko ltel i del hein ~t l' slor l, i den 1l1[1Il vederbörancle s tadsdel ~lr en a rbelal's ladsdel och 

hill' eU högt htl shå ll s lfl l. V. FflrsWdcrna och Svartbiitk en bilda 5;·1 lill\'ida u!l cl:lnlfl g rrrlll cl cnn n regel, 

SOI11 V. Försh"tdel'llC1 kommer efter I(ullgsiingcn (i arseende ptl pl'occnlöfverskolle L), chunl dell bilde i 

]Iögre grad iiI' e n :1rbelflrsladsdcl oph h;11" eU högre huslt id l.., tnl, och Svnrlbiickon e fl er Fjiirdjn ~e ll, 

ehuru den i högre grad iiI' en a rbelDl'slndsclcl. II vJcI V. Vörs tiiclern[\ belriLf1'a r, S<'l är det troli gt, all 

del omntullmla rörhrtllandcl bl. a. beror prt , ntt procenttalet \;'igenltete l' tll ed umle l' 200 h:,"i hy r;! 

hlifYil mindre, illl som hnde Vill'il fil ll e t, om snllllligfl i tal>, 18 medriiknndc l:'igenh elcr kunnat för

delns e ft er hYl'fl (lll tl nga SI11:\ g~lrdsii g:l\'e !), rl vfld Svit rtbiic.:ken betr:'ifhlr, ~rt to rdc den ollls ti'tndig

he te n: all e n he l del rena hutikshi genh eter komm it m ed i bel':'lkningen, ha lryckl ne r de I;) g.~ ta II Y

r esgrupperna. Slutligen g:'l ll cr det nalurligen om a lla de borgerliga s tfl dsdclal'llfl , alt den dil l' ta lrikt 

fö rekolllm ande s lude nlrUlll snthYl'llin gen betydligt fönycke r proportionen me llnn illkotlls t och hYl'fl , 

Men om dylika fall torde g~il\a , aU »rest rån illgarna », d. v. s. dc de lar af de i rÖ I'sta hand hy rda 

Itigen hetcl'l1R, som bli kvar föl' eget bruk (med frc"ltldl'nga nde af uthyrda rUIll , but ike r, even!. 

ocksA rum di spone rade föl' »-matlag» -- stl s~il'skildt i Luth:1gcn - o. S. \T.), icke i någon slörJ'e 

ut sträckning falla und er 200 kr: s-hyress treck et; sn:lral'C falla d r, dessa higc lIll ct,,;i nnckl fv are unde r 

1,000 kl': s-ink omsls lrecket. De t må nt'imligen il lug kolll111 aS, a U de l htlr e nda,,;l ;'ir rn'!gan 0111 de n 

upptaxerade inkomst(,ll, Iw ilken nal11rligen ick e o mf'attar :1ndrnllnndshyrn oc ll i d e I;"igre illk o ll1 s tg rLlp

pel'na i rege l to rde und ers tiga d en vc rk liga (i Iwarj e fa ll föl' persone r, som icke ha ras l inkom st l) . 

Vme sig vi e mel lcl'lid välja illkoJll ste n el le r hy r:1]! 5 0111 ut gångspun kt och c\ii rvid sii tla 

s trecke t liimligcJl (Inen ej a lltför) ltlgt,::i<l kOlllnlil vi nrdurligen all Jinll :l, all de l! uncler st recke t 

fallnncl e be f'o lkningclI s tarkl lil lt :lger, a lllc fl crsom vi komma lill s tatl sde l:ll' lll ed billi g:'l. re l:ige n. -

Om LuthngclI i mindre lll ~i n iin F'jiirdinge Jl nr ell tlrhehl.l',,;ladscl cl, stt bC!'ol' della P:"I, all li'j:ir

di ngen iiI' ~ t\ rikl förselld med H-ty p (Ö . Slolbga ttln ). Ilvilk el hall till följd, all hyrorna d ~Lr i 

ganska hög grad pressfl is ne r. _. ~ I en ju bil ligare Iiigen d C::i l.o e rt e !'s0kttll'e af bat'llrika ffl.lllilj e r 

(i den män d e mollagrls), och ju s törre fam iljer, ju s törre utgift proporLion.~y i s för föda och ju 

mindrc för bostad - vi kundc ock så till~igga ju mindre uncl cl'ulhyming . Stl kOIl!!)!;:l s trldsdelal'tla 

:--tU Ill ed afseende ptt hushå ll s lal el ordna sig e fte r l ~iget: de l. minsta Illv- htdl s talel i cen lrultl , de l 

s lörs ta i perire ri en. 1 nll synn erhe t gä ll e r d ella naturlige n 0111 fl. l"hela rbefolknin gen, som i ltl.ng t 

s törre grad ii n de högre klasserna m ös le la \t;"insyn lill den (~bsol/lln h,yrnll, ulan åtminslone n~im!l

yitrd hiinsyn till kvftlilcten , Ju billigrl re s lac1sdel slägel ör, ju s larkarc :I r rölj;lktl igen arbctarfre

kvensen; ju liigl'e vi s~illa hyres.':i trccke l, ju mcr lt s tige r nrbellt r pl'oporl iolle n, lll ell ju Illern föl'

~i ndras ockstl. hushttllens s torle k friln s tadsde l till stadsdel. I de d .V l' il l'C s tadsdelrtrna sjun kcr hus-

l Jag har l' f> dall föru! nnmii rkt. all eJ[ ll el inll cltah'("ll'c nf dylika :o reslvii llin ga l" ~ (mest . sliiderskor ~) tagits 
med i nrbelurbostad sunde rsöknin gen . l regel trmJe inll eltnfl"aI'C af' dylika :t utltYl'Ilingsvå nin gar t "nm s)' nllcrlig-cn lågt. 
taxerade, ,.\ Ila icke mnnlal sshifna läge nhetsinnehafl'nl"c (s tudcnt- och s kollms h:"dl) uppta.s t ill und cr 800 kr: s in 
koms t. AU hyrespl'oportionen blifviL så yltel"li gt ogynnsam för Sv,lrtbäckclI torde hcro p r. . aU de re na blllik s1tigcn
hele nw. s medL:lg'ilnd e ick e IJlo!t pressnl nel' de I;igs l:l II Yl'c"g l'u ppcr ll :l I.ll;l ll ;i!\'cn .~'rulitidigt r'')l"s lnral de nctlf'r;:la 
i llkol1l;:tgl'up pcrna . 
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htdlstalcl (pc r~onbc::.;illllillgc ll pOl' liigrn h( 1) .'lllscnligl, (1 (' f tt verkliga horgar liigcn helern :-t komnl.'l j 

regel all inn ehfls af ensnmhocnclc, ocll flrbelnrl~igenhelerna Lillhöra II- lypell. 

S."tsom redan förut påpekat s, hlir proporLionen mellftn hyra och ink omst [innu mora ::lhnorm 

vill en n;lgol högre inkomst ;'in vid intill 1,000 kr: :; - sft som lflbb . 11 0('I! 18 ;'il'o I1ppsUillcb. 

Fiit' ,IU :innu y!lerl ig.'lre hcIY~:l denna röreit'(,' i~C! skn ll j:-t g hiil' sL'llla hrcclY id lwnl':lndr:l proccnl-

1,'ll r ]] ftll' inkom .:,; l< .... [· (fik Il cb sb .dcn) pr, intill I ~OOO kr., P;1 intill 1.500, iIIIiii 2,nOO, intill ~,OOO 

och inIiii :J.OOO kr. sflllll rör Illolsvarnncle hyrf'sgrllpper, h\';1rr id hyrDI' Din 1/" :lf inkol\1s!rll flnlft<; 

Srllll 110l'rn:1I:1. Hrsllltrd el hlir rÖJj:lIldf'. 

I ör,' ,rskoll 
lnkom.o;lgrupper. llyresgrupper, inom hyres-

I gruppern:"l 

intill 1,000 kr.: 57 ,0 % lin till 200 kr : 55,6 % - 1 ,~ % 

1,500 76 ,4 , 

l 

300 , 66,3 10,1 , 
2,000 , 82,9 , I~OO 73,3 9,r. , 
3,000 88,3 > 600 , 83,r, , 1- 4,R 

",000 , 93,7 1,000 92,~ 0,9 , 

Dell sista koJUlllmen anger, huru stoJ' bristen Lir i hVflrje h~Tesgrupp i förhtd J::lIlde till 

motsvfl rflnde inkomstgrupp. Norm nJt borde i sl;'illet 11ft funnit:; 11,igot öfvcrskoU, hvilket med sli

gnnclc inkomst (möjligen L. o. m. efter en liten ansv~illning) ltmgsamt srnti lle ihop till ± O. I Nya 

Sv[t rlb~i cken motsvaras talen - 1,4 , - 10,1 och - 9,6 af + 12,8, + 3,1 och + 1,6, i Luthagen 

nf - l D,~, - 25,1), och - 25,5. Arven i Fjurdingen och Svm'lbi"tcken ~ir bri ~ ten störst i andl'a 

gruppen, hvilk el lorde böra llllh' ud s~,kli gcll förklara s med, nit uthyrning i andra hnnd har elen 

största frekv ensen bland b gellhetsinnehflfv.'1re med 1,000 Lill 1,500 kr:s inkomst. t 

, En likn01nd e t:lbell h1imt:ld ilr den förut flere gå nger omniimnc\a sachsi ska und ersökningen. men utg~nde 
fr~ n pm]lorlionen 1: (j tal' sig lit Sil häl'. 

Inkomstgruppcr. 

intill 600 i\brk: 2t..,7 % 
900 53,6 ,. 

1,200 73,L » 

1,800 8~,o » 

3,000 93 ,8 » 

Hyresgntpper. I il?::~e\~~~!~_ 
I gruppcrna 

intill 100 Mark: 37,6 % I 
• 150 • 70,7 ' I 

+ J2,0°(l 
+ 17,L » 
+ n,7 » I 
+ 0,9 » I 
+ 4.0 » 

,. 200 ,. 82,s 
» 300 ,. (j I ,6 " 

500 57,3 » 

ALL obSeJTcrn iir, nit de hiir om hand lade lii genhet erna uteslutande liro sII dana , som sakna uthyrnillll" i anclt'a 
hand. Alt öfverskoLlet inom den förstn liyre~grllppen iiI' mindre iin inom den andra torde bero pft, aU Iiigenhets
innehafvnrne inom de llIIa fiirsln grupp i viisenLlig m:"iIL nju ta bidrag till hyran af öfri~:l fnmiljcmcdlemmar eller :lf 
f"aLtigv;lI·dell. möjlige)) också pH nU »hyresproccnt en» inom denll<l grupp är :"lfSC\'iirdt högrc iin inom närmast högre 
g- rnpper - för q.CH) till ?I()() 1\1. 20.3 % mol 15.~ o o för 5:;lnltJi g<l g" l"1tppcr. - i\IotSV:l rnnue procentl<ll 10r inkomst
g- rnPl'ell intill I.OM ~1. or h 11)'t"e!':(!.'I"llppCll intill 2()() i\1. ii ro; (-8,"'0\, S'1.~ ('n och + :,!O,~ "o. 
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En verkligt fllls id ig belysn ing ilf sladsdeln rnas alJmtinna sociala och ekonomiska s tatus kan 

emelle rt id vi nn as, fö rst sedrl ll h ela d el befo l kn i ngsstat isti sk~ malel'i:J. lcl tagits fram t ill dis kuss ion . 

Jag sbll h ~i r , till h vad som redan ~i l' sagdl som komment ar t ill labb. 9-1:, endast lillögga, att 

den sta rka sludent (l'ul1l s) fl'ekvensen i Fjiird ingen och Lu lhagen -- hv il ken iiI' i 5'-1 hög grnd ka rakliL

r isl isk fö r dessa stadsdela r - [jf\'en j Si'l mi'tl fo betydligt förilIld ra r elen bos tac1sbild, l irars konturer 

komm it fram genom de ll ~illlll(b tnbellerna, som Wgen hcts<ln hopningen tel' sig helt olika i »bor

gnrgtu'c1ar» resp. »arbelnrgchda l'», mol hV[ld som kommi t till synes genom LClb. 9. Så vill jag 

nfim na, nIt jng fö r F'ju l'dingcn nn lc('knil l 21 g .. l rclr! r, cHi r nl inst 10 studenter bo - oarsedl fllla na lions-, 

insl itutions- och fÖl'cningshus - fö r Lu thagen 14·, fö r Svarthi\ckci, 4 och för Kungsiingen 4·. -

Häkn a vi samtliga g;h(h r ~ i hvika studen ter bo (enligt kata logen ht 1909) - [if\,en ill stitLltion sh t1 se n ~ 

villorna Ill. Ill . - m vi fö lj fl nde tal:F'jiirdingen (inom stadsplanen) 87, Lnlhagen (jr), S\'arlb}\ckcn 8 1 

och Kungsiingen 78 grl rda r. l medeltfl l pr, hvarje nf sluclenlcJ' bebodd grlrd kommer i Fjiil'dingcn 

8 studenter, i Lu thagen 7, i SVfll'tbiicken 4 oc ll i Ku ngs[\ ngen B seludenIer . 

• H samtliga j uenna undersökning (Kap . Il , Das VC1·häUnis zwisclwi Einkomm ell und lVO!t1!1/.llgsmid1Jrcis) 
medtagna 53,000 lägenhet.:;itlnehafvflrne (i lillsalllmans l6 städer) voro 4-3,4 på 100 tippskHtlad c till under 800 Marks 
ill komst, 18,0 till mell an 800 och 1,000 1\1. , 10,8 Lill mel!an 1,000 och 1,2001\"1.. 9,p mellan 1,'.200 o(:h I,mo 1\1. , 4,6 till 
mella n ! ,GOO och 2,0lI0 1\1. , 5,7 \il! mellan 2,000 och ;:':,000 1\1. och 6,1 ti!1 mill sl 3,000 M. Till jiimförclse hal' jag 
snmmnnsläl lL procenUalen lör inkomstgrupperna inti ll 800 M., 800 till 1,100 1\1. , 1,100 till 1,600 111 .. l ,uOO till 2,200 111. , 
2,200 ti ll 3, 100 M. och min st 3, 100 1\1. föl' sllmtliga hu shåll i konun gariket Sacllsen och i Leipzi g. SammansliiIler 
jag med alla dessa närmast mots\'nl'ande föl' Uppsala , får jAg följllnde proceuLtabell. 

Inko mstgrupper. 

Intil l 800 (kr. M.) 
800 till 1,000 ( 1,100) 
1,000 (1,100) - 1,200 
1,200- 1,500 (1,600) 
1,500 ( 1.600)-2,000 (2,200) 
2,000 (2,200)-3,000 (3, 100) 

. 3,000 (3, 100) kr. (1\1.) och däröfver 

I 16 sachsiska 

I 

städer 1905 
Uppsa la IOOi ~ollunga:-~~~t Leipzig 190u. (endast Higenh .1 

I 
ac lsen . I utan underul· 

hyrning). 

37,4 
19,0 
11 ,'1 
8,~J 1 9.~ 

G" 

11 ,8 

32,s 
23,4 

8" 

I 

I 
14-,1 

14,9 

8" 
14,.1 

43,4 
18,9 
10,,) 

9:1)1 20
,1 

4" 
5,7 

6" 
Jag vill ytterligare i della samma nhang niimna, alt af 100 i Sachsen å r 190G upptaxerade fysiska per

soner ' ·01'0 54,1 lägenhetsinnehafl'are (~ hll fl'lldpersoner ~), af de tiU mellan 400 och 500 1\1. upptaxerade endast 
19,~ 0f0, mellan 800 och 950 1\1 . G3.~Q/ o, mellan I ,GOO ocll 3,400 ~' 2,5 0/o o. s . 1'. Af 100 lägenhelsinnehafl'<lre hatle 
30,4 fa miljemedlemmar med upptaxerad inkomst, nf 100 med mellan 800 ocll 950 .M . :33,a, mellnn 1,100 och 3,400 
1\1. 2G,0 . På JOO liigenhelsinnehnfl·are (i kommuner med öf"l'er 10,000 inI'. utom de trt': största stiidema) kommo 
142,1 upptaxerade fnmiljemedlemmnr, illom inkomstgruppen 4·00 till 500 1\1. 149,6, inom gruppen 8UO till H50 i\1. 
139,6, inom gruppen 1,600 till 3.400 1\1. 14.0,4 och inom gruppen 3,4·00 till 5,800 endas l 128,0 Slutligen minst för
dub blas lägelJiJets innelmfl'arens (familjeförsörjarens) in komst l icke mindre än 63,9 f;J ll på 100 inom inkolL1stgruppell 
400 till 500 M., i 22,0 fall inom gruppen 500 till 950 1\1. och i endast U,t fa ll illom gruppen 950 t ill l /JOO 1\1. 

Sammalll'äknar jag öfriga familjemed lemmars inkom st med lägenhetsinnehafvarnes, far jag till s ist för Sat:hsen 
fö ljande procenttal fam iljer : under 800 M. inkomst: 22 ,2 0jO, 800 till 1,100 M. J9,2 %, 1,100 till 1,(:iOO M. 23,7 %, 1,600 
till 2,200 M. , 14,0 %, 2,200 till 3, 100 1\1. U,a Ofo och minst 3,100 i\1. 11 ,10f0, ~'ör samtliga liigenheter i 27 sacli",iska 
städe r äro procenttalen lägenheter meJ intill 100 Marks hyra, resp. 100 till 200, 200 till 300, 300 till 4·00, 4·00 till 
500 M. och däröf"er följande (med mots vara nde tul för Uppsala illom pa l entes) : 28,s (1 8,~) Ofu, 4·3,1 (37,0) %, 12,9 ([0,1) Dfo, 
7,2 (7,0) %,3,2 (5,8) Ofo och 4,2 (20,s) 010 (Zeitsclu'. des lC Siichs. Statist. La1ldesamtes, 53 Jalu·g . 1907, Hejt. 2, och 54 
Jalwg, 1908, H eJt.l , ((1'Il. H"ohmt11gssfnfistik siichsisclw' SUidteoch Das E inkomm en der H (wslralI101gsl·o/·st{im[e.) 

9 
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orl de t nu vid närmare efte rsyn visar s ig, aU »arbctargårdal'lla» säll an eller ald r' ig hysa 

ntlgol Rrsev~i rclt anlal studenter (studentrum), och då student1'ummcn åtminston e till en viss g1'ad 

mås te betH/ktas som egnn lägenhete1' (i all synnerhet nör de uppträda i slort an tal), synes det sid . 

46 afgifna omdömet om lägenhelsanhopningen p" olika slags gin'dm" böra nflgol revideras. Som 

illust rl'llion kan tjäna nedanslå nde. 

Fjärdingen. 

I Liigenheter i medeltal 

, Ipl' gård ula~-I pr går-d-n-" -d'l - - o - -o 

I 
pr gard I t l"~ b t r' pr »'llhet:u · 

öfver hll fvud. ~I~~~l:~~~.- :~n~):;~~.- \ gård ~ . 

Studenter ej medräknade 10 •. , 7,5 11 ,4 l 1I ,G 

4 studenter riiknade =- l li:igenhet I 1,6 9,$ 1 2 , ~ 12,2 

12,0 9,9 12,8 l 12,4 

Samlll:lIlslällas medeila i sådana som den öfvers la t'aden s föl' heb stflrlen och lillfogas äfven 

liknande föt , aJ'h el;::tr l ~igenh etel'lla , bli r t'("stl lln tc! fö ljande: 

l Lit ge""'l'" i medeltal 
II Arbetarlägenhetel' i me-

[ delt,1 
Stadsdelar, p" g" 'd I p ;cg~d u,,,n ll'" .,,,,,1 '::'d lr " pr gilrJ n~---

»arhetar, Il l \" I pr ,.a rhet.nl" 
lörver huf\'lld , ~:'~l;~l~~~.~ ~~~~I~:~!t:.~ grh'd ~ , ~~n~~~~.:~- l gå rd ». 

Ii 
Fjärdingen 10,4 7 ,r. Il ". II ,/; 4" 8" 
Luthagen 10,4 9,li I l ,~ 12", 3"1 9,Il 

Svartbäcken lO, fI 7,0 11 ,7 1l.2 5" 9.' 

Kungsängen 10" 7,.-] Il ,:! 10 ,9 6,0 9" 
Nya S\'arlbäcken 11 ,6 5,ll 1 2,~ 12 ,.1 t O,o 10" 

Ö. Förstäder na 7,6 2 ,1 8,0 8 ,:1 6,r, 6 ,9 

V. Fö.'s täderna 5," 3,r, ~1 6,0 4" 4,6 

Hela sladen H,,; ti,fl IU,'l U,9 5,7 S,1 

Till sIlllocks;". ett par tahelle l' ti ll be ly s::l nde af vissa ll] "nlda gato rs (inom de tre gamla' 

s tadsdelal'lla ) bo :; ladsförhf.ll anclen. 

T:1 bellc rna to rde någorlunda tall för sig sj :.'i l r\' fI. Jng vill f. ö, er inl'a Din , al.l s~lväl 

gå rds l1 J'va lel som hyressnmmansli'll lnin gen pr, grund af rn[llr ri alels b ristf'tillighe t ickc lord e tillåta 

några m cra " i dtg~lend e slut sa tser, De ulvald<1 gatornas sa lTlU iga Iiigenhete r resp. Mbet<1r

lägenheter utgöra 't/ r. resp. 54, 'J /o nf F'järd ingens, 2h resp. hälften af Sval'lbiickens och 58 u/o 

resp , 56 uI n nf Kungs~ingcn s. 
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L:alur ot:!J sladsdelar. 
illtill 

100 h. 
100 ti ll '200 till 300 Ull 400 Ull 500 till 
200 kl'. 300 kl'. 4·00 kl'. 500 kr. 600 kl'. 

I 
600 till 800 till 1,000 till 1,500 kL I 

800 kr. 11,000 kL
l
t,500 kl', o. diiröfv. 

Fjärdingen 

Skolgatan 

Ö. Slottsgatan 

SvarIbäcken 

Svartbiicksgatan 

Dl'ugarbrunnsgatao 

Kungsgatan 

Kungsängen __ 

Ö. Ågatan 

17.1 

9,8 

~O,8 

15", I 
15,1 

27,6 I 
15,1'1 

19,7 

·1 19,, [ 
Kungsängsgatan '1 18,1 

Dragarbrunnsgatan I 25, 1 

Kungsgatan. . 12,5 

Vl'etgl'änd :1 3 1,6 

l l 
_2_3'-" .---_10-',_, --,---_7-'-, 7---;-__ 6-,-,2--:-__ 5,9 8,0 

18, 1 9,8 ~,9 12,f> I 6,3 -I 4,5 

6.f> 

;JI) , I I G.t) 6,2 I 2 G 5.H n,lI 

26,9 

18,1 

38,2 

27,1 

3 1,9 I 

17,0 I 
37,5 

iJJ,s i 
25,0 

32,6 I 

12,9 1 8,4 1 6,6 5.4 I 
9,0 I 7,6 I 3,u I 4,1 11 ,5 7,2 

10,1 10,6 4,5 2,,, ä,o 0,f> 

_1-,-3-,-,9--:-1 __ ~-,-,0-, __ 7''-' -,1 __ 5-''_' -,-1 __ 6-,-. 9--:-1 _-,-5~,9~1 
12" I 9,9 6,9 I 4,3 1 ~" 1 3,8 I 

5,, [ 9, , [ 9" 1 6,8 1 6,8 1 5,, 1 
9,8 8,9 7,8 3,7 5,2 2,9 

12,0 9, 1 G,rI 2,9 5,7 3,4 

11 ,7 15,6 7,0 3, 1 5,5 6,2 

11 ,6 j 14,7 6~s 2,1 1,1 

10.;, 4,4 

17,0 6,3 

2 .6 2,~ 

5,7 I ~.6 

9,u 13,3 

1,0 2 ,,) 

6,9 I n,o 

~~ 
1 8,~ I 2)2 

3,2 2,1I 

0,6 

11,1 1,6 

- I 

För sanlll Ja galor ä r hYl'esgruppel'ingen föl' arbe larlägenheterna fö ljande: 

Arbetarlägenheter 
GaLor. 

Anlal arbetarlägenheler i nedanstående by resgrupper 
i IJ/o af samUiga arbelarlägenheter 

JOO lill 200 ti!l~~ absoluta G % af samt- i tltil~ 100 kr. 
__ l"" t!ll. 1 ~.a lä~ __ _ 200 kr. ROa kr. 4·00 kr. loch därö fver

l l 8,8 ~~1-~5,~ Skol gatan 

Ö. Slottsgatan 

Svartbäcksgatall 

Dragarbrunllsgatan 

Kungsgatan 

Ö. Ågalan 

Kungsällgsgatan 

Dragarbrunnsgatan 

Kungsgatan 

Vretgränd 

34 

124 

106 

132 

47 

175 

108 

50 

56 

28 

52 

34 

61 

41 

9 

45 

55 

36 

51 

58,0 

48,1 

52 ,2 

34,6 

3" I 
8" 

5,0 

13,1 4,6 

23,3 2,3 

1,9 

1,9 

4,. 
10,0 

I,' 
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Ordnas dessa galor efler stigande procent arbela rlägenheter och sammanställas därmed 

uppgifter om pl'ocenlt~det lögenheter med intill 200 h:s hyra , om antalet s tud ent er på 100 upp

girna l:igenheler, Dill procenttalet [t rbeta rgc'i rdar, gå rda r med under 30,000, med uncler 50,000 

och med under 80,000 h:s laxel'in gsv~il'd e sam t slutligen om procenttalen g;'trdal' Illed minst 10 

I;igenheter resp. minst 10 fU'belarlägcnhe ler, f .. 1 vi en tabell af nedanst:tendc utseende. VI' tabellen 

tl förcgi.icnclc sid a torde uppgi fter 0111 liigenhetcl'na:; förd elning i ol ika hyresgrupper änd a upp 

ti ll 1,500 kr. och däröfvcr eftor behag komplette ras. 

Galor. 

ö. Agatan (K.) 

Skolgatan (I'J .) . 

Svartbäcksgatan (Sv.) 

Kungsgatan (K.) 

Kungsgatan (Sv.) 

Kungsängsgatan (K. ) 

Vretgränd (K. ) 

Ö. Slottsgatan (Pj.) 

Dragarbrun nsgatan (I( ) 

Dragarbl'unnsgalan (Sv.) 

I 

·1 

:14 

36 

41 

45 

5 1 
, 

52 

5.5 

6 1 

34 tO 2 t 

38 25 18 

44 34 2iJ 

56 41 

64 54 

67 32 44 

59 18 38 

66 58 

43 61 

64 45 

3 1 46 8 5 23 

28 59 85 36 

62 85 100 31 15 

44 72 72 61 22 

3 1 55 8 t 50 25 

I 37 I 84 95 58 16 

Af tabellerna s idd. 67 och 68 (samt 50) synes framgtl, all Ö. Åga la n och Skol ga tun äro 

fÖl'I1äma (boslacls)galor med sla rk sluc1entl'umsfrekvens. Svarlbi.icksgatan torde hufvudsakligen vara e n 

handelsgata. Kungsga tans Kungs~ingsdel ha r kommit upp till en rela ti vt hög arbetarfrekvens, huf

vudsakl igcn tack vare förekomsten af en stOl' Jarbel arkase l'Jl) (S ta dens arbelarbostadshus i kvart. 

:Menjh), imymmande bortåt hä lften af denna galas samtli ga arbetarlägenheleJ', Af\'cn S\'a rlbäcks

delen har en ganska slol' »D. l'beta rk[l se l'l1 », jikastl DragaJ'b runnsgalans Kungsängsdel, (Arbetarbostads

fonden s hus, 11:1' 57),1 P il. Dragal'brunl1sgatan i Svarlbäcken, på Vl'etgräncl och Ö. SloUsgatan åter 

1 I mel' cllel mindre mån kunde man alltsrl helriilfande dessa gator tala. Olll en . den enslak a arbetar
ka sernens hos!:l dsLyp ot (jfr sid , 28). Emell ertid af\'iker den ot enst::lka kasern ens ot bosladsslruklu r en dast för 'Dra ga rbrunns
gat:Lns vidkollllllu llde fr iw gaLa ns van li ga, i det att alla 24- lä genheterna i JU' 57 kosta lllilllJre än 100 kr. 



äro arbe1a rl ~lgenhctel'l1a ga nska jälllnt förd elade, Ue b[,cla förra I;a torna iiro ocks;", lllycket ::i pa rS,ull t 

försedda med studentrulll, Ö. Slottsgatans relativt shl rka s ludenl rulll sfrek\'ens förklara s a f des::; 

nt,ra bel~igenhct t ill uni vers itetet. Kungsangsgala n slutli gen t,1' dekis en hancleisga ta (i sy nnerhet 

den torget ntlrm re delen Illed y tterst få nrbettlrhlgenh eter), ellLll'u a f mycket »Iiigrc .. typ fin 

Svartb~icksgJ 1<1 11 . 

" 
.. 

Till den a llmiinna karaklåristiken af arbeta rnes bostacbförh:dh.1llden s,vnes mig till s lut höra 

redogöre lse för 15genheternas pel'sonbesttltning i olika slyrkeg t'öl der. Dessfö rinnan mås te jag emel

lertid fö rut8ki cka några anmärkningar rörande sjttlfva Iilgenhets- och I'lIlllsbegreppctl, 

Det kan ju synas, som om _rummel» och . Iä genheten . , dC'ssa bostadsstalislik ens b;h b grund

begrepp och första riikneenhetcl', icke skll lle bchöfva dcflni cras. I sjHlrva yerket kan mnn emellertid 

snart nog öfverlyga sig om, alt så ingalunda tit' fall et. Hcllan en hasti g blick på boslacls

li lleralu rcn visar, h vilken hopplös förvirring de b ~tda lf' rmel'llas högs t olib.rtade am':ind ll illg ,-tstad

kommiL 

Hvad fö rsl beträffa r nllnmel till skillnad rnln utrymm et, sa riiknnr man i somliga hinder 

- så f1 ersU"tdes i Tyskland - endast »va I'11lI'um » (rum med till bostaden hörande fas t viirmeall 

ordni ng) som boslnrlsrulll och dc öfriga rumm en, hvilk a ofta ;iro fl era och ranligen fuw:indas som 

sofl'ulTI , endast som . li ll behör l> ; i andra rttknas icke kök som rum ~ stt i de flesta ll'rtkler af Tysk

land, i Dan ma rk och Norge - på rUlIlU and ra sUUlen fordrar mall , för a ll ett ulrymme skall beniim

nas rulll (bosladsl'llm). aU del skall inneha vissa min imidimensioner ~- ~rt i frankrike \ och, tack 

var8 de allt s lnin gal'e bos tadsföl'ol'(lning .. nna, i alll f1 ern tyska s.lil dcl' (atminstol1 l; offi cielll) . Afve n 

bristfällig belysning - mörkrum, rulll Illed sekundär dager - ka n rÖJ'JnJ eda, a lt ett utrymllle icke 

anses böra rtlkna::; som rum . ~Wll Ined olika orlers var ierande terminologi kan del under s<.\dana 

förhrdlandcn mycket "til hi.nkas inirätTa, atl en Iiigenhet, som P:l del ena shilJel officielll räknas besltt 

af ett enda rum, på ett a nnal anses rtikna iinda till fyra it fem. Olikheten i terminologin h ~in ger na

tu rli gen till sammans med Sil småningom utvcck lade nationella egendomli gheter, ej sällnn af slörs l: l 

intresse föl' hela bosladskarakU\ren , Önskemålet torde J IIls!.\ va t'a dels alt finna en lcrm, cn l" ttkllC-

I Enligt den officiella fran ska definitionen iiI' ett (boslads) rllrn cU afskildt ulry mlllc (comparlimcllt), som 
\'ymmet' en vuxen persons bädd. Jfr Cost 01 lil'i1!g in IrclI ch t owlI S: sidd. X I oclt 16. 
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enhet, som ~i r vid nog ntt l ~.Lcka ~ifve n del vidaste rUlllsbegrepp, dels OCks~1 att Ill ed denna kombillera 
term er , SQ JJl {lskåclliggöl'a del föl' hV:ll'j e nations l)'p (och byggnadslyp) kal'nktäl'isliska. Man hal' 

ocks;-i, särski ldl i T ysklall(l, som crhjuclcr den största rikedom en ptL typer, :itskill igt sysselsatt sig 

med denna uppgifl. 

I){, för!l tdlanclenn i Sveri ftc lOJ'dc VfI)';] li.iIllJigcn cll::inrlnclc, Iirll' jCl g ingen -anledning a ll It~ir 

rördjupa mi g i deUa spörsmi"d . Ja g 4i!1 endast an tyda, huru <ll'belal'l'LlI1lJnen i Uppsala sWJln 's ig 

till de uppsUillcla l'lllllsfordl'ingama. Försl och friimsl vill jag anmörka, alt köket j Uppsala, liksom 

,,~iI öfvcl'allt bland den svenska arbelarbet'olkningen, räknas alldeles lika med andra rum och Mven 

i slol' uts träckning an v~indes som sttvö.l bonings- som sofrul11. [-J vad belr~lITar uppv~ll'tllning och 

upplysning, stt tir del visserligen gifvet, fltl cU kallrum (uppvål'mdt på sin höjd med fologenkök 

eller vclJ'men frän ~nnal rum) eller ett mörkrum (ulan hvarje fönslerbelysning) eller sekundärl 

belysl rllln (med ljuset kommande antingen från anna l rum eller från takel) iiI' all betrakla SOlt1 

en ren anomali I , och g~illde det verkliga »v{lllingar », torde visserligen dyli ka rum icke rilknas ~oln 

bostadsrum. Ott de emellertid - de iil'o ju fö r öfrigt yllerst m - af arbetal'lle fakli skt så belraklab 

och ~nviindt s som sådann , 11;1 1' jag saknat anledning att frånbinna dylika u\!'ymlllen l'luJlsbenäm

ning ])cban Jtlla g~lIler om de ulrymmen, som P:l grund af sina minimala dimensioncr will och 

jämt kunna kOlllIlla ifni.ga som rum. 

SL'l ~il'o af de 5,686 (ll'bclalTUllllnen i Uppsala ~,402 kök, 4 1 I'lllll kallrum , I) 11IÖl'krum och ·j· 1 

rUlIl nled encb sl sek undär dager; ;jG rum uj.Jpn L\ ej ens 10 kubikmetcrs lurtl'Yllld, 133 endaslmelIan 

10 och L5 och 4·66 ltlcllan 15 och 20 rn 3 , nllts;"l SUnHl1a 635 ej fulll 20 lJl 3. Som kök hal' riiknals 

rutll lJled spis. - I ll ~l gra rall har spiseln fakti sk l ej anv~indls ellct· kanske CllS kunnnl anviilldas, 

slumlom 1. o. m. komplettcrats Illed kamin. Afven dylika r. d. kök lm t'~ikn<lls SO lll kök. HUIll med 

spiskakelugn lorde i regel ha rilknats SOIll rUlIl (d. v. s. ej som kök), likaså några mellallformer med 

spis !::iWcnde I'l'HlJlför k'lk elugn. - Olll jng tilWgger, all del om met· iit J 20 Higenheler alltecknats, a ll 

rULJttnet cller kökcl pä samma gLlIlg tjiills tgör SOtn tvåttsluga (eller brygghuskammare), om eH 50-la l 

fall antin gell a ll bredvidl iggande I "iillsluga arwiinc\es som kök - vanl igast ar fnmilj el' boende i enkel

rum .- ulan alt hyra lli'trför be l'~iknat s, ell er alllviillslu ga ell er kiillal'e ligger HUL inunder, om :'l ITt 11 I 

»egentligell stUI' t~llllbur med kakelugn I , Olll 2 »f. d. llli.l1nl'vel'k slad och f. d. bagarsluga ». öm J 

»f. d. skalTcl'i » och 0111 l »higenhelen uppförd i en porlgtlllg», Sil torde häraf framgä , nU de uppsalien

siska arbe lal'l'UllllllelJ bland sig irll1eslula elJ ej alltför ubetydlig verklig paria ::i klnss, ot:h att, ehuru 

de SOIJl maSSa ge etl ga llska ~ hll'kl int ryck af 1t0lllogeniLel1 de dock "id närma re påseende förete 

ej oarsevärda gradationer. ~ 

1 Salu rli !5en iil'u dylika . t· UIll ~ lllyckel billi garc älJ van li ga rUll1- I Hy gglladsordni ll gell . § 'H~, fordras, utom 
<t,. 111. höjd, alt »boJliJlgsrum skall nu'u tillräckligt ljust Sfltl1t förscdt nled eld s lad udl fönster, som kuona öppJlas 

(Saml. aj kOJnul. sl(ulg(mclenj'ör Upsa la S iad, s idd. 51· - 55). 1 belä111awdc mcdjörsla!J till byug?tar!sstadga.jör dkct 
fordras , utk. 1909, § 50, utom 3 m. höjd, aLL "bUlliJl gsrum föl' erh5 1lande af erforde rlig da ge r ska ll \'ara fÖl'sedtllled 
tillräckli!5l s lora och liimpli g t anbra gt;) fönsteJ', livilka di rekt \'ella mol gata el!cl' gal'dsrnm ; föns ter i boningsl'um 
far icke - - - a ll\)rhl gas mol g rannes lom t på niirllHl l'e afslftncl än 12 Hl ; tillfreds lällande anordningar föl' 

lufLviixling s kola finlla s ... 
~ Den ful! ständi !:( Ol sle disku ssioll af såvä l rum s· SO tl1 liigellltctsbcgl'eppet ur olika sY lIpunkter och föl' o lika 

iinclam ftl , sum kommit lill min kilJlncdolll, alerfiJlJlcs i PI'Ur. SCHXFJmS ytterst ]iisviircla uppsats _Einrichhmg 1t1Hl 
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Sed[lll sr, l'1\ll1sbegrcppet klargjorts, :Hel'sbh emellert id den betydligt kinkiga re uppgift en 

nU uppdra gl'~inscrna för ltlgenhctsbegrcppel - gentemot »l'ul11l11c1 :. och gentemot »våningcll », 

Den princip, som diil'rirl följts, IInr v::trit att \;'tla del sociala intrycke t vara i första hand nfgöl'amle. 

