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1 Inledning 

1.1 Inledning – ett vykort berättar 

Vykortet ovan visar en bild av badstranden vid Sundstatjärnet i centrala Karlstad med 

badande barn mot en fond av ljusa, nybyggda trevåningshus. Det idylliska motivet ställer 

naturligt frågor hos mig om välfärdssveriges uppbyggnad.  

Husen byggdes under brinnande världskrig men vittnar ändå om en stark framtidstro och en 

obotlig optimism. 1940-talets barnkullar var stora och de styrande i Sverige hade en alltmer 

uttalad ambition att bygga bort den trångboddhet och de sanitära olägenheter som präglat 

bostadsförhållandena under 1900-talets första decennier. Per-Albin Hansson hade visat vägen 

i sitt berömda tal i remissdebatten vid 1928 års riksdag där han för första gången talade om 

det svenska folkhemmet och vad det var för synsätt och värderingar som skulle prägla detta. 

”Det hem som åsyftades med ordet folkhem var samhället i dess helhet. Men samma ord 

kunde också tolkas bokstavligt, som hem för folket, d.v.s. bostäder”1.      

Jag vill med min undersökning försöka ge en bild av hur en medelstor stad som Karlstad 

svarade upp till regeringens ambitioner att skapa det svenska folkhemmet. För ändamålet har 

jag valt två kvarter i stadsdelen Sundsta och jag kommer att beskriva hur dessa växt fram och 

vilka processer inom Karlstads kommun som möjliggjorde byggnationerna.  

                                                 
1 Bergold, Carl Erik, Bostadsbyggande i Uppsala 1900-1950, Uppsala 1985, sid 9 
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Jag vill även beskriva de lagar och regler på nationell nivå som satte igång bostadsbyggandet 

mitt under andra världskriget och undersöka hur dessa regelsystem samspelade med den 

lokala politiken i Karlstad. Forskare som Thord Strömberg har tidigare studerat byggna-

tionerna i bland annat Karlstad2 men har lagt tyngdpunkten i sin avhandling på epoken efter 

det att den socialdemokratiska regeringen sommaren 1945 antagit arbetarrörelsens 

efterkrigsprogram som handlingsprogram.  

Detta program reglerade och standardiserade byggverksamheten i Sverige i många stycken, 

och kom att sätta sin prägel på hela den omvälvningsprocess inom bostadssektorn som i sin 

förlängning ledde fram till miljonprogrammet i mitten av 1960-talet. Processen innebar att 

staten, kommunen och det allmänna över tiden tog ett allt fastare grepp om bostadsproduk-

tionen i Sverige. Denna hade tidigare i stora delar varit en angelägenhet för privata bygg-

intressenter men nu påbjöds från statens sida att kommunerna skulle starta allmännyttiga 

bostadsföretag och genom detta komma i åtnjutande av fördelaktig statlig finansiering och att 

samhället överlag skulle ta ett tydligare ansvar för den framtida bostadsproduktionen.  

Jag vill med min undersökning ge en bild av processen strax innan denna reglering och 

standardisering fick fullt genomslag, i en tid då kommunerna mera valhänt och trevande 

agerade utifrån de centrala direktiv som utfärdades.  

De två kvarteren Vargen och Pilen som undersökts bebyggdes i sin helhet under åren 1943-

1945 och tillförde 284 nya lägenheter3 till ett Karlstad som var stadd i kraftig befolknings-

tillväxt. Jag kommer att beskriva den planprocess som möjliggjorde att dessa lägenheter 

kunde byggas och söka svar på frågan varför man byggde på Sundsta och varför byggna-

tionerna skedde just vid denna tidpunkt. Hur såg politiken i Karlstad på bostadsförsörjnings-

frågorna och hur manifesterades detta i beslut och åtgärder från Karlstads kommun sida? 