M. [I . O'l Dill e tt an tal rum li ll s:l mmans bildnl en (boslads)social f'n hel, ha de s:UllllwnfaU:1ls lInrlCl' 

bell~imningen ltlgcnhet. Denna sociala enllc llighel [,slaclkoIllIlI CS nnlu rl igcn först och friim .::: l cl:iri

genom, att rummen disponerns:lf ett end::! hush;i l1. Ar clel.ln konslfltcl':ldt, ~i l' del'as byggnadstck nisk:l 

anordn ing nf j~imförelsc yi s underordnad belyuclse. Arven Dill rummen ;irQ Mskilda af en 

vind eller korridor eller Jigga i ol ika vf\llingar. bilda dc al!1 s~t I1lldcl' den nitmnda föruls;'itlningcn en 

l~lgen he l. Ocll ;\ ancl l' :1 sidan , .'i.fven om flere rum ligga i IiI, med gcnlensaml kök och gClllcnsfl lll 

i ng~'lIlg , men bebos flf lika mtlnga hush:dl som :1ll1alel rum, kallil f' de IW;lrl och plt mr pn 

lågenhet. Af en dyl ik typ iil'O !lågra af c1elköksHigcnheterna, 

Svårigheten ligger emellert id just i att hesliimma , IIval' del cgnn husllcillel och dess fakli sb 

disposition börja!' och slutar, 1 del modernn stadshushid let ddol' ofta fullstiindig ,Hski ll n:1d 

mellflll konsumtions- och bostaclsgemenskap; frekvenscn inhyrande och enpersonhush:'dl ~i\' i 

stigande. H ul'll skall man kunna på ett efTekli\'1 siilt nfgörn, om en rurnsinneltaf'ml'e tillika 

år nU betrnkla som ett eget hushåll - III' bostadssynpunkI - och allts:, Iftgenhetsinnc

hafvarc, eller si"isom endnsl inhyrande" e ll som ]('f\'el' i hosladsgcJll cnskap med nndra - llled eli 

boslndssoci:.llt högre sUlcmle, l;'igellh ets inneh~1fva ren - del ;'i r hiir elen slora hllfvtldfnO,g:111. Del 

yUrc kånnetecken p(i ntt rllmmet ilr cgen Uigenhd, lilan n;'irmast tillg-ripcl', iiI' »eglla ll1(ihler . 

all del hyl's omöblerad t. I bnske flertalet f:111 lord (' of'ks:1 della ktlllll elecken \' [[1':1 fullt afgö

randc. J\ len c!('t finn s do('k fall nf fu\' s[irskildt CH stldan ~t:ld som Upps:1la stort prakt iskt in tresse, 

tUi l o, m, l'Il lll, som Il yrns Illed möbl er, synas bÖI':l Iwll':lk l as so m egna J;i genhetcl'. 1~1l typiskt 

fall iii' den s, k, sliidcl'skevt,n ingen, som bcsl~l\' nf cU OcrInI 1'111)), On .• 1 en hel \' inclse tage, ~n. ml1lan

hyrda och nödtorftigl Illöbl erade:lf en tildre kv inna ur smtd'o lk :ik l:u'-sc ll. hvilkell föl' eget bcllof cndast 

disponel'nJ' cll end::! 1'1I1ll , hög,:;,t ('It pa]', och {t terulhyl' dc öfrign till student er, r\tl rubricera eU dylikl 

I'l1ll1skomplex som en »v;"lI1in g». bnskc (; fl 7-nlmS\',tning, iii' III' so('inl :::. t::!lii'li;.;k synpunkt en orilll-

M ethOlle lfer 1\'ohmll1f/ssta/istib i Die L a,{fe t7es D ,'eiulllel' lI'o!,JlIt1Ig81110rkt/,s il/I .Jalu' /, l ,CJOi e/('" l11k, I~)OS {i 

MiUeil. d, Stat. Amles (I, ~l. Dresden, 17 Hen,), 'l'y\'iirl' sakna \'i i S\,et'igc full motsva righet ti ll I~sknrnes I\'i. 

tenTICI' . Zimmcr och • Wohnraum ., SC~!'\flm \'ilI beleckna . Zimrne l' . , .. om . cincn fiir Wolm, mul Schlafz\\'e('ke 
g-eeiglletcn Raum, _ Delta skall innebiira dirckt cllcr irHlirckt fÖll sle rhc lpmiug (metl ut eslutande a f . tllko\'e l'», iifl'en 
om (le anviilHlas som sofmm) och vidare uppviirmllfll'hel ( Heizbark e it). el. \', i', all mtln kan vislas i dem iifven om 
,lagen, Uppviil'mhal'llClen bortfall er naturligen som k:ll'tlk~iiristik llm pii s:'lda na orler, diil' f;Hil vii l'mcanordning stl kn as, 
Där kan man icke hellcr s kilja mellan kök och 1'1101, :::icH,\ n:n an\'iinJcr termcn . \\'ohnr;Hlllh om samLliga hoSt,Hk 
ulrymmen: b'ik, vannrUlll (Slllhen) oc h brlJrulll (l\ammcl'I1), fl, (t, sidd, :l- G, - Som s \'ensk mOl svari glr et iii! 
\VohnrallJn knndc man tänka s ig »hosl.adsl'um . eller kan ske s nal'nrc . bostadslltrymmc _: s:'lso m innefa1tnnde h:'ldc kök 
Ilch bostadsrnm (!;om motsal') till kök), Ett bostadsnllll , so m ick e an\'iilldc~ till .')01'1'11111, kl1nd e möjli gen kallns ~ bo nill g~, 

rum (dagl'\1m'~, lyskarnes Wohnzimlllcl'), J den ofta nmniil!llldn s1.ora ~acllsi sb 1I11del'söknillgen niimna .<: fr,ljnnde olika 
arter sofnlln : Il c izb:lre Zimmcr, Ilicht heizhflrc Zimmcr, Alko\'cn, VOl'sii!c, I\ iir' he n och BOtlcnl'iiume (a, a, Jlrrg, I\J08, 
l , sirI. ~2, l Bt'emens f'nf:lmilj<; lm s (\'iil nrk<::\ i rlf' 1'11 g'I'I<;krI) !'I'11'f'knmnH' l' (>11 lIl:illg-rI . t il lhphÖl' ( • .\'ebenräume .. , fliC 

BJ'emel1UJHleJ .. ~ölmjjlgr'll, ::; idrl. Ij() fr, ), 
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lighel. SrHl l':ll'C skulle Ill :l tl kll11l1a länka P; l beteckningen »:lllslalb l, l\{CIl ;1(\'On om hein rumsantalcL 

endn sL ll ppg(ll' till 4· ;'1 5, synes deras ndlrjccring som en lägenh et ollnltll' jig. Oarsedl all möble

ringen kanske icke uleslut:lnde hesl:"ls nf hur"u(lhyrnndcn, ~ir del tydligt, nlt hennes disposition 

("l fvc l' :-:; ludenlru1l1tllcn iiI' högs t Rfseviil'dl bcgriinsn d. Nnlurligen inverkar i ell dylikt grånsfall el en 

hyggnncl stekni skn nllordningf' ll högst af:-:e \'iirc1t; ligga rummen innflnför gemensam korridor eller 

kanske t. o. m. j fil , torde skiilen ffl <:Il! ~fl llll1lnnf:1tt:1 dom till en Iiigenhel Vfll':1 Mvcl'vfigande. 

I d C' (fil! el:', !'Uidersker;"tlli ngen:o: n u}) lcg:ll fullt td ."kilda , hOlI' jag, Srt ofla lillfiille erbjudits, syste

m:1li skl. nfskill del rlf Il11f\' udh.\Tnndcn sj;llf di sponerade fummel som ('gen l~i gell h e L I hvilk cn 

Itl slrii<;knillg Ll ylik n " sammrlllso!fa liige Jlhd cn förekomnw i Uppsala iiI' ej godt att gi:;sa . F'ör 

Vjiirdinge ll hft r j ag riikllnl ett tiotal !' t Ol'R stiiderskevtulin gnr Siikerligf' 11 ar hela flll lalel J Llllgt 

s tö rt'(~ . Arven i Srnrlbiirken !'y nas de ej " :lm oYflnli gn, Naturligen finn s del ock sh sliidel'ske

vLl1Iillgnl' med :lIl(ll'flhand!'hYI'i1ncl e, som icke :11'0 sludent er. l'len del karakUlrisliska fiir denna 

»sntllll1!l lls!l lla Wgcllhet» ;'il' just, nll IlufvlIdJI )' l' fl nden inU\l' (' 11 liigre social sUillning ~in ele rul11S

It yr:l ndc. J ;';,1111111[1, 111 [111 .r::killn ::l cl cll nlj ii1l111 flS, upphör H't gf'nhelen all Val'fl sammallsntl. 

Della om >l;'igenhelen» lill skillnad Illol »l'lltllmel». Alersl;"lI' sli nfg r~in sningen mol l'> våningcl1 -> , 

0 11"1 jag som 1:ållil1g kal'akläl'i sc l'[\\" en samling rUIll , h" ilka tillsamman s bilda ett afslu

tnd t hell afpassad t fö l' ett famiJjehushåll s behofl och som mgcn het hvmje rum eller samling rum, 

som fak li .r::kl utgör bost:l d för ett f:lmilj ehushttll eller för dess surrogat, delhushi'dlcn och de »s[\m

mansalta» (med frii mm ande element uppblandade) hushLtllen, synes kontraslen mellan bostads

förhållnndena <Idana de i verkli gheten ges t[\lta sig, och sftdana dc uon7c le sig, V8m tämligen 

Yiil åskådl iggjord. ~ 

l l P reussen sy nas hushå ll med mer ii n ~. a ndrah nn dshyrande riikna s som »ans lnlter:o ( VO N l\IA\'R: a. a, s id, 90). 
2 Liigen hetsbegre ppets afgrä nsande frii n dii rm ed kol lidera nd e begrepp ii I' en uppgift, som hör Ull bos lads

vetenskapens häde sdraste och in t ressan taste. Dess lyckliga lösa nde fö ruts;iller fra mför allt omfattande kännedom 
0111 olika Irakters boslndsförhål la nden .. GifveL\'is måste olika bosta dsty per ge lii genh ets begreppet en helt olikartnd 
fiil'!;ning. I England) enfamiljsll usets la nd, snm manfalla i de fl esta fa ll lii ge nh et, lIus och ga rd: lägenheterna kallns 
t. o. m. ona. äf\·en niir de undantagsvis icke äro beJii gna i enfam iljshus, för ~ h ouses ~ . Ur cngelsk synpunkt mås te 
hushåll, som icke ha cget h us. fa ktiskt alltid komma all sUi so m ~ in h yra n de" (rulllsh yra nde). I Sverige och Tys k
l:l nd, Jiir etage· och hyreshuset iiI' den lörh iirsb nde byggnads typen. ä r »\·rmin gellll all anse som den id eella bos tads· 
cnh elen. I sfl dana ll'nkter som R henprovin"cn och Wcstp falen, diir fn st värmea nordnin g saknfl s, följaktli gcn också kök, 
och rummen nästan genolllgflende ha dÖlTförbinde lse s inscmel ian. sak nas också v:"ulin g;H. Husen hyras odelad e af 
age nt er, som ]lnrcellera ul rummen ti ll li\gcnh cler efler behag. Man hnr räkn al ul, all på delta säll mellan l / S och 
1/ 2 af alla hyrnnde i Essen hyrn i andra ha nd (Das Aj tenuietlCesw -in d. St . E ssen, s id 16, och Cos t of living in 
genuan lot/ms, sid. 225). H I'arken den byggnad;;;tekniska eller den h yreslekniska inde lni ngsgrlln den kan så lllnda ensamt 
för sig använtlas för :lU skilja hig-enhe!sin nehafl'are fdin inh yrande (ru ms hyrande och inneboe nd e). Del synes mig, som 
0 111 del i bcgreppet inhyr:lnde borde ingå eH mOlllent nI' soc ia lt mi ss förhåll and e. l-i:lr siHuntla den a ndrHhand shy· 
rande egen utgång och saknar dörrlörbindc lse tll ed ltufl'ud IJ yra nden, synes del mig a ll han - iifv en om han Itar 
både möbler och uppflssnill g fran huf\'ltdhyratttlell - bör riiknas som egen lägcnhetsin nehafva re. lII en den närmare 
redogörelsen för de bostatls,,()ciala gradernfl ti ll hör elI slirski ld utredn in g- af den s . k. inn ebocnde fraga n. - Elllig t A 1tgS
bU1'gsltndersijknil1gl'n ;ir e li liigcnhelsinnehflfvare i and ra h flUd elt s"\ d:l nt i nndra hand hyrande hll shåll - iifl'en 
f'llsa mslfiezHle personer - SOtt) !\tnjuLer "weder Bedienung nod l Beköstigll ng noch cin te il der Bekö5tigung vom 
\'e l'lllietel' . . (a . fl . ~jd. 9.) 
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I<I':1fvcl P~l \'åningsb.l'akt~ir jnneb~ir för al'betarj';]llliljeWgenheten först och fl'HnlSI, nU 1'l\IllS

fIntaIel skidI \'[11'3 tillrii ckligt stort rör <ltl kunna bereda plats åt en familj af normal storlek. åt

minstone i den Illc'lll, nU den nalUl'liga <lI1 SUllldighetens enkbstc anspnik icke blifva tls idosatta, S{l 

a U L. ex. icke VlIXIl[\ bröder och sys trar m tlstc använda samma sofl'um e lle r vuxna söner elle r 

döttrar sorva i sa mma rum som föriilcll'arn c - - för all ej la la om verkliga samboendeförhållan

den, då oskylda \' uxna personer af olikn kön flllväncla sa mma sofrum. Det innebi;'i r vidare, nit 

rl tmins lone !l((,gon clifferenliering eller uppdelning af hushå lls- och familjelifvets olik a funktioner 

sktdl fol. göra sig gällnncle iifven i rummens anordning, stt alt i hva rj e fall sä l'sk ilclL kök skall flnna s, 

med rdminstone endast subsidiiir nnvändnin g som sofl'um. Del inneb[ir slulligen, att bgcnh eten icke 

blolt i sin inre utan Mven i sin yttre anol'flnin g skall ge en tlskåd lig gestalt ål hemmet. Begreppel 

hem - som ju iinnu i denna dag SOl1'I »y ttre» synonym för familj en utgör de t vtisLerländska 

snm hället" grundbegrepp - innes lutel' i sig en fOl'dn1l1 ptl en viss <1fs lulenh el mol yttervLi rlden, Rum

men, som bilda dess yt! rc ram, skola V<.lra inbördes sa mmanhängonde och på sa lllma g~ing mot andra 

rum effektivt n fstti ngc1:::t, genom en isolerande "ägg, genom egen tambur e ller np pgtlllg o, ~. Y., o(,h 

bostaden sbll \"[11':1 fi)rsedd med alb dc bek\";1mlighelc l' 50111 normalt hör;l till en fa.nlilj cvånin g, 

s(150m va.ltenleclning i köke t (i stnd), eg01 nftr~1de, skrllbbutrymmell , til1 gil ll g till kiillare, I\',"il lsl.uga, 

torkvind ocll vedbod, nllt fU l" undvikande fil" de hygieniskt, mora liskt och socialt skadlig:l friktio 

nerna mellan olika hush ttll. Nnturl igen kUlln~'l dess:l fordringa r inskriinkos, j den m~n f::lmiljehns

hfdlcl iiI" undernormalt, und ertaligt; tYVil lT mä8te dc oft:l in skriink<l s högst betydligt, d;", de minst 

borde det, eU familj ema {iro bnrnrib. 

Ell familjehns!t tdl består af minst 2 personer, lll<lll och hust l'u , eller fad el' e ll e r model' 

med ett born, e lle r möjligen t" ft syskon. För en stt liten familj kunde man kanske i yttersta 

nödfall :;\I1 :;:e en enrLllll sh-' genhet som tillråcklig - såvida den 11:ll.urliga anständigll C' ten eld 

tili<Uel' . För e lt familj ehushåll bestående ::Lf man, hust ru och l barn borde i hvm-je fall en 

»våning » om 1 rum och kök Y::lra minimiforclran, föl' etl fullt ulb ildaelt - man, husll'u och 

barn af båda könen - våning om 2 rUIll och kök. Inhyr:lnde hord e- vidnl'C' val'a fllll sUndigt 

uteslutcl i alla de fall, d ;", samboende i n~lgon form ehiraf kan uppkomma e lle t' öfver hnfvlld 

svarare ,:ubbningal' af familj elifvet föronledas. 

J hvilken mån dessa nlinimifordringa l' kunna anses tillfredsställda i Uppsala , skall st, sm ;"l

ningom utvecklas. Redan den svnga förekomsten af trerum s- och jämfö relsev is starka af enrUJ1lS

lägelih eteI' lå te r oss :l n<l , att synnel"ligcn många hostäder icke ens tillfredsställa så pass moderata 

:ll1språk, som häl' llppsHillts 

Öf\"cl'hufvud tage l kall man säga,:l U den skarpa kontrasten mellan lägenhet och våning 

;1 1' någonting i hög grad karaktäristisk t föl' arbetal'bosladsförh~dlandena - säkerli gen icke blott i 

Uppsnia lltan i :lllmiinhel i de svenska s tiidema, kanske t. o. m. äfven i kontinentens i motsat s 

till de engelsb ,l ])elt:l missförh .. \ llande sammanhänger dels med alt boslad sprodllktionen endast 

i jämförelsevis ringa lltstl'~ickning nrbettll" direkt rör arbetarnes behor, d els med a rbe ta l'lles »I)ehofs-

l Näml igen för så vidt enfamiljshusen verkligen bebos endast af en familj. I mol.satl fa ll blir samman · 
blandnin gen mellan hnshållen synnerl igen svårar!fld. (.Jfr Bremel11tndc?'sölrlL sic!d. (;2 odl 6~ oc h of\ an sid. 1-~, noten). 

10 
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löshet », bristande kul ll1l' (jfr offnll s id. 8). Mest fr :l.ml l'ficler det natu rligen hos de större husen 

tit lhör:1l1c1 e byggnadslyp 11 . i\'r{mgel grtllllllalt bOl'garhus, som k:1I1ske ursprungligen rlfsells föl' endasl 

ett par tre fam iljer, utgör nu bostad för m ins l dubbla antalet. Ulgtl1lgal' ha bru tits ut rn idt i 

viiggen efte r rtld och Jiigen ltel - ulan ITl ins !tt till stymmelse ti ll föt'sluga. P;\ el l sUUle h ar 

döne n mellan lytt runl igenspikat s, p {t e U ftllllal åter etl s tö rre rum uppdela t;; i lv;\ smii , i båda 

fall en rö r bildande [lf nya higenl lctcl1. Trots ti ll skapand e af Ilya aflrådesa fclel ni ngar f tro flere 

fan1ilj er Iltinv isade till gemcm.:amL afll'iicl e o. s. v. Men iifven i F'örshidcl'll fl, som dock till största 

delen uppbyggl. ::; för arbetarbehor, h fll' mnn i a ll tfö r ri nga grad li llgodosell ansprilket på verklig 

vc"lIlingsut.priigling. All sta li sti skt belysa l i h vacl män arbelarhigenhetema i den ena e ller and ra 

riktningen sa kna de erforde rliga Ytulingska rakUirislikrt, kan det hår emell erU d ej va!'::! lal om. 

Ener denna lilla exkurs kan jag s{dullda öC"ergå t ill den detaljerade behand lingen af lägen

hete l'll<ls personbesält ning (den viktigaste synpunkten rö r bedömandel af deras »kul lul'standa rd .). 

StYl'kegraclernn för olikfl kategor ier och stadsde lar åskåd liggöras af tahb. 16 och 18 med hänsyn 

Ul l lägenheterna och labb. 17 och 19 med hänsyn till de boende. 

Tab. 16. Al'bet al'läg'enhet er i Uppsala år 1907, grupperade efter antalet 
boende, k ategorivis , 

Anlal lägenheter med nedansttwnde anta l boende. 
II Summa I.ii genll etska t,egorier. lägen-

5 
1 

6 8 9 10 11 och heler. 

1 flere 

Absoluta la l. 
Elt kök ulan rum 53 57 49 I 33 14 215 

Ett [' lim utan kök 342 215 79 39 10 689 

En rum med del j kök 8 10 28 

T Vil t'lon lllan kök, 10 8 36 

T vå rum med del i kök 

Ell rum och kök fiS 4 3:') q.5a 379 227 139 83 1,2 18 2 11 1,855 
T vå rum oclt kök 27 I 70 64 62 I I~ 7 29 13 3 I 319 

Samtliga kategOJ'icr' 483 752 I 6liS 1 526 1 3 16 196

1 

116 1 57 21 5[ 3 11 3,143 

Relativa tal . 

O" I Ett kök utan rum 24,1 26,0 22 ,8 15,3 6,5 2" 1 
O,ll I - 100,0 

Ett rum IItan kök 49 ,5 3 i ,2 I I ,;, 5 ,7 l ,!! O, f, 100,0 

8u rum med del i kök 1 28,u ' 35,1 14,8 10 ,7 
ö,G I 7" 100,0 

T v,\ rllm utan kök. I 27 ,7 22,~ I J G,1 22,2 5,ti 2" 1 

::1 
100,0 

T vå [·nill med del i kök - 1100,0 - 1 
2,3 I 

100,0 

Ett rum och kök. ~,7 1 23,;, 24· ,7 20,' 1 J 2,21 7,' 4,<, I 1,0 O" 100.0 
T vå rum oclr kök 1 O,G 8., 1 22,0 I 20 ,1 19,4 14,1 9,1 4 ,1 I O,; 1 0 ,3 I 0,, 11 100.0 

Samtliga ka t.egori er J5,4 I 2:$,8 21,3 16,7 10" 6 ,2 3,7 1,8 0 ,7 _~~Jj IOO,o 
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Tab. 17. Arbetarfolkmäng'den g'rupperad efter antalet boende 
per läg'enhet, kateg-orivis. 

Folkmängd i lägen heter llled Jl ednnst~ende all la! boende. 
II Summrt 

Liigellhelska tegorier. 

Absoluta tal. 
Ett kök utan rum 

Ett !'lUll ulan kök 

Ett rum med del i kök 

Två rum utan kök . 

T vå rum med del i kök 

5J 11 4 147 132 70 ! 36 

342 430 237 156 50 2 \ 

20 

10 16 
_ I 

12 

18 

3 

12 

32 10 

I 
7 16 

14 

7 

Elt rum och kök 68 870 1,3 77 1,5 16 1,135 834 581 330 

Två rum och kök 2 , 54 210 256 310 1 282 203 104 

Samtliga kategorier ' 1 48a 11,504 12,OO-i 2,1O.J. 11,580 I,I-.,() 

Relativa tal. 

Ett kök utan r um 9,z 19,8 25,6 23,0 1 12 ,2 G,s 

EUrulllulankök 27,634,1 1V,1 12,6 4'° 1 1" 
Elt rum med del i kök 11,3 28,2 16,9 16,9 1 7,0 19,1 

812 1 456 1 

1,2 2,,, 

Två rum utan kök. I D,1 U), ~ 17,:, 3 1,1 9,7 1 
Två rum med del i kök I 100 o I' - I - I 
Ett rum och kök . 1,0 J2 ,6 19:!! 21,9 16,4 12,;) 8, .1 4,8 

Två rum och kök 0,1 3, 7 14,3 17,4 2 1,1 19,2 13,8 1 7, 1 

I~mlliga...!ategol'ie~r_.~.~ 4,0 l~ 20,2 15,2 ~~ 

IS!! 

I 

~I folk· 
IU Il och .. 

flere II mangd. 

10 

ÖO 

10 

50 

1,2a9 
71 

103 
;j 

22 ' 6,931 
13 1,471 

I ~,, 1 
IOU,o 

100,0 

100,0 

100,0 
IOU,o 

~" I 1,8 

0,4 0,3 10010 

0,1 0,9 11 100,0 

1,8 O,'_ (),s, 100,oj 

Ta,b. 18. Arbetarlägenheterna grupperade efter antalet boende, stadsdelsvis. 

Antal lägenheter med tJedanslåendc antal boende. 

Stadsdelar. 

Luthagen . 13

1 

Nya Svarlbäcken 84 

Svarlbäcken 147 

Fjärdingen 85 1 

I 
Kungsängen 111 

I Förstäderna 431 
Hela staden !83 
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Procenttabell till tab , 18, 

Anlal Iiigenheter med neda nstående antal boende. Summa 
Stadsdelar. 

l" oel, 1 
lägen-

IO nere 
hetel'. I 

Luthagen 11 ,4 10,;) 23,7 14,0 10,5 8,s 7,9 2,6 0,9 0,9 100,0 

Nya Svartbåckell 13,. 21,.1 20,s l a,~ J1 ,4 G,o 5,2 ~,[ O" 10U,0 

Sval'lbiicken 23,6 26,2 21,3 15,1 
, 

7,1 4,0 1" O,G 0,9 0,2 10U,0 

Fjärdinge n 2.6,1 28,6 19 ,9 11 ,3 7,1 4,s 1,s O,G 

~" I 
lOU,o 

Kungsängen 13,3 26,0 24,1 14,4 9,0 7,2 B,o 2,2 O,S 0 ,2 100,0 
F'örsläderna . 6" 19,8 I 18,4 22 ,2 \:-3,1; 7,9 6,0 3,2 1,; 0.2 0,2 WO ,O 

Hela staden 15,4 2:3,fl 21,3 16,1 10" 6,2 3,7 1,8 U,l 0 ,2 1 0 ,, 11 JOO,o ----

Tab, 19. Arbetarfolkmäng'den grupper ad efter antalet boende: 
per l ägenhet, stadsdelsvis, 

I Folkmängd i lägenheter med nedanstående anlal boende. SllInma 
Stadsdelar. 

1- 1 I 111 och ' 
folk-

2 3 10 flere 
mlingd. 

Absoluta lal. I 1 ~1 '1 Luthagen . 13 44, 81 64 60 60 63 2; 10 Ha 
Nya Svartbäcken . 84 262 378 476 350 222 224 la. 18 2,118 

SvartbU.cken 147 328 399 376 240 150 49 p2 9 10 , l ,aO 
Fjärdingen 85 186 195 ' 148 125 , 84 35 1 G 

20 1 ~3 11 874 
Kun gsängen 111 434 603 , 480 375 360 175 144 36 2,751 
Förstäderna 43 250 348 I fl60 430 300 266 160 1 D9 I 10 11 2,477 

Hela staden ~S:ll ,504 12,004(,104 11,580 11,176 812

1 

456
1 189 I 50 

35 11 1O'39a 
Relativa lal. 

Luthagen 3,0 10,2 18,7 14 ,8 13,9 13,9 14", 6,2 2,5 2" . 100,0 

Nya Svartbticken . 4,0 12,.1 I 17 ,8 22,5 16" , 10,5 la,' I 4,9 I 0,5 -
II 

100,0 

Svaribäcke lI 8,.} 18,:! 22,, 1 21,6 13,s 8" 1 2" 1 
1,' O" 0 ,6 

=: II 
100,0 

l"järdin gen D,l 2 1,3 22,s 16,9 14,5 9,G 4,0 1,' 100," 

KungsängelI 4,0 15, !! 2 1,9 17 ,4 13,6 13" 6, .\ 5,2 1,s O" I O" I 10U,0 

Förstäderna 1,1 10" 14,0 22,13 lJ ,.} 12,1 10,1 G,o !~.o 0,4 0,41 100,<1 

Hela siade n 1 4,61 H " 19,9 , 20,2 lä,2 l1 ,s I 7,8 4 ,4 1,8 1 O" I 0 ,3:1 IOU,o I L 
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L~il oss rör "in llallllt..: af b;'illre öfver . .,ikt örver tabellerna a nlu, a ll ell läg'eldH.:l iiI' IJUl'Illall 

befolkad, d,i i1n la lcl boende ej örver~ li gel' <.llllale l rUIII, s tarkt befolkad, då dc boende::; antal ~ir 

stö rre ~ill I' Ulllmen:-:i men högst dubbelL ::ii't slort, 0(; 11 öfvcrlJc folkad, d~l del (il' mer ön dllbbell S~L 

::ilorl som anta let ru m. 

Ult l')'ckl i procenttal bl ir re::i ullalet röIjaiide : 

Lägcllllclerna. 
i\UI'l!lall St<lt'kl beru ]· Öt\'erbefo[· 

befolkade. k .. ule. kade. 

Ett kök ulan rum 24,7 2(i,~ 48,8 

Ett rum uLan kök. 4a,5 äl,1! 1\:) ,3 

Ett rum och kök '1,7,2 45,0 27.s 

T vå rum och kök 3 1.1 54,' 14.,7 

Samtliga kategorier l 32,r, 41 ,'t j 25,9 

De fyra hufvudkalegoriel'lJa kotnma allts!:!. med afscencle pä öfvcl'bet'olk ningsfrck vCIJsen i 

fö ljande ordning: enkelköket, ru m och kök , enkelrummet, tV~l rum och kök. Föl' de boende shiiter 

sig fö rhållandet sålunda, 

I normall 
De boende. befolkade I :::lllrkt be [ Öf\'e l" befol· , 

folkade. kane. 
lägenheter. I 

Ett kök utan rum. 9,2 19,8 7 1,0 

Ett rum ulan kök "27\1J ;)4\7 37,7 

Ett l'um och kök J 3,G 4 1,8 44,0 
Två rum och kök 18,1 57.1 24,2 J 
Samtliga kategorier ) 5,1 41,9 42,. 

! Ett rum med del j kök bar riiknal::: lika med ell rutH (ulnn kök ). 
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Af s~irs kildL de lJ se ll<.l re sammanställningen frall\ st':ll' med förfii rande styrka, IIut'u utbredd 

öl'verbefolkni ngen ~il' i enkelkäk en. Bortåt ~/4 af samtliga 575 dill' boende bo minst ;j i samma 

rum. Af labb. }O oeh 17 frarn g6 r vidare, nll 15,3 % af dessa higenheter hysa 4 boende - 23 % 

a f samtliga i enkelkäk boende - 6,5 % 5 boende - resp. 12,2 % - och all slulligen ej m~ndl'e 

~ln 10 °/0 a f den h ~i ]' boende befolkningen besWI' af hush tdl på mcl' till 5 personer. J två rumslä

genh eterna - rum och kök - bli man också ej s~t1 1 an fin na anmiil'kningsväl'dl hög öfverfy llnillg 

a f boende. S~l llppg<.lr pl'ocenllalel hushå ll med 7 personer till 4,& Q/o och med 8 och fl ere till 

:-1,6 %. Antalet boende i de b:lda ::I ngifna fa ll en utgör 8 ulo resp. 7 °/0. Al' sU1Il tl-iga und e1'sölc ta 

a rbetcwlägel1hete-r ii1'O 812 eller mer än 1/4 jj ( vet'ue(olkade, D en 'i dessa boende folkmängd en 

IIp)JgåT hll 4 ,4021Jet'SOner eller mer än 215 ar hela (M'betu 'rlolkmäugden. l 

Af sti rskilc\t inlresse iiI' all studera 1 - p ersonhush ~1 Ilets utbredning, Af sumtlig-a u rbela rhll~

/t id I utgö r:1 de 15,4 o/ Oj de cll snmsUlendc personerna utgöra af hela a rbetarbefolknill ge ll 4',6 u/w 

F'ör 2-personhushJ llell dra molsva rande procentta l 23,~,Qj o och 14·,fI % 1 för 3-personhushililcn 2 1,3 % 

och 1 ~,J%' för alla tre gruppern::t tilL,ammans 60,a % och 38,4 %, Mellangrupperna, 4- och 

5-personhushMlen, representera till s::tmmans 2G,s u/o resp. 35,4 o/u, dc »stora » hush:'dlell - - Ill er till 

;:, personer ~- 12,7 010 resp. 26,2 u/o' Af cnkell'U llllll ~1I bebos nära Itå lflell af endast l person, af 

en keJköken niira 1/ 4.. 

Öf\'c rgil vi S[l lill a lt s tudera hushållens storlek i de olika slac\sdclarlJa. Vi finn;., dä försl 

- säsolll vänladt va l' ~ all dc sm;.\ hushå llen (I L o. m. :1 boende) ~iro utmtirkande för Fjär

dingeu och Svartb~lcken , de slora och mellanstora !ör Först~iderna och Luthagen. Under del alt 

L ex. l-perso nhushMlcll ut göra Ill er ti ll l/ t ::tf F'järdingells salllll iga, utgö ra de ej ens 7 o/u af För

städernas, och först 4-personhush[dlen uppvisa ett s törre procenttal föl' VörsUiderna ~in för Fjiir

dingen (och Sva rlbäcken), hV31'c tlel' Illed ~innu högre p(ll'sonla l ro llerna ~il'o full ställdi gt ombytta. 

Ordilas sladsdelarna efter procenten l-personliigenheter, blir talföljden denna: l<'j iird in gen 26,1 o u, 

Svart bäcken CZ~,6 0/0, Nya Sva rlbäcken J3,7°/0, Kutlgsängell 13,3 %, Luth agen l t,., % och Förstädern a 

6,8 u/o' Ordn ing.,röljclell ä r densa mma "'-Olll fö r pl'ocent!.alcn cnrumshigenhelel' och den I'akt mot

sa lta so m för »ltllsh[dl slnlell » (medelfo lkmön gds talen pr Iii genIte t) endast med den skillnaden, alt 

Nya Svarlbii,cken har högre hU :o:i lt ållslal ~in Kungsiingen, Sa llllllan s l ~\s <Her 1- och ~-p e rsonhigen

heterna, kommer Kungsdngen före Nya S\'fll'tbilcken, eljesl förbl ir ordningen ofö riindrad; CH ytter

li ga re s31llll1ansl::t gning med ~ir\' e n 3-personli.igenheterna I]l edrö r Ileil er ingen för~lI1dring; läggas iif

vell 4,-p E' l'soIlIJ genheterna till , ändras ordnillgen endasl sillilIvida, all Svarlbticken nu kommer före 

Fj ä rdingen; LiIWggas sluLligen OCkS,'l 5-pel'sonhigen helerna, rörändras ordningsföljden såtillvida, att 

Luthagen komm er ~ i s l i s l~il l e l rör Förstf,d erna. Grupperas stadsdelarnas samtl iga Wgenhet s

llUsh[d l j sm[l, medelstora oell stora efter falland e procent små hush,Hl, bl ir resulI.atet följande: 

I Äfven i Stockholm s. oell Göteborgsulldersökningarna ha Iii genheter med mer iin 2 boende per elds tad (bostads· 
rum) betecknats som öfverbc folkade, - Den utförliga ste diskussion (pfl grund\:!. l af ett föreli gga nde statistiskt material) 
rörande öf\'erbefolkningens rö rh 511 ande Ull rum santalel, SOlll kommit till min kä llil cdom, fderfinnes i dell förut, sid. I , 
omnämn da Das Altenllietwesw in dCj' Stadt Esscn, sid. 5-7 . Lägen heterna indela s där eftcr de boendes antal 
i förh,lllandc till nltn sanlale l j G gru pper: öfve rbefolkade. ot illriick li ga. knappa, ti ll rii<.:kliga och ri kliga. 
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j,ägenhetenl :l. Smfi. Medelstor:l. Slom. 
I 

Fjärdingen 74,6 19,0 6,4 

Svartbäcken 71,1 22,8 6" 
Kungsängen 63,4 23,4 13,2 

Nya Svartbäcken 55,s 30,8 13,0 

Luthagen 54,4 24,5 21 ,1 

Förstäderna 45,0 35,8 19,2 

Hela staden no,,, tH,s lt" 

Under del aU :ll1ls;"t nära fI /4 af Fjärdingens hushåll kunna k<lraktäri sems som sm ~l och 

elldast 6 u/o som slora, kan Förshiderna uppvisa ni\ra 20 °/0 slom mol endas t 4-5 % SIll,i . F. ö. 

bjuder tabel len knappast på nflgl'a öfvcl'l'ask/l ingal", 

En fördeln ing ;)f de boende i smtl , medelstora och slora husiJ tdl ger följand e re~lIll at: 

De boende. 

Fjärdingen 

Svartbäcken 

I(ungsängen 

Nya Sval'tbäcken 

Luthagen 

FÖl'slädel'Da 

Hela staden 

Smil. 

53,s 

50,2 

41,7 

34,2 

3 1,9 

25,8 

:lS,. 

I Med elslo r:!. Sto]'(I . 

I 3 1,2 15,r, 

3 ;) ,4 14,1 

3 1,' 27 , 1 

39,0 26,8 

28,7 39,4 

40,0 34,2 

all,1 26,2 

Först genom en s::lmmansUillning af pel'wnbcsilllningens allo. styrkegraclor föl' sa mtli ga lii

genhetskalcgol'ier- inom hvatJ e stadsdel kan Illa ll afgönt, i hvilken utslt'~itklljng öfrerbefolkning 

förekomnw[' i de olika stadsdelarna_ I~n syslemali :-; k genomg;lltg af liigenhetsgrupp efter liigen

Iletsgrupp torde dock i detta samm::mhang Yara Mvcl'f10cli g_ Ools ger oss lab. 3 en lill(yllesl

gÖ [,~:1cle :1ll1m'infDresUillning, dels iiro mtlllg:1 af gruppel'tl:1 DlltfDr Bmrl föt, aU lillMa m"lgr3 ridt

gående slutsatser, Slutl igen torde en fl et:11.ibehrmrllin!! af M\-erbefolknings::;purstnäl et rara llWt'o' på 

l AU Fjärdingen ha r relat.ivt niigot flerc s tora lJus h:'i 1l iill ~I'artbiickcn ucror p i'\ ~ att de n ['ötTa stadsde len 
föreler må n ga slnra hush li ll innm trpt'll m sbl e~f)rien . He tt'iiffand e Lut.hagen kan hiin\'L~a ,: till rh> ,: id fl) (M h fl cr
~Uhte ,:1 lönn1ll uUalandena 
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sin plats längre fl'a1l1 i mitt ~imnes utveckling, sedan iifvell rummens (lim en.c;; ionsföl'llfill anden 

ulrcflt s. Endast n:igra m sifl'e l'sammansliillnill gar skola hiil' Illcddelns. 

Af l.<1b. /) har fl'am giill , all mcdelpersonbesiiUningen j Syarlbil ckens enk elköksgrupp Hr 

stark rll 'c ;in j ni'lgon annan stadsdels llled utldan lflg nf F'örsliiclcl'1lrl s OCJI ~yagasl i Nyn SVill'lb}i c

kons. - Af Lulhagens G lii genhelcr kan in gen .... lulsals dragas. 

DJ denna olikhet i personbes~itlningcn cm e]lnl1 Svarlbiickcn och Nya Sral'tbficken iiI' den 

!'f1kt mot satta moL elen dem emeDan elJ es t vanlign, kan del vara af intresse all litet niirmal'c uncler 

;;:öka, huru densamma yUr:l r sig. Vi finna el:" nU J-pcl'son hushi'dlen i S"artb~i.ck en representera 23 0/0 

men i Nya S\'arlbiicken riJ.7 ° 0 , och alt för ~ - resp. 3-personhushåll en procenltalen äro riJ.O % och 37 % 

resp. 20 u/o och 24· °/0; för :l il a de högre styrkegraclerna tillsammans uler 37 % och 12 fl /O . Då 

:1nUdel enkelkökslägenheter tifven i Nya Svartbäck en och Svarlb~icken absolut laget tir ganska litet, 63 

och 35, torde ej 1l,1gra mera ridlgående slulsa tser kunna dragas af (lessa procentsammanslällnillgal'. 

Det ,'il' dock anmärkningsv<lrdt nog, alt enkelkök en i Svnrtbäcken i öf\'errnsk:mde ulslr{ickning 

syna s va ra en fam iljekalegori , i motsals mol Nya Svndbäckens. Del förh&ll er sig också s<i, nit de l 

öfverv~i ga ncl e anlalet lägenheler i den förra stadsdelen hyras af äkla par, i den :-:enare åter endast 

1/ 3 - och betydligt mer till Ila af änkor. Del år lydligt, att Svarlbåckens enk elk6ksinnehafvare i 

ej ringa m {1ll måste rekryteras af en ganska lågt slående arbetarklass . 

Om enkelrummet vela vi red,m, alt dess pe rsoJlbes~iltning i del hela ~il' ganska svag och 

rcgeldilt svngnst i de imc och starkast i (le yllre sladsdeJal'lla. S \ral'tb~l cken uppvisa r här 

det b gsla medeHalel, FÖI'städerna det högsta. De olika sty rkegl'aderna äro l person: 58 °/0 och 

27 °10, 2 personer : 32 % och 27 O/ 0, 3 personer: G o/~ och 19 % samt mer ~ln 3 personer : 4 % 

och 27 % . 

Den många g5nger fl'amhtifda molstHtnin gen mellan inre sta(15delar med öfvervägande små 

och yttre stadsdelar med öfvervii gande stora husli tIIl framlriid er slutligen ocks;'i slarkt i kategorien 

rum o('h kök, såsom fram går nf nedansl[tende tabell l : 

Ett rum och kök. 

Anlal Iii ge nhete r med nedanstående :tnlal boende, Summa 

Sladstlelar. 
-----, 

l 
8 och 

Higen_ 

flere 
beler, 

Fjärdingen 5G :l6 23 I G ua 
Svartbäcken . 2 1 82 84 54 19 10 277 
Kungsängen 13 135 I4G 9. 58 Mi 14 18 523 

Luthagen . 12 22 12 10 10 83 
Nya Svarthiieken . 16 63 89 9:, 49 30 24 :175 
Förs täderna 9 87 82 101 75 40 30 30 45! 

Hela s taden 68 435 , 459 , 37H 227 13~ ~:{ 65 1,§5 I -
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Procenttabell. 

I 
Antal lägenhetet" med nedanstående antal boende. 

Stadsdelar. 

I I 
I I 

I I I 
8 och I Summa 

I 
l 2 3 4, 5 6 7 lägenhe· 

I I flere ler 

I 
I I 

I l 
I Fjärdingen 

I 
4 39 25 16 11 3 1 - 100 

Sval'lbäcken 8 30 30 20 

I 
7 4 l 

I 

1 100 
Kungsängen . 3 

I 

26 28 18 11 9 3 4 100 
Luthagen . I 4 15 27 15 12 12 11 6 lOD 
Nya Svartbäcken . 4 

I 
17 

I 
24 I 25 13 8 6 

1 

2 

1 

100 
Förstädel'lla . .. . I 2 19 17 l 22 I 18 9 7 7 100 

I Hela -s laden - I 

5 1 4
1

100 

I Fjärdingen är o. m, 2-personhushållet del starkast representerade, i Sval'lbäcken, Kungs-

iingen och Luthagen 3-personhushållet , i Nya Svarlbäcken och Förstäderna 4-personhushållet. 

11 
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Kap. II. Arbetarlägenheternas hyror och rumsdimensioner. 

del fö reg[tende kapitlet hJ. l' jag skisserat dc allm:illna hufvuc1clragen af bostacls- , specielll 

fll' bcla rbosl:uls fö rl laHa ndc lw i Uppsab. J(l g ha l' redogjorL fö l' al'bel.a l'bosliiclernas rUlll sanla l (kate

go ri fö l'tl elll ing) - de jv i . ..: h,"tfi c galu- och stadsdels" i::; ~ oclt personbestillning j olika s lYl'kegrader 

och ti f\ Cll n:l go[ on11l Dill del' tlS a ll m~ln na kvalitet (husens :dd cr och bcskaffe nll ct, bosla dsbelä

genhelen inolll tomten och lJU ::ie l, iHven i rö rh ~\ J1 a ll (l e Ull g:trdens ä rri ga liigcnlieter m. m.). h g 

ha l' ocks'-, lag t slor vikl p;"' a ll sök;) ra fnl lll dc olika slad.':idelarn '-ls olikJ. sod a la karakl ~i re l' och har 

fö l' d0tl a iind:lIn ;"d ulll )'ltjal de fö r sladens samtliga Iiigenheter befintliga hYl'csuppgiftema, Jfven

som inkolllsl- OC : l fasl ighetst3xcringsuppgiflcrtl3. 

I de lla k::tpikl skall r\ l'be la rl ~l genhelcrna s hyresl'r:lga göras lill fö remål för e n ingående 

slud ie, ll v,-l r vid iifvc n de fi't rö r s 10 1'1'0 vrlllingar genom ulfyl1cla f'rtl gekort inkomna uppgifterna 

sko la kOlll llla li ll ::tn v ~ind n j ng . 

Tab , 20. Arbetarlägenheter m ed uppg·ifven hyra, fördelade stadsdels
och kategorivis (a·gTuppen). 

Etl rum 1'1' \' ft rum SamLli gn I I 
Ett kök Ett J'll.~1 med del T v:! n.~m med del Eu ['u,m T v:l r :~rn kntego. f 0,'0 -l-

ulan !'lim , ut.an kok. i kök. ul a n kOk '1 i kök . I och kök. och kok. l l'i el'. I 
----------------~--

Sta ,ls.letar. 

Luthagen 2 1 I 
I I Nya Sval'Lbiicken 63 107 

Svarlbticken . 35 173 2 

Fjärdin gen 2S 106 

Ku ogsängen . 22 162 IS 

FÖl'st;,ldenw 57 1 ss l 2 1 

I 
I - S3 3 

11+ I 4,0 
I 

4, l 

:~~ I 
47 513 20,1 

13 - S4· -5° 19" 
5 -- 136 33 :1; I 10,9 

10 -, 394 80 CISG I 24,1 
- 4!~ 5 1 2 1 613 21,7 

Hela staden. 211 6,.7 1 ;!(i 268 11 Z,S'!'!) 100,0 

1 °1o 7,& :::1,1 ---- - _2,-,, ___ ~ __ i.S,0 ~ 100_,_0 _' __ 



Tab. 21. Al'betarläg'enheter lltan uppgifven hyra, fördelad e stadsdels
och kategorivis (b-gruppen) . 

:::itadsdelar. 

Nya Svarlbäckeu 

Svartbäcken 

Fjärdingen 

Kungsängen 

F'örstäderna . 

Hela staden . 

1 % 

Ett kök I Ett rum Ett rUIn IT \'å mm Eu rum Tv ii 1"l11ll "Samtliga I 
uLan rum. ulan kök . med del ulall kök. adl kök. och kök. btego· 

i kök . ri cr. 

25 IV 41 

~o 82 17 72 

7 15 

1 ~~, 12 a s , 
18 

32 202 51 29-l 

I ,. 10,0 1,1 68" 17,8 Il 100,0 

Tab. 22. Medelhyra Ikr.) per läg'enhet (a-g ruppen). 

I"io. 

Ii" 
2:1,4 

:),6 

:)0,0 

6" 
100,0 

Stadsdelar. 
I Ett kök I Ett rum Eu rum 'ITVfL rum ITvii rum l Ett rum IT\';L rum Sam lliga I 
j
1utanrLlnl' Intall kÖk'jl ~etl .. dej ulan kÖk 'l l~ed .. del l och kök. oc h kök. k a ~ego-

J kok. _ l kok. I n er. 

Luthagcu 

Nya Svartbäcken 

Svartbäcken 

l"järdingen 

Kuugsängen . 

8 1 

87 

8 1 

93 

88 '" 152 139 
72 13' 138 219 126 

78 " 175 155 247 Ul 
76 146 232 121 
80 89 146 150 250 , U2 

Förstädel.;;,·n,-a -,---,---,_-,-,,-+---.::~+-~ _______ ,:.=--,.....::::.:...._ 
I Hela staden . 

73 75 125 204 119 

Stadsdelar. 

~uthagen 

Nya Svartbäcken 

Svartbäcken . 

Fjärdingen. 

Kungsängen . 

I Förstäderna . 

I Hela staden. 

81 77 85 151 I 100 ua ~a8 131 I 

T ab. 23. Medelhyra per rum. 

I Et: kök I Elt rum i EU rum ITvt\ I"UI}rvft rum
l 

Ett mm 1

1
'1'\' [1 1'1lm l'l' s~,.mtliga I 

ulan rum'lutan kök' l n~ed. del lutan kök ' l !~ ed. del och kök. och kök. b,Lego-
I l kök. l kök . I I n er. 

I " I 88 so I 76 I 
81 72 69 73 

8 7 78 88 78 82 

8 1 76 73 77 

93 80 62 73 75 83 

73 75 60 63 68 

81 77 59 75 10 71 79 

77 
71 

79 

74 
77 
66 

83 
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I 

Tab. 24 . Medelluftrymd (m.') per lägenhet (a-gruppen). 

tilau sdclar. 

Luthagel1 

Nya Svartbåckcll . 

Svarlbäcken 

Fjärdingen 

Kungsängen 

Förstäderna. 

Hela staden 

Stadsdelar. 

Luthagen 

Nya Svartbäcken 

\ 

Svarlbäcken . 

Fjärdingen . . 

Kungsängen 

Förstäderna. 

I Hela staden 

I 
Elt kök I Ett rum I Eu rum ITVå l'um1TV å rum! Ett rum ITVå rutH!! SamLliga I 

ulatll'tlm. lItan k Ök ' I ,~ed .. de l lulan kök . 1~(!d.dcJ och kök och kök katego rier. 
/. l kok I kök 

I I 
I I 

:.16" 34,G - tl8, . - 70,2 98,1 62,f> 
3 1,2 30,0 4:',. 47" 65,. 63 ,4 95" 56" 

I 
34,1 29,.1 33 •• 57,9 - 6a,f> 98,s 56,1 

: I 

34-,1 32,4 20,. 00., - 62,8 96,0 52,6 

I 
39,9 31,1 ~8" 54 ,1 - 70,0 

I 96" 61" 
3 1,0 32,2 4~ J - - 66 ,2 I 99,s 59,1 

I 33" I 30,9 I 37" I 54,' I 65.3 I 65,9 I 97,2 II 58,0 I 

Tab. 25. Medelluftrymd per rum. 

I 36 .• I 34,6 \ 33 . \ ",,1 ",. 1 :::: I ;;':. :~:: I 

:::: II :~:: I 22.. I ;~:o I I 3\" 1 32,9 31,6 
34,1 32,4 I~,. \I::',. 31,2 32,0 31,0 

39,9 3 1,1 26,9 27,s 34,9 32,2 33,7 

31,0 32,2 28,. 33,1 33 ,1 32,9 

. I 33" I 30,9 I 25" 27,s 26,_ 33,0 I 32" 32,5 

Jag vill då först erinra om, hvad som redan i inledningen (sid. 19) nämnts om afskiljandet 

af en särsk ild liten bosladsgrupp fn"i n a rbetarhigenheternas hufvudmassa, sammansa lt af sådana 

bostäder, hvilka antingen P;l grund däraf alt deras hyra icke utgått på vanl igt. vis utan på sin 

höjd kunnat beräknas som del af län eller rlf hyran för ett stöne rumskomplex (gårdskarls

lägenheter, ljänste- eller fÖl'eningsbostädel', :o städerskevåningal'» , bulikslägenhelel' o. s. v.), eller 

emedan deras alhniinna sociala och byggnadstekniska typ betydligt höjt sig äfver genomsnit

tets (:o våningar» i moderJJa hus) icke kunnal ulan vidare sammanslås med de äfriga. Hufvud-
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gruppen hal' kallats för a-gruppen, specia lgt'uppen föl' b-gruppen. HYl'css ta lisli ken grundar sig 

uteslutande på den förra. l 

De båda gruppel'Jl8s lägenhelssammansMlning - slac1 sdels- och kategorivis - fram g:u' a f 

labb. 20 och 21. Såsom llled kännedom om b-gruppens s3mnwnsä tl n ing \':J r all Y~i nta , öra dc 

högre kat egorierna, i all synnel'hellrerulll sb .Legori en, l:lIlgl ri ka re representerade i b- än i a-gt'uppen. 

Alt bland stadsdelarna Kllngsängen ä r så oproportionerligt s tark t föt'e ll' ~lcll i b-gruppen bero r ptl, 

att flere <ll'betgifvare och föreningar hä r ha bostadshus.'.! 

Årshyran för hela a-gruppen uppgå r lill 374,555 kronor, el. v. s . i medeltal per lägenhet 

131 kronor och per rum 74· krono!'. Huru medelta len le s ig j deta lj föl' h \'3I'j e li ten lägen hels

grupp fram går af labb. 22 och 23. 

Af lab. 23 fram går , att hufvuclkategol'icrna per ru m råknacH komma i fö lj ande ordning med 

afseende på hyrespriseL enkelkök el, två mm och kök, enke lrummet, eH ru m och kök; slaclsdcl al'1la 

i följ a nde ordning: Svartbiicken, Lulhagen och KUll g-siingen, Fj~irdingen , Nya Svartbäck en och 

FÖl'sWdel'lla, och a ll slutl igen ord ningen mella n stadsdelal'1la inom hV:lrje It ufvudka lagor i ~il' fö lja nde: 

ett rum och kök: densamma som för sa mtliga kategori er; enkel mmmet : Luthagen, Kungsängen, 

Svartbäcken, Fjärdingen, Förs täderna , Nya S vartbiicken j tvtt rum och kök: Kungsä ngen, Svartbiic

ken, Fjärdingen, Nya SvartbH.eken, ~"'örsUidern aj enkel köket: Kungsängen, Svartbäcken, Fj ii l'

dingen och Nya Svart bäcken, F'örshiderna: I det hela kunde man ka rJkWriscra Svar tbilcken, 

Luthagen och Kungsängen som jämförelsev is dy ra per rum räknadt, FörsWclerna och Nya Svarl

bäcken som billiga och Fjärdingen som Inedeldyr. R äknar man per lägenhet ulan afseende P:L 

rUlll santa l, tir det gifvet, all de med två- och lrel'umsli.igenheler bäst försedda stadsdelama te 

sig proportionsvis dyra. Ordningen blir enligt denna bertikn ing Kungs~ingen , Sval'lbäcken, Lut

hagen, Nya Svartbäcken, Fji:l rclingen, F Öl'sWclern a. 

För ett rättvist bedömande Jf hyrans större eller mi ndre dyrhet ä r emellcrlid kännedom 

om lägenhetel'llas kubikinnehåll absolu t oundg~i ngli g. a.-gruppens samtliga lä genheter inneh:t1l a e n 

luf1rymd om 165, 159 m.a, d. v. s. 32,5 m.s per rum och 58 m.s per b genhel. Huru mcdclhl len le 

sig för hvarje liten I ~igenh etsgrupp framgä l' a f tabb. 2 4 och 26, 

Vi finna då först och frä mst, såsom viinladt var, all de öf\re rv ~igande gamla staclsdelal'llu 

Fjä rdingen och Svartbäcken ulmärka s ig föl' små rymdmått och de öfve r v~i gancle nya , Lulhagen, 

Kungsängen och Förstäderna , föl' jtimförelsevis slora. I genomsni tt a ll ra mi nst tiro emcllel' lill rUIlI

men i Nya Sval'lbiicken. Räknadl per Wgenhel kommer Luthagen som Il:r 1 och c\iirntlSl i ord

ningen Kungsängen, Förstädern a., Sval'lbiicken oel! Nya Svartb ~i.cken och sist Fjärd ingeIl. 

Gå vi så till de olika lägenhetska legol'i el'lla, så fi nna vi, alt enkel köket och rUlll och kök 

förete de största rummen, dä rnHsl kommer tvtt rum och kök oeh sist - af hufvudka tegori el'l13. -

L Vid bostadsräkningarna i Stockholm hal' man i all mänh el, Jtl exakt uppgift sa knats, beriiknH l hyra!! lil l 
5 % af laxeringsvä rdet, en gifvctvis ganska vilseleda nde beriik ningsgl'und. I de {',l II då. hyran ej ku nnat uppge,,;, 
men annall precis likadan lägenh et med uppgifven hyra fun ni ts i samma hus, har jag åsa lt den fön a samm a .hyra 
som del! senare. Del må observeras . all blItiksrumme n all tid utskilts från bosladsrumm en. 

: Så hör hi l Porl Artm med (j4, lägenheter; hviJkas hyra heriiknas t ill '10 o ~ af lönen, Angb'arn med i.U 
lägenheter o. s v. 
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CJlkcll'UlIlJll cL lhad iJelröJrar ~ lad sde l .':i rörd e ltlillge ll illOIJl k::tlr!gorierna, ti tt ~it' s lachiddflrnas illböJ'de~ 

urdning dler rLlllllll CIl S s lorlek iJlOlll b tlegoricll rUllt och kök clen .':i ~IIll!lla som för samtliga kategorier 

lillhopas lag lJa, ulan1 a ll Nyn S \'artb~i c: k e ll kommer före lj:j~irrlitJ ge n; för enkc lrulIlJllel: Lullta gen, 

Fj~irdinge l l , FörshidenJ :1, KUtlg~tiJl ge ll , Ny <\ Sv,lJ'lIJiick en, Svartb~i ckcn ; rör LV:l rum och kök :l"ör

s t~iderna , S r ilrtbiicken, Kungsiillt-!'en. l"j iirclitJgen, Nya SvarlbiickelJ oclt rör clJkelkökcl: Kungsiingell, 

S r a rlb tickt:11 aell F'järdingen. Nya S\'arlbiicken, Förs Uid erna. 

Kombinera :, slutlige li ]lyra uri I 111flrymd , föl ri SOm hul'vudresulta l, all II)Tun per kubik

meler i gcnomsnill för Il ola a-gruppclI ~ll' 2,30 kronor, föl' Svarlb ~lckell ~ , r..o , fj~lrd ingen 2,40, KUllgs

~l ngen 2,30, LUlh ,-1gen (}c h Nya S \' arlb~lck c ll ~,20 0<.: 11 för F'öl'5tilderna 2 kl', Uyreshöjden IJe!' kubik

llider för IJrm'je lilen b genlJ e1sgl'uPP framgar af 1ab, ;d(i, 

Genom ,Ill studera t:lhb. 22-/!6 i sallllll anlHlng med In'arandra kun ll <l \'i IlU m a1minslolle 

CH aning 0 111 , i IJ\/ilk etJ lIl illl de tre för hyrc:-i höjd0ns bcslåmmandc SiL vik ti !!H faktorerna , (slacls)

l;ige1, ku biki nnehå llet ocll rum~ antill e t illbörcl es Illodifiera Iwal"ilndra . 

All hyran icke slige r i alldeles sa1llma proportion som luftrYlllc1ell utan abkil ligl lallgsam

Ill a re: synes j u redan a priori va ra lIog S<.t rimli gt, naturligt\'i s under röruls~iltlJillg all rörhallanclena 

L Ö. ~i ro librlade. ]\ [<-1 IJ b,J]' troll ~ig kunna förln iirka , all deU,-l förh,dh:lIJde ~lr s;"ir .<.:kildl skarplul

I)l'~ig l a cll i frilga 0111 arbeLarbosUider, S~l skarpl all ll1an renl af kan lala Olll eU mi :-:s/'örh~t11ande. 

Ell f'ö rl n'i ll ande ingalunda ok~ind l s{td ant som all hy ran för ell mycket li1et mtll lJ~il'a nog ~tr 

lika stOl" som för ell dubbelt Srl slml föröfri gt ni'tgol sft Il ~ir jiksU\lIdl rum , el ler i h ral'je /'all är 

Iller iin 3/ _j af dess hyra, bn na turligen icke anse:-i som ann al iin i högs ta grad o.::iuncll. Del 

lorde i delt a sam manhang ej v~ ra ur \-~lge n a ll Illlde rstryka. aLl s tudi e1 af h y r~n s fÖl'hJ[ lan cl e 

li[l bos t a cl s ulr Yl1lll1 c l, lu/"tl'y md e n, h va ri gc nolll bo s l a d s bes kaff'enh e len s lul is li s kt bä s t 

ko m me r t ill sy n es: ~ir en af bos lad .ss la li s t ik e ns allra vikti ga s l e llp pgif'l e r, Men del iir 

p,1 sa lll ma gtlng en fl/' dess svim}:-ile, cU rör ett godt resull::ll kl' ~'l/'ves, alt »öfriga omständighcler», 

d. \', s. hige, l'ulllsanlnl , och all a de mänga olik artade fa ktorer, som inneslulas i uLtrycket »bostadens 

:tlllll ~i n na kra li le1 i öfrig!», ~il'o lika rlnde. All hyrans slorlek i föl'h tillandc lill bostadsuLrymmet i 

a rbelarbosWderna dels ä r mycket v ~i x la ndc, dels på del stora hela onnLurligt hög rÖI" de minsta 

bosWderna, hal" a nsetts bero i /'r;·i tns l.a I'UllillWl på arbetarens bristande uppskattning af dim E'.Jl

sionernas betydelse. ! 

l Jag sk::t Jl i delta sammanhang t i ll ~ta mig e tt I);"u' cital m i inlednil lgcll nilmnda moderna tyska bos tadstlnuer
sök ni tlgar rörande hyresprishildllingens förl wlla nde ti ll bostadsbesbffe llhclell. I B relllc11lMHlc1"söbl iJlgen Iiises s idd. 
79-80 fö ljande: ,. Del linnes ingen mer likformig mii,lare för lii gen iletem a än luflrymde n, oell man väntar s ig där

fö r il priori, nU hill' :Hminstone fa konstatera en öfl'erenssliimmelse i pri serna . S:'l ii I' dock in ga lunda. fallel. - - -
Det sy nes tvä rtom, som Ofn liigcn lt etens hyra enda"t i relati vt r in b":l m,in innueradcs af luft rymden. Della ill' så. mycket 
mera p:Ha ll flnde, som llU:,ens produktionskostnader \'iisen t ligen rälta sig efter det omkrillgbyggtla utrymmet, ja L o. m. 
ofta beriiknas diircfl er. Men 0111 ona lika höga priser uppnås för en li ten luftr Yll1d som fö r en s törre, sr, li gger det 

i sa kens natur, a U böjelsen all fö rminska namnens lu fl rymd m:lsle till växa. 
Allm ii nh elen sätter uppenbarligen endasl ett ri nga motstflll d mol df' lln1l. böjelse. - - - Läte den vid ur

va let ;lf läge nh eter besliimmn. sig iHl'en af luft rymdeIls s torlek, så m ~\s te Iiigenh e te r med elt I1i gt pris per luftrymd 
b li mycket ta lri kare . Liigenh eter med en i förhålla nde Ull rllmsa ntal et fö r li len lu ftrymd skulle mindre Hitl finna 
afn ämare. Enli gt. lagen om nnl.llld och efterfrågan mast.e nms!l deras pri s oc h fö ljaktl ige n ocksn prise t per lllfll'ymd 
sjunka. Men om nllm iiJlh elew; sjiHfhjiilp ide riickf'1' til l nU ilsta dkOllll!1;\ ti lJ fre(\"sl iilla ll dc lu flfö rhallantl en, soi borde 
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Nål' vi alltsa fi nna, atl hyran per ku bikmeter i genoll1snilt rör samtliga lögenhetcl' Hr störst 

i Svarlbäcken, d:'irntisl i Fj ~irdi ngen, därnäst i Kungsiingen Q. s. Y' l stl iiI' det diil'med icke lIilln 

vidare sagclt, alt sl::u.lsdelarna i och (Öl' sill komma i den ordni ngcn med ufseende pil dyrh eten, 

d . v. s. lll ed <tfseende p.:'t den rektliva hYl'cshöjden (i egentligaste mening) eller hyran föl' cnahandn 

va ra. Svartbäcken oeh Fjörclingen, n :1' 1 och n:!' 2. Lllm~i rl{U .-: ig L ex. biiggc fÖl' synnerligt _<:: 1\1 ;'\ 

l'u lllscl imensioncl', likaStl Nya S\'IJ rlbiicken, n: l' 4 (5), under det atl d e öfriga ult1l~irka sig {'öl' relalirl 

s lora. De j lab. 2G fra mtl'~i d atlcle omkrtstningarlH\ i stadsde larnas inbördes ordni ng inom ett par 

]ägenhe tska legori er bel riUTancle h)'I'[\11 pel' kub ikmetcr sJmlllanhungn s[t!llmla nl cd skiljaktigheter i 

dimensionsföl'h:ll landenJ. 

n:t Nya SV~lI·l biltken.:i enkel kök iiro dyrJre per kubikllJetcr itl1 Svadbätkens, kan della 

icke gä l'na bero P:l nflgon l ing a nnal, ~in all de fö rra ~i ro tlfsevärdl mindre. A f liknande s k~iI ~il'O 

Förstädernas e llke lkök orJnl igl dy ra per kubikmete r rLlknnc1l, c1y rfl rc iin t. ex. Ktmg.:inngens, som 

iil'O be tydl ig t slörre. Da ;"1 flncl ra s ic1::U! Nya SrarLb;kkcns cnkclkök absolut tage t kos ta lika 

mycket som Fj~i rcl ill gells l rots rnyckcl mil\d re rymd, torde äf\'en k\'alileLsskillnadel' spela in. 

Likaledes mtlste de l bero på kvalil elsskillnadcl', all Kungs:'ingen . .; Ircr utll slngenh eler absolut sedl 

,:i ro dyrare å n Sval'lbiickens l eh uru de ii ro !J~\got mind re l
. 

Atl S va rtbåcken un der röru t.'i~itlning! aU rumsan tal och Illflrymd VOI'C ungefär lika för alla 

siadsdela r, skulle va ra den dY1'Jsle1 iiI' sa nnoli kt rcdan af den nnledningen, a tl medelhyran per 

rUIl1 ~lr högre i denna stadsdel iill ])[tde i Luthagen och i Klltlgs~ingen, hvilkas rum dock äro myc

ket större. - I dc fall, titt ru mmen i S\'artbäcken ti ra bill igare, tir orsaken tyd ligtvis aU söka i 

a ll tfö r stOl' d iffe rens i rUlll sd imensionerna (uLom i fdga om t V ~l rum och kök). 

D~irnäs l dyrast ~ll' Kungstingen, h vars absoluta hyra tir lika stor som Lut lwgens, ehuru rums

utrymmet å r mindre. Fj~irdingen torde ko mma Lu thngen mycket nåra. Hummen iiro i den se

nare stadsdelen visserligen absolul sedl ntlgot dyra re men också mycket större; enkelrummen 

synas vara a f genomgående Vtg kval itet i .J1'jiil'dingen, då dc, chmu <.Uskilliglminclre ä n Ll1lhagens, 

ingripande på lagstifln ingsviigen, genom byggnadsförordningar etc., vinna. så mycket större betydelse... Yttrandet 
ha r sitt kanske största intresse därigenom, att det berör hvad som sy nes vara. någonting kara.ktäristiskt fÖl' bostnds
för h;1lhi ndena i Bremen (speciellt naturligen urbetarnes), sannolikt delds föl' hela den )ell ge l ska ~ bostadsl.ypen, 
niimJigen rummens oerhi\t'dt ringa rymd (och höjd), en omständighet som i förbig {i ende sag'd L synes alltför litet h;"\ 
beaktats. Bremen anses ju vara den tyska stad, som hal' att uppvisa den hög-sla a.l'hetarbostadssland:1l'den med nfse · 
ende på I'llmsantalel och de med de engelska mest likartade bostadsfö rh ål!antlena. (Jfr Gost oj living in gennan 
lowns, Bremell och L eipzig) . 

.I lW~n~ber.q8U1J(lcrsö!.:ni1lgen läses härom följande (sidd. 274--275) : ~ De re lativa hyresprisen uppvi sa pr.. 
fallande stora latituder (»Spannungell») - - -. H \'arken lii gets olikhet efter st ad sdel , husets beskaffenhet och Vi.' 

ningshöjden , ej heller olikhet i " tillbehörets» oclt inred ningens beskaffenhet riiLLfiirdigar dessa stora. latituder. - - -
H Yl'esprisbildningen uppvisar påfallande orcgelm;issighet och ojämnhet. man vil le niislan säga: i mtlnga fa ll godtyck. 
lighet. PI'istilHigg synas mången g;1ng användas som siikel'hetspremier gentemol \·issa slags hyresgäster. DeLln m;"\slc 
sii!'skildt af småläge ll helssökande i llöclslälJdt läge kiillllas som en svårighet och so m en form af l)osLad snöd -

l. o. m. vid icke alllför slor inskrii nknin g i bostadsmarknaden » 
L Behandl ingen af ) kva l itetssk i l1nadel'11a ~ tillhö r ett anllal sammanhang. Erinras ma hiil' endast Dill! aLL 

iifven olika liige i/Will stadsdelen kan inve rka ocll inverkar förvirrande , och all el1- oth Lrenunslii genltete rnas liig(' 
i regel iii' mera f'cnfl':llt iill fr ;\l'IllIl SHi!?enh cfe rn:I":. !L1 cn ofin ocb:~ ha>:tnd.:;typell vi,l ,l,> ('entral:lrC' f!::l t"rll a mindre 

god. (Jfr kap. I). 
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dock <'irQ nfsevärfll hill igare per kubikmeter. All Nya Svartbäcken iiI' billigare än Fjärdingen 

framgår redan diiraf, Rit den senare s tadsdelens lvå rnlllsliigenhe Ler , ehu ru mindre ~i n den förras, 

dock absolut ~iro dyra re. 'F'ö rsWc!erna ~i ro naturligtvis afgjol'dl relaliv t bi lligast. 

En j,1l11förelse mellnn de ol ika hufvudkalegorie l'na gör tro ligt, all om mun ta l' h iinsyn både 

lil! sladsdels fördeln ingen och rummens storl ek, så tir ell ru m och kök den re lativ t bi ll igaste. 

Dtt emellerlic1 dyl ika medelInI endast ge en ytt erst ofullkomlig bild [l f verkligheten, skola 

1;"lgenh elerna (och m 1l1men) j det f(jlj:lnd c för e lt n~irl11a l'e f' llldi ll lll orrl ll tl s i fle re slorl eksgl'uppe t' 

oclt lika s,) i fl ere hyresgrll pper, 

Tab. 26. Medelhyra (kr.) per kubikmeter luftrymd (a-gruppen). 

Ett rum 
Tvåmm II 

Sla(lsuela r. I~tt kök ) Eu rum med del T vå rum med del Ett rum T vå rum Samtliga 
ulan rum. utan kök. i kök. ulan kök. . k .. k och kök. och kök' l kategor ier. 

1 ' o . I 1 

I 

I Luthagen ~". 
2,:>0 2,10 2,20 ' .• 2,20 

Nya Svartbäcken 2,60 2,40 l" , 2,., l , .. 2,20 2,30 2,20 

Sval"lbäcken 2,:>0 2,10 Z,f.> 3,·ao 2,4.0 2,~0 2,50 

Fjärdingen 2,40 2,30 H". 2.,. 2,30 2,4.0 2,40 

Kun gsängen 2,.10 2, 60 2,80 2,70 2,20 2,60 2,30 

F'örslitderna 210 2,30 2". 2,00 2,10 2,00 

Hela staden 2,50 I 2,MJ 2,80 2,8" 1,50 2,20 2,40 2,!l0 

Tab. 27. Medelluftry md (m .') per lägenhet (b-gruppen). 

Etl kök I Ett mm I. I I Två rum ~ Samtl iga S t a d s cl e l a j., 
Ett rum d el l 'l' va mm Elt rum me e 

och kök , kategorier. ulan rum. utrm kök. i kök. l utan kök. och kök. 

I 
II Nya SvarLbäcken 

~O" 12,. 88,5 11 9.8 m,. 
Sval'tbäcken .. 28,8 48., 06,8 103,7 

I 
64" 

Pjärdingen 3& ,. 96,. 146 .• IOS,. 
Kungsängen . ~1. . 106,0 11 2, ' 103,0 

I"ö l'slädel'lla . 26., (0.1. , 12., 103., I 76 ,8 

Hela s taden . 31 ,9 32,9 i2,o- 48,1 95,9 Il3,. [I 90" 
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Tab. 28. MedelJuftrymd (m. ') per lägenhet (samtlig'a lägenheter). 

I Ell rum Tri! rum Ett mm T,r, n,m I[ Snmtlig" I S L a d s d e l a r. 
Ett kök Ett rum med del 

T di rum med , el 
lutan t"Hm. ulan kök. 

i kök. uLan kök. i kök. oc h kök. f oc h kök. · kategorier. I 

LuLhagen. 3G , 34,' ;,f, 70,2 !}~ , Gt,5 
Nya Svar ibäcken . 3 1,2 30,7 " . 4 7., 6:, 6;), 1 99,7 :18,5 
Svarlbäckeu 34,1 29,3 33. 56, 1 63 ,9 99,G 57,0 

'<'järdingen 3·i, 1 32" 1 2r , ör , 64,1 103,5 55,~ 

K ungsiingen 3 0 ,9 3 1,1 38,9 [11,, 1 78,7 98,6 6!) ,0 

'''öl'städerna 30 ,9 32.4 ~? , 66,3 100" Ö!) .~ 

Hela staden 33,0 31 ,0 39" 54,0 65.s 6f1 ,2 !)!),8 Gl ,o 

Tab . 29. Medelluftry md per rum (samtliga). 

Stadsde lar Ett kök Ett rum med del 1\ '[\ rum med del Ett rum l \'å mm Sa mtli grr I 
l ELL rum I i T d ]'lml II 

ulan rum. ulnll kö~ . i kök. nian kök .. i kök. och kök. och kök. j kategorier. 

-------------------------
Luthagen . S~ , 34,6 2~ , 35,1 :12" :l-1,9 

Nya Svartbäcken 3 1,2 30 ,7 4~ .• Z:'. 2G, 32,1.i 33.2 :32,., 

Svartbäcken 34, ' 29 ,~ '.n. 28.0 Hl ,9 33" 31 ,s 
Fjärdingen 34,1 32,,1 l ~ • 2: , 32,1 34,5 :32,5 
KungsUngen 39,9 3 1,1 26,!l 27 .3 30,' 32,9 ilG,9 

L"örsläderna 30,9 32,.J 2~ .• 

Hela sladen I ~a.o 31,0 27"1 27,0 

33.' 33,4 :l3,0 
I 

:H., 3:l,3 3:l,7 J 2() .l 

Dessförinnan meddeiJs i ta bb. 27-29 luftr)"mdsmedelt a len för klgenheLer och rum för sin'iil 

b-gruppen l som smntliga (lJ'belarläg'enheler (a och b-gruppen). 

I lo b. 30 ha försl de sa mtliga :1 rbelarhigenhele l' til lh örande rummen (a och b-gl'uppen) 

ordnats i elt fl e l'lill slorleksgJ'uppf' l' s ladsc1 elsv is . A omsltlencl e sida kl cl e yllerl iga re sammanförts 

i endast fem grupper. Som mycket smit ha korakWrisern ts rum Dill mindre [in 20 m. 3 luflrymd, som 

små om 20 tiH 30 m.3, som medelstora Olll 30 till 4·0 m.J , som ~Ic ra om 4D till 50 m. 3 och som 

mycket stora rum om minst 50 111. 3 sto rlek. 

! b·gruppen spelar egenlligell enda,:;l för Kungsiingen och S\',ll"tb~idell nägo n större roll , i a ll sYJlnerliet för 
lien föna. Som SY lles af en jämförelse mellan lab. 27 och lab. 28 iiro h·g ~tlpp etl,,; lii gcnhcler ~cnomg:lende slölTe än 
a-g\'llppens. Endast Svarlhäekens enkel rum bilda ett mera beakLr.n~ \':mlt undantag. Föl' sa mtliga IiigellhcLskategorier 
äro \'limm ens luflrymdsmede ltal siadsdeJsvis föl' a- resp. b·gruppen följande: Lil lhagen 34., m. 3, i'lya Sva rl biicken ;:1 ,4 
resp. 43,2, Svartbiicken 31,6 resp. 32,8, Fjärdingen 31,5 resp. 408,0 Kungsiingen 33 .1 resp. 50,0, 1:'ö rsUi der ll:l 32., re.« p. 
35,4 m.s sa ml s lutli gen för hela sta den 32,;:; resp. 44,2 m.3 

12 
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Stadsdelar. Mycket sm~. Sm:l. Medeblora. Slora. 
' I 
j)lyckel stora. 