Mina tankar går tillbaka till de badande barnen. Vad rörde sig i deras huvuden? Var de 

medvetna om att det för första gången i historien var rimligt att tänka sig att de skulle få 

avsevärt bättre boende- och levnadsförhållanden än sin föräldrageneration eller var de fullt 

upptagna med plaskandet i vattnet en varm och solig sommardag i slutet av 1940-talet. De 

hade naturligtvis ingen aning om vad de styrande i stadshuset hade haft för planer eller hur de 

planerade för framtiden i den snabbt växande staden. Jag hoppas med min undersökning i viss 

mån kunna fylla den luckan. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera de processer som skapade förutsättningar för det tidiga 

folkhemmets bostadsbyggande. Mer preciserat vill jag undersöka den process som skapade 

förutsättningar för byggnationen av 284 lägenheter i kvarteren Vargen och Pilen på Sundsta 

                                                 
2 Strömberg, Thord. Kommunsocialismen inför verkligheten, Malmö 1984  
3 Författarens sammanställning av bygglovshandlingar för samtliga 14 hus som byggdes i kvarteren Vargen och 

Pilen under perioden 1943-1945 
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under perioden 1942-1944 både från ett nationellt perspektiv med ny lagstiftning och en mer 

utvecklad statlig styrning men även utifrån ett lokalt perspektiv med nya åtaganden och 

förändrade synsätt för den kommunala organisationen och se hur dessa system och strukturer 

samverkade med varandra.  

Byggnationerna, som utgjorde ungefär ett årsbehov av lägenheter i Karlstad4, var ett litet men 

angeläget bidrag i det gigantiska skapandet av det som till slut blev det svenska folkhemmet. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur såg den statliga styrningen över byggnationerna ut och vad fanns det för 

restriktioner? 

• Vad fanns det för incitament för byggnationerna och hur såg de i så fall ut? 

• Hur såg kommunens utbyggnadsplaner ut, vilka planuppdrag lämnades till den 

kommunala organisationen och vilka beslut togs i plan- och byggfrågorna? 

• Hur samspelade den nationella nivån med den lokala nivån? 

 

1.4 Avgränsningar 

Tidsmässigt har en huvudsaklig avgränsning gjorts till perioden 1942-1944  innan arbetar-

rörelsens efterkrigsprogram som antogs sommaren 1945 som regeringens officiella bostads-

politik börjat få genomslagskraft.  

Med tanke på omfånget har jag sett det nödvändigt att göra en områdesmässig avgränsning. 

Området i Karlstad som studeras är de två kvarter på Sundsta som ligger mellan Drottning 

Kristinas väg i väster, Rudsvägen i öster, Ringervägen i söder och Sävegatan i norr. 

 

1.5 Forskningsläge 

Thord Strömbergs, Kommunsocialismen inför verkligheten, (Malmö 1984) och hans rapport 

i ämnet Det kommunalpolitiska genombrottet, (Örebro 1982) handlar om ”de kommunala 

bostadsbolagens expansion och den kommunala kontrollen över byggbar mark” 5. Även om 

avhandlingen tidsmässigt till delar överlappar den undersökning som jag själv företagit ligger 

ändå tyngdpunkten i Strömbergs framställning efter 1945 då arbetarrörelsens efterkrigs-

program sommaren 1945 antogs som regeringens handlingsprogram. Strömberg använder i 

detta sammanhang ordet kommunalsocialism för att visa den ideologiska inriktningen. 

                                                 
4 BK 1943, § 42 
5 Strömberg, Thord, Kommunsocialismen inför verkligheten, Malmö 1984, sid 9 
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Strömberg gör en organisatorisk indelning i tre tidsepoker. Den första epoken går från 

krigsutbrottet 1939 till 1942 och innebär en mer improviserad uppbyggnad av både statens 

och kommunernas organisation med anledning av världskriget. Den andra epoken omfattar 

tiden efter 1942 då man ser en tydligare statlig styrning av bostadssektorn. Denna epok varar 

fram till krigsslutet 1945 då organisationerna börjat finna sina former och permanentas och vi 

går in i den tredje epoken då socialdemokraternas handlingsprogram börjar få ett tydligt 

genomslag.6  

Tyngdpunkten i Strömbergs framställning ligger i den tredje epokens uppbyggnad av de 

kommunala bostadsbolagen och den alltmer ökande kontrollen från statens och kommunernas 

sida över den byggbara marken.  

Med dessa utgångspunkter studerar och jämför Strömberg förhållandena i Norrköping, Örebro 

och Karlstad. Han finner stora likheter mellan kommunernas agerande i bostadsförsörjnings-

frågorna men även oväntade skillnader på lokal nivå som är svåra att förklara ideologiskt. 