L uthagen a,!! 2i.o ; 1,2 22,0 ;).9 

Nya Svarlbiicken a,v 30,' 34,1 14 .• 5 ,8 

S"al'lbHckcn l G. 'I 3 1,8 29,2 14,5 8. , 

Fj ilI"Clingen 13.3 3f} .• 22.8 15,0 11,2 

Kun gsängen 1O" 2G,!l 24,!l 18.1 19,3 

FörsWdcrn:l 8,s 32 .2 35,4 18,1 G,r> 

Heia staden 11 " 32,1 :!9, !l 16 ,6 W" 

S;lsom man kunde \-;inta, komma SrartbfH;kcn, fjilrdingcn och Kungsiingcn - de tre :ilcl

s ta sl~d sdc l a rn a - i första ledel i fråga om de ~llra minsta rummen, hvilka gifreb'is förnfllll

li gas l i"u·o alt ~öka i J1-typshuscn. SaJlln l ansl~ls dc trå fö rsta grupperna till en , kommer Fjfu·dingen 

förs t, mcd e j mindre ~in 53 o o sm;,rum, d,-ll"ll;ls1 S\"a rl bflcken och dfll·näst Nya Svarlbäckcll j allra si~l 

kOlluJler Lutlw gen med endast 3 1 0 .'0 och Kungsangen med 37 o o. Liksom del ~Ud sta S\'arlbilcken 

ulmClrker sig för sina m;lIlga ytlerligl Sill ;' r UIll, karakl::iri se ras det moderna KungsJngen af e tL 

Till förklaringelI af b·gruppens olikartade s:lln man s:illning i olika stadsdelar må anföras följande. 
Den höga bostadsslandarden i I\ung,,;il. ngens b-grupp heror på, alt hit förts Port Artms, J\ngb·arns och 

förellingshusells (O. Bangårdsgnt:w 1- 3 och Salaga tan 35) nrhelarliigenhder, tillsammans 132 - dels emedan hyran 
icke \ltg~r prl van li gt siW, dels just pil g rund af dera s hi\ga ho:-:tadsstandard. Af de iiterstiie nd e Hi har hyran 
ej kmlllat I1ppges eller med någon siik erh ct uppsbllas lör 12 (4· lii gcllhetsinnellUfl"are yoro gfirdsägare, B gfirds
karlar, ;3 bUliksinnchafl"arc, 1 hyrde möblcradt \"lUll, 1 bodde hyresft·ill - hälften af Higenhetema hade mcr än 
gell omrs nill.'is lor luftrymd ). De återstftencle 1· lillhöra e n högre social lyp iin a·gruppell. Jag vill sii rsk ildt an
miirkn, all AlnHlvisl .\: WikselIs arbetarliigenhet cr prl Kå lbo giircle icke medtagits i arbetarbosladsundersökningen, 
emedan de ansetts tillhöra en i lJppsaln tämli gen enastnende arbelllrbostadstyp. Riktigast hade buske ocksr, \·<!rit 
all riikna Stadens nya hus i l\Ienju till b-gruppen. Äf\'en Strtdens öfriga bostadslIlIs borde - på grund af onormal 
hyresbildning - förls till b·gruppell. 

lI \'ad belr:ifTar Svurtbiickens 72 liigenhcler. S, I har hyran ej kUllnat anges för 4·8 ( 15 illllehaf\'nre äro ghrds
karlar, Ii) butiksinnehafl"are, S hyra möblerade rum, 4· ,, [min g för uthyrning i andra hand och 2 äro gn rdsägn rel. 
De ärriga tillhöra ett !jocia l1 högre t~·p än a-gruppen. lI it borde m:lhiinda äf\'en ha förts lägenheterna i förenings
huset, Öste rplall 3. - Dubois' arbetarbostads hll'=, Vaksabgntan 12, har ej undersökts. 

Af Kra S\'arlbäd:ens h·gruppslägenheler tillhöra 19 <less .. föreningshus. , st. Tim merma nsga lan 3; af dc 
öfriga tillhöra 1· en relati\'l hög social typ, för de rllerstaende har hyran ej kunnat anges (af dessa liigenhetsinne
hafrare 1iro 8 butiks- och \"Crkstadsinne hafl·are och 6 gfll"(lsägare, elt par hyra möbleradt rum). 

Af Jo'örstiidel'llas 18 Iii genh ete r hnr omöjligheten all tillförlitligt kunna uppskalla hyran i 15 fall vnrit or
sa ken till de ras b1i nförnnJ e till b-gruppen (i 10 fall ing:lI· hyran i lönen , 3 ho:-:tadsinllellUf,'a re iiro gfirdsiiga re, 2 
but iksi nneha f,'al·e). 

Af I;jiirdin gell s 13 b-gruppsJ:igenheLer in ll eha s 7 nf perso ner lillhörande den lii gre Ijiinstem()nnaklns,;en, 
hviJkas bostiider ulmiirka sig för synnel"iigen s tOla l · tLlm:dilllen ~ i onel" (iJls litutioll svak tmiistnl"C); för de örri ga illgfu· 
hyrnn i lönen ; l iir g':lrds:i.ga re. 

Ja g vill sluUigen i della sammaJlhang ytterligare betona , nit Uigenhetern<l i samUign fall , ett. II)'rnll Illed 
nii gon tillförlitlighet kunnal l1ppskattas ~ oc h ej andra skäl före lega t. all föra den till b·gruppen, riiknats med i 
a·gruppen. - Bildandet nf b-gruppen h:n· siilllJlda alldeles afgjordt si n hufvudbetydelse dilri, all på sH s iilL a-grl1ppell~ 
mnterirtl hlifvit synn erli gt lil!förliUigl (och homogent) ur hyresprisbildnillgens sy npunkt. I)l" b-gruppen iir S~I pa!iS 

obetydlig, sbl! jag i det följande endast undantagsvis operera med biigge grupperna och i aHmiinltet endast ta It iill
syn till samlliga arbelarHigenheter (a- oc h b·gruppen). 



91 

osedvanligt slod antal mycket stora. Arven Fjioirdingell [igel' ej så m af' denna kategori. Sam

mnnSltlS grupperna 4 och 5 till en, kommer Kungsängen i första ledet och (hil'1ltist i ordning 

Lul!wgel1, Fjä rd ingen, F'örsUiderna, Sva]'lb~ickcn och sist Nya 'SV.1l'tbLtc:ken. 

I tab. 31 ha liigenhelerna pä liknande sLitl ordnats j storleksgrupper. Arven 11[11' görn vi en sam

manfatlning i endast fem grupper: mycket små liigenheter= Uigcnhetel' med under 40 111.3 [unrymd~ små 

= 40 till 60 111,3, medelstol'n = 60 till SO m. 3, stora = 80 till 100111':1 och mycket stora = minst 100 m.3 

Resultatet blir: 

Stadsdelar. IMycket sm5·1 Små. I Medelstora. SLora. ]l'IIYCkel SLora . 

Luthagen 17,6 21,9 40,s 16,7 3,5 

Nya Svarlbäcken 28"1 26,7 26,5 lO,!) 7,5 

Svartbäcken 35,s 25,2 19 ,4 8,7 10,9 

Fjärdingen 36,5 28,s 16,\.1 10,1 7,7 

Kungsängen ~3,0 2 1,1 18,3 15,0 22,0 

Förstäderna 23,8 25,., 32 .. , 15,2 3" 

Hela staden 27,9 25,0 2iJ,6 12 ,~ 11,0 

Tab. 30. Samtlig'a rum gTupperade efter luftrymden, stadsdelsvis. 
--------

Stausdelar. I lnUll I 10 ~!.1 1 / 5 till 20 lill l25 til! 130 tiJl
l
35 Ull 4·0 tJll 4·:) till 150 Lill l~~ d!~JI Sllmm-:-

10 m.3

1

"/5 m s 20 rn.sI2f) m.s 30 m:1 35 111.3 40 m.s 45 01. 3 50 m.3 60 111. 3 " f I rum. 
__________ --'-_ I o \'er. 

Absolut(t tal. 

Luthagen 

Nya Svat"tb~icken . 

Svartbäcken 

l<',järdingen 

KlIngsängen 

Förstäderna 

Hela staden 

Relati"a tal. 

Lll lhagen 

Nyn Svart bäcken 

Sval,tbäcken 

Fjärd ingen 

Kungsängen 

FÖI'städerna 

I 
' 1 

! 

16 

46 

14 

94 

123 

5& 

15 

164 

17 9 

96 

40 

238 

177 

123 

44 

225 

192 

75 

40 

\ 53 

135 

5 1 

93 

93 

54 

18 

63 

69 

2 1

1 

204 
15 1,110 

25 1,120 

49 

10 

67 

2a 24 27 1' 553 

10 39 11 0 179 242 191 196 ! 51 141 146 154 1,559 

7 16 78 1i;2 216 202 201 117 89 59 ~l~ 

36 ! 133 +66 7R" 1,(l:3H 92!) 77(; ":1,, 409 3"" 221, II 5.1186 --, 
1,0 

l" 

2,9 

8,5 

7" 

-,- -- -I -,-, - -

2 1,0 i 19,0 13,' 8,8 4,' 1,0 I 100,0 

20,3 l~ ,s S,~ &.7 '1,'\ t.~ 100,0 

19,6 

2 1,3 

1 

~:: I' ~:: 
O,G 2,.~ 

O,G 1,4 

11 ,0 

9,9 

7 ,\ 

6,8 

16,0 

1 7,~ 

11 ,G 

13.3 

15,8 1 17 ,. ; 12" S" 1 ';,' 
22,~ 113'6 9 ,2 !) ,8 5,2 

15,' 12 ,' 1 12,0 9,7 9,0 1 9" 

18.9 17,7 1 17 ,7 10,3 7,8 5,2 

5,\1 2,' 100,0 

4,9 100,0 I 

O, , 100,0 

4,3 

_H_cl_a_S_la_d_c_n ____ , 1_ 0'-,0_._2,'-,_.c.8'-,,_ ' I:{ ,, __ 1...:S,-", __ 16.c."'-' .c.1_1-,3,-,0_1 _9-,'_.' _,_7,-,, _ _ <>,8 

9,9 100,0 I 

+d lOlI,'>, 
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\' id valet af skiljegräns mellan storl eksgruppel'l1 <1 hal' jag g~lll ul ifdtll , all under det 

a lt ell rlllll allra minst In tlslc va ra S~\ slort. all 1 vuxen person kan vistas diLl' både dag oclt 

natl ulan sanitä ra vådor, så bör en hi genh.el på samm a siilt kunna hysa mi nst ?l vuxna personer. 

Som lurlminim1l1l1 fö r en person I lar jag Yidare i della sammanhang antagit 20 m.a Alt 

lägenhetcl'Il:1 j mycket större utslriickn ing ön rummen fa ll a under minimigränsen beror under 

sådana förll[, llanden nalul"lige n försl/Jch fräln sl på elen reblivl starka frekvensen enrum slägenheter. 

Tab. 3l. Samtliga läg'enheter grupper ade efter luftrymden, stadsdelsvis. 

S l tl d s d e I :Il'. II rll 40 3140 t"ll 60 SI GO t' ll 80 si 80 till 100 1100 m.
3 

och II Summa 
Il l . m'l' I 111. 1 m. m,3 Järöf\'er. läge nheter. 

Luthagen 20 25 46 19 1U 
174 165 163 67 45 6H 
224 157 J21 54 68 62! 
II a 94 55 33 25 326 
192 18 1 l ö3 125 188 83! 
150 160 205 96 20 6al 

Nya Svaribäcken 

Syartbiicken 

F'j~irdingen . 

Kungsällgen 

F'örsHiderna 
--------~~~~-~~,-~~~~--~~,-~~--~-
I Hela s taden 87n 782 a3 a9! 3! 5 3,H 3 

, 

Tab. 31 a. Lägenheter om ett r um och k ök grupperade efter luftrymden, st adsdelsvis . 

S l n tl s d e l a r. 

Luthagen . 

Nya Svarlbticken 

Svarlbiicken 

Fjiil'dingen . 

I 
Kungsängen 

I'örstäderna . . . 

I l-fela s tad~. 

--J- 'II i ,140 '11 60 "GO II 8 . "Fil 100 1100 m" oChl1 Summa nlJ ·0 m. . t l m. II 0111 . m.S däl'öfve l'. lägel1heter. 

II 
IS 44 19 83 

20 13. 143 49 20 37. 

20 107 89 37 16 277 

10 G3 44 18 8 143 

32 124 12 1 105 141 523 

30 128 200 91 5 454 

127 576 641 319 192 1,855 i 
T"b. 31 b. Lägenheter om två r um och kö]c grupper ade efter luftrymden, st adsdelsvis. 

l, nI 60 31GO 1'11 no si ~JO till 120 1120 till 15° 1150 m. 3 OChjl' Sll!~ma 
I n I m. I l . m. I m.S I m.3 diiröfvel'. I lägenh eler. 

-1-,U-lI-'"-g-C,-, -·-----------------~----"_-I - "_3 IJ I I 
St ad s delar. 

Nya Snwtb::icken .,,-, 57 
Svartbäckcn 3G 2;) 28 101 

II 

Fjärdingen. 

Kun gsU lJ gc ll 

Förstäderna 

Hela siade n 17 

l. 

llf! 

13 

27 

II 

100 

39 
17 

27 

71 12 31n 
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Tab.30 a. De t ill hufvudkategorierna hörande rummen grupperade efter luftrymden, 
stads dels vis. 

Stadsdelar. 1 1" [;[1 110 'iII 115 Lill 120 'iII 125 "II 30 'i ii 135 till 40 'i II 145 till 150 [111 1
60 

m·.' 11 Summ, I 
10 m,S 15 m.s 20 01.3/2;:' 01.3 30 01.3 35 111.3 4.0 m.3 i 5 m.s 50 m.a 60 m.3 1°~ f:~~~.· 1 ru m , I 

I 

[, 

1 Ett kök /Item 1"/(111. 

Luthagen 61 
Nya SI'artbäcken I l 14 12 10 63

1 Svartb~icken II 6 

l 
3f, 

Fjärdingen 8 

~~ I Kungsäugen . 

Förstäderna I 
14 14 12 8 3 59 I 

Hela staden or r 13 35 I +S I ~. :H I :«'1 7J 12 2 II 215 --, 
l Ett rum ulan kök. 

Luthagen - II 21 

Nya SI'<lrlbäcken . 

'1 

14 20 30 16 13 III 
Svart bäcken , 2G 4 1 38 38 21 13 193 

Fjärdingen . . 11 23 22 14 10 II 106 
Kungsängen 16 32 34 2. 23 8 15 169 
I·'örstäderna, I 10 15 22 17 3 9 1 89 

Hela staden I 17 I 76 I 133 I 11,2 1 113 1 a 47 33 1 32 112 11 689 

I I 
E tt rum och ~:ök. 

Luthagen 12 30 35 36 22 16 l 
I 

166 

Nya Sl'urtbäcken 58 110 160 156 108 60 48 30 
11 [ 

75U 

S\'artbäcken 25 65 82 79 101 09 45 42 25 16 554-

Fjärd ingen 23 5 1- 71 43 2 7 26 12 14 286 

Kungsängetl 20 69 103 127 120 125 114· 103 117 14:l II 1,046 
Förstäderna . 13 1)9 III 166 162 171 96 80 42 I I, 908 

Hela staden l 19 75 I 278 ' 4-72 (J33 617 536 3(;3 3U! 
1 230 186 3,7tH 

--I' 
'l'cå /"//11/ och kök. I 

Luthagen . 9 

iXya Sva'l' lbäcken 12 19 3 2 4 1 25 16 II 171 

Sl'artbäcken . 13 29 42 39 42 40 27 2 1 , 34 31)3 

I Fjärdingen . 17 15 20 12 14 II 

; l, 

11 7 

I Kungsängen . 10 16 3 1 CH 43 35 18 21 20 27fj 

I F'örslädema 3 6 10 14 II 16 Il 8 1 

Hela staden. 16 34 I 81 118 177 150 12:l 87 66 79 26 II 957 



:-ilaclsJelar. 

I,-'tt kök ulan rUIII . 

LutiJagen 

.\lya S\,tll'tbäcken 

SV3. !'tbäcken 

Fjärdin gen . 

Ku ngsiingen 

VÖl'stiiderna 

Il eIa staden 

b'tt nOll lilan kök. 

r,uthagen 

)1ya Sl'artbiicken 

S\'artbäcken 

]<'jä rdingen 

Kungsängen 

F ÖI'stiiderna 

I-leif! staden 

Ett rum och kö!.:, 

Lutl!::lgen 

2\1)'3 Svarthiieken 

S\'artb~ickell 

rjLirdingen . 

Kungsiingen 

F'lirslLiderna 

l-fela staden 

]'ni j'lOn och kök. 

Luthngen 

:\ya SVrlrtbLicken 

Svar tbäcken 

F'jiil'dill gen . 

KungsUngen 

F\.irståd erna 

ll ela staden . 

ProcenttalJell till talJ. 30 a. 

1-

I 

1 7 

II 

3 

17 

14 

10 

9 

22 

3 1 

27 

60 

19 

14 

17 

24 24 20 

17 

10 

20 

36 

14 , 

16 

17 

10 

36 

__ ~I IOO 
" 100 

10 

H -

6 16 22 I 17 U 1 14 

100 
100 
100 
100 

100 

10 29 

13 18 27 

19 

14 

19 10-

13 2 1 20 20 

14 

12 

10 

100 
100 
100 
100 
lOn 
100 

10 

9 

II 

11 

12 

22 

19 

17 

19 

2 1 

20 

25 

22 

13 10 

14 14· 

19 G 3 II 

16 I 11 51 G 

10 ~~ : : ~~ 13 10 ~ II ~~~ 
15 H 18 13 6 3 100 

:~ ~~ : ~ I: II 10 Il I ~ il ~~~ 
12 __ 1 ,,-~ __ 1_8_ 19 II 9 - h 100 

,--,-~:{~I~il,--,---=I,,-:l~~r,--, ~1'-C7~..:.I-l.::..,.--=I:..::O--,I~8::'.',-I_ G __ 5~ 

II 

10 

15 

II 

II 

1\ 

13 

Il 

t 2 

12 

33 

19 

13 

17 

25 

17 

II ' 

24 15 

14 13 

10 G 

10 13 

14 20 

11 

9 

12 

14 

l!l· 16 1:{ ' 9 

22 

11 

8 

--l II ~~~ 
2 lon 

100 
JOO 
lUO 

100 



Tab. 31 ge l' tyd liglv is endast en högst :;ull1marisk föreställnillg om dc verkliga utrymmena i de 

olika sladsdelal'll <Js lägenheter. Jag hal' cWl'för i tabb. 30 a och 31 et och 31 b sammansUillllufll'ymc!s

grupper ~it\'ell föl' hvar och en af de fyra hufruclkategorierna. säviil fot' lflgenhelerna som för ru mmell . 

S L a el s d e! a r. 

Ett kök li lan 

J\'ya S\'al'lbäcken 

S\'artbäcken 

Fjärdingen 

Kungs~ingen 

Förstäderoa 

Hela s taden. 

"';tf nan lilan kök. 

LUlhagen 

Nya Srartbäcken . 

Svarlbäckell . 

Fjärdi ngen 

Kungsängen 

Försliiderna . 

Hela staden. 

El! nI/n och kök. 

Lulhagen 

I\ya SrCll't biicken 

S\'artbäcken . 

Fjärdingen 

Kun gsängen 

Försliiderna . 

Hela staden 

Två rlfm. och kök. 

Nya Smrlbäcken 

S\'al,tbiickcn 

Fjiinlingen 

Kungsängen 

FörSläderna . 

Hela staden 

I ., 

I 
I 

Mycke! sma. 

11 

3 

6 

l~ 

17 

Il 

1'1 

11 

I:l 

1 1 

Sm~!. 

39 

·15 

37 

H 

48 

:~8 

39 

45 

41 

<13 

39 

42 

il 

22 

36 

39 

44 

N 

28 

37 

36 

36 

44 

22 

a'i 

Medel.'i tora . 

29 

20 

37 

36 

34 

al 

2il 

26 

:lO 

22 

28 

25 

27 

53 

38 

32 

31 

23 

40 

25 

33 

29 

41 

32 

Stora. 

16 

23 

13 

4 1 

10 

17 

19 

9 

15 

14 

Il 

12 

23 

13 

13 

13 

20 

20 

17 

19 

28 

18 

18 

26 

jl\TYCkct sto ra ., 

10 

9 

10 

11 

6 

27 

10 



,[\Iw~inda s samma beteckninga r som nyss fö l' a ll :lskL'ldligt karaktärisera de oli ka grupperna, 

d. v. s. mycket smLI, små , medelslora , ;;Lo ra och mycket stora rum resp. enrumsl~lgenhetel' om I'um 

resp. enrumsb genheter med s torlek.'::gr;·lnserna 20, 30, 40 och 50 m. \ mycket Slr}[l t. o. m. mycket 

stora tVtl-, resp. lrerllmsWgenhetel' om dy lika med sto rl eksgr~in serna 40, 60, 80 och 100 m. a, resp. 

60, 'JO, 120 och 150 m.'l, få "i det. resulta t, som å lel'Hnnes å nästföregående ;;ida. 

Min kommentar af tabb, 30, )il et och 31 l; kan ja g h;'ir inskriinka till fö lja nde. 

I allm~illhcl ge luflrymdsmedellalen en ti\mligen god fÖl'estiillning om higenhetel'llas och 

I'Llmlll en ~ rel'k li ga storlebd'örh ,odlanden. Dock kunna :ifven helt '-:111 :"' fluktuati oner mellan de olika 

s lo l'i eksgrllppcl'Il a rara a f inb'esse , 1 kategorien eH rum och kök t. ex. utmärker sig Kungsiingen 

ful' sy nnerli g ri kedom pr\ lllyckcl stora hi gen heter, Lutha gen föl' mycket slark fl'ek\'ens medelstol'a 

och s\'ag Slll ,:'t I;'i genheler (och mycket små); Fj[irdingen och Snl rlbii cken ,Hel' karaktäriseras af 

stark frekvens SIll ;"L (och mycket sm;"t) Iiigenh eleI'. Den j(imnastc :-,;Iorl eksföl'delningen företer 

Luth agen med ärver hiUflen medelstora, inga mycket sm,'t och s:l godt som in ga mycket stora 

I ~igenhe l e r , den \' idflsle Ia litllden {del' Kllngs':ingc ll, Ärven en jåmförelse mell[ln lvå l'llmshigenhe

lemas och de d~ir i in g{lende rUlllmens storleksfö rclel ning tir icke utan s ill intresse. Siirskildt påfal

lande iiI' den i 1'ö rh :"tllande til! frek\'ensen mycket sm{l lu genh eLer starka frekvensen mycket små 

rum i de gamla stadsdela rna S\'a rtb~icke ll och Fj ilrdin gen, en företeelse som i rri.lmsla rlllllllle t torde 

ha sin grund i den omsUillfligheten, all dessa ;; taclsdela r uppvisa en slor m~in gcl ytterst små kök 

(hvaro lll mera i följ ande knpitel), Inom kategorien e lt rum ul ;m kök ulmärka sig de s ladsdelm., 

~om förete den s törsta llledellul'lrYlllden, Lutlw gen, Fjärd ingen och Förs tädernil, föl' rikedom på 

stora (och mycket stora) Jiigenheter, :ltlllinstone Lulh agen ocks;\ fö l' reln tivt svag frekvens mycket 

små, S\'at'Ibticken och Nya Svarlbäcken ater för rik edom pLI (myckel) Smtl Itigenheter, BetrMfancle 

kiltego l'i en tY:1 rum och kök kan fö l'lj~ina pii peka s, aU Nya Sva rlh~icken kOmll1€'1' upp lill etl någorlunda 

högt Juflrymc1smedel tal lack vare dc smit l ~i genheternas fLt ta Ji ghet (i nga mycket små!) och rike

domen P:l Ill edolstora, Sva rl båcken lack va re I'ik eclolllcn på stora Wgenh ete l'. Beträffande rum

Illens s lorleksförh!tll anden in om den n:1 k1legori observe l'[l s, dels a lt de Illycket 5rn;1 rummen hii l' 

;'i t' re lali vt talrikare ~i n i ntlgon allnJn, dc l ~ Oltt Fj tirdingen oclt Svnl'tbäcken ulmiil'ka s ig föl' den 

sli'n'sta rikedomen ptl st"t\'LiI mycket Slll tl Sal n pil mycket s tol'a l'um . 

Betr~lfrallde d E'n f'CI t::di ga kategorien e tt kök Ul::lll rum skflll jag insk l'[i nka mig till alt ptlpeka 

FörshlLi e]'Jl <1s ltlga procen t stora och höga Smtl Wgenhe tcl' i s tark kontras t mot förh ttl landel i 

Kun gsi.ingen, NY1 S\'a rlbi.ickens my cket höga procent mycket sm':" kigenheter och S\'[lrtb iickens 

höga procenl b~'lcle slora och SI11,\ (m en j ~im fö l'e l sc v i s ltlga mycket SIlJ;"t) I:'.igenheter. 

Jag hill' Illed I'ull afs ikt meddelal luflryrndslalen fö re höjd- och golfytss iffromfl af el en orsC1ken, 

al l jag ansett lul'lrymdstalen vara dc \' ikligastc, !t va rfö r jag också gifvit dem en ganska utförlig 

behand li ng, en behand lin g ,'::0 111 i annal sa mman ha ng skall {lterupplagas. Rörande höjden och 

golry tan komm cI' jag (hi l'emot all falta mi g kOtt. 

MedeJhöjdstalen för hva rje J;i genhctsgrupp tttel'finnas rör ;1- resp. b-gruppen, resp. sfllllLl iga 

Ui genh elcr i la bb. 32-34-, lllols \'a rancl e 1:11 föl' golfytall i tabb, 36-37. 

I l a,gl'UJlpen ii I' procentta let rny~'ket "tora Iiigenheter om ett rum och kök i Kung:::iingetl elllla<;l S:9 0 0 • 
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Tab. 32. Medelhöjd (m.) per lägenhet (a-gruppen). 

Stadsdelar. I ElI kök I Etl mm I Ett mm fT'å rum l Ett mm [Tvii mmll Samtliga 
ulanmm. ulan kök. n:ed_flel ulan kök. och kök' loch kök. , katego rier. 
I ' kok. I 

Luthagen . I 2" 

I 

~.4 2,. 2,~ Z •• 2,6 
Nya Svul'lbäckcn 2,3 2,3 2" 2" 2,G 2" I 

2,li 

Svat'lbäcken 

I 
2" 2,!l 2" 2,5 2,u 2,G 

II 

2,li 

Fjärdin gen. 2" 2,4 z" 2 .. 2", 2,4 2,4 

Kungsängen 

I 
2,6 2" 2,4 2,3 2,6 2,li 2,(1 

Förstäderna 2,3 2,3 z., 2.5 2", 2,[0 

I Hela staden I 2"1 2,3 -.L 2~,_ 2,4 2, f> ~-2~ 

T ab. 33. Medelhöjd per l ägenhet (b-gruppe n). 

f 

Ett rllm 

I 
Ett rum 

I 
Tvil rum II Samtliga Stadsdelar. ulan kök. och kök. och kök. :1 kategorier. 

Nya Svartbäcken , ' .. 2,7 

I 
2,6 I 2,1 

Svartbäcken 

I 

2,3 2,6 2,1 2,(; 

Fjärdingen - 3 .. '" 
I 

2,9 

Kungsängen 2,. 2,9 
1 

2,6 2,9 

Förstäderna . , . 2" 2" I '., II 2,6 

Hela sladen 2,5 I 2,8 I ~,1 II 2,8 

Tab.34. Medelhöjd per lägenhet (samtliga lägenheter), 

Stadsdelar. 
I Elt kök I Ett n"n I Ett mm ITV; mm Ett mm IT "" n"nll Samtliga 
ulanl'um. ulan kök. !~e~ö~~l ulan kök.1 och kök. och kök. II kategorier. 

Luthagen . 
2" 

I 

2" 

I I 
,., 2,6 '" 2,6 

Nya Sval'lbäcken 2,3 2,4 " 2" 2,5 2,6 2,5 
Sval'tbäcken 2,4 2,9 " 2" '2,5 2,6 2,5 
Fjärdingen 

I 
2,3 

I 
2,4 

I 
2" 

I 
'" 2,5 2,6 2,5 

I Kungsängen 2,6 2,1 2,., 2,3 2,7 2,6 2,6 

I F'öl'städerna 2,s 2,4 '" 2,5 2,,, 2,,, 

I Hela staden . 1 2,4 1 t ,s 2,4 2,4 2,6 2,6 2,& 

13 
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Tab. 35. Medelgolfyta (m .') per l ägenhet (a-gruppen). 

Sladsclel:ll'. 
, I I· I I I II Ell kök Ell I'UIlJ Ett n.11ll ,Två rum Ett rum Två rum, Samtliga 
ulan rum . utan kök. I~ed .. del utan kök. 1 och kök. och kök. II kategorier. 

I I ' kok. I 

Lulhagen l... 14,1 23.. I 27 ,2 .19,.)1 24:,4 
Nya SV<ll'lbäcken 13" 12,ll 21.. 20., 25 ,3 37,' 22,(; 

Svartbäcken. 14 ,:1 12,8 R. 23,4 25 ,1 37,8 22,4 

Fjärdingen 15,0 13,5 10,.. 21.. 25,fj 38,G 21,(; 

Kun gsHngen 15,(; J3,1 16,3 23,G 26,137,6 24,1 

förstäderna 13,3 I 13,9 I >S . I I 26 " I 40,' II 23,9 

~J-1 ----1-4:~~~--~~oT;,:-r23~ 

Tab. 36. Medelgolfyta per läg'enhet (b-g ruppen), 

Ell rum Ell rum I T\'fl mm Samlli ga 
:;I;ld.",de!:lr. 

utan kök. 
I 

och kök. och kök. kategul'ier. 
il 

Nya SV[l.l'tbäcken IS, 32,f> .1·5,0 ~:~, 8 

Svut,tbäcken 12,4 25.1l 38,7 24,8 
Fjärdingen ~2 .. (iO, . a6,9 
Kungsängen )2 . 36,. 4.2,& ~6,0 

Försläderna . 20" 2~" 39" 2f1,6 

Hela staden __ 13,s 33,9 4-2,8 ~- 32,6 

Tab. 37. Medelgolfyta per läg'enhet (samtliga lägenheter). 

Stadsdelar, 1 Ett kök Eu rum I Ett rum 'hit rum l EUrum ITvfi nlln ' SatnUiga 

utan rum lilan kök. 1 J~ed .. del ulan kök. och kök. j och kök. l' kategorier. 
l kok. : 

Lu thagen H" 14,1 n., 2i ,~ :19" 21,4 

Nya Svarlb~ick en 13,<, 13" n., ~(I •• 25,8 38,6 23" 
Svartbäcken 14,3 12,8 14" 23" 25,1 38,0 22,1 

Fjärd ingen 14 ,9 13,' 1°'0 :!l., 25,8 40.<1 22,3 

Kungsä ngen 15,6 13, 1 16,8 23,G 29, 1 38,9 26,2 

Fö\'städ el"lla 13,3 14,0 18., 26,5 40,8 2J. ,1 

Hela sladen 14,0 13" 16" 2'2,7 26,9 38,1 24,1 
------
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En jämfö relse mellan medeltalen föl' höjd. golfyta och lufll'ymd gel' t ill resultat , att de i 
del hela ganska noga ko rrespondera lIled hnl ralldl'a. SLl l':ii kildt blir delta fallet , Dill Ill all S3mlllnll

föl' sa tntliga rum rör Iwal'je stadsdel, 5[(SOIIl skeU i nedans taende sammanställning: 

Stadsdelar. I An tal rUJlI. 
Medel· Mede l· Medel· 

Juflrymd. J,Jolfyta. höjd. 

KungsängClI 1,559 ÖS,' 1'1,0 2,IH 

LutIlagen 204 34,9 13,1 2,56 

Förstäderna . 1, 14 0 ö3,' 13,3 2,48 

FjärdilJgen 553 32" l ö,' 2,47 

Nya Svartbäcken . 1, 11 0 32,4 12 ,9 2 ,50 

Svartbäcken 1,120 3 1,8 12 ,6 2,;'1 

Hela staden 5,686 33,1 13" 2,54. 

Höjden [Il' en delds ä nnu båtlre mä lare på bosbhlernas all mä nna s tandard ä n luflrymden 

(och mycket bättre ::-111 go lrylan). Mycket låga höjdmå tt lyda ant ingen på hög å lder eller också på, 

att lägenheten ;'i l' vinds- e ller landtgårdslågcnhet , e ller öfver hufnid p[l a U allmän mindervä rd ighet 

fö religger. Em ellertid lämna medelhöjds talen ~illnu mycket mindre ledning fll1 medelluftl'ymds la len 

för bedömande t af de \'e rkliga dimensionsförh <.\ lIandena. 

Ja g skall (Utrför liksom i fnlga om luflrymdell kompl ette ra medelta len med en uppdelning 

i slorleksgru ppel', Tyvärl' ha dessa grupper blifvit ntlgol ftl och ojäm na. I tabb, 38 och 39 med

deln s, huru slort nntal lägenheter inom It\'arje stadsdel resp. h V3 lje l<1genhelskategori, som ha en hujd 

understigande :l! m. , om mellan i och 2 1/ 2 m., mellan g 1/ 2 och :i m. och slutligen 0111 minsl3 ])l 

fö r b.l de U-, b- oclt salllDlanslagnin gsgruppen, i absoluta och relativa lal. 

Af dessa tabeller framgäl' bl. a . följan de. ,\ Ier Lin h ~ilfle n nf' samU iga 3l'betarliigcnheler ha 

icke ens 2 I f \! meters höjd. De bMla gamla stadsdelarna Fj:irdingen och SV31'lbflcken <11'0 ~;1 IlI Sl 

ställda, med resp. 6 1,7 o o och 59.2 % 1ftgellheleI' underst iga ndc den Ila höjd. Dflrlliisl kOlllmer 

Nya Sva rlbiicken Illed 54·,. % och FörsUiderna mcd :)O,å o o. Bfls l still' sig Kungs,-Ingen med 

-endast . 36,4 % liigenhett'l' med en höjd understigande 2 1 12 m. Af intresse <"tI· också a tl obser

"era, all de tre inre s ladsdelam3, Snll'lbiickell, Kun g'sflllge tl och l;~j ~il'dingell. uppvisa relnli vt 

många liigenheter hade med exceplionellt sto r Otit med except iollellt liten lilkhöjcl (örver a m. 

resp. uncle r 2 Il l.). 

G" vi si:l ti ll k<llel5oricm[t, Si'l finna vi ~ifr ell Il iir yllerliga re bekräftelse ~ i en Illera 51twnde 

form - pi'l hvad vi kunnat förstå redan af medeltnlen .. Ju »högre. ka legori, ju rikare åro de ~ lö J'J 'e 

höjderna l'epreSenlerilde, rikli gare i lre- iin i t"il- och i lV;I- än i ent'lItll skalegorien. All enkel

mmmel företer så sto r prol:enl lägenheter llled uncler 2 111. höjd lorde :-:a lllmanhtinga med de.::;s 

starka ll-lyps- resp. \' illd :; l ~igen hetsfl'ekv ens. 
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Tab. 38. Samtliga lägenheter grupperade efter höjden, stadsdelsvis. 

Stadsdelar. 

a-g1'nppen. 

Luthagen 

Nya Svarlbäcken . 

Svurtbäckell 

Fjärdi ngen 

Kungsängen 

F'örsUiderna 

Hela staden 

b-gntppen. 

Nya Svartbäcken . 

Svar tbäcken . 

Fjärdingen 

Kungsängen .. 
Förslädema 

Hela staden 

Samtliga läg cnhete,-, 

Lulhagen 

Nya Sval'tbäckcn 

Svartbäcken 

Fjärdingen 

Kutlgsängen 

Förstäderna .. 
HeJa staden . 

I Absolut anlal l~genheter ~ . I Relativt anta l lägenheter II ' 
I med en hÖJd af S~mma med en höjd af S~mma I 

l~ti~2j~tillI3m~ 1 :;:~::~'- I intill l 2 till ' 2,5tl iI I3~~. ~~:l:~~ 
'2 m. 2 , ~ m. ~ m. därÖfv. 2 m. 12,~ m. 3 m. ,dä röfv. 

-- I ) 6S I 1 11 114 1 39,5 1 59,6 O" 100,0 , 

13 3 12 ' 247 1 I 573 2" 54,' 1 43" I· 0,2 100,0 
24 1 311 I 172 45 11 5521 4,3 56,3 3 1,' 1 S" 100,0 

S , 190 96 17 3111 2,6 61,0 1 30" 5,5 100,0 

'. 1 33 263 32 1 69
4 11 

686 4,' 38" 46" \ 10, , 100,0 
19 , 296 294 613 3" 48,' I 48,0 O.' 100,0 

97 1l,!17 ,1,198 137 II 1 I I 2,849 3,_ 49" ,12,1 ,l" lOO,o 

I 
: II 

I I I II 100,0 I 
1 1 

10 
2S I 41

1 
2,4 24,4 68,s 4,9 

3 , 32 28 72 4,2 I 44,, [ 38" 1 ; 2" 100,0 

3 7 l" 100,0 -

5~ II 
14;/ 

- 20,0 46, ' 33,3 I 
1 6 88 0,7 4, 1 59,4 l 35,s 100,0 

. , - 4 1 13 18 - 22,2 72" I 5,6 il lOO,o 

I 5 55 1 164 1 70 11 294 1 1,1 I 18,1 55,, 1 23" 11 100,0 
, 

- 45 68 1 114

1 
- 39,' 59,6 0,2 100,0 

14 322 275 3 614 2" 52,_ 44,8 O" 100,0 \ 
27 343 200 54 

:::1 
4,' 54,2 32" 8,1 100,0 

3~ l 
193 103 22 2,5 59" I 31,6 6,1 100,0 

269 409 122 83,1, 4" 32,3 49,ll 
14,6 II 100,0 

19 300 1 307 5 1 631 3,0 47,' 48,7 0,8 100,0 

102 ,1,4-72 11,362 1 207 11 3,1 43 1 a" 46,' I 43,3 6 ,6 11 100,0 I 
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Tab. 39. Samtliga lägenheter grupperade efter höjden, kateg·orivis. 

Lä genhelsk ategoriel'. 

a-gruppen. 

I Absolut antal lägenheter 1'1 ' 'j R elativt antal lägenheter 
med en höjd af S~.lmm'l med en höjd af 

l ~tilt~1 ~ lill I2.:>lill I

1
3 ~'I ~~:[l~~ -intill 12 till 2~13 .!Y1.: 0 11 

'2 m. 2,5 m. 3 m. däröfv' i 2 m. 2,(\ m. 3 m. darof\". 

I I 
2,4 

Summa 

lä gen· 
heler. 

Wl 

Ett kok ulan rum ' 1 

l 
EIl rum ulan kok 

Ett I um med del l kok 

Två rum ulan kok 

8 

59 
2 

134 

4 10 

64 
173 15 

211 
6,,7 

19 ' 5 - 26 
l 20 Il l 33 

3,. 63,5 

910 62,4 

7,7 73" 
3,0 I 60,7 

30,s 

26,s 

19,' 
33,3 

2,3 

3", II 

100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,,, 

100,0 I 
Två rum med del i kök 

Ett rum och kök " 

Två rum och kök . 

~3 1 72 : ~5 --;4 1,65! 
4 11 2 1 130 I 22" 268 

- 100,0 -

I" 43,0 l' 49,3 I 

1,5 I 41,' 48,5 

- Il 
5,711 
8, '). 

Samlliga kategorier. I. 97 1 1 ,417 1 1,1~8 1 137 11 2,S~9 1 3,4 1 ~9,7 1 42" I ~,· 'I 
b-gntppen. 

Ett kök ulan rum 

Ett rum utan kök 

Ett rum med del i kök 

Två rum utan kök I 
Elt rum och kök. :: = 2

1 Två rum och kök -

Samtliga kategol'ier. I) ~ 

12 

3 

23 

15 
2 

11 8 

16 26 , 

70 11 

~ 

32 
2 

25 ,0 75,0 

9,4 3 7,;, 46 ,8 

- '100,0 
3 - 100,0 

I 

~,,1 

2021 1,0 11 " 58,4 29,' 1 
öl - I 3 1,4 51 ,0 17 ,' 

2941 1,7 1 IS,71 öö,' I 23 ,. il 

100,0 

100,0 

100,0 I 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 

Samtliga lägenheter. I 

·Ett kök utan rum 8 1 135 67 5 II! 21ö I 3,7 ' 62" 31,2 2", : 100,0 
Ett rum ulan kök 62 422 188 17 689 9,0 61 ,2 27 ,;1 2,å !00,0 

Ett rum med del i kök 2 19 7 II 28 1 7 t 67 9 t.:> 5 o - 100,0 
Två rum ulan kök. I 23 II = I 36 2:. (i3:. ~0:6 2,' 100,0 

Två rum med del i kök - - 1 - - 11 - 100,0 I - - 100,0 

Ett rum och kök. 25 749 1 933 153 1, IS"" I, 40, 50. 8, 100 o 

I ...:T...:v.:,å...:,..:;·u.:,m;..o:..c",h_k...:b",· k ___ ...:4,-;-1 _1:..:2;.:8-+1-'.15:.,6,-,-1 --C3..:.1 *11 _ '.:.3:..19,-+-'.1 ,,-,'-+1_4,-"° ,., 48,s , _ 9:..::,-+11 _1_0_0-,-,0;" 

I Samtliga kategorier. 102 1 1 ,~72 1 1 ,362 1 207 11 3,1~3 1 3" I ~6 ,' 1 43" I 6,0 11 100,0 
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En specialundersökning af Fjärdingen hal' gifvit till resultat, att 4,1i u, o af samtliga lägen

heler ha mindl'e <'in 2 m. takhöjd, 40 Q/o 2 till 2!~o Ill., 21 IJ/o 2, 30 lill 2,50 m., 14·,6 0 /0 2,50 lill 

2,10 m. , 1;),4 °/0 2,öo lill a IlI, och {j,1 % IJlinsl3 m,J En uppdcllJing a f F'Fu'dilJgell i tvenne distrik t, 

Örre Slollsgatan (med Åsgrånd och Gropgräncl) oel l del ärriga FjLlrclingcn, hal' gifvit följande re

s ultat. - Di sli'iklcn ha be tecknats llled I I och III (efte r hurvudtypen), och e li ytterliga re fördel-

ning hal' gjorts i galu-, vincl....;- 0(; 11 gurd51 ~igenhe leJ'. 

I ltlLiJJ 'i lIJ. 12 t. ':J,SQ JU. ~'SOl. ~,50 m. I 92, nO I.,:! ,70 m' : ~J70 L 3 m. 3 lU. och II Summa 

I I däl'öfver lägenheler 
I 

Distrikt 1/. 

Gatulägenhetel' 4R 23 9t 
Vi ndslägen heteI' G 3 17 
GårdslägenheteI' 15 36 

Samtliga lägenheter. Il 69 32 16 13 3 145 

J)h;trikt IiI 

Gat ulägenhetel' 2 1 16 IS II 7t 
Vindslågenheter II 4 28 

GårdslägenheteI' . 28 16 II 16 9 81 

Samtl iga lägenheter . 4 60 37 32 31 17 181 

Af higenhete1'lla i distrikt 11 uppn:t 55,2 % ej mer ~il1 2,30 m. höjd; i di slrikt 111 d~i.remot 

stnnl1n endast 35,4 % vid denna höjd. Procenl.t a len galu- , vinds- och gå l'dshigenhe te r ~i ro i det 

fönn dislt·iklel 63,·1 % resp. 11,7 och 24,0 u/o, i det senare 4.0,., % resp. 15,3 och 44·,s fl/O. Uncle t· 

2,so 111. höjd hn 57 u/o af gat.ul ögenhetema i di st. rikt II men endast 32 o o cd· Fjärdingens öfriga 

galuln genh eler. För yincl :::: Higenhcterna . dro motsvarande procenttal 4·7 % och 4·6 % och för 

g<'trdsliigenheterna 53 % och 36 %. Af a ll a dessa siffror lot'de man bl. <1 . kunna dra elen s lutsatsen, 

~) tl vindsliigenhetcrna i de biitlre g{ll'darnn i allmiinhe t ha mindre takhöjd ~ill gtlrds- och gnlu: 

liigellheterna,2 och alt de siimre gtu·darllas Hi genheter mestadels [it·o ga tl1higenhete r med mycket 

SIlli.l takhöjder. 

Del 111:.1 sJutiigen erillras om, al\. trähusbos t~ic1 el'll~l i regel förele I ~igre höjdrn ':llt {in slenhusens, 

a lt den nedersla v~"tningen i ':ildre hus ej Sil s~illan iir belydligt Wgre i tak el ;in nill"lllasl öfre 

(50111 i s':I(lanl fall oftasL torde va rn tillbyggd), samt slutl igen <1lt dc olika rumm en i IV;"I och tre

rumslägenh eter nn ej s ':ill an - kanske beroende på tillbyggnader - uppvisa ganska skiljaktiga höjdmått. 

H nul belräff:n de hygienis ka minimifordringarnn ifråga om rumshöjden, vill j <.lg endast 

nämna , all man Iller och Ille r lendera r till al l för il.rbet.'1l"bosUider siUla dessn fordringm' ga nska 

l I tabb. 38 och 39 har öfverultt endasl räknat.s med el i decim<ll. Där allt>;å t. ex. höjden uppgifvits vara 1,9& 

m., har den räknat>; vara 2 lll. Vid den ofvan om niimnda specialundersöknin gen :'Her har jag riiknal med lvll clecima ler. 

i Af samtli ga 102 lii s-e nh eter med under ~ m: :,; liöj(~ iil·O 50 vindsliigenheter. 
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!.",gl, till 2,;, 111. ja L Q. m. lill 2,3 m. Enligt byggnadsol'cln ingens föreskrift skall bOllingsmrll j 

Uppsala ha 'l en höjd fdm golf till tak af minst 2,70 Ill elc t', och de~s golf skoll ligga minst 30 

centimeter örver niil'tllasLc delar 0.1' bttde gata och ~;"Ird splan; bonillf!'srum ,\ vi nd mh harva höjd 

fl'ån golf Ull tak af a ll enasl 2,40 meLer. » l 
Att en slor del af a rbcb.rliigenhelernu 2 i Uppsala i d et ella s;\viil .<:Olll i del and ra nfseendel 

icke fylla dessa minitnifordt'i nga r beror nalurligtv is i friim sLa l'lllllmel på, a lt s törsta delen af dem 

lillkommit tidigare ~iJ1 delta staclgfUlde (K. B. res. d. 5 npril 1889) ell er genom sitt higc utom 

stadsplanen i ck~ berörts (hirnf. 

Tab. 40. a-gruppens lägenheter grupperade efter årshyran, stadsdels- o. k ateg'orivis, 

Lägenhetskatego l'j cl' l Lut· \ Kyn Svar l- I SVll rL- Fjär- Kungs- I"örslii- 1'1 Hela 

___ O_Ch __ h_Yl_'e5_g_n_,p_pe_" __ ~_h_ag_e_n_.~ __ b._:ic_kc_n_' _,I __ l)t_·iC_ke_n_.~ __ di_n_gC_n_, ~ __ ii_ll g_e_n_, ____ d_ .. _.n_a.~~ 

Ett kök utan rum. 

Intill 50 kr. 

50 till 75 kr. 

75 100 , 

100 , 125 

125 , 150 , 

150 175 

Summa lägenbeter 

Ett rum utan kök. 

Intill 50 kr, 

50 till 75 kr. 

75 » 100 » 

100 , 125 

125 ». 150 

150 » 175 

175 , 200 , 

200 l) 225 

Summa lägenheter 

Tra~sport . 

(j 

27 

19 

13 

63 

60 

25 

13 

21 1 107 __ 1 

- _1--

22 

66 

58 

36 

173 

~ 

14 

3 

28 

45 

32 

15 

106 

22 

13 

55 

5 1 

34 

162 

29 

2 1 

57 

40 

31 

12 

88 

3 
76 
S6 

34 
11 

l 

39 
270 

204 

118 
16 

3 

657 

L ByggnadEordningen § 4-3, Saml. af kom1ltmwla stadganden fÖl' Uppsala Stad, s ic\d. 51--55. Obs. dock 
aU i Betänkande med förslag till byggnaclsstadga fÖl' j·iket. ulk. 1909, I'orclms 3 m. takhöjd (i s tälle t föl' 

förnt 2,1 m.). 
1 Det må slu tli gen anm 5l'kas, alt uppmätningen af vindskupor (med sneda vji ggar) oclt i nllrniinh ct af polygon n 

mm måst ske på en höft, då en fullt exnkt miitning förutsatt \'erk li ga byggnadsritnin ga r. - 1 Bl'cmcn och Niil'1i~ 

berg synes man ha i stOl' llts triickni ng anviindt sig af dy li k::! . (o. (I. sid . 4, resp. sid. 19). - Huru s tora höjd 
va l'i:l t ionerna kunna vflra inom samma lii gcnhe l kan stlld e rfl >: i JlolerJl a lill Tabellbilo!JM1. lah. I (i, (liil',::nmlllan s Liines 

ockf:~ fnrh rdlalHlct mellan höjt] och golfyta 
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Tab. 40. a-gruppens lägenheter grupperade efter årshyran. 
(l'a r ts.) 

I.iigenhetskntegorier I 
och hyresgru pper. 

Transport 

Ett dl T'j i " rllm 1/1. e , :0,', 

Int ill f=JO h. 

50 till 75 kl'. 

75 " 100 " 
100 » 125 » 

125 " 150 » 

Summa lägenheter 

Två nI/n ulan kö'~ . 

50 tat 75 kr. 

JOO 125 

125 150 " 
150 , 175 , 
175 200 , 
200 , 225 » 

225 , 250 , 
250 275 

Summa lägenheter 

Två nwt m. del i kök. 

100 till 125 kr. 

Ett n~1I/. och kök : 

50 till 75 kr. 

75 , 100 » 

100 " 125 , . . 
125 » 150 » 

150 » 175 , 
175 , 200 , 
200 225 

225 250 

250 , 275 " 
Summa lagenheteI' 

Transport 

I 

I 

Llll

hagen. 

-

-

-

-

-

-

-

-
-

l 

-

-

-

-

l 

-

-

-
7 

20 

40 

14 

2 

-

-

83 

I 
Nya Sm'· 

biicken . 

I 

-

l 

-
-

-

l 

-

l 

2 

l 

-

-

-

-
4 

l 

I 
-

17 

89 

111 

88 

37 

7 

-

l 
.-300 

I 

I 

S\'al'l
hiieken. 

-
-

2 

-

-

2 

-
2 

3 

2 

1 

2 

2 

1 

13 

-

3 

5 

28 

56 

78 

38 

3 1 

5 

1 

245 

I 
Fjii'" 

di ll gell . 

t 

I 
l 

I 

I 

l 

-

I -
3 

l I 
2 

I 2 

-
-

-

I 
-
-

5 

-

1 

8 

21 

3 1 

46 

15 

12 

2 

-

136 

Kungs
ängen. 

2 

2 

5 

7 

2 

18 

-
/, 

l 

2 

1 

2 

-

-
10 

-

13 

28 

46 

70 

11 5 

71 

42 

7 

2 

3940 

I 
I 

I 
I 

Förslii
dem", 

-

-

2 

-

-

2 

-
-

-
-

-

--
-

-

--

-

3 

28 

125 

173 

95 

18 

3 

-

-

II 

II 

, 

l 

I 

Hela 
stIlden. 

3 
4 

10 

7 
2 

26 

l 
9 

8 
6 

2 
4 
2 
1 

33 

1 

20 

86 
316 
461 

462 
193 

97 
H 
4 

11
1,653 

I 
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Tab, 40, a-g'ruppens lägenheter grupperade eftel' årshyran, 
(Forts,) 

Lii ge nh elska tegol' ier 
oclt hyresgl'llpper. 

Transport 

Två rum och kök, I 
100 till 125 kr. 

125 150 

150 » 175 }) 

175 , 200 

200 , 225 

225 » 250 

250 » 275 » 

275 » 300 

300 

325 

350 

325 » 

350 

375 

375 , 400 

400 1,25 

Summa lägenheter 

Samtliga kategorier. 

Intill 50 kl'. 

50 till 75 h . 

75 100 » 

100 l) 125 » 

125 150 , 

150 175 » 

175 » 200 » 

200 » 225 » 

225 , 250 

250 275 

275 , 300 

300 kr. och däl'öfver 

LuL-

hagen. 

15 

21 

';2 

15 

114 

Nya svart. ) 
hlicken. 

15 

6 

47 

88 

6t 

t t 7 

11 8 

96 

42 

22 

Svart
b:i. ckell. 

20 

16 

11 

G 

13 

8i 

72 

87 

75 

65 

83 

46 

53 

22 

13 

~'j;i r· 
Jingell . 

33 

10 

57 

55 

4.3 

38 

5 1 

t 6 

17 

8 

3 

Kungs
iingen, 

17 

14 

17 

80 

15 

75 

92 

98 

86 

126 

75 

53 

12 

19 

t4 

21 

Fö rstå· 
(lem,l. 

21 

72 

82 

143 

177 

98 

t 9 

6 

Hela 
sladen. 

(; 

23 
15 
52 
:18 
42 

2{) 

4f. 

62S 

45 

372 
38(; 

+m 
;;05 

+96 
213 
153 
55 

552 ~~lI1 __ ~ __ 6_8_6 __ ~~6_1_3 __ ~ __ 2,~8_+9 __ _ 

I·; 
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Jag öfvel'g;h nu till en närmare behandling af hyran. 

l tabb. 40 ha alla lä gen hetsgl'Upperna ordnats erter hyrans storlek frtlll under 50 kr. Illed 

a l1lj ~lmt 25 kronors tilWgg. SammannfÖl'ilS dessa hYl'esgrupper stadsclelsvis i fem hufvudgl'uppel' 

med beteckningarna: mycket billi ga lägenheter = under 75 kL, billi ga = 7fi till 125 k!'., medel

dyra = 125 ti ll 150 kr .. dyra = 150 lill 200 kr. och Illycket dyra minst 200 kronors hyra, ffi 

vi fö ljande resull.n l.: 

" 
~taJsdela l'. 

Mycke t Billiga. I M'deld)' .... Dyra. Mycket 
bi1li gn . dyra . 

I 

Luthagell . 
[ 

7 ,0 2 1,1 18,4 50,0 3.5 

Nya Svarlbäckcn I J 6,8 3 1,0 20,G 24 ,1 7,,, 
Sval,tbäcken 14,s 29,4 11 ,8 23,3 21 ,2 

Fjärdingen 

I 

21 ,6 3 1,; 12,2 2 1,5 13,2 

Kungsängen 13,1 27,7 12,5 29,4 17 ,8 

Försläderna 12,6 36, 7 28,8 19, 1 2,8 

Hela :::1 aden 14,6 ~O,7 17,8 24-,9 12,0 

AJ ~;lm mfln s h'\lI11in gcn fralngrll" all Svarlbikken kommer som 11:1' I i fn'tga om de mycket 

dyra lägenh etern <l, Lutlwgen ifrtlga orn de dyra - ej mindre iin 50 °/0 af Lulhagens samtliga -, 

f örsläderna om de medeldyra oel! de billiga och Fjärd ingen om de mycket billiga. Sist bland 

de mycket dyra kommer FÖI'::ib'iderna, likaså bland de dyra, under del all Sval'tbäcken kommer 

sist bland de llledeJdYnl och Luthagen bland de billiga och Illycket billi ga. Upplösas de lvå stora 

grupperna billiga och dyra Wgcnhet.er i Il vardera två med resp. 75 till 100, 100 till 125 kr. och 

150 til l 175, 175 till 200 kr:, hyra. ffi vi mellan 75 och 200 kl'. följande hyresiiigen : 

SLadsde la r. 75 Ull 1001 100 ti ll 125
1 

125 till 150 1 ' 50 till 175 1175 Ull 200 
kr. I kr. I kr. I kr. h. 

LuLhagen 7,9 I 13,2 18,4 

I 

33,8 13,2 

Nya SvarLbäcken 10,6 20," 20,6 16,8 7,3 

Sval,tbäcken 15,8 13,6 11 ,8 15,0 8,3 

Fjärdingen. l7 ,1 13,8 12,2 16,4 5,1 

Kungsängen 13,4 14,3 12,& 18,& 10,9 

Förstäderna 13,4 23,~ 28,8 16,0 3,1 

HeJa s!:ulen 1 ~". 17,2 17,8 17,.' 7,5 
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Af lab. 40 finna vi IJll , att Lulhagens förnämsta hYl'esUige ä r 150 till 17h kr. , eller om vi 

sa l1lman ~ l å två grupper, 125 till 175 kr. (till samma ns ej mindre Llll 55,2 % af Luth<J gens sallltl ign 

Higenheter), Nya SvartbLickens, 125 till 150 kr. och ungefär lika starkt förelrädt 100 till 125 kr. 

(tillsammans 4 1 %), Svarlbäckens 75 till 100 kr. , och cl~irn~isl 150 till 175 (resp. 15,so/0 och 15 ,0 

%), li"j~iJ'dingens 50 till 75 kr. och d~il'lläst 75 till 100 kr. (tillsammans 36,0 %) Kungsiingens 

150 ti ll 175 kr. men clårnLl.sl 100 till 125 kl'., (18,5 och 14-,5 % resp.), och FörsUi.dernas 125 till 

150 kr . och därnäst 100 till 125 kr., (t illsamlllans 52,1 %). föl' hela staden iiI' del förnäm sta 

hyresläget 125 till 150 kr. och dåm iisl 150 till 175 kr. Den största koncentrationen företer ::l llts[l 

Luthagen, därn~lst Förstädcn1::l , d~rn ~l st Nya Sval'tbäcken, inom hyreshigena 125 Ull t 75, resp, 

100 ti ll 150 kL, cbrnäsl ~"järdingen inom hyresläget under 100 kr, Dessa stadsdelar ['11'0 ocks~l 

som arbelal'stadsdelcu betraktade af en mera ensar lad karakWI' i.'t11 Svartböcken och KUlIgsängen, 

l Förstäderna och Nya Svartbäcken är ju I- lypen alldeles öfvervägande, j Fj ~irdjngen II -typen, 

under det alt Sval'Lbäcken och Kungsängen representera »blandnin gslypel'», Emellertid Hr del 

beträffande hyran lika nödvändigt som beträffande luftrymden aU studera lwarje lägenhetskate

god föl' sig, Jag har diirrör sammanställt procenttabeller för de fyra hufvudkategorierna. 

~'ö r ett kök ulan rum ler sig resultatet på följande sält: 

Stadsdelar, Intill 50 kr, I_O t'll -~ k, -- t'll 100 k , 1100 t ill 1 2~ 125 kl', och I I:) 1 " 1,( ' 1 1.1 kr, I diiröfver. 

I 
Nya Svartbäcken 43 

Sval'tbäcken , 

Fjärdingen 32 

Kungsängen , 23 36 

Förstädema 5 1 

Hela sladen, 36 

För ett rum ulan kök på följande s~llt: 

Stadsdelar, 

Luthagcll 

Nya Svartbileken 

Svartbäcken , 

Fjärdillgen 

Kungsängen 

Förstäderna 

Hela staden, 

Intill 
bO kr. 

7 

4 

6 

50 till 
75 kr, 

24 

56 

38 

43 

34 

46 

41 

30 I 
63 I 
50 

27 I 
37 

41 

75 till 
100 kl'. 

33 

23 

34· 

30 

32 

35 

:n 

21 

23 

Il 

9 

16 

100 till 
125 kr, 

38 

12 

21 

l4 

21 

l4 

18 

I 

6 

125 och 
JärÖh'er . 
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för eU rllm och kök sålunda: 

;:,0 Ull luO Lill l ':lb till 150 till l i5 till I :lOU h. udl 
I 

Stadsdelar. 
I CH) kr. 125 kr. 150 kl' 175 kr. :wa kl'. Jiiröf\'cl'. 

I 
Luthageu 24. 48 17 

Nya. Syarlbäckeu 25 32 25 II 

Svarlbäcken I l 23 32 J6 15 

Fjärdingen J 5 2ö - 34 Il I l 

Kungsängell 10 12 18 29 18 13 

t,'örsläderna 28 39 2 1 

Hela s taden . G Hl 28 2~ 12 

För två rum och kök slulligen: 

Slads"lel31' 1'25 lill ! 15D till I lio tIll. I 200 till I 2'15 till 25u till l :t70 till BOo till I :1-;l5 kr' l 
150 kr. 175 kr. I :.100 kl' 1 :.l:15 kr. 250 kr. 275 kr. I BOa kr. I 32;) kr. 10 . däröf\', 

----------~----~--~--~---~---,--- I I 

Nya Svarlbäcken 

S"artbäckell . 

Fjärdingen 12 

15 

Kun gsängen . 5 9 

-'-ro,,·'r-'-sl-'-äd_ec..rn_a ___ ---, __ 14_. ---'-_ 14· 

Hela staden 5 

I l 

G 

32 13 

24 19 

15 12 

I l 

14. 33 

19 l4 

13 rö 

13 7 16 Il 

12 24 

2 1 18 2 1 

19 

IG 10 17 

.Af dc tre bbe lI erna framgår bl. [t., huru s La rkt hyreslatiluclel'l1a utv idgas, al ltefterso m 

bgenllcternas l'ums::\Illa l ökas. l [\ 11 synnerhel gäller della de inre stadsdela1'l1::l, som inom a lla 

kategorier förete stora II )TeSrarialioncl'. hell na turligt, då lägenheterna hö r med afseentle pa bå~ 

hit:'e, a ll miin bosladsbcsknfTenhel och utrymme [iro synnerligt olikviil'diga. 

In om kategorien cU l'um och kök utll1~irk er s ig sUrski ldt Kungsängen för sina stol'a hYl'es 

blilucler, inom kategorien h 'å rum och kök l(j[irdingen, - Föl' j~illlförel se mod luftrymdslabel

lema: sid , 95, mC, understry kas, alt dessa a fse både a- och b -gruppl?l'Ila, hyrestabellel'lla å ter en

llast a-gruppen l, 

Jilg ö ryerg<.\ r st, sllllligen till en d eta lj behandling af hyrans rÖl'htdlanc1e Ull 11l !1rymden, L lab . 

41 har jag för delta ii ndamal grupperat a-gruppens samtli ga liigenheler stadsllelsvis i ej min dre ä n 

,lio sto rl eksgrupper, börjande Ill ed ullder :lO m.:.! luftl ')'md ocli sl utande med örver 120 111,", och inom 

hV3l'j e grupp ordnnl dem efter hyrans storlek pel' m. a i sju grupper, från u nder 1,50 ti ll örver 4· kr. 

I ,-;killlladeJl iiI' emelle rlid cndasl IÖI ]\Hl lj;siillgell af llagoll ~ tu l'[' e betydelse. Ti ll jtimful'ol:o;c mell tnlJe llell 
"j{l. \11 Hlii niiJ1)lla:,;, all pt'vl'e nLla] el l ]iiöenhclel' Ull] under ~,O, H) till 130, ljQ ti ll SO, SU till JOO ve Il Olll l1lillsl lW 
lllY i !\ulIg:;iingctl~ a-grupp äro 'li 0 0. resjJ, 20, '1 J, 15 och IU, 0 0. 
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Tab .. 41, a-g-ruppens lägenheter grupper ade eftel' år shyran per 
kubikmeter luft pymd. s ta dsdels vis. 

Sturlcksgruppel' Ocll It JUl! 1[ ,50 till I :! kJ~.li I I 1 2J 50 till Is kr. till ' 3,W lill l t. ,kr. o. II . SlUllllI<l 

sladsdelar. 1,ÖO kl' . I :! kr. , :2,::>0. 3 kr. I ;),50 1, kr. d;il'öfv. lii gcll lieLer. 

intill, 20 1It.~ 

Luthagen 

Nya Svartbiicken 10 t:! 

Svaribäcken . 2~. 

I'Jä l'dingcn 14 

Kungslingell tJo 

Förstäderna. la 

I-l eja ::iladeu lJ 2\ ~7 211 25 lO:l 

20 till :JU III,:' 

Lulhagen ~ 

I 

Nya Svul,tbtiekulI 2:~ 26 21 77 
SV3.l'lkicken . J 2 33 20 15 10 lJt 

Fjärdingen I' 12 2 1 lU :)!) 

Kungslingen Il 25 13 ['2 7t 

I förstäderna. 15 21 14 67 

Hela staden 2i 77 1.2V 7!) 42 t:l :3 )5 

:JU till 40 III. J 

Luthagen \I 

Nya Sval'tbäckell 12 18 24 J'i 7a 
Sval,tbäcken . 10 23 14· ~ l 80 
li'järdingcn 10 12 H 

. Kungslingen . 8 11 26 17 1ö 10 91 
Förstädema. 13 2 1 19 9 4 67 

Hela sLaden 8 5~ 90 !Ja 67 31 '!2 a66 

40 till 50 mY 

Luthagen 5 , 4· !2 

Nya Svartbäckcll 10 2/~ 16 11 6a 

Svart bäcken 15 20 17 6U 

Fjtirdingen 10 12 10 -l3 

Kungsängen 12 23 20 16 86 

t·'örstäderna . 12 24 15 10 63 ---------
Hela staden 12 53 101 86 6i l;; t 336 

TralBport r - -
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Tab, 41 a ·g'ruppeus lägeuheter g'rupper ade efter å r sh yr an 
per kubikmeter luftry md. (Forts, ) 

Stol'leksgrupver ocll Intill 1 1,50 t ill I '2 kr lill ! 2,i'iO ti!1 I S :r.liI1 1S,50 till 4· kr. u. ' Sum ma 
stadsdelar. I I ,DO kl'. 2 h. I ~,oO I :::I kr. 3,50. I 4- kr. ! diiröfl'. II lägenheter. 

T ransport ..,.1 I I t 
.50 till 60 m. J 

I 
! Luthagell - I - 5 I 6 I I - J::I 

Nya SV3l'tbäcken I 
I 

I I 
I 

42 I 3 1 8 I -
I 

- 96 

Svartb~ick en . 
I 

2 7 15 I 20 14 

I I 

II 
I 

3 72 

rjärdingen I 7 12 2. 4 I - +9 
Kungsängen 14 3 19 

I 
29 

I 
20 

I 
4 

I 
3 

II 
92 

Förstäderna 4 19 54 17 I I - - 95 

Hela staden I 22 

l 
50 

I 

147 I 127 I 48 
I 

17 I 6 I 417 

60 till 80 '/Il .
J I 

I 
I Luthagen. - 8 26 

I 
12 - - - 46 

Nya Svartbäcken 4 45 71 27 
\ 

2 2 - 151 

Svartbäcken 3 10 45 I 29 15 4 2 
I 

108 
I I 

\ 

I 
Fjärdingen 3 12 17 16 3 I 1 1 I 53 

Kungsängen 13 26 55 34 10 7 l 146 

I l I I I· ~'örstäderna . 15 I 91 79 I 13 I 1 - I - 199 

Hela staden . I 38 I 192 I 293 131 I 31 Ii 4 703 

I 
I 

80 till 100 m ,ll 

I I 
Luthagen - 15 4 - - - - 19 

, • - -Nya S\arlbacken 28 63 

SV31'lbäcken 12 25 ill 

Fjärdingen 32 

K ungsiingen . 13 3 1 43 105 

FörsUiderna 2 1 59 II 93 

Hela staden 14 15+ 113 31 15 ,l 361 

100 till 120 11/. .
3 

Luthagen 

Nya Sval'tbäcken 20 

SVal,tbäcken II 27 

Fjärdi ngen 3 lO 

Kungsängen ' 16 42 

! 
I 

f örsläderna ' 12_\ 
Hela staden ' 17 4-6 23 24 3 114 

Transpol'l 



Tab . 41. a-gruppens lägenheter grupper ade efter ål'ShYl'an 
per kubikmet er luftrymd. (Forts.). 

~jlor\eksgl'upper och 
stadsde lar. 

1ntill 11,50 till 12 kr. lill 12,50 till ' 2 kr. till I 3,50 till 14 kl', 0'11 Summa 
I 1,50 kl'. 2 kr. ~,50. 3 kr. I 3,50. 4· kr. rUil'':fv. Ui gp. lIlteler. 

Transport 

120 m. 3 och dii'röfv. 

Luthage n 

Nya Svartbäcken 

Svartbäcken 

Fjärdingen 

Kungsängen . 

Förstäderna . 

Hela staden . 

Samt!. storleksgru,ppel 

Luthagen 

Nya Sval'tbäcken 

Svartbäcken 

l"järdingen 

Kungsängen 

Förstäderna . 

Hela staden 

Storleksgl'UPller och 
stadsdelar. 

Lutltagen. 

30 till 40 m.s 

40 , 50 , 
50 " 60 , 
60 , 80 , 

80 100 

Samt!. storleksgrupper I 

r. 

17 

10 

14 

63 

45 

149 

-

-

-
-

-

15 

15 9 

2 

~8 aa G 

27 48 30 

124 209 135 67 

68 156 142 96 

58 80 96 37 

11 8 181 154 !J4 

207 2 12 9 1 37 

602 886 M8 338 

Procenttabell till t ab. 41. 

I 
I 

18 46 27 9 

-- 25 42 33 

I 
- 39 46 8 

I 
17 57 

I 
26 --

79 2 1 - -

24 42 26 I 6 I 

l 

8 
2(; 

28 
! 

7! 

IU 
iG ön 
49 3 1 552 
14 12 311 
49 27 GSG 
15 I 613 

l U 82 2,8!9 , 

I 

I 

I - - 100 
- - 100 I 

8 

I 

- 100 

I 
- - 100 

- - 100 
l I l II 100 

II I 
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Storlek.o;grupper och 
stadsdel:"!]' 

Nyet Svortbiicken,' 

Intill 20 m. J 

20 till 30 m .:1 • 

30 40 

40 » 50 » 

50 » GO 

60 80 

80 , 100 

100 120 

Samt!. storleksgl'. 

Svartbäcl.:en 

Intill 20 m. 3 

20 till 30 m.s . 

30 40 , 

40 

50 

60 

50 

60 , 

80 

80 » 100 » 

100 120 

120 Ill . ;~ och däröf\'. 

Samt!. storl eksgrupper 

Fjänlingcn. 
Inti ll 20 m.::! 

20 till ;;0' m. 3 

30 40 , 

40 » 50 

50 ) 60 » 

60 80 , 

80 , 100 

100 , 120 

Procenttabell till tab. 41. 
(l'ort5.) 

I ~"'ill I.~O lill l " ; ': till I ':l,50,,',ill :~ kr'lill l ",~Olil l ' 1.h ~. 
1 1.00 kL I w kl. I w,nO. )3 Kl. 3,50. I l' kl . I d,lIof\. 

2 

13 

16 

16 

15 

30 

44 

45 

22 

13 

13 

10 

9 

25 

4 1 

27 

12 

10 

2H 

23 

14 

23 

28 

30 

I 18 45 18 I II 
30 

25 

38 

44 

4 7 

33 

25 

37 

13 

29 

22 

2 1 

42 

öl 

19 

58 

28 

34 

33 

25 

32 

18 

8 

2 1 

36 

l ~ 

29 

28 

27 

18 

30 

12 

26 

2 7 

16 

18 

8 

12 I 

21 

22 

26 

25 

19 

14 

17 

21 

17 

16 

21 

8 

3 

24 

16 

8 

15 

Il 

29 

I 

I \ 

31 

11 

[ 'l 

la 

Samt !. slorJeksgr uppcr I __ 1_19 

14 

20 

27 

28 

25 

32 

28 

10 

26 

21 

36 

16 

23 

49 

30 

25 

GO 

31 l') ;, 

Summa 
liigcnlleler. 

100 
100 
1IJO 

100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
JOO 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

]00 



11 3 

P l'ocenttabell t ill tab. 41. 
(l' oH,',) 

Storl cksg ruppcl' och I I I II Intill 1,&0 till '1kr,tiJl ~.50 till :{ kr. lil! 3,51) till 4- kr. Q. Summa 
.s.tadsdelaJ'. I LoO h, 2 kl'. 2.50. 3 kr. 3,50. I .~ kr. I dihöfv . I liigenhetcl' . 

I 
HUl/g8ängen. 

Intill :lO m. ~ 17 25 13 33 100 
20 till 30 111. :1 • 10 15 35 18 17 100 
30 40 9 12 29 19 14 II \00 
40 50 14 27 23 19 100 
50 , 60 15 21 32 22 WO 
60 80 , 18 38 23 100 
80 100 12 30 H 100 

100 , 120 17 38 19 19 100 
120 111. S och däl'Öfv. 54 32 100 

Samtl. slot'leksgrupper 9 17 26 "l2 H ! 

FÖl' sllirleJ'JUt. 

Intill 20 m. z 15 3 1 15 15 23 100 
20 lill 30 m. ~ 22 :l! 21 13 100 

30 40 19 3 1 28 13 6 100 

40 50 19 38 24 16 100 
50 60 2 ( 1 57 18 100 
60 80 , 46 40 WO 
80 , 100 23 63 12 'OU 

100 120 25 42 33 1011 

Samt!. storleksgnlppel' :H 3; Vl G 2 IOU 
Hela sladen . ii 21 31 23 12 3 IOU 

Sflll1111Clll Shi y j nu hYl'esgrupperna till fem dyrltctsgrac\ cl' med beteckninga l'l1fl mycket billiga 

lii genhe tcl' = st,dan<1 , som endast drn ga intill 1,50 kl'. pr m.l i hyra , billiga = 1,50 till :Q kL , mc

dclclYl'a = 2 till 2,50 kr, dyra = 2,50 till 3,50 kr. och mycket dyra = Wgenhc tcr med minst 3.50 

kr: s hyra oeh sammansWlIa de nio slorl eksgrLlpperna för hela sta den i procentta l föl' h vn rj e 

Ilyrhetsgrad, blir J'esultatet det, som fram g<"ll' a f tabellen :l n[islföljand e s idn , af Iwi lken kan utdra· 

gas den regeln, all ju större luftrymd en higenhet har ju billigare [il' den pr kubikmeter riikn arl.l. 

Undantag fr[lII denna regel synas egentli gen endast de tre nedersta grupperna bild a, e tt rörlt ttl

lande, som rned all säkerhet samlllanhi\nger med den omshind ighelcn, ~1 lt de dyra re stacl sclel<1 rr J:1s 

IrrrumsHi genheter h[ir komma i majoriid . 
15 
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Storleksgrupper. Mycket Billiga . ~ leJeldyra. billi ga. Dyra. Mycke l dyra.' 

Intill 20 m. a I ,Q 8,7 20"1 ~6,z 19,4. 24 ,s 

20 till 30 m.ll . 0,3 6,·\ 20, ' 34,4 21 ,1 11 ,2 6 ,1 

30 , 40 2,2 15,0 24.6 25.4 18,3 8,3 6,0 

40 , ;;0 3,6 15,8 30" 25,G 19,9 1~,5 0 ,6 

50 60 5,3 12,tI 35,s 30" 11 ,;. 

60 80 5,4 27,3 41.7 18,1) 4 ,01 

80 100 , 

I 
12,2 42 ,7 3 1,3 8,6 4.' 

100 , 120 , 14 ,9 40,3 20 ,2 21 ,1 2,6 

120 , och däl'öfver 8" 3 7,s 44,G 8" I ,,' 

l " 

I 

I 

0." 

Samtliga gruppel' 5,9 21., 31" 
.,., ~ 

,.. .... " 11,9 5,1 2,1> I 
Trerumslägenheterna utgöra en mycket slor pl'Ocenl, mer än hälflen nf lägenheterna 

gruppen 100 till l ~O m.s (62 af' 11.4), af den närmast öfre gruppens d~il'emot en ganska liten, 

något mer tin sjättedelen (64. af 361). Sammanställas dc nio storleksgrupperna på samma säU 

j fem hYl'esgrader för hvarje stadsdel. s{\som skett i tabellen sid. 111-113, finna vi, aU regeln 

om aflagancle hyra pOl' kubikmeter med tilltagande luftrymd är fu[J sliindigl lil1;)mplig p[l .Förstä

dern a och Nya Svartbäcken (i fr tlga Dill de mera afsevii rda storleksgrllpperna nh'en på Luth a

gen), men alt d~" re rnot i dc tre inre sladsdel::trna Wgenhetsgruppen n~"rllla st ofranför 50 m. 3-st rec

ket snarast synes V31':l dyrare per kubikmeter ~"n niirlllast nedom belägna grupp. Det ligger n~"ra 
till , hands all antaga, att den reJa tiya hyreskurrans uppåtgftende tendens h~il', liksom ifråga om 

100 m,::!-sl.recket helrtifl'ande hela staden, s:umnanhängcl' med inlriidandet af en »högre» hi.gen

helskategori. D~l emellertid afvikelsen j delta senare fall ~ir af mera komplicerad nalm. skall jag 

här litet n~lrtllare illgii på densam ma. Del må först an märkas, all hyreskulTan M\'en \'jd passa

gen fr;'11l 30 till 4·0 m, 3- strecket j Iwarj e fal ] icke \ ' i5:11' nagon nedg~U1 g, hlminstone föl' Svarl

b~" ckens och Fj tirdingens vidkommande. l Ut lla \'i oss endast till dessa bägge slatl sclelar~ bli pro

cen ttalen för de fem hyresgrad el'J la och de Lre slorleksgrllpperna fran 30 till (JO m. 3 följande : 

Mycke t Billig;). Medeldyr::!, Dyra, 1\lrckct 
bi llig::!. (i~Ta . 

,Sval'tbäch:en. 

;JO till 40 m.::! 12 .5 28" 43,ij 16.0 

40 50 1,4 13'0 2 1. ; 5 3,0 10 .1 

50 , 60 2., n,; 20,8 4 7 .~ 19 .5 

FJiil ·dlllgell. 

30 till 40 m. 3 4., 22.7 2 7,3 3 1,8 13 .r. 

40 50 , 2,3 23.5 27.9 44 ,9 2.3 

50 . 00 " 2.0 14 ,3 24.;' 57 ,~ 2.0 
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För all i delalj kunna påvisa, h vilkel inflytande j'ulllsanlalel vid lika luflrymd kan I,a pit 
h )' 1'3n och sä l'skildt den relaU"'l hyreshöjden hal' jag föl' Fj~l l'dingen gjort en uppdelning af de i 
ta b. 41 uppsl;.1llda Wgen hetsg'l'uppel'l1a eft er rumsanlalel i en-, lV .. l - och trerumskalegor iel' (hya rvid 
l V;'l rum lltan kök riiknats till t \'tlrulllskategorien) . R esultatel blef följande : 

Fjiirditlp-ctl. Mycket 
Billi ga . .\leJeldyra. Dyra. Mycket Summn. 

billiga . dyra. lä genlieter. 

E'11/'/l1II8liigellheter. 

Intill 20 m.:1 H 
20 till 30 m. ::! 12 3 t 58 
30 .10 > l O Il t O :{~ 

40 ÖO 8 20 
;)0 60 8 
GO 80 

80 , tOO . -I, 

Samtliga slorleksgr. 6 30 :{5 5:! l! 138 

'l'rå rulJ/sll"igellheter. 

tO lill 30 m.:! 

30 .10 Il 
40 , :)0 t 5 22 
;")0 , GO 10 27 40 

60 > 80 , t O t5 t 5 43 

80 , 100 19 

100 . t 20 , 
120 och dii l'öf\'el' . 

~amll. slorleksgl'. 6 25 ~~ 65 !) 1+0 

'J'rerlflllsliigel/hetel'. 

!O lill :)0 m.l . 

50 GO 1 

GO . 80 9 

80 > 100 , 9 
tOO , 120 , 
120 och däröfver. 3 6 

Samt!. stol'leksgl" :~ 10 l E) 3 3:l 

Samtliga kategorier 14 .'>s H() 133 26 3ll 

• 
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Af all:l dessa tabeller synes mi g kunna utdragas följande regler eller leser be lr~i/rand c hyrcs

prisbildningens fÖ I'h,11lande Ull lägenheternas luftl'ymd. 
För del för s la: Om l'ulll s anlal e l Unkc s oförändradl, ~junkel' hyran per kubik

met e r, alll e ftcl' SOIll lllflryrnden öka s. Föl' d e l andra: Om luflJ'ymden lklnke s oför

ändrad, s lig e r hyran per kubikmet e r alltefter s om rUlllsantalel ök3s. För del tredje: 

Om båd e l'ulll s anlal och lufll'~f llld ök a.s. s tig e r hyran per kubikm e t e r, intill d ess lufl

rymden p e r r UIll nått e j rulll d e dim e n s ion e r d e n tiinke s ha hart rid den antagna ut

g ån gs punkten; cliil' c fler s junk e r hyran p e r kubikm e t e r . 

SOIn förklaring nI' dessa tre teser Unker jag Inig följande. Ett slort anlal obemedlade och 

socialt l ~tgl ståend e per.::io ner slriif\"a efler aLL fä hyra så billiga I~tgenhelel' som möjligt; den 

absoluta hyreshöjden [il' kil'vid föl' dem den a llt behu rskande synpunkten både P:t grund af' deras 

raltigdolll och (kanske lika mycket) ph grund nf deras likgiltighet för varans godhel i förh ttllande 

till priset (en lik giltighet, som beror pft bristnnde kultur). Under sådana förh~tllanden bli rum 

men eftel'söktft lmgeftll' i den grad deras hyra absolut sedt iiI' billig; följaklIigen bli de Illillsta 

(ll\'ilket ofta iiI' liktydi gt med dc säm sta) rllmrnell. som naturligen i de flesta fall ~iro de absolut 

billigas te. dc Illest eftel'stl'Mv ade ; de bli allt så relativt sedt (per kubikmeter) ele dyraste, Som 

bidra gande orsak lord e tillkomma, nU de mycket små bosliiderna ofla li gga i centrala lägen. 

I-J;'irlill kommer , aU hyrcs\" iil'darna i den mun hYl'csgiistcrna tillhöra en l .. igl s tttende klass anse 

sig böra p[t1 ~tgga en ri skpre mie - kanske också en ri skpremie pit huse t. Delta till förklaring af 

elen försto lesen. De n inn e bHr e n prog r ess i\' b es kaltnin g af fatti g domcn och af okun

nigh e t e n. 

Den undra lesen sy nes kk e behöfr a nttgon Yidlyftig förklaring , Del iiI' ju tumligen nalur

li gt. alt större nrbetarfamiljer (hillst 1I1ecl Hlxnu barn) om möjligt önska 3lmins!one en tVUI'UnlS

h'tgenhet7 för hyrans skull (absolu t sed l) h~tlst lnecl Sa SIllt! rum som möjligt. En niigot så när 

effektiv afbalknin g a f elt rum til! l"[t :.\1' j u OCk<l förenad med en del kostnader. 

Den lredje tesen slutli gen förklara r jag pel följand e si'tll Al'be t::1dii genll eterna iiro i all

Ill cnhet mycket löst hopfog:lclc. Tnl rUI11 , so m det ena [lrel bildat en Iv[tru1l1sWgenlIet (kunske 

ell r um Cell kök), kunn a. de l andra rara sj .. llfstundi ga enrulll sliigenh eler o. s. y, Ur hyressYll-_ 

punkt betn1 klas dki rför 1 ~1genhcten oft :l som summa n nf dess rUlll. I de fl es ta rall torde dock 

hy ran fö r en ti ll 1\'<.', cnrums1i\gcnh cter sönder.'5lJ gen lV;.'lrumsb genhcl r :l m större iin den r:lr före 

sönd e rs lil. gnin ge ll ~ heroende ptl i förklarin gen lill les J fr::unsHillda sk:U. Ur afr .. 1r.::isynpunkl (lIu . ..:

ögal·synpunkl) skulle fÖl'h rllland ct uttryckas S[I. alt tV <t hyresgiistcl" för sa mma Iiigenhel represen

tem större adlllini slrntionskostnnd er iill en, - Tendensen nll sö ncl ers l ~t l\"iu'lItll sbgenh elerna i ell

rUlll sWgenheter molrcrkas naturli gen bl. a. af den s lörre efte rfrtlga n P:l b ·[trulllsb genhcter. 

T~inka "i oss nu en hY l'es r~ird , som önska r ulll,nu ett rUIll om GO Ill. ::} luftrymd Ull högsta. 

möjliga pris, så kunna rj föres liilla. oss, nll hnn~ tankeg:l ng iiI' un gcfiir följaml e : »Hyr jag ut 

della stora rum sådnnl det nu tel' sig, SOIl1 enkelrum. mr jag endast en ringa penning, krlJlskc 

högsl DO h .. allt så 1,50 pr Hl. ;! Uppdebr jag {d er rumlllel i b ·;'I, kan jag ka nske uppn{l ylle r

jiga re 10 kr. i ;"trli g hyra, d . Y , :f.. horltll 1770 pr tll. 3 ; uthyras båda rlllnmell hvar för sig kanske 

• 
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än yllerli g;-t re 10 kr ., d. y. 5. 1,80 pI' m.s (för lYtt tum om exempelvis 30 m. :; lJ nndera 55 kr . 

pr mm). En uppeldning i 3 rum i l 20 m.s pr rum skulle ge ~lnnu högre vi nst o. s. v. » 

Under st,dana f'örhttllanc1 cn tm' sle tydligtvis önskan all göra I'UIl1me n st, sm", som möjlig t 

vara m ycket lockande för hus~igare och h usspekulanter. All arbe lfH'I'um m en i Uppsala, och \'i.U 

i Svel'i~re i ,111miinhel, dock i genomsnitt ~i.t'O relativt slora j förhålland e Ull exempelvis de engelska 

och de bremensi~ka sammun h;ingcr, lror jilg, bl. a. d;'ll'll1ccl, alt anspl'{lk011 P:l fl ere sofrul11 (<"llmin stone 

föl' åtskillnad i1f könen ) pil s iirskildt kök, s ~irskilclt »hv<1l'dagsl'l1m }) Q. S. Y. i.iro relativt mycke t 

sv::tgl utbilclade blund de sye ns ka nrbe larne i gemen. Dt, a llt s:, 1\;;1r i regel c Ll re lalivl slorl anlal 

personer 50f\"c l' i hralje l'lllll , iiI' griinsen för dc l renl »fys is ka D luftrymdsmin it!lulll !"elaUrl hög. 

A andra s idan mr l1lan y~il anla, all dcn högre kullut', som konun cr till synes i fordran på »fle re 

rum ». pr, >v[Hling», Mycn lllolS\·ar,-1 S af slön'c fÖ I'lll t'ga all uppskatta l'ulll sdill1cnsionerna i fUr

hällande till priset. I 

Naturligen im·crka l!l ilnga Here hiir ej vid rörda omsUindighc lcr till , all hyresprisbildnin gcn 

(absolut s;'i Yitl som relativt sedl) ktr rid l de l sp ecifika ulseende , som kommit till synes genom 

denna redogöre lse. DeS.3Cl öf'r iga OtllsWJIc1iglle lc rs in\·erkan fordrar dock siirskilda utredningar. 

Tab. 42. Lägenheter tillhörande a-gruppen, hvilkas innehafvare bebott dem minst 5 
år, grupperade efter årshyran per kubikmeter, i storleksgrupper (efter luftrymden) 

och stadsdelsvis. 

Storleksgrupper och 
stadsdelar. 

intill 20 1I/.:1 

Nya Snll"tbäcken 

Svarlbåcken 

Fjärdingen 

Kun gsän!;cn . 

Förstäderna 

Hela sladen , 

Transporl 

I Intill 
1.50 kr. 

I 

I I 
1.50 till 2 kr. till 2;50 till 3 kr. till 3,50 till 4· kr. o, 

2 kr. 2.50 3 kr. 3,50. 4, kr. däröf\·, 

I[ 

l II 

II 
10 4 II 

Summa 
Iii genheter. 

37 

L Jfr dock härom lIltalandet i Hremcnlllldc rsöknin gcn, cdLfördl i delta arhete s id. So, nol l. 
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Tab. 42. Läg'enheter t illhörande a-grnppen, hvilkas innehafvare bebott dem i minst 5 
år, grupperade efter hyr an per kubikmeter. 

(l'orts. ) 

Slorleksgt'upper oc h Intill 1,50 lill
l
2 kr. lill g.50 Lill 13 kr. Li ll 3:50 lill 

4 k,. 0'11 Summa 
stadsdelar. 1,50 kr. 2 kl'. 2,50. ;.l kr. 3,50. 4- kr. di\rÖf\'. Iiigenheter. 

I 
T ranspOl't 

20 till 30 111. 3 

LUlhagen 4 

Nya Svarlbi.ickcn 10 2:1 

Sval'lbiicken 10 11 34 

I)iirdingen 8 20 

Kungsänge l1 12 25 
Förstäde rn a , 13 

Hela stHlen 12 40 I H. 12 119 

30 till .JO 1/1. 3 

Luthagen -l ii 

Kya S\'arlbi.icken 19 

Svartbi.icken 12 10 :{6 

I''jiirclingen 20 

Kungsiingcn 29 

I"öl'släderna Il 

Hela sinden 32 3U 28 17 ii 120 

·jO till :jO 111, :1 

Lnthagen 3 

.~Y:1 SV3t,tbiicken l6 
SV:lI,tbiicken 27 

Fj;,irdingcll 13 

Kungsiin gen . Il 3ii 

'·ÖrSli.ide l'll,'l 8 

J lela staden :{ i!() :n 23 18 102 

Transport 
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Tab. 42. Läg'enhetel' tillhörande a-gTuppen, hvilkas innehafvare bebott dem i minst 5 

å r , grupperade efter hyr an per kubikm eter. 

Stodeksgrupper oclt 
stadsdelar. 

Transport 

:'ju till 60 IiI .S 

LuLhagen 

Nya S\'arlL~icken 

SV3l'Lbiicken . 

Fjärdingen 

K ungsiingen 

F'örsläderna 

Hela staden . 

60 till 80 111,:1 

Lulllagen 

Nya SvarIbäcken 

Sval'tbäckcn . 

Fjlirdingen 

Kungsängen . 

F'öl'släuerna . 

Hela staden . 

80 till 100 m. a 

Lulhagen 

Nya S\'artbäcken 

SvarlbiiCkcn 

Fjärdingen 

Kungsängen 

Försl~iderna 

Hela staden . 

100 till 120 '1/1.:1 

Lulhagen 

Nya Svartbäcken 

Svaribäcken . 

]''jiirdingen 

Kungsängen . 

Hela sLaden ' 

Transport 

Intill 

1,5U kr. 

10 

Ja 

19 

10 

20 

(Fori s.) 

1,50 till 2 kr. till 2/)0 till 3 kr. till 3,50 till I 4- kr: ,0, II Summa I I ' I ' 
2 kr. 2.50 I 3 kl' 3.50. I i kr. diirblv· l: JiigenheLer. 

lö 

12 

12 

17 19 

. 10 

21 19 

16 

8 

11 21 

15 

66 83 

10 

8 

14 10 

8 

408 25 

16 

10 

a 
11 

39 9 2 

10 

:31 

9 

I 
2 

26 

26 
18 

10 
18 

1:10 

20 

47 

38 
2~ 

5:1 
31! 

210 

10 

H 
17 

12 

:J2 

18 

!H:J 

~ 

3 
]] 

:JO 
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Tab . 4 2. Lägenheter tillhörande a-gruppen, hvilkas innehafvare bebott dem i minst 5 
år, gl'upperade efter hyran per kubikmeter. 

(l'ort s.) 

Storleksgl'llPJlel' och [11 I i ] 1.50 till ~ kr. t ill ~J50 Ii i ! B h . t il l 3.~(J til l , . b·. 0.11 Summ, I od l starl suelar. 1. :')0 kr. " kl', 2,50. B kr. 3.:)0. 4· kr. (liil'uf\', l liigenheler, 

Transport 

120 iII. 3 och däråj'v!'/". 

I Np S,"dbäcken 
SvarlbäckE'll !/ 

Fjärdingen 

KUllgsängell 

Hela striden 4 S IS 

Samtlig(( storleksgr. 

I Luthagen 16 18 lO 45 

Nya Svat'lbiicken 50 57 33 II I G3 
Svartbiicken 35 69 50 36 10 208 
FjHrdingcn 3 1 3:J 35 3 IW 
Kungsiingen 29 52 68 ". 23 zas 
FÖ['sl~idel'lla 18 38 30 9 3 I 99 
Hela staden. 70 t 2'! t 75 191 77 22 12 II 869 

Procenttabell till t ab. 42. 

I 
f-;Lorleksgrll)Jper Ol,; h [IlUll 1.50 lill 2 kr. lil l ~, ÖO til l :-1 kr, till 3.50 till 4· kr. o. \1 Sum ma 

stadsdelal', 1.::'0 h. 2 kr. 2 . ~,O. ;-) kr. ~.:)O. 4· kr. diil'öf\' , '1 liigenheter. 

1.lIt!ta:jeJl. 

Gn till 80 m.:\ 20 50 30 1110 

80 , 100 JOO W() 

SamLligJ sLol'leksgl'. 36 40 22 lOO 

X!Ja 8vCI/·töiicl .. el, . 

20 l il l :JO 111.
3 H :10 13 100 

30 4·0 32 2fi :37 JOO 
1-0 :)0 25 38 25 13 100 
50 60 I ~ 50 27 WO 
60 , 80 4.;) 40 Il JOCI 
80 100 14 57 2 J IOU 

_ --.?:lmlliga storleksgl·. 6 Hl :{5 2C1 JOO 



I ~ I 

Procenttabell till tab. 42. (Fort , ) 

~1()r!c);!"grllppCl' 01' 11 In l ill I.~)O fill ~ kr. ti ll '1.'j() till :: kr. Ull 3.50 till l· h . o Summa 
"L:ul"c!eb l', 1.50 kr. 2 kr. ~.~)O. ::: kr. 3.50. ~ kr. diirär\'. liigell helel' . 

I II 

SI)(/r/bdckell, 

II 
Intill 20 mY ~3 39 15 15 1011 
20 till 30 m. :~ 29 32 2 1 12 :l 100 
30 , 40 19 33 19 28 100 
4,0 , 50 19 26 ~6 26 4 1011 
.\0 » 60 , 15 27 39 12 S 100 
60 SO » r 8 42 2 1 10(1 

80 100 24 53 18 100 
Samtliga storleksgr. 17 HH 2J Ii [. Wu 

f:;äJ'di llqell . 

20 till ao m:: ro 40 4.;', )On 

30 , MJ , 10 ;jj !ij J 5 10 ro 10(1 

40 , 50 39 3 1 23 100 
50 » 60 17 28 50 

II 
JOO 

60 80 36 36 23 - I JOU 
80 , 100 » 17 3:1 25 25 I: lUU 

Samtl iga storleksg l'. 8 27 28 311 H :~ 100 

I(ungsängell . 

20 till 30 m:' 20 20 48 100 

30 » 40 » 17 10 3 1 17 10 ro 100 

40 50 26 31 20 17 WO 

50 60 25 30 28 13 lOU 

60 » 80 13 21 !~O 19 6 HJU 

80 » 100 16 44 31 6 JOU 
100 , 120 27 46 18 100 
Samtliga slorleksgr. 12 22 ~H 2H 10 H H WU 

FÖJ'sUidema. 

20 liU 30 m.:! 15 3 1 39 100 

30 » 40 5;) n 18 100 

50 60 » 11 22 67 lUO 

60 80 20 50 30 100 
SO 100 , 56 44- 100 

Samtliga storleksgr . IS HI< HO !I HJU 

16 
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1':111 1,1 ,.;1 PIl ,If dc;-:~a öfl'iga fllll..;l;1ndigilcll'1' ... kall hrll' pa g-I'Utlrl af d('!"::j :-ilora 1J('I.rdC'I.;{' ftll' 

h.\T<'-'"'prisbildninl·WIl IIIJpla/ltls till 1..·11 nfirllllll'(' ~llltlillnJ. Dellna faktor ,"il' dL'1! lid It)Tl'SK,"blcn inllL'

I!;tft :-:i n ho"lad. H('dan i'l priuri m[i-:le lIlall kfinna .'"iig hfljd :llllag'a. all ItYl'c . .::gfi..; l f'l". ~O1l) hillge 

hrholl =-Hlllllla ]fig'('lIheL Ilw..;le ;Hnjula 1l;t~OII hyn'"lilldrillg ('I h,!' IWIl:,kc 1''-111<11'<', ,ltt 11.\Tflll mr I:'igcn

heler, :-;0111 under 1;"ill!!l'c tid illllchafls ar .":;11111)1:1 hyre";g"~i:-;t7 HIIdel' CIl llppgtlllg'slid icke slf'grns i 

fil!!! Si'ltll lll a tempo ;,jOJIl för dc !':igcll!trleJ', so111 Ilere ga ng\'1' h,\'ll illlle lwf,'a rc. 

,",ör ;111 ;,iln li::;Ii..::. kt pröf\'n, i ll\' ilkl'll It)illl CII Joltl g 11)'H' . .::tid kan ,'e rkil diimpnnf!r pfl ltyJ'c~

."1 4:>g l'jlt~ C' II, 11:lr jn~ lIJlp;.rjnrt en tahell likn:1l1d(' t,d). t I fi;r ('llda.-;l de lilgcllhclcr, SO tH illllchnfls f, 

;"11' OC'1! diinl!i'lf\'c l·. He''' lIltnLct 11<11' lJlif\'i l tab. 1:d, 

J:·illlför;1 ." IIU tie · bric/a 1[I])r]lel'll<l, s:i s)' n t;'~ del alldeles odi~putnhetl f:1slsUilldL, allliigcllhelcr, 

som illtle!Jafl . ..: ('11 ];'illp'J'(' lid, drn g,l ('Il billig:1l'(' Ilyra iin d l' , SO IIl innehaft:o: en korL:1rc, 1I11(l cl' föl' 

öfl'igl lika olll-:tiilldigl lelrl' 

::):iJ':,kildl lydii!!! framsLtu' doUa förl 1;"11 1:11 ltle . OIlJ ri ~aln lnall sl;illa de minst .) iII' innchafda 

l:1f!C'nlu: le/'l](1 procclIh'is i fcm hyrcsgmder och Ilio slol'leksgl'upper pil samma S~lU som sid . 114, i 

rril ~m om :o:nlllllig,1 n-gruppen::: liif[enhelel'. "'ör öfr<.'l'.::k"dlif!III .. 'lpn:.; !'kuJl [lIernppi'rpa r jag hiin' id 

df'1l fön:l SrLIIlInHIl.;;I;,'illllingf'I1, RC811ltnlcl blir fiilj~lndl': 

:-itorleksgnIJlper. 

IniiII 20 nl. :1 
j samll. lägenheter 

(A+B) .... 

)
Ininst 5 ;11' inne
hflfda Higenh. (B) 

20 Iii] ~O 111. ,I A + Il 
l Il . 

:H1 10 J A+B 

l Il . 

HI .-,0 1 A+H 

1 B. 

~!n (jO 
1 .\ + Il 

1 B 

(iO :-;0 r A + B 

1 Il 

Sil 100 I A I I: 

1 

[(lO 120 I ;\+1-{ 

1 Il . 

S:lllltL storleksgl' J A + II 
l B 

i\lp:krl 
Ililhga. 

10 

l ~ 

Hl 

I G 

2:~ 

22 

8 

10 

I f, 

27 

IIi 

2fi 

12 

1:1 

27 

:1 1 

·1:1 

17 

·In 

:I:{ 
:lR 

28 

~ I 

~(} 

14 

2 1 

:14 

2f, 

2ft 

:10 

:\11 

;~,) 

~R 

12 

111 

:H 

2<1 

20 

I :~ 

,Fl 

·14 

31 
32 

Dyra. 

47 

G2 

fJ('i 

,18 

,14 

:<8 

4G 

40 

12 

:li 

2:~ 

19 

I x 
10 

2 4 

10 

10 

~ö 

3l 

Mycket 
dyra, 

44[ 

24/ 

17 I 
"I 

:11 
II 

1:1 

2 1 

:11 
II 

I I 

S 
4, 

I 
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SU II lttla ll :;W lln vi ItU ~t;Ilh;dL'lrtrna i f;"J'llppcr med ungdiir ::.UlI lllla lul'lrYl lld, skola \.j littl1,l, 

all de IIled ~lrSe8Itdt: p~l dL'Jl J'clutir,l dyrhdclI, hyr,lJI per m. a, kUIllIll<l i llllgefiir S,lIlllllCl ord

Ilillg , su m antagit;::; J"l!daIJ föru l, s id. ::37; tt1öjli ~'e ll \'tixl,lI" orclnillgclI meJIall J\uJJ g~iingcn Cell F'jilr

dil JgeJl 1I,'lgoL Skillnadel! i rJ2lali\' II)Tel sladsclclamCl e lll ell~ul framlriicl cl' l Q. In. iillllll :-;brknre, 

om också hyrc:'iliden lns j betraktande. Del II1(t n;illdigen o!J::ien'cr:ls, all jus t dc billig::t::ilc :-; l,ICh

tlelnl'lltl uppvi sa deJI i gCIIOIIISllill ],;u]'la,.; le II )'reslidclJ. l'ör he la ::.1.<ldon utgör ,uttalet I ~igcllhels

inncltafvarc, 50111 boll Illill'il 5 ar i liigenl,elel\ 30,5 u/o, föl' S"arlbiic:kcII, Vjiirdillge ll, KungsDJlgcIJ , 

LUIII ,tgCII, NY,l SVilrlbiltkcll ue ll L·'ör::;[~ldcnla re :-:i p, ;J7,r, o o' :38,tl u o' :~[ ,tl O' IJl 4.[ ,:; %, ~HJII o/u ocll 

[ti ,1'I u.'o l\ lul::;\',lI'amle prol:ellUal rör [U <'u',,,; Ilyreslill ~lru: I h.; o o' 18,'; 1"0,17,1 ° '0' [7,1 Ufo' S! 1.1 u'u' 

Il " u/ n adl 7,1; u/ Q' 

!:i~llIll11aJl~Wllas ::- lulli gull ( l ~grUIJjJuJl"'; s<llll lli ga liig'c:nlluh'r ,..; lildsL!c:!:;ri .-; resp. kaleg'IJri\' is i tru 

Ilyrt;sgTuPP8r. IiigeniiEder 1!1t:.'d undul' ~, IllUd :l .till:) Otll med 1II{;r ,'in 3 kr :,; hyrd pr kulJikllleler l 

ra vi f(dj<:lIIde labeller: 

Tab. 43. a·gruppens läg'enheter g'l'upperade efter å r shyran per m " stadsdelsvis 

;--;tadstlelar. 
Absoluta lal. I 

Illlill ~ Lill I ~ kr. o, ~:l:tlla lä- Inlill 
______________ "_ k,_·. _ '_::l_ k_T_. _d_~iröf~' . Ilgcnheter. :l h. 

Luthagell 

Nya Svarlbäckcll 

SI'artbäcken 

F'järdingell 

Kungsä ngen 

Försliiderna 

H ela staden 

27 

141 

78 

72 

I ~ I 

252 

7.1 

78 

3-14 

208 

176 

335 

30~ 

l,oH 

J7tj 

63 

170 

58 

5tH I 

~~! I 
:!~ I 
613 

2,8!9 I 

23,7 

24,6 

14,1 

23.2 

:16,4 

41,1 

~ till 
:) kr. 

56,6 

48,8 

49,4 

53.8 

;:l kr, 0, 11 S: IWI lä
däröfl', genheter. 

7,\! 

15,,1 

32,0 II 
20,2 il 
2:1- ,1 : 

9,5 

19,8 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

)(JO,o 

100,0 

Tab. 44. a-g'rllppens lägenheter g'l'upperade efter å r sh yran per m.', kategorivis. 

Ett kök ulan rum 

Ett rum ulan kök 

ELl l'um med del j kök 

T vå l'um utan kök 

Tva rum med del i kök. 

Etl nlm och kök 

T vå \'lim och kök 

Samtliga kategorier. 

Intill 
2 kr. 

41 

11 6 

532 

48 

751 

Absol"la InI. I 
2 till :3 h. o. S:mu w-
3 kr, l däröf\', 11 ;;enheler, 

112 58 II 211 I 
343 154 44 

[ ,l 14 3~ I 
o I 2~ 

216 ! 905 1,6.31 
151 69 268 

1,r,34 564 L 2,84!J I 

Relat'iva tal. 

Ill till 2 till 3 kr. o. ::i:ma W-
2 kl', 3 kr. däröfv, gcuheter, 

19,4 53,1 27,5 100,0 

17,1 62,2 30,1 100,0 

15,2 ,12,'\ 42,4 100,0 

30,8 3-1,0 34,G 100,0 

100,0 

;-;,1 il 

100,0 

32,2 I 54,7 100,0 

17,9 5G,3 25,8 I 100,0 

2G,4 03,8 lU,s 100,0 
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Af de omhin g 100 full.':l~lncli gl utfyllda frage-kol'l, som jag bekol1llllil rdlll innehafv<lre af 

slöl'I'e v:lnin ga\', Ilar för j,l111förelse Jll ed al'belarl5gcnhelcrna uttagi ts 78, representerand e vOIn illgnl' 

af en Uim li gei1 »hög» lyp, med fr :lll G t. Q. m. 11 lTll11, hV()l'v id j[l g rilknal köket 50111 Po L!. 1'11111 

och »öfrign utrymmen» tif\'cnlec1cs som ctl rum . . - b:nligl ralll igl lItlry(:k ss~ill omf'::llLa vi'lning':]I'Jl <l 

;dltsr, 4 t. o. m. 9 rum. - De minsta r,"lI1ing::u'n<1, G-I'umsrttn inga rna, ro1'O endast 6 till nntalel. 

de största ench!sl2. 8-nllllslii gcnheterna rol'O 28, 7-: 9- resp IO-rlllllsv:\n ingarna ID, J3 oth 

JO. TillsnJ)ll11illlS ]'epre~cntCl'a de allbil ej mindre ~itl 6:32 rum. Dö dcras :-,amlllnnbgda lGlnln 

lurtrymc1 iiI' 44·,2G2 lll.~, kOlllmer ~llllstl pil Il\'n rje rum 70 m.a, d. Y. s. ej .<;;;{[ l:lIlgl ifr:ul dubbell 

'-:;1 . ..;lo l" lurlrymd so m p .. i ett orrl iniirl. ~ rbeta rrul)J. Mcdel höjclen ~ir 3'~ 'J nio, medelgo l ryt~ n alllsh ~ I ,6 111.2 

F'(!I'clcI~ vi rummen i lre grupper: boning:'l"lIlll, kök ot.;h »öfr iga ulrymmen» lkorriclorer, :,c!"verings

rUIll lll. m.), r'-l vi följande lul"trYllldsmedeltal : boningsrulIl : G9,LI m .j
, kök: .j l. ~ m.ll, öfr iga utrymmen: 

8D .. 1 111.3 En be,..;L"illlrl lelldens lill ~t i gande 11Ifll"ymd lIled ökacll l"ul1lsa nLd vi:,a »örri g~ ulrymll wn , 

hvilk n:-:( luflrymLlsmedel Lal lredubblns I"r[lIl G (4)- l'LlInsvåningar li ll 10 (.s) -J"u lllsY;'ln ingal" - rn\n GO 

till 150 m. J 1 .. \1 ll\'a rj e higellhet kOllllllcr i IlJedcltal .j6S 11l"~ År.sh)' l"ilJl för dc 78 liigcnh elerna 

Ilppg,'U' till t:q·,'i60 kr.. eller 1,087 kr. per Uigcldtcl, l:H kr per runt adt 1,9 1 kr. per kubilolielel' . 

HynlIt per l· tUn . ..;[ ige r litet! . ..:lig;IJlde rUIIJ.-;flllL.tl, l"rulI l1 5 kr. rör li-rUJn.:iVCUlingar lill 14·2 rör 10-

rum sv:lIling<1r. 1 

l För cn nllöll1lli;:uldc ulreJ llillt;" af Ilyrli'sjJr i".hildlliJli5cn funlr;ls ell myckf'"t l!lcra Oll1falla llU e 1l1~1lerial än 
Upp,..aJaundersöknillgen.:ö. J:q:;" hoppas framdelcs i kUlll)Jaralh' bcly.:öllillg)",l fralliliigga Jc synpu nkter llppsn lallwlerialet 

sy nes mig kUllllfl gc. 
Dell förste. SOII1 UPpbll!it hyt"cioprisbildlliJlgclI , specicllt meJ hiinsyn till Jen relalil":l hyre:shöjden, till grundlig 

hehandl ing, iir BOCllEJ1, i den of\'nn, si~l. 1, omniimllda Basclundcl'söknillgcn, ulk. IS!) l. Han upp\"isade i delta 
arbele, dels alt hyran per m. 3 -"junker med stig-anJe rums3nlal. dcls att den lik::tledes sjunker med stigandc IllfLrymd 

pcr person (a . a., "idd . 20H-2 IS). H\'ad han s första rcsultat be triilfar, sa iiger det icke fult,.:Wndig lilliimplighet prl 
arbelarnes hoslads förll rdlnnden hvnrken i Uppsnia ellc!' i Stoc;kholm (se (i UlNCIIARD, (a . a, sid. 15), i ty all trerums· 
liigenhete rna i b~rla dessa stiider i g-e nom sn ilt iiro dyrarc :in l\·~rumsHigenheterJI:; . Hufl"ud orsaken till delta för .. 
hall ande tord c cmellertid rara all söka Jiiri. :lIt trenllnsliigcllhcterna ligga mera c;ell tralt iin b·'U"1unsliigenheterna. 

En lltH.lcrsökning af den relalh'a hyresböjdens förhåll<1lldc till liigellheLernas hlftrymd, på siitt som skell i 
Lab. 41, h"r, sa vidt jag lin!" mig hekanL, ej förut \'elt"liillts. Dess resultat s~'nes mi g p§ elt g<1nska. intressant !'otitt 
kOlll lJleltera .den Biicherska lagen .\! . - lh'ad belriiffar fr1igan om hyres\idens inverkan p5 hyreshöjdell, sa tarrvar 
dcn naLmligl\'is en niirmare undersökning iin den. som presterats i lab. 42. 

I'h 'ad beLrjjffnr lJ yreshöj(lens förhållande till .liden relativa luftrymdc rh. lufLrymdell per person, Srl iir jag. 
pr, grund af dc undcl"söknin gflr jag (Hi rom "erkstäIlL, öf\"er\yg<1d um. all dellIla »a ndra Biic;hcrska Jag _ icke håller 
strcck för de af mig undersökta nrbclarliigellllcl e rnas vidkommallde. eLL förlti:illande som emellcrtid hcro r pil. all de 
barnrib familjerna med Ila\urnöd\"iindi::dlel drifras ut till de billiga och relalil't rymliga förstads liigcnhcLc rll :t. -- Det 
förehdler mig doc;k ickc olroligt. all barl1l"ika f<1miljer under för örrigl lika omständigheler Iii bet<11a högre hyra iill 
smf t familjer , ehuru dcl torde var<1 s\'ilrL alt statistiskt påvisa. 

Jag vil l lill sl ut belona , :'ll hyrespri sbildnin gen iiger eU yttersL komplicerad t förlopp , siikerligc n livad dell 
relativa hyrcshöj dell betriilfnr ett ganska olik:u"ladl undcr högkolljunk\ur och nIIder lagkoJIjunktur. Siirskildl vill jag 
understryka. all dc öI\"erslag, som arbetarbosliidcrnas "iirJar för h~Talls bcstämmande göm öfvcr liigenheternas ul· 
rymmen. gifvctvis i hög grad iiro t:lj,ill:l. pa en hölt - Ilvilkel cmellertid ej hindrar) "Il \'issa lJcs\ iilJlt!a Lellt]enscr 
kUllna fa s fram genom insamling af cU nog stort sta tistiskt Inalerinl. 

,-



Kap , lII , De boendes rumsutrymmen: trångboddhet och öfverbefolkning. 

Liksom etl objektivt ollldönlc 0111 hyr::lIl :::i större e ller IIJindrc llyrhcl fÖl'ul ~~illcl' k:"lJl llcdo Il l 

0111 resp. higellh f! lcl'S l'ulJlsd imensioncr, :::;[1 kUllIW ri ide hell er Jl1ed lli.lgon större exaldhc'l bedöl iJa , 

i hvad 1ll[1I1 CIl higcnheL ~il' nornlall befolkad , lra\lgbodd eller öfn.'l'befolkad, förr:ill Yi k[inna de::;..; 

llöjll, Wngd och !Jrcclll. Siil'skilcll iiI' kiillnedotllCll aln lurtrymden nr stOl' vikt; ja man kan lI![\n 

b'clwll p:lsl::i, all angil\'anclel af, huru l11i.inga kubikm eter JllllrYllld som kOlllmer på hV:lrje boen de 

resp. sol\'onde, iiI' bos!::ulsslalislikens allra ('cn(nllasle uppgift, ty dtll'igenolll anges boslaclssl:lIldJl'clclJ 

P<"l möjligast exakta ::i{dl (jfr. 01"\',111 ~ id. 86). Mall kan Lo. 111. gCl ut ifrtlll. atl del ]1:1 experilllell 

le l! viig bijl' kunna ulrönJs, huru s I 01' luftrymd SO IlI linder \'i ~s<l gifna föl'ulsiiltnillgnl' 1Il ttsle fvrc

tinn<1s per personenhel I'äknndt, 0111 kke IJiils<ln sk all lida men, Flere dylika nJ~itllingal' Ila otk,,;;1 

gjorts, som det 5)'ne::;, hitliii ::; med mycket viix!:1I1de oeh ett prakliskt g;l ll ,<.:).;:a hegrnll sCldt I'csultal. 

Jag skall hill' kke ingC. p,-l nägon redogörelse d~irf'ör utan nöja mig llled all upptaga d01l nOI'Ill, 

som synes mig n'lra den föl' prakLiska behor lllest al ltlliinl antagna, 

Jag hal' stdund;l anscll mig kunna rtnlnga 15 111, ~ per vuxen person som Illinim i f'ord 1'<1 II Otit 

vicbrc gtttt nt ifl'Clll, all hvarje person örvcr 14 ch riilma:; som \'uxcn, som pcl'soncnhel, och under 

14 :u' lika med half personcnhct. l 

Del g;'illcl' alltså försl oelt främsL all utreda fördelningen mellHIl barll och VLlxnn, IJUI'LI den 

geslallaI' sig föl' lt\'o rje Wgenhetsgrupp f'ramg;"ll' af' lab, 45 j~11l1förd Illed tnb, 2 , Föt, hela sLaden 

'-11' barnprocenlen 28,1 o 'o, föl' slilc\sde1al'lla föJj<lnde: Förs l~id erna 37,9, Lulhagen :jO,5, Nya Svart

b~lckeH 29,3, J'-lIn gs~lllge ll 25,1, S\'<l.rlb~ickell 5l1,r, och Fj~il'dingen IV, 3, d, ", s, de sladsdclm, som 

upp\'isa de största hllshMten och den slmkasle pel'sonbesällningen (per rum), ~iro Ockstl dc P:l 

Illindedriga bal'l1 rikasle, 

För de (yra hufvudkalegorie l'lla ;'il' bal'llpl'ocPlllen följ<Jndc: r>Ll I'lllll och kök ::1 1,1 %, l vå rum 

och kök 27,9 ° o' et t kök ulan rum 2i:>,G % ett rulll utan kök 1;:1,8 % , P,-U,-lllanc1e tir egentli gen 

endast. all b<l.l'I1procenten iir stön e i ell mm oell kök ;'in i lv[\ rum och kök, etl förll;"tltande som 

dock förklrtl':1s genom elen lalrik::t förekolllslcll <Jf dels ~lldre bill'll, dels inhyrande, All enkel köket i 

1 Om de tyska föreshifterlli\. betriij'fallde lllinimifordringarna pa J'umsuLrymme se \'o~ KA LCKSTEIN, Die 
im Deut schcn Rdche el'lasscllcn Vorsrlwijten iibcl' Bnwlzltug U/al Bcsclut.O'clIhcitcon lVohtl Itllg CJl , uLk, 

1907, och för senare ål' Zeitschr, f. Wolmnngswesen . - Huru "personenh clen .. bör bildas är mlLurligcn en ga1lska 
omstridd frå ga , Att små !Jam icke bchöfl'a samma lufLrymd smiingd (per lidsenhet) som \'U",Jlil pcrsoncr lorde kunna 
anses som CH gif\'cn sak, Dcl rationellasle vare nalurligen all bilda en hcl skala af ålders- (och kÖlls}gl'upper med 
anlingen den "l\",na m<tnnen ellcr dcn nyfödde som konsllmlion senllet. l\len dels torde progressionen föl' Lostads
hchofvel icke \'al'O't dellsamnH\ SOIJ1 för niirings bchof\'et, föl' hvilkel dylika skalor uppgjorts {sannolikt Iilngs:lmmarc 



cj I'inga milli I ly;:;cr fi lllliljcl' Ill cd hunl Ilu vi red~1 11 af d011 föregående f'I',ull :-i l iUllIillg\:11 kUllIla l gb~a 

O$~ lill. l I.Jb b. 4(j-:;1 ;Hcrfillll \lS lI1edcll nl811 per::io lll'lI l lcler per b geltllol oclt per rum :::;Hlllllull

rymd OCII golf yla per pCl'sonenhet. 

ÄlersUIl' nl l fördel8 b genlletenla aell de boellde i gruJljJl' l' alllclll.: r uLrYllIllIel pOl" P81"801l

enhet. D elta har skeLl i lab. [J,2 l ldl :j.'j. J{ m"8ktilriser<1 s liigeJlltetcr lll ed under JO lI l. ~ per per

~u nen h e l 50 111 i ll ög gr.Hl o lillr~lddigal 10 l i ll 15 111 :1 som olillriicklign, 15 Ull 2U som n{lgorlullcla 

lill riickliga j :W till 30 SOIl1 t i ll råck li ga odl IllNl minst 30 Il ],:> som rulll lillr;"l\ 'kl iga, ri l vi del I'f's ttl 

Ud, som I'n1Jllgi'l t" tl f prol;cn l sU lllJll i.1 llsUil1ningal'l la, :::; ic1. 130, 

fur hoslflllslJeIJUf\'cl; rörande ulika kOllSlllJl tiOlli:iCJJhcle r "c al"!, ." J(ollsnmtion _ i J{andlOu . d, Htf/(t l stclIiS, ::l :e upp!. , siir,,;k. 
,,;id. 1~4-), dcls lJl[1 del bell"illa,,;, ;tU luflmälJJillg;lr liJlr~ickligt cIl"ckLiva nU lIIutivcra cn dyli k lilcra uU'ornlfl,t! lIppdeln ing 
klllllla kOJIIIlI<l till sliilld, dels lorde ,,;luLl igen ell mcra :;rur metod för hildande a f per,,;oJl enhelell var<"l Li ll fy llesl 
görandc !"öl' prakliska behuf. Sy nnc l'i igclI uliigligt iiI' emellertid, alt [tlu crs:;rii ll seJl 111 1;'11:111 lJa m oc lt vuxll a i oli ka 
hostadsstaListiska arlJCtcn ickc iii ' den$aH1Jll<l . All j.13 "nit l,j, ar beror ]Jrl m<l nga skri !. Först Ud l friill l~ l SYIl CS dCllna 
rdJersgrii n:- V<l r:\ dCll a lh llä nna:.l antagll a, Vidare liar den <ll l\'ii ndts af !\ EY -c\Blm(: i 11 :311;; S(ockhol m,m1ldersökning 1H
I"Cll som i Bri'IlIC11Undcrsöi."JlillgcJl . IJvi lkclI sellal"C jng a nSCl" I'al'a cn af de allra fÖl'lliiml iguslc bosladsun del"sök
ni ll ga l'll :l och af 11I [1I11)a ,,;kiil lin ll et' sY Il Jle r lig-cll liinlpli15 all all\'iill da,,; lill jiilllföl'clse mcJ Upp,;a laul1uel'sökningeJl. 
Sl ull i15e Jl kan del ra ra friig,l , um icke 14· -iu·sgriinsen iifl'Cll ur de n sYlIp unklen ii I' mycke t liimpl ig, alt s tadsarb ela l
bal"llCll just vi,1 den lidcn börja l'örtjii ll <l ~ill uppehälle, ufta kallske l. u, 111 . d;. JlyLta fnl n heml llC'l FÖl" 15-<\ r:;
gränsclI skulle möjl igen lala (len olllstiindighelcn, atl denna b'l'äns spehll' cn slo r rol l föl' dCIl sve nska hefolklJill g~

~ latisLikcll. - f(ll'lskj ·OtICllllldcl'8ölmingcli Ilal" an\'iindl sig :lf 10·al',,;griinsclI, likas;; Allgsbw'gsU11dersölotillgCJ/; 
UU Il~OL\HD hal' i :.in Stock holmsnlldcrsökui11g räkn"t ham ll ka mell vuxna, likas:. Linköpi11gSJOldc1·sölmil/gCJl. 

I JcLta sam manhang torde förtjiin:l. llppmiil'ksammas eJ) af doktor p , POIlLMANN i :-3öderilam n i H ygienisk tid
skrift för 1909, hiift. 2, publicerad UPPS3 tS Socialhygiclliska st/uller ;, bosiac/sf1-ågmL Dr Poh lma nl1 ha r mätL och 
vagt oo·t, småskolehal'll (i Söderham n) S,1l1lt tillika uppmiill luftrymdcn i dcras hem och div iderat llell med antalel 
per,;onell heLcr, hvar vid !Jam under 15 är riikllflts ~om hal f persoll en heL 

Resu ltalel ]'lcf följalltle: 

Luflrymd pel jJer~OJI - .\u tal under DemS ll1 cdel - Uera" medel· 
en het. sökta IJa 1"l1 . vikt. ki lo. län~J, erll , 

1.ltlller 5 m. ,l ~ :.l , r, lj,1.1 
:; till IV :)1 ""2~ . 7 13 1. , 
IU 15 I ~u :h! ,~ I SH" 
l :') "O 1 ;~S 3lh 1:::3,1 
:1U HO t :)3 ~'t,1 1;·W, :, 
;{I 111. 3 u<.:1i diil 'ö l'l'c r ii 30,<1 IBB,\' 

He:. lIll a lcl ,;~IIC,,; llli O' vara :-Y llllerligcJl illll"c,,;:-allt - ;\lIla Iliilsl:,ulIl llli t;" l'eterlig":lI IIUgOl1 dyl ik under,,;ök
Iliu t; (lllCd IIppmiil;lndc nf IlIftrYllldcn ) aldrig lörul fÖl"claO'it~. TalwllC Il sYlIe . ., böra lydn" diirhii n, alt sa Jä ll g'e lu ft
rY"1dcll pcr per"ullcllhet (" l'crso ll ku],CII ») undersliger BU m.'l , :; :! iiI' il'ra;:1\"ar::lIIdc lflrl)elflr)bf'folkni ll gs a llmlinu(I l ej"
ll(ld~SIfL1ld(lnl $\ lug, all icke ens dell f,\'si,.:ka ut\'ccklillgen Il ar ,,;i ll fulla kral'!. Del \'O l'e i högsla grad önskli gt, all 
dylika undcl',,;ök lli llgflr - i .~lölTC olllla ltnillg och Incd aklgifl'; llI de på de n all ll1 ii ulI:l lIli ljÖll .- kO!ll llle Li ll SlCl lld pr\ 
Ilere ul'Ler, :-:'kulJe dr Poldmann s re<:ullaL i ltu t'1'1.1dsak bckriilta sig, "k ulle man ha all ol',,;ak alt k ~i lll w ,,;ig alarmerat!. 
ty "om jag sll"rl ska ll \·i~;\. iir Illlnst HO 111.3 11l fl rymd pcr personen hel e l t~ ul l') rnmc, som cnua,,;L kommer el[ ml al 
,Irbelare lill godo. M öjlig/vis ill tl ucra,.; :::iödc l'l l:lm u!;rcsttl lalel af specie ll a omsLiilldig li elcr. {En jiim lörelse mcJlall 
bal'l ltll,,; krlJJlI' "torJck od l l'Ulnlni:lI;; allla ! 11(11' r:il\'it ell rClIl IIc;;ali\' ! l"c"llllal. (l. II, "idd, l!)~J - 11 l ) 
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Tab. 45. samtliga lägenheter boende barn under 14 år, 
stadsdels- och kateg·orivis. 

Eu kök Ett rum Elt rUin Tv il l'1I1) I Tva nIO I Elllum T rii l'llll ~:lmtli!! :1 
~L:ld~ilel:lr. uta!l1'l\In. ulnll kilk. med del utan kuk. metl del och kök och kök ble: 

I i kök. i kök. I ~oriel". 

(,ulbagen G 123 132 

Nya SV:lrlbäcken 2'J :32 470 86 620 

Sval'lbäckcn . B4 20 210 108 374 

Fjärdingen 16 19 82 4b Wl 
Kungstingen . 15 21 10 53" 10 1 691 

[ 1'Ö •. st'ldel'na . 57 73 736 66 939 

J-Iela staden 147 171 18 20 2,156 411 II 2,\125 

Tab. 46. Personenheter i medeltal per lägenhet. 

Ett kök Eu rutH Ett mrl1 T vii rum TI' ii rum [ Elt rum T v:"! 1"lHn !l sa.~lltJi g : 1 
utnn rum . utall kök. mcd del ulan kök med {lel och kök. och kl\k lagen-

I - I i kök. heter. 

Luthagen L, 

I 
2,. :I,., 3.f' " :l" 

Nya Sv~rlbHcken 2,. 1,7 
" 

;1., 2. 0 
3,:1 4.:\ :!,9 

SV3.l'tbäcken 2,f. I 1", '" 
2, 1 2,7 3" 2" , 

Jo'järdingen . 2,7 

I 
I,G L, 2 .• 2,s :1,1l 2.1 

Kungsängen 2", 1,G 2,.1 2,!l ~,I 4,0 '!.9 

Förstäderna 2,G 2 .• ~ .. 3,.1 4,.9 :1" 
Hela staden 2,3 l" t,2 '.!,., 2,0 :l" +,0 :!,ll - ---

Tab. 47. Personenheter i medeltal per rum. 

I Ett kök EUmm Cllllltl1 h,', ,nm\'I'," l' nm ElL lum I \ l llllll l samtli~:l l 
:-il:ld~dcl:lr. utan1"lllll. [lltan kök. med dcl ul:lll kok med del o,.-.h kok oth kok blc , kuk I kok l] gOllCl 

I Lulhagen 2., .. 
I 

I s ., I s 
Nya SV,'"ll'tbilrkpn 2~ \ 1. 7 ' . L, I Ji: I " 1.11 

I 
Svart bäcken . '2. ,. I, :. 1 .~ 1, 1 l " 1,.1 
I"jät'd ingen 2" I., l." 1. " 

1., 1. :1 1., 
Kungsängen . 2 ." l.,; 1.< I " I,G 1,.1 1." 
Förstäderna 2." '2, 1 I ~. , 1,0 I . , I" 
Hela staden 2,3 1.7 1." 1,:\ o., 1, (: 1,3 I,G 



Lu lhagen 

Kya Svartbiickrn 

Svnrtbiickcn . 

F'j ~il'dingcn 

KUll gsii.ngen 

FÖI'städerna 

lIela sladen . 

Sl:ld sdc lar. 

Luthagen 

Nya Snu"tb1icken 

Svartbäcken 

F'jLirdingen 

Kungsängen . 

Förstäderna 

Heja staden. 

Luthagen 

Nyn Svnrtbiicken 

Svartbiickell , 

Fjärdingcn 

I\:ungsiingcn . 

Förstäderna 

Heb staden 

Tab. 48 . Medelluftrymd per person. 

>o, J 5,'1 1!1 . Jfj ,l '.!I .• W.:, 

13 ,7 l n,,: !'l~ , " , 21 .• W. II ID ,I; 17,0 

11 ,'1 18 ,8 !'l:i. 23,0 20,0 2:3 ,-1 20 ,1 

I !~,O 19" , l~ • ~ \ I 
21,0 23,3 20,li 

13,11 1S.f> I i ,Jl 1(i.G 2 J ,G 21.7 20.!J 

10,1 12.8 
" 

15,1 18,3 15,2 

12,4 17,s l~),b 18.' 21.9 IS", 21" IS,f> 

Tab. 49. Medelluftrymd per personenhet. 

E.u kiik \ E LI rum 
utnnrUn1. uLnn kök 

2~ ~ 16 ,:, 

15,0 18 .0 

13, ' 19" , 

15,8 20,7 

J5.8 19,2 

12 ,0 15,3 

Il" I ~,f> 

ELL rum T dl rLlI1 1 TI'[1 nltl~ Ett rum T va l'U II' l:-:anlllj gn 
med del l k"k med del I 0 .1 k"k oc h kö k kn.~cgo· 
i kök. (an o 'I kök. (1 U neJ'. 

I' . 19,'1 20. 19", 

4:1 .• 14, . 32., 20,u 23,0 19,9 

33 , 23,& 23.'1 26,1 22,9 

);-'-' 2J, 23,2 27,1 22,s 

13.9 19,' 25,! ~4'Jl 2:~J9 

l: ., 19." I 23." 18,7 

17" tU,9 ;12,9 I 21,9 25.2 21,& 

Tab, 50, Medelgolfyta per person. 

~, .. (:i,3 

5,9 7,0 14., 

4 ,' 8,2 H " 

6" 8" 7, 

5,'! 7,8 G,o 

4 ,8 5,5 !l_I 

!),2 7,,! 6,f> 

'. 
&" 

9,5 

'. 
7,1 

7,u 9., 

6,' 
6,7 

S, l 

8" 

9,!) 

7,6 

S,!l 

9,1 

8,0 S,l 

6.3 I 7,'1 

7" J. S" 

6" 
(j ,8 

8" 
8,9 
7,9 

G" -r-;,;--



Tab. 51. Medelg'olfyta per personenhet 

Stadsde lar. Ett kök Elt rum Eltdr~ll~ 1'1'\'& l'lIIIJl'\'~ l;u,n; 1 Elt rum T \'fl rUlIl ll HCIU sta-
nlanru1l1. lilan kök. n~ ekök~ ulan kök, m\~k~ J och kök' loeh kök. den. 

10,8 II 7,0 
8/, 7,!.I 

Luthagen 

Nya Svart bäcken 
0'0 

7.11 7,'J O., 14., lr", 

Svartbäcken 5,{; 8 ' 1 * 9 , 9 ,2 10,2 n,l 
10,6 H,I! Fjärdingen 6,D 8::: I j,: l:" 9,3 

_~_~~_.lr~l_s~_~::_;:_~_~~_' ---+-_:-'-::-i--~'-:: l~''':-i_S_'_' --'-__ --.----'~.!.:: :_:_...::"'::;...: II ~:: 
7,9 7,., 1 S" 1-1" S" 9.1 Si' Hela staden 6,0 

Tab. 52. Lägenheterna och de boende grupperade efter lnftl'ymden 
per personenhet. stadsdelsvis. 

Slad,<::elebr. 

~~nt[\l Uigc11hefcl', i hvilkn de I I \ j l (, r I "f ]JoclHle förfoga öh'cr en Jlll.ll'ymd r Il a ptTSO?H'j' 01' og-all( e over 
per pcrsoncnhel "f Sl~;~~~~~ en 11Iflrytnd Ilet" perso ncnltet:lf S\\l~\~~l:l 

~tiJl I ~It J~II 20 LiJ; au .t,a
l 

he"'le r. illtill IU ti~~ till 20 till

t

JU .~JI a 
110 m 3 I ~ m,320 m. ~ 30 m, 3I di~~Ö}\', pO m, ~ 15 111.

3 :lO m, '\ :~O m,~ dä~~;I' ," 

LlIlhagen 61 24 21 41 22 1! IU 1 34 1 12~ I IO O 12 D 4 ~ 433 
Nya Svarlbiicken BD I I', 16b 181 108 6U 178 1 51 2 640 56l 221: 2,118 1 
Svat'lbäcken 35 81 12G 217 165 624- 14 0 28fl 40·' 56:0

, 34:! 1,74-0 

~Jäl'd;ngen 1541 ' 72 11 1> 83 11 aZ615D I 152 233276 1 154 S74 

I 
Kungsängen 311 12 : 144 271273 834171 47i !. 550 I 87,s 67:

0)!! 2,75]'1 
_"..:Ö"-r,,,la,,,·dc:.el,,'n:.:a.-,--c-,-,-,,--...:5:.:~~1 --,-14:..:...1 ,---:1:.:4:.:0_ 2:..::02 90 631 no 724 615 666 197 2,477 

Hela sladen I 187 1 öH l 671 11,03() l ~I II 3 , 1!:~ 86Z IZ,282
'
Z,M2

'
a,071 1,631; 10,393 

Tab. 53. Lägenheterna och de boende grupperade efter luftl'ymden 
per personenhet, kategorivis. 

St:ld~delnr. 

Ett kök utan rum . 

Ett l'um ulan kök 

Ett rum m, del i kök ~ 

Två rum ulan kök 

Två rum m, del i kök 

I Ett rum och kök 

Två rum och kök 

Antal lägenhdc1' i hvilka de ' I .., f II 
hoende förfoga öfver en luf'trymd t\nlnl pcrsonei' forfognnde ö ler I 

per personen het af' Summa en lullrymd per persollenhel al Summa I 

I

'ä"en. pe r-

i~J I Ila till l 15 lill 120 lill l:1U Hl 'SI hgler. intill Ila till , 15 til l 120 lill l1::U In .

J 

sonel', la m, 3 15 m.3 20 m.3 30 m,s (];~~~\" 110 m," 15 m,3-:20 m:1 30 m,J di~~}1 

GI 

5G 

131 I 
" 

~8 1 
30 

44 

6 1 

396 

68 , 

.17 

10 1B 

fi43 4t37 382 I Ji47 1 , 7B~ 2,16-1 I, l OG Il.!):ll 

11 3 107 199 , 390 I 53:, 342" 1,,1,71 

~n~lägen l~e ts.kat, ~ \ !'M I 671 1,0:)(1, 741 862 1 ~,28Z 1 2,5!2 3,0711,636 110,393 
Ii 
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I 

I hög g'J':1d I Nilgorlulld;1 
Olillriick· Till!'iil'\.; · vom till- I S l n d f: (] e 1:11' otillriick · 

I 
l illriirk· 

ligr .. 
li gn. li ga . li ;'::l. t'ii('k1iga~ 

Lulhagen ["~ 21,0 I B.'I :1f'..0 10,3 

NY:l S,'arlbiir \.;f>11 /: ,4 l R.1 ~ 7 ,.1 29 , ~1 17,1; 

SV:11'lb~icken r' ,1: 1 :~. 'I 2().2 . :H,!! 26 .4 

F'jiirdingen 4,G 12,r. 22. 1 ~f).2 ZfJ.r. 

Klm gsängen 4 .• 1:1,.1 17,:1 ~2. " ~2,_ 

FLirsUidenw D" 22,3 n", :~ l ,7 14.3 

HeJa sinden ;\9 IH,~ 21,4 W! ,7 ~!l ,G 

O,jiimflirligL ;:;;'imsl sl;"I!' nllts;"1 F'örsUi dern:l, SOIll inlar ftwsl:1 1'1111lJllcL i !J ;"lrlfl dc mrsla kolutll

nel'tl;!. sis ta i dell femte kolumn en od} ll~ls l sis trI j elen ~iiil'dc. I~j mitldre ~in R I,,, % kOlllmfl 

under lllinillli gr~ill '''(' It , II11(l c l' d el ::ttl rör li eb s laden motsvarande l:l] ~ir 22,3 11 0 Som Il:!' 2 efle r 

F'ilrstiid ct'll.1. komll1er i den första kollllllllf'1l NYfl Svarlh;·ickell. men sn llll1lanslils de hiiggc fÖl'sfn 

lill ('II, kOllltller Lnlll clgell 1l :lgol före Ny:l. Sv,'lI'lbiickrn Jl1('d 2(;, 3 % re;:;p, 25,1 Hi o olillr~lc.:klig<l 

liigcnhcler, A ,'lndra sidan SUII' Lulh;lf!en 1(lllgt fr;llllolll Nya Svnrlbi'lckcn i fl'Clga 0111 de afgjol'dL 

lillrii('kli t!;l ];'i gcnhctc-rnit. Af dc ttlerstClcnde Ire ~ t;)d sclc bl'na inl:1!' Vjiinlingcll s;'lI illvida elen 

h:'i ;; l n sl:'illnin gen, ,..:om den s:hiil förelel' den Illinsln procen len oli lll'iieklig:l. liigenhcler, 17,2 % 

111 al 17,f,()/o fOr Kungs:'ingell oel l 18,6°/0 för S\,:1I'Ibäcken, so m ;'i['\'cn ifdlga Dill elen fj:'irde gmppcll 

(Iillr:'ickl ig<l) sl(I!' h:'illrc :'in de LV:'I :111(11'<1: i (len Ilögsln rtlngkbsscll ;Oder m ~lste elen Iriicla ti ll

hakn r{f]' b:'lcle Kungsiingen och Svaribäcken. Kungsiingen inlar den h~i s t:l. sl:illningen <If de trE' 

i b~l d e den fÖl'sta och elen sista kolumnen. 

I ,~tt iinllU sln rkal 'c inll'yck af öf\'crbefolkning 1',11' 1ll:1 Il , Olll n1:l1l riiknfll' II1N1 per,;;oner i sIiiI

II"I fOr Illed Iii i!el dleler. Om Sa lllll1:1 he teckningn !' nllriintl:1s kir\'icl "::'0 111 föl' liigPllhrlern:l - n.lIls:"1 

Illldcl'röl's l:"ldt orden: boende i, fet vi följ::lI1cle resultat: 

S L:t d" (I C' l :t r, 

LUlh;tgen 

Nya SV(\J' tbiicken 

Svartbiicken 

Fj~irdingell 

K ungs1ingell 

F'örstädel'lla , 

Hela staden 

I 

I 

hög grad Oti l!riiek-
olill riiek, Jig:t. 

liga. 

7,9 29,6 

8,< 24,2 

8 o 16.1; 

6.7 J 7,4 

6,2 17,3 

11 ,5 29,1 

8,3 22,0 

Någorlnnd;\ 'J'il!riick, Fullt till-
lillrii ckJi gn Ji g:), riickJign, 

23,1 29,7 fl,. 

:,iO.l 2(;,6 10,7 

20,2 B2,a I D,_ 

26.7 ä I,r. 17,(; 

20,0 :)2,° 24,5 

25,!? 26,4 8,0 

2:1:,1i 2~,5 15,7 
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.\r hela ;; ladclls arhdctJ'rolklll~itJgd lefvt.'t' följaklIigell Iner ;itt 30 °/01 d. v.::; Itiira ti ll, under öf\'e r

befulk!Jing ot:ll ytlf'rlig"<trt.: horl,tL J/ .J ulldel' l!llda~l It :tgorlullda l illl'redss lilll ai!de ULI)' llllll Csförh,tllandcJl . 

I Färsliiderna Jerva Illcr iill 1·U °'0 LlIJllcl' öfverbefolkn illg och l'nclas l lI :lg'o t InCI' ön l /S und er tilJ

rred::;::;Uillande förltM l<1l1d(;ll. Bii ::i la födJ ltl larHlelJ Cl sy nas i dd hela va ra r[Ldamle j Kun gsLingen, 

tltlr endast 23,,, % ilf mbelat'ne terva under olillfredssUiJJallde uLr)'Jlllllc:dörh tdlan clen och 56,5 °/0 
under afgjorclt lil!fredssliillundc. 

Föl' de olika lägenJl el~kategorjerna ler s ig ulrYlIllll e::; /"ritgan IIJ t:d ,ul\'iilltlailde af Sa tnllJa ill

del IIi Il g' pil följ,wd c sillt. 

för h\genltelerna: 

L iigelllietskn tegorier. 

Ett kök UL,Ul rum 

EtL rum ulan kök 

Ett rum med del i kök 

Två rum uLan kök. 

Ett rum och kök. 

T vå rum o c h kök 

l hög grad 
olillräck-

24,~ 

9"1 
17 ,iI 

8,3 

;$,3 

.0 ,:; 

Otillrih:k- ; .\fagorhwda I 
li gfl . tillrä ck li gll. 

26 ,0 20,5 

19/ 22,[ 

17,9 17, !) 

II , I 16,7 

15,5 2 1,5 

9, .\ 2 1,3 

T illriick-

li ga . 

17 ,2 

32,1 

2 1 ,~ 

27,8 

34,G 

:35,5 

Fu llt till· 
riicklig:l. 

12 ,1 

17,4 

24 ,9 

36,1 

25, 1 

33.; 

SåSOlll man af de l tÖl'cgt18nde kUllde Yiinla, rall cr del \'i.il" ::. l,l llli~~rörbttllalldel i enkelköken, 

med ej mindrc iin 50 % öl"vcrberolkad e Ui genhele r mol endasl 28,.\ ufO bland cnkelnlllllllen, 18,8 % 

bla ttd rum odt kök oell n,; % blillHl l\'t\ rum och kök. För dc boende lel" sig proc:enlsam-

ll1ansUlllningen Sil: 
1 llög grad 

OLillriick- Nagorlulldil Tillriid- Fullt till-
],ii gt·1l 1I ebbleg"orier. otillrä ck-

liga . t illrii ck li ga. liga. rii ck li ga. 
Ji g-a. 

Ett kök utan rum H8,0 30,1 l 7,~ 9.0 fl,o 

Ell rum utan kök t 7, .[ 26,:, 22,9 22,1 10,5 

Ell rum med del i kök 28,1 25,., 16,9 16 ,9 12,7 

Två rum utan kök 20,.1 16,f> 20,4 26" 16,; 

Elt rum och kök 515 22 ,s 25 11 31,1 16 ,0 

Två rum och kök O,, 13 ,D 26,~ 36,5 23,2 

Icke mindre ;ill 68 u/o ar de i ellkelkökell boende disponera alllsa öf\'er en alldeles oli ll

ri"tcklig luftrymd, under del all motsvarande procenllal föl' enkelrummen, rum och kök och lv[t 

rum och kök öm 4,4· u/o, 28 0/0 och l BI~ 0/0. 

Del i en olillriicklig lufttillförsel be.sI [LCnde bosladseli"tndet kan lydl igen vara rörorsak adL, 

antingen ar aU ilushtlllel iir stort eller ocksc"l af all Wgenhelen är liten eller ocks[\ af b;-ida dessa 

orsaker. Del kan synas likgilt igl, hvilk endcra orsJkeJl som ii I' miisl v[dbnde, men så i.ir i sjtUfva 

verket itl gn lULJda rallet. T rii l'lorn kundc IIHl Jl med fog påsl<1 , all den bos l adso tillr ~i c kli g!J e l , som iir 



framkallad af, all IJostadsulr)'1I1mClIa ~lro föl' ~ 1Il{1 , Lir af eli allnall ~lI·t i"111 den, SO Il] bero r p~t , 

~11t den i boshiderna inll)'sta folkmLingden ii r för sto r, ])cn förra arten bil;)]" jJg för enkell lclells 

skull rör »Ircingboddhl'f » dcn senare för »äf"veru e{"o ll.-l1 i l1f/'>. Naturli gen tu· del alldeles omöj ligt 

all draga någrfl nxn grklnscr emellan »tri'mgbodcl heten » och »öfverbcfolkningen », men för praktiska 

beltof tir en ilf\"en grlllsl\<! llypolc lisk gruppering alldeles lillriickli g. l CIl labell 1!fII" jag gnlppcrat 

samtliga I~i genh e t e r efler synpulIklel'n:l.: an lal boende, lolal luft rymd och lun rymd per pcrson enheL 

S~lllllmll1sUiller jag först flen första och tredje s)'npunktell i procen ltal, mr jag följand e labl fi : 

Anlal boende. 1 hög gTad Ulill" 
OliJlriick li ga .

1 

räckliga. 

1 person 2,3 

2 personer 2,' 1 1,13 

6,8 13,G 

8 ,6 18,3 

9,<, 23 ,1 

10,2 29,6 

8,6 48 ,3 

och flere 24,4 44,~ 

NilgOl·1u ll da T illr;id-
lillriit.:kliga. liga. 

1 1,8 40,s 

18, 1 32,s 

17 ,8 35,3 

27,b 33,8 

30" 3 1,6 

33,3 25'0 
27,,; 15 !~ 

25,6 5,8 

Fullt till
räck liga 

,14,1 

34,s 

26 ,9 

1 1,8 

5,3 

1,3 

Bättre illustration pt'1 husht'dl ss torlckens betydelse för bosladsolillriicklighelen kall man knap

lXI st begäJ"Cl. - Man må OCkS:l komma ihåg, fltt \' id lI personkllbens» bertiklling riiknas endast 

med personenheler. Hade så icke vmil f::d lcl, skulle nalul"li ge ll progression eu varit ~innll myckel 

s{[l rkarc. - Uncle r del att [If hush .. \l1 med 3 boende ungeritr hvad fenlle få r Mnöja sig Illed ett 

alldeles otillräckligt ulrf lllJn c, klllllla ~1f hllShc'dl om 5 personer endast 2 af 3 disponera en ti ll 

r;ick ligl stor lägenh et och af hush;tll med 7 personer icke ens lI var <l nn::1ll Sammanställer jag 

liigellheternas luftrymcl meu lurlrymcl en pr per.':iOnenllet, får jag följande procen tla bell: 

Ui gellh elerna s lolala I l hög g'.3d ] Otill- ] N"god,mcb I '!';II,·;' ,k- ] I'UIIl UII-
luft rymd. I otillräckliga. rii ckli ga. lillrilcklign· 1 liga. räck liga. 

I ,--
Inlill 20 m' 32, 4 1<1 ,8 5't,8 

20 till 30 18 '0 28,9 2,3 50,8 

30 40 , 10, 7 2 J ,7 36,G 2,3 28,6 

40 50 " 7,5 23,1 J 9,9 36,6 13,0 

50 , 60 , 2,' 23,7 28,5 38,6 6,0 

60 , 70 1" 13,5 27,3 32,8 25,1 

70 80 10,8 25,0 36,6 27,G 

80 100 6" 14 ,0 38,s 41,4 

100 120 1,3 7,3 34,3 56 ,2 

120 mS och däröfver O" 3,6 35,7 59,8 
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Såso!!! sYlles, fö reler icke dl'lIl1<-l talJcl 1 eli lika r egelJJLfllclelJ prug-rt:'ssiul l .sOII I dCII 1'öregtIClllk:, 

i ull sY llne rhe t icke i ]abellens öfre del (de min slel WgcJlhclen w). S,-Ullrlla ll ::ilii llcr jag slutligeli 

antalet boende lIled liigenh etcrnilS luftrymd och <Inger dessulo l ll rö j' hV;IJ'jC grupp procentet! lilgclI 

heter llled under 15 ma pr personcnhel, mI' jag följande pl'ocenltabcll: 

Liigenhelerna i 
slorJ eksgrupper 

efter luftrymdelI 

Intill 20 m:1 

20 till 30 

30 40 , 
40 , 50 

50 60 

60 , 70 

70 80 

80 , 100 

100 t 20 

t 20 m' o. däröfv. 

64 ,8 (>O) 

50,8 (o) 

28" (o) 

12,1 (o) 

ll,7 (o) 

2,fI (o) 

3,; (o) 

2,!J (o) 

0,9 (o) 

0,9 (o) 

H II S ]1 å II e Il i s lo r l e k s go r 1I Ii il e t 

8 o. flera 

I 
20, ,'(100) 7,1 (10") 5," (10) I t " ('00) 

2·1. :. (lll) 14,4 (lOO) 7 ,f> ( 100) 2,3 (IUO) I O,f> (100) 

1
~117'O (71) 10"1 (100) 5'0 (IOU) 2,9 (100) a,f) (100) 0,5 (100) 

36,6 (o) 2 1,9 (2~) I~ 7,2 (100'\ ;j,i (100) 2)11 (100) I 1,7 (100) 

26,., (o) 23,0 (o) 2t,' (",) I~ .5,', (100) ,j,1 (too) I t ,s (too) 

I 

22,0 (o) 2't ,' (o ) I 20" lO) 14,0 (,,) I_~ ;J,3 (ss ) 3,3 (100) 

18,2 (o) 2 1,s (o) 2 1,:1 (o) 14 ,2 ('1) 9,7 (19) L~ :1 ·L (100) 

I 
15,' (o) 27,; (o) I 20,3 (o) t 2" (o) 9,9 (,) 5.' (<3) I 6.1 (,,) ,---- 1 
t 5,5 (o) 23 ,0 (o) 22,3 (o) 16,3 (o) ~l,o (o) 6,9 (o) 5,0 (SI) I 
t O,; (o) , 20" (o) , 16,1 (o) 2 t ,., (o) t 5,' (o) 8,0 (o) 7,1 (lO) 

T abe ll en visa r på el l ga ll ska tlskådligt sätt, huru nära arlJelarne i del s lonl hela anpassat 

sina bosladsutrymmen efter familj ens storlek. I de a ll ra minsta ltigenheLel'l la -- under 30 111 3 -

~l l' ensa mboendet förh{il'skand e, i n~i s ta storlekskategOl'i ~i r 2-PCI'SOllhushfdlel n{lgol slal'kale än 1-

pCl'sonhushå lletj till sa ll1lllnlls ulgöra de 63,7 %; i n ~isli'l ~ 1i·0 till 50 111 3 har 3-pel'sonh us

hå llet ryckt upp som n:r 2,. och äfve tl 4-personhushållet kOlllmer h ~i l' före J-pe l'sonhushållet. l 

del hel il företer denna s torleksgrupp en s ifl'el'bild, som icke alllful' mycket af\'iker fl'tm dell, SOlll 

fås af sam l1i gn sto rl eksgruppel' lillsammatls lagn:l, r\ tmills tO!lC }11' den inbö rdes ordningen Illellatl 

hushållsgrupperna - ener medlemnw1'lles illltnl denSil llltlla. Det kan rn;l häncln j detta sam-

manhang va ra af ell visst intresse [lU pilpeka, all 40 n13_ griin ~e ll ~{l till vida ä r af en viss be

tydelse, som enrull1sldgenhetcrna utgöra lInge ritr '!. / .~ af dCB n~trlna s t u lld re gruppen, 30 till 4·0 m\ 

men tvil rllmslägen heterna ungefär l/S af el en nä rmast örrc, L GO~70 Ill J-gl'llppen hal' så 3-per

sonhll~håll et ryckt upp som nr l , l·.vilken sht lln ing det bibehåller, ~in d a till s 5-personhllshållel 

plötsligt intar första rumm et, j den a llra högsta slorleksgruppen, 

Ski lj er jag nu de liigenh etsgrupper, där dc olilll'klck li ga lägenheterna äro i majoritet. gellol lL 

ett tjockt streck från de öfr iga, mr jag två nagot så ni.ir lilw s tora J'utfä lt, åtskilda af en fullkom

ligt regelrätt tl'appstegslinie. Bulorna ofvanför de öfversta trappstegen representera el c tningbodda 

lägenheterna, ofvanför de nedersta de öfverbefolkaclc Iiigenhe tern a. Ju nere rulor orvanför ctt vi ss l 

trappsteg en viss grupp ligger, ju Ille r svå l'artad Lir öf\fe rbefolkningen resp. trå ngboddheten i 

dell gruppen, 
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Aler.-;t,It' llU end;]:;! <tU I-i II II fl, livar gr;"inSL'll Il!cllUII öl\'erbefu lknitll; uch Il'tltJgboddllcl sk<lll 

dru gas Tydlig lvis böl' ltushållcb s lorh:k [agas lil! ulg(\tlgSpU1Jkl rör grfilJslixcl'ingetl. Aro hus

lii'illclI »smCt aell bostaden ~\Ij(lå olillr[itklig, då hal' jilg Illed »lrtulgboddhet» all gör,l, äro dC:! .-;lont, 

då beror otillr~lck li glie l cn pa »öfverbd'oJkning». Al' slulligclI bostaden till den grad ol illl'iicklig !'ör 

e ll stort hushrdl, aU de ll vore olil lrHcklig, L o. m . 0111 11U:; ll ållcl vore lilet, L1 tl hal' jag all göra 

Illed btlde öfvcrbef'olkning och Inolll gboddhel, men d;t öf\'c l befolkningen här !l:1LLlrlige ll är del mi ss

förh;odJam!e, SOItl tt'iider j forgrund en, kunna Lifven dessa liigcnhclcl' räknas som öfverbefolkade. 

Föl' större öfverskttdlighets skull meddelas htir nedan en tabellsalllJlla nshillning al' endast 

de otillriicklig<:l higenheterna - i obsoluta lal - - och med den fÖI'Llndrin g, nU luftl'ymdsgrupperna 

ordll{ds sJ, oU dc slörsta storlekarna kOlllma örversl, dc minsta nederst, och Dll vidare de lvCt 

första och dc två sist;) grupperna sammanslagits. Pi\ della s~ilt I','u· tabellen fOljond e utseende: 

Lii genh ete rll:l j 

storleb.g nlpper efter 
luflrymden. 

100 m<l och diiröfver 

80 lill 100 

70 80 

60 " 70 

50 " 60 

40 :'0 

30 40 

In till 30 

Samtl iga grupper. 

13 IOS 

)()S 

J-I llshållen i slo rl eksg rllpp er 

13 I g 

30 33 24 

19 36 20 13 
;)0 10 I g II 

64. ;jo Il 2 

l:l:{ l-I-l 10:l 78 

10 

19 

10 

18 

66 

::;umma 

8 o. fl. 11
1
1llS

h1i1
1. 

13 

13 

12 

5 

41 

54 

113 
lOG 
lH 
2:33 

iOl 

S;l mm::tllf::tLLal· jag nu \' idare gTllppf'1"I1H 1 o. 2. :) o. G o<.:h 7 o. i b,lda :3eriel"Jl:1 till livar-

dera 1' 11 . far jJg till stl lnll1l1llS 2;) grupper (mla l"). Bell ~illlllc r jaf! hv;u· och CH flf de 5 hllfvuc1-

gru pperna i de belda seri ('rna med beleckningi11"11::l: mycket ,;tll;lJl -- llnder1-0 111 3 lllfll'ymc1 resp. 

med I till 2 boend e .- »,.; Ill;I » - 4·0 lill .jO tn 3 rc:;; p. 3 boende - "» m cclelslor;l Jl - 50 till 60 m:! 

resp. 4· boc!!d e - »slora » - 60 till BO m!l . I"e:;; )I. :) li!l G bocmle - och »lll)' t ke t 51oro» 

BO 111 <1 luftrYllld ocll (Wri)\\·cr resp. 7 och fl ere bOCll(l e f;"lr jag följ:md e Sft tllnl,lll sWllnillg: 

LiigeJ llietc rn<l Il LI s Ii a l l c II i S t () r l e k s g r Ull p e I 

i ::. Lorleksgrupper efter 
ltlf"trymdcn. Mycketsma Sma ~l edebto r;l. Stora ~ty('kel sLo ra Summa 

Illl shålt 

i\lyckel stora :28 2S 

Stora 'fl 5/~ (,,) nä 
Medelstora 30 '07 26(,,) Il a 

Små 19 36 106 
)lyckel SlJla. 12 1 (lO) 114(<2) 75('15) a57 

Samtlig<l grupper 121 13~ 141 179 125 701 
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Inom parenles h" vijlfogals .11l!cl!r{ ];'ig-0nhel I"1' 11wll i hi".~ gr.1d otHlr:"icklig'l 1I11'Yl1lIll C. 

Af dc 70 1 otillriicklig:-t hgenhC'le1'llJ. befinna.;; nllts:"l 4, \,:1)";1 myck et sm:1 liig-cnlH'ter Ill ed tll)'d,et 

slora hus]lrtll. I-lär hal' otilll'~ickligh etcn n;llt sin !t(lgsla polens. N(tgol mindre s\',"u'al'l:ld iiI' den 

i de IV:'I g'rIlppCI'Il:l » Inyekf"'l SIll:h lng-cnlleter tll r d »sIOI':1 » lllLc;; htdl nc!1 » 5111:'\ » lii gp. ld lr lN med 

»m)'ckf'1 :::.101':1 hu ,::: ]I :"dl, rf'sj). Ij.:i n('h t;{ lill :mtfllE't, till sflllllllnn s :dlt~D ~)G, t!;'irllibl i de tre grllp

perna mY('kel sllla liigcnhct cr med medelstora hllShrdl, "m :"l IiigenheiN m0<1 SIOl'fl 11,,11:"111 nelt 

medelstora liigenllP!rl' med l11ycl\" ('I .c:.tOl'n hu:::.httll Illed lill.";)lllmnns I Bfl liigcnhcter. I~n rj;'ird e ,'inl1l1 

mindre s\'iil'flt'tad otillriiekligh etsgl'acl bil(l:1 s af !Ic 4, gl'uppet'll:1 fr~'ill 1l1'ytkel Slllil lngPllheter Jll cd 

S Ill~1 Illl sll rill lill ~lora liigenheler merl m)'ckrl s lor~ ilu~h rlll Ill cd lill:;:atlllll:lll,"; 2(i l liigr lllH"tel', [)Pll 

fpllltr och linclrig<l:":te graden sllltligen ,"<lllllll<lllsiitt es :lf 24,1 l;'l gcnh eter. 

S<ltlllll~1nsl:'illel' jag IlU synpunklprna öfvcl'befolknillg och Ir:"lngboc1d ll cl, kan j:l g f(II's! oell 

fr~llllsl siiga, all alla olillri'lcklign lägenhetel' Illed stora ell er my ckel storil hush<"dl riro {)fv C' rbefol

knrle, tillsnlllln:m::; ~llbil :104" och fllla med smit eller myck el sm;"l hush:ill Iriingbodda, tiIlSflllllll[1I1<; 

254,. .\\'Ten :'if"en om jng g[11' ut ifr:"1I1 aU alla oti llräckliga hi genheter med med elslol'n Itush~ill :iro 

Mverhefolkade, upplriider dock bosladsolill r:i ck ligheten i R6 o o af samtlilla fall som lrtingboddheL 

oeh encktsl i 64 0 '0 som {jfverbefolkning, Betiinkcr Illan vidarc, hurusom de liiUnre graclel'lIf1 :11' 

iifverbcfolkning siUilivida innebiiri1 ett. mindre all"nrligt missförh :"dlande rin den rena tr[tngbocldhelen, 

som de förra gifvetvi:, illne~lula en llel (l e l ~sJll{d)<lrn. för hvilka t. o. tn, 7 1 ' 2 11l~ luflrymd ~ Otll 

minilllifordr,lll möjligen kunde ytl.crli gnrr s ~ink;l s 1l;"lgoL - jii!!lfördL med 15 m3 föl' YllX P Il person 

- f tu' IllClIl eU slarld illtryck af, hrilkclI roll (l el! rell" tr~mgboddhc t e ll -- dp. <1bsolllt l:lgct myc

kel smt, ulrYlllmell:l ,- spe la ({jr Upps.rd:l s bO i' lndsfrn gLl Bo.", l.adsfr '-Igflll iiI' d~\rrör också fÖl' Upp

Sah1s. 3l'bebrbefolkning i myckcl hög grnd en f,dti gdrd :5 fr;lg:1. Del iiI' dc 1I1 ,'1I1ga ellStllll111a, medel

lösa och hj~ilplös :l tddring;\l'Jla, isynnerh eL k\'innol'llJ, :-:orn rramkcdl n (' Il stl pass yidt utbredd 

lrtmgbocldJIPI. S:"t bn det OekS[1 förklnrCl s, nlt t. ex, 14", u/o :Jf sanlllign en ~ atllbo c llc\ e och B2, ~ o o 

nf 2-pel'so.nllll::ihhllel! fa lIöj:J sig Incd mindre ~ill 20 nl~ ILlnr~" mcl. Siik C' rligen ~ir del cmelIertid 

icke bloll fall igllomen och flrbrL·;!u ,,; !teleo, som Iliir :-; pplnr in; ;'Ifven bc hor:-;löslleten ~ , isynnerhel 

hos den ogifta lösarbelaren, har vi.Ll s in de l med. 

Hela elella !'csonnemang Olll IrLi ll gboeldlld Of'h öfver!Jcfolkllin g klI' det prakli ska syftet nLt 

kornl1ln <il, In':lcl S.01ll iiI' bosl:lclsfr:\gnlls nlh':lrligaste sidn, niimiigen bo'/'uj'}'(i.fj(fli. Af de 445 j'lfver

befolkade higenhclerna kundc I;impli g'cn hild~:, 4, milldre grupper: ordinärl öf\"el'befolbde. 10l 

Wgenhelcl' (nlctle l."dora, ""lara ()('h myckel s tora llllsll[dl OC]I IiigenlJeter), liilllli ge ll s tarkt ö!'verhe

folka.de }tj,7 (sm;l , Inedel~tor<l oell .. ~ tora liigellhelcl' med medelstora re ... p, slora oeh mycket stora 

hush;)II ), :-;lal'kt öf\rerbefolk::tde 13~) OC ll mycket slftrkl öf\'crbcfolkade 60 Iiigenheter. J den sistn 

gruppen bo fanlilj el' om minsl 5 personer ilii genh elel' llled Illilldl'c iill 4·0 rn 3 luftrymcl och om 

min:::t 7 personer iliigenheter Olll mindre iill 50 1I1 ~, l endaA 8 af dessa GO higrllheler komm er 

del mej' iin 10 m3 p[\ hvarj e vuxen, Af de slarkl och mycket stark l öfverbefolkade liigenh elerna. 

<'iro en hel del Mven absolut taget. lill elen grCl cl olillr~if'kl i ga, nlt dc iifvcn kunde kalIfI s ll'tlng

baddel - d, \" s, rör små ~lf\'ell föl' sm,t hush,il J. 
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Föl' y!t('rli g:-t rc illLlslrnl iotl Ull di sk ussionen om lr:i nghoddh ct och öfvf' rbefolknillg Illcd del::l s 

tlLir ncdn tl talen fö r 8mJ1tl ;gr( l~igenhe! cr j h va r och (' Il (If del o fvnn uppstiUlcla SkClll[\I.S 25 rll lor. 

L iig'e llhetcr 1-1 II ~ h :1 11 i slo rJ eksgrupper 

i "Ior leksgruppcr efter 
luftl'ymden. lI!yr:ket ~m:, Smi" MedeJslOl'f1. Slor <'l IMYCket slOLI·11 Summa 

l1\1sh:'1I 1. 

I 
II 

Mycket s IOI'[\ J 22 187 150 187 93 739 

Slora 172 172 157 176 66 74:3 

Medelst.ot':l . IH 10<1 93 68 26 ~:l5 

Sm,' 169 76 5 1 38 I ~ :347 

Mycket små . 628 129 7& <13 879 

Samtliga grupperl 1,235 66S 526 512 2()2 :l ,143 

F'ör ytte rli gare beJys::mde nI' öfrerbefolknin gsprobl clTl cl, bOStldsfn'lg<Jll som }Klrnfr;"lgn, ha l' 

procenten barn under 14· ;11' r iikll 81s ut för 11\,[\ 1' Dc ll en [If de 5 g l'Uppe l'l lCl, j ilö ~ grnd otillJ'~lckliga 

t. o. m. 1'11111, lillriickli ga lt,genh ete r (uncl or 10 l. o. m. ~O Ina och rHi röfvcr per personen het), s.1v~il 
fii t· II":--I tje sl:--ldsdel som för h Vilrje Iiigenhel sk:tl cgo l·j. 

PÖl' slnc1sde];lt'nn bl ir resultat el: 

Luthagen 

Nya Sval·tbäcken 

Svurtbiicken 

Fjä1'dingen 

Kungs~inge l1 . 

j,'ö rstäclerna 

Hela slac!".n 

I hög gl":1d 
oli llriickl iga. 

38 

3 1 

:12 

3 1 

28 

38 

3~ 

Olillriick 

li gn . 

27 

34 

29 

30 

2fJ 

1,3 

a~ 

NlIgorlullda 

lillriickli gn 

46 

32 

23 

22 

~ I 

4 1 

RO 

Tillriicklign. 

27 

27 

19 

15 

23 

3G 

20 

Fullt III Snmtlig::t I 

tillriicklign. liigenheler. 

10 II :w 
16 2H 

13 2\ 

8 19 
ID 20 
19 ~9 

\6 '! ~ 

I nlla de tre hi gsta graderna ti r ba rnn nta lel mE' \" ,'in not'll1::lll. den allra b"tgstn .'ir del 

I.. o. m. Cl llt 'rl f.;tö rsl i Ltl lhngen, Svn r lbiick en or·h Fj iit ·d in gen. De- i sin helhet myck et bill'nfalli ga 

F'jii t'rl ingen och Svar'lbii('kc tl uppvisrl i bCtel n. de l;igsta gri.l.(lemn. en barnproccnt, som 1H1got öfver

sli ger hp!a rll'be larbefolktl ingens gcnoll1sni ltsprocent. [den högsin grad en ~ir barnprocenl en i en del 

sladsdclm' ickc mcr ;in hiilrt cn Si"l s tor som sl:-lClsdelens genotll f.; niltsprocenl. 

G~l vi Srl lill higen helska l.ego l'i erna, Srl ftt vi för de ryrn huf\'tIi.lka legorie t"tl H röljande hJt"n 

pt'o('entlu l : 



Liigen Iletska tegori el". 

Elt kök utan rum 63 

Elt rum utan kök 2Li 

Ett rum och kök. 37 

T vå rum och kök 20 

28 

22 

38 

33 

I :\llgor!ulldn l ,.. ..' Fullt :1 Samtliga 
otillräckli ga I 1 dlrackllgfl , tillriicklign II lii genhelel'. 

20 10 26 
10 H 
:37 28 17 'II 
32 28 20 2S 
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PMalJancle Lir här, aU bal'llrrckvensen ill' slal'brc i den l~igsta ,~in i den nii ;;; l !rlgsla griHlen 

i de btlcla enl'ulll skategorie rna , men lVLirtolll i de b~\da högt'e kalegorierna. 

För aU tl.n nu yt te rli ga re ;"tskåcl li ggöra bnrnens andel i bosl:ldsolilJrilckli gheLen sammans tälles 

häl' också barnfördelningen på 100 harn pe]' stadsdel och per liigenhetska legol'i föl' de 5 luft-

rymc1sgradet'l1 fl . 

So t il d s d e l :t r. 
t hög grad Otilll'ii ck - I N" g~r!un da Folll I 
otillräckli gn liga lilll'ilCkliga T illriick liga 

tillriicklig~ 
I 

I 

Luthagen 10 26 35 27 

~ya Svartbäcken 9 28 33 25 

Svartbäcken -12 22 2;) 29 12 

Fjärdingen , Il 27 30 2. 

Knngstingen 20 25 30 19 

Förstäderna Il 33 27 25 

Hela staden 10 27 28 27 n 

Ej mindre nn 37 % barn lef\'a s~dLlndu i öfverbefolkacle liigen lJCle r, enc1nsl 8ö % i ur 

luftl'ymc1synpllnkt verkl igen tillfl'edssUillande, Föl' Förslkiclerna :iro motsvfl rnndc ta l 44 % och 

29 %, för Kllngsi.Lngcn, som in ta r den b:i st:l. sUi llningel1 , 27 0/0 och 4·9 Ulo, För de lyra hurvud

kategori erna ii I' rclntionen följ and e 

t hög g rad ()Lillriick- Någol'l ttnd a FullL 
Lägen hetska tegoder, 

, oti llräck liga li ga lillriickliga 
T illl'iick li g':l t ilil'iickl iga 

Ett kök uLa n rum 49 :J:J l. 
Ett rum uLan kök 3:J 42 l 6 

Ett rum och kök 27 :JO 28 

T v<t r um och kök 16 30 ::;\ 7 17 

Under det alltså 82 u/o af sa mtl iga i enk elkök boende barn icke J tnjulfl så [KI SS ,"-lort bo

stnc1su Ll'ymme, att det kOlllmet' 7 ' l ?; m3 på hva rje bam - n ~ir:l. 50 % r~1 icke ens i) m:-l - och 

endast 4 % kunnn !'iikn a på minst 10 m3 per barn, .. 'i ro molsvaI';)ndc p rocen tta l rör lr :"1 rum Oell 

kök 16 °/0 (intill 7 I I '!. rna) och :')4 0;0 (min sl 10 m3). 
t8 
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NL\1' del gu ller alt med (alserier miHa och bedöma den allJnLinna boslads:; landarden , iiI' 

olvifvelakligl bostadsulrymmets angifvand e i kubikmeter per personenhel en sy nnerl igen tillför

litlig nl .Hls lock. 

Så snart man ha l' a U göra med boshid cr om mer Hn ett rum , måste man emelle rlid g;"t 

~i nllU ell steg vidare, om Illan icke Yill ri skera , a ll etl lllycket vikt igt parli i arbelarbostadsbi lden 

·skall lämnas obelyst. 

De hittills behandlade ht)illen beröra endast bosladsrörh åll andels yUre struktur. l många 

rall, då den kan le s ig skaplig nog, visar del sig, ntt Din man går vidnl'c och undersöker ärven 

den inre strukturen, I'UIl11ll cns anviindning och de boendes sammanförande i sofrumm cn, de all ra 

svära51e missföl'httllanden komma i dagen. S:tdana missfö rhå ll anden ~iro framförallt sa mboende 

(af mer eller lllindre svtlrarlad nalur), cU omflltligt sarnlllanpl'essandc af s3 1ll11iga ellet' de fl esta 

boende i €'U enda sofrum. i slöilet för ell förd elning ph två eller tre, inncboendesys telllet och 

slutligen kökets användande som sofl'Lllll. Alla dessa missförhiHlanden iiro delv is af el en natu!', 

aU Olll man undv ikcr del ena. så kan man cj undg:i det andra. 

Lilt oss till en början undersök a, i Iwad mim arbetal'l'Ullltnen iil'O di sponerade som SOfru11l 

och i hvad mtm till annat bruk. 

Vi finna dä förs t och fri.im sl, all aJ de 5,686 arbel,urutlllll cn 4,2f:i8 ii ro anvi.inda S01l1 sof

rum. Af de 115 Illmmen (och köken) lillhör;-lIlcle kalegoriel'tl ft eU rum med del i kök, två ru m 

utan kök och två rum med del i kök disponeras 82 SOIll sofrum, af de 3,7 10 till hörande ett rum 

och kök 2,626, och af de 957 tillhörande lv[, rum och kök 656; af den föl'sta gruppen stå alltså 

33 rum oanvända under nalten, af den andra 1,084, af den tredje 301, summa 1,4'1 8 rum, ellc'l' 

i %: 29 % , 31 % och 25 % . Af dessa 1,4· 18 rum iiro J, 151 kök och 267 »egenlliga boningsrunl», 

d. v. s. rum , som icke Li ro kök och icke användas som SOfl'tllll, Då kökens hela antal ~i. r 2,402, 

anvfindas tydl igen kök i 52 O/ h af samtl iga fall som sofl'unl. Då mall betänkcr, Iw ilka hygieniska 

missförh~llland en - för alt ej la la om den allmänna oll'efnaden - som m:1ste uppsl:1. då malen 

tillagas i sofrumm en, mästc denna procents iffra :.1ns-es beWnkl igt hög, Å andra sidan ~il' del yis

serligen sant: alt kökels allv~incl anc1c som sofl'um är lll)'cket all förcdl':.1ga framför ett ollHiUligl 

örverfyllande med sorvand e af liigenhetens öfriga rum . 

Förekomsten af »egentli ga boningsmm » skulle i Oell rör sig Lyda pä ett vissl rä lständ, en 

viss ,.smtlborgerlighet», Emellertid torde en del af dessa rum anv~indas till hemarbete och handt

verk. I några få fall ~i l'O de möjligen rena »Sl<'ttl'lllll » utan sy nnerlig praktisk anviindning, t. o tIl. 

i I~igen h e tej', som innehas ftf familj er i Wngt ifr;"1Il gynnsftm ekonomisk sUi.llning, och hvilka s sof

I'u msulrymme iiI' a lldeles fö r knappt. I ett par fall [i l' förkl aringen lill den olll s l ~in cli g!t e tell , alt de 

ick e anvöndas som sofl'um, elen, alt de iiro i ett eller annal afseenc1e olämpliga som s[tdana, t. ex. 

mycket kalla eller fuktiga. 
De egentliga boningsrullllllens förd eln ing prl de olika stadsdelal'lla och I:igenltelska tego l'j cl'llu 

fram går af nästföljande tabell. 
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»Egentliga bO llingsrum. » I LU lhagen jNya S"",t, Svart- I Fjä'dingen l 
Kungs- , 

Fö" II 
Hela 

bäcken hiieken iingen släderna staden 

Två, um ut kok (o med del, kok) I 

II 

21 

Ett l um och kok 18 21 11 5 1 25 126 

T vå rum och kok . 20 41 13 30 15 120 

Samtliga kategOl'ier. 
I .J.I iO 29 8 6 40 267 

Under del all på hva l'je 31'belarbos tadsl'um kommer i medelta l 1,8 personer och I,G person

enheler, kOlllmer på hvarje sofrum 2,4 personer och 2,1 pel'sonenhele l'. Lyckligtvis [irQ emellertid 

sofrumm en i genomsnitt n{lgol större ~in de öfl'i ga rummen. Under det a lt ett arbetarmm i 
genomsnitt ä r 33,1 mS stort , år ett sofl'um 36,1 mS• Ptl en person resp. personen het kommer i 
genomsnitt 18,a och 2 1,ti m 3 bostadsluftrymd, men endast 14.8 och 17,3 111

3 sofl'um sluftrymd . 

För belysning af frågan om de olika rumsarternas storleksfördelnin g meddelas här nedan 

en tabellsammansWllning i mycket små, små, medelstora, s tora och mycket SlOl'il rum med grän

serna 20, 30, 40 och 50 1TI'\ föl' Iwar och en af följande kategori er: sam tliga rum , samlliga 50f
rum, kök, som ~i ro sofrunl, sa mtliga kök o,ch »egentliga boningsrum », a llt i procenttaL 

R l\ msarter, , Mycket små I Små Medelstora ' Stora Mycket stora l 
, 
, 

Samtliga ru m 11 ,1 32,1 29,!) 16,1> 10,3 

Sam tli ga sofrum 7,9 30 ,9 3 1,7 18,8 11 ,3 

Kök SOIU användas som sofl'um 9,9 32,3 33, 7 17,' 6,9 

Samtliga kök 16,3 36,4 29,5 13,1 4 ,1 

~gent liga bonin gs rum . 9, 1 2 1,1 25,8 i 5,!) 27,4 

Tydligen utlllärka sig de till sofrulIl icke anviinda köken för ytlerligt små dimensioner. 

Af samtli ga kök uppnår 52,1 °/0 icke 30 m3 st.orlek. Hvad slutli gen endast gruppen samtli ga 50f

rum bet riiffa r, så ;1r dess st.orleksfördelnin g för de olika stadsdelal'l13 följande: 

S lad s delal', Mycket små Små Medelstora Stora 
'I 
IIMyck et stora 

Luthagen l ,s 24,~ 43,0 24,4 

Ii 
6,9 

Nya Svartbäcken 8,8 32,6 36,6 15,5 6,:::. 

Svartbäcken 10,1 32,0 32,5 l G,2 

I. 

8,G 

Fjärdingen , 9,8 38,3 25 ,2 j 6,1 10,0 

Kungsängen . 6" 26, 1 24,s 20,7 

II 

2 1,7 

Förstäderna 6,3 29,3 36,3 22,0 6" 

Hela staden . i ,9 ao,' al ,7 18,8 11 ,3 
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Liksom dc i liigenhetema boende efter antalcl saml1nn:::;WHls i 5 hushttllsgl'upper, från myc

kel små Ull Illycket SIOI'U, och dessa i sin ordning Illed likaledes 5 slodeksgruppel' efter luftryrn

den, så skall iifven i fråga 0111 rummen uppsUillas 5 grupper molsvarande lägenheternas hushåll s

grupper. 1\ lel1 hiirvic1 iiI' all erinra, all redan så snart antalet sof\rande befinnes öfvel'stiga ell 

visst maximum, iiI' diirmecl konslateradl ett sociall missförhålbllde, L Q. 1l1 . oberoende af luflrYIl1-

deYls till,räcklighel eller oti!l:'~ckljghet, ja, L Q. m. delvis af de sarvandes sammansiitlning (efter 

sli-iklskap, kön och :"dder). Hedan i sj~Ufva sofgt'uppssammanställningen ligger alllså ett värdeom

döme. L,H oss lillsvidarc an taga, aU de sarvandes antal icke ulan socialhygieniska vådol' kall 

öfvers liga 3. Vi kunna d{l uppställa följande gradat ioner: svagl belagda sof'rum = l sofvande. 

normalt belrlgda = 2, starkt belagda = 0, öfverbcfolkacle = 4, och i hög grrld öfverbefolkade ';:: 5 Oell 

fl ere sof"allde. För sladsdelmna fii vi under , denna förulsLltlning följande procenllabell: 

S\'agL Normalt Starkt Uh-e l'- l hög grad l 
S t a d s d e I a 1'. 

belagda belagda belagda befolkade [ör"erberOlk·

1 
Luthageh 23, !< 33,1 18,1 12,5 12,5 

Nya Svartuäcken 27 ,5 3 1,0 21,7 11 ,4 7 ,~ 

Svartbäcken 34 ,3 35,3 16,7 8,7 4, .! 

Fjärdingen !d ,G 30,9 16,2 7,4 3,0 

Kungsängen 26,7 36,7 19,0 10,3 6,2 

l~örstäderna 16,0 29", 20,5 17 ,8 16.4 

Hela staden 27,8 a~ ,3 19" 11,7 8,0 

BorlM 1/5 af samtliga sdfl'um iiro sälunda öf\'erbefolkade, j Förstäderna ej mindre iin 34· o l) 

mol endasl Il % i "F'j ~Lrc1ingen . ~8 % nI' samtliga sofl'ulll disponeras af l enda person, men af 

F'örsUidel'll3S endast IG ,G °/0 mol 4· 1,6 !l/o af Fjtirdingcns. 

För ue fyra huf\'udka legari e l'll:l ä ro mols\'arande procenttal: 

Sl'agt I'\ Ol'mall Slarkl ärver- I bög g..ad I Lii genhetska legor ie! belagd ;, belagd a belagda befolkade öh-er bcfolk. 

Ett kök ulan rum 24,7 26,5 22,s 15,3 I l ,\! 

Ett rum ulan kök 49 ,5 3 1" 11,5 5,1 2,1 

ELl rum och kök. 21 ,s 34·.0 2[,2 13,.! 10,1 

Två rum ocl! kök 30, 7 3å, 1 19,9 8,3 5 ,4 

Alt absen Tera ~ir kil' siirskilc\l ensamsof\'anc\ eb lllyck e t s tarka ulbredning i e nkell'UllIlllel 

och rebliv t slark a i tvtl l'um och kök . 

Ålerslå r S[l slutligen all l1~ir liksorfl i fråga Dill l~i gellh e terna sammans tiilla l'ums l'ym(Ipn Ill Cd 

d e safvandes anlal Vi llpps [ ~i.lla (hl först oclt fn1m s t Sa llJlTIa g raclskala som rör Iitge nhe ternn : i 

hög grad otillriicklir;-i1 :::: Illindre ~in 10 mS luftry mcl p<;r personen lle l. oli llr;'ickliga = JO lill 1511. :\. 
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. någoJ']unda tillr~tckljga = 15 till 20 111 3, lilll'äckliga = 20 till 30 111 3 oclt fullt lilll'~ickliga = mill s t 30 m!J 

- per pet'sonellhet. E:n under denna fÖl' ulsiillnillg snnl mansULl ld pl'ocenttabell ler sig föl' de olika 

SL:1Clsdclrlt'Jla på fö ljande sätt: 

Föl' sofrul1lmen: 

1 lJög grad OLilJl'ii.ck - Sågorlunda Fullt till-
S l a d s d e I a l' otillräckliga liga tillriickliga ! Tillräckliga riickliga 

I 

Luthagen 11 ,9 3 1,1 18,8 23,11 14.,'} 

Nya S,'al'tbiicken 16,5 26 ,7 2 1,5 19,3 1G,0 
S,'al'tbäcken 12,8 23'0 2 1,1 25,s 17,b 

Fjärdingen 12,3 22,3 18,:1 26,7 20,,\ 

Kuugsi.ingell 10" 21 ,1 20,6 ~8,6 19,4 

F'ÖI'sW.del'lla 2O", 30,3 22,8 1ti , 1 [0,-\ 

Hela staden U ,3 fJ"! ,o 21 ,0 2a,' W" 

Under del aU af samtliga sofl'urn 39,3 % [irQ olillriickliga. ':iro motsvarande lal fÖJ' Kungsä llgu JI 

endnsl 31,4 O/ 0' för Fjärdingen 34,6 °/0 oclt föl' Förs ltiderna 50,7 u/ O" 

Föt· de sofvande: 

S t a d s d e I a r. 
1 bög grad OLi!lr~ick - Någorlll tlJa 

T illriickli;;t.t 
Full t t ill -

otillräck liga li ga tillriickliga rä ck Ji ga 

Luthagen 2 1,5 4 1 '0 17,6 14,1 5,8 

Nya Svartbäcken 27,1 33,8 l g ,6 1 2,~ i ,1 

Svartbäcken 22'0 2a,4 20,0.; 18" 9,' 

Fjiirdingeu . 2 [ ,3 29" 18,6 19,8 11 ,2 

Kun gsiingen l i,2 2G,8 21,s 24,4 10,3 

F'örstiide rna 30,7 35,8 19 .6 9,3 4,6 

Hela slad en 23,1 31 ,0 20,1 16.' 8" 

Und er d8l GU 55,1 off'! af hela Grbetarfolkmiingdcll sofve t' i rum med olilll'il.ckligt lull ul

rymme, iiro Inolsvarande tal föl' Kungsiinge ll 44· % 1 för ~-'j':irdinge ll 50,·1 u/u och för försWdcrJ la 

66,,0/0 , 

För ln'l- Oell treru lllskategor ierna sh"tller sig förhålland et prt följande siill: 

s o f r u m JJl e Il 

Ett rum och kök 

Två rum och kök. 

D e s o f \. a Il d e 

Ett rum och kök 

'Två rum och kök 

l ll ög H' rad 
otillrii ck li ga 

I . 

14'.6 

14.0 

2:~", 

22, 1 

OtiJlriil.,;k-

liga 

26 ,8 

22,D 

33,;. 

29.5 

21,0 21,f, 

18,8 22" 1 

20.1 15,< 

18,3 17,6 

~\t! ll 

tiIJr~i<:kliga 

15,(; 

2 1 ,~ 

7 ,~ 

11 ,3 
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.H s~lrskildt inlresse iiI' h~il'vid alt observera, all under det a lt af sam lliga i ett rum och 

kök boende 27,8 % icke åtnjula tillräckligt bostadsutrYlllllle, Mnjuta 56,9 °/0 ick e tillräckligt 50f

utrymll1 e, och alt föl' de i lvå rum och kök boende motsvarande lal äro J 3,8 % och 52,2 °/0. För 

e nk elkökels Del! enkelrumme ts invflnare var »otilll'kicklighetsprocenlen» 68,1 °/0 och 43,9 %. Jag hal' 

s lutli gen j en tabell sammanställt de tre synpunkterna: de sarvandes antal) sofrummens Juftrymd och 

sofluft l'Ylllden peJ' pel'sonenh et på samma sittt, som förut skett i fråga om lägen heterna. 

Sa llllMlIlsUUlas den rörsb och tredje synpunkten till en procenttabeJl , blir resultatet 

fö ljande: 

1 hög grad Otillräck- ~ågorlllnda Fullt 
An ta l sofvande. i ot imäckliga liga tillräcklig Till rä ck li ga tillräckli ga 

person O,!J 2,3 10,9 37,8 48 ,!J 

personer 5,:. 25,7 32,s 27 ,fJ 8,9 

18,4 40,4 26, :1 U,6 O" 
35,2 43 ,~ 14,9 6" 
49,0 42,1 7,8 O,!'> 

och flere personer 70,~ ~ 7 ,5 2'0 

Sammanshillas den J.ndrfl och tredje synpunkten i en procenttabell , blir resultatet: 

Stodeksgruppel'. 
I hög grad OtiJlr~ick · Någorlunda n' ..' Fullt 
otill rä ck li ga liga tillräckliga I l dlrilcklJga tillräckli ga 

Intill 20 m 3 44,9 I/ ,G 40" l ,' l " 
20 lill 25 ma 22,2 3 1,G 2,4. 43,0 0,1 

25 SO 23,9 38,' 5,G 31,2 0,1 

30 , 35 , 11 ,5 23,5 32,8 3,1 28,1> 

35 » 40 7,v 29,0 35,2 5,~ 22,7 

40 , !~ 5 , 3,0 ~9,·1 16,2 32,8 18,7 

.t 5 50 3,v 13,6 26,7 29,11 26,2 

50 , 55 10,4 20,7 42,& 26,4 

55 » 60 1,9 8,6 21,0 46,1 21,9 

GO m' och däl'öfvel' 1,1 9,3 40,' 49,2 

)[eda n f1 l1ls[\ ej Inincll'e ;"in 56,:. % :lf de allra minsta rUlIll llen - under 20 m:J luftl'ymd -

ii ro otilll'i.ickliga, .:iro motsva rande })ro('enltal för storleken 4,0 till 45 m5 32,4 % och föl' den allra 

sUksla, minsL GO m\ 1,1 O/o, 

Sammanslilller .iag sintIigen de sofvJ.ndes an tal med sofl'ulllmens lufhymd, fål' jag följande 

p\'Ocen llDbell : 



Sofrummen 
i sto l'ieksgrupper efter 

luftrymden. 

Intill 20 m" 
20 till 25 m)! 

25 » 30 

30 35 

35 » 40 

40 45 

45 » 50 » 

50 55, 

55 60 

60 m3 och dät'öfver 

I 51,2 (19) I 
41,5 (o) 

30,1 (o) I 
27,4 (o) 
21,1 (o) 
16,0 (o) 
18,9 (o) 
22,9 (o) 

19'0 (o) 
13" (o) 

De i b\' arje rum so f\'ande.o: anlal 

28,0 (,,) 

33,8 (87) 
32,4 (so) 
35,8 (o) 
34,2 (o) 
31,4 (o) 
35,7 (o) 
26,4 (o) 
36,2 (o) 
34,., (o) 

6 och fl er e 

12,2 (100) 5, 1 (100) 2,1 (100) 0,6 (100)! 

13,' (") 8,0 (100) 1,0 (100) 1,' (100} 

18,6 (98) 12" (100) 4,1 (100) 1,7 (100) 

I 18,7 (90) 9,5 (,,) 5,3 (100) 3,3 (100) 

19,7 (,,) I 13,0 (98) 5,6 (100) 5,5 (100) 

25,3 (29) 1 1>,4 (H) 6,8 (,,) 5,2 ("o) 
19,2 (o) 13;(35) 1 4" (100) 7,8 (100) 

3 1,,; (o) 12,4 (33) I 4" (78) 2.6 (100) 

19,0 (o) 11 ,4 (8) -- 7,6 (,,)1 6.7 (100) 

25" (o) 19" (o) I 3,8 (o) I 2" (40) I 

14,3 

Föl' Il\'arj c grupp hD!' inom pDl'entes angifvib procenlen oUlIrilckl igD sofru1l1, Skiljas IlU dc 

grupper (rutor), dill' dc otillriLckliga sofrumm en iil'O i majoritet, genom en lnl ppstegslinie fnl n d em, 

där de ~il'O i minorilel, få vi Ull resultat, all rum Illed intill 30 m3 lllflrymd i det vida öf\'e r\'~i

gande antalet fall endast kunna uppt:tga l sof-\rande, om ej Iuflotillräcklighel skall intriida: med 30 

till 40 m" högsl 2, med 40 Ull 45 m3 hög51 3, med 4,5 Ull 55 111 3 högst 4 och med minsl .sj m~ 
5 och fl ere sol\rande. 

Ordnas dessa 25 grupper pä saJllllla säll, SOIll all\'ändts ifr[lga Olll lägenheterna sid. 136. blir 

restdtalel följande: 

SOfl'Uill i sLol'Jeksgrujl' :;\'agt l\"ortnalt SLark t Öfvel'- l hög grad I SamUi ga 
per efter lufll'ymden, belagda belagda belagda befolkade öfr erbcfolk Ii 

Mycket stora 4G 101 67 48 27 t88 

Stora 111 179 130 73 ;;9 552 

l\'ledelstora 74 138 111 63 50 ·WI 
Små 329 471 237 J r,5 131 1,3!a 
Mycket små. 623 522 252 15G 71 2,G28 

Samtliga grupper 1,182 1,4li 817 ,l95 341 4,246 

De slutliga konklusionerna af det h~ir f!'amlflgda materialet lill belysning af öf\'erbcfulk-

nings- och lrftn gbodd hetsproblemel lorde I ~imp li gast uppskjutas till en sii rsk ild komparali,' sludie , 

i hvilken också inneboendefrågan Oell frågflJl Dill smnrnanfö randel flf itke gifta familjemedlcmmfl r 
af båda könen i gemensamt sofl'um bn upplnga s till belwndling. 

Römnde rle nårJl1<.lre detaljerna beträ ffan de rummens flr!. storlek oth pCl'sonbes~lttning se 

:Z'abcllbilagan, labb. 14·-22. 
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