Carl Erik Bergold har i avhandlingen, Bostadsbyggande i Uppsala 1900-1950, (Uppsala 

1985) gjort en analys av bostadsproduktionen i en mellanstor svensk stad under tiden 1900-

1950 och har för detta ändamål valt att studera Uppsala under den tid som folkhemmet i 

Sverige var på väg att byggas upp. Avhandlingen innehåller ett bra statistikmaterial på 

nationell nivå vad gäller bostadsproduktionen under 1900-talet första hälft och hjälper till att 

sätta min egen undersökning i ett större perspektiv. Den ger även en bra genomgång av 

Statens byggnadslånebyrås roll och visar på statens succesivt ökande påverkan och kontroll av 

bostadsbyggandet i Sverige framförallt under 1940- och 1950-talen.     

Ulla Ekström von Essen, Folkhemmets kommun- socialdemokratiska idéer om 

lokalsamhället 1939-1952 , Avesta 2003. 

Boken beskriver socialpolitiken i Sverige under drygt ett decennium och visar på processen 

när de svenska kommunerna skulle inlemmas i folkhemstanken. Avhandlingen har ett brett 

anslag och behandlar bland annat bostadspolitiken under mellankrigstiden och under 1940-

talet och ger en god inblick i socialdemokraternas ambitioner att bygga upp folkhemmet 

genom en offensiv socialpolitik. Ekström von Essen använder sig av begreppet folkhemmets 

kommunideologi som liknar Strömbergs kommunalsocialism men som har ett bredare 

användningsfält eftersom den handlar om så mycket mer än den goda bostaden.  

Lars Dalgren och Ove Mobergs Karlstads stads historia. D 3, Omfattande tiden 1815-1949, 

(Karlstad 1954) behandlar Karlstad stads historia från stadens grundläggning på 1500-talet 

och fram till ca 1950.  

Boken är en stadsmonografi och behandlar stadens utveckling utifrån en mängd olika aspekter 

och sveper över nästan alla intresseområden. Jag intresserar mig naturligt främst för den tredje 

delen i trilogin som huvudsakligen behandlar utvecklingen efter den stora branden 1865 och 

den nya stad som likt en fågel Fenix reste sig ur askan. Boken ger en bra och övergripande 

bild av stadens utveckling befolknings- och byggnadsmässigt och innehåller en del intressant 

siffermaterial som är användbart på en mer generell nivå.        

                                                 
6 Strömberg, Thord, Kommunsocialismen inför verkligheten, Malmö 1984, sid 27 
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Min egen undersökning tar avstamp i den första av Strömbergs epoker men huvuddelen ligger 

i den andra epoken som till stora delar handlar om uppbyggandet av de system och strukturer 

som senare under 1940- talet och under de kommande decennierna förvandlade Sveriges 

bostadsbestånd i grunden. 

 

1.6 Metod 

Jag har studerat de kommunala protokoll och handlingar i Karlstads kommuns arkiv som före-

gick exploateringen av de båda kvarteren med användande av en kvalitativ metod men de 

sammanställningar som gjorts av lägenhetsbestånd i de nybyggda kvarteren har gjorts med 

kvantitativa utgångspunkter.    

Jag har gått igenom relevant lagstiftning, låneregler, lånerestriktioner och bostadssubventioner 

för att försöka förklara varför processen startade som den gjorde på hösten 1942. 

Jag har vidare studerat Karlstads kommuns arkiverade protokoll och handlingar från 

stadsfullmäktige, drätselkammaren, byggnadsnämnden och den av drätselkammaren inrättade 

bostadskommittén. Dessa ger en bra, intressant och levande bild av de diskussioner som 

fördes inom kommunen, visar förekomsten av eventuella meningsskiljaktigheter mellan olika 

politiska partier och dokumenterar vilka beslut som fattades.  

Protokollen och handlingarna ger som sagt en god inblick i hur en medelstor stad som 

Karlstad resonerade och agerade under en omvälvande period i historien där initiativ- och 

ansvarsfrågor rörande bostadsbyggandet flyttades från den privata sfären till den allmänna.    

 

1.7 Teoretisk utgångspunkt  

Min undersökningsperiod befinner sig en spännande brytningstid mellan olika synsätt på det 

kommunala uppdraget när det gäller ansvaret för bostadsförsörjningsfrågorna. Utformningen 

av den lånelagstiftning som trädde ikraft 1 juli 1942 förebådar den nya tid som skulle komma.  

För första gången får vi en föraning om statens och i förlängningen kommunernas ambitioner 

att ta ett större och tydligare ansvar för bostadsförsörjningen.  

Strömberg använder sig av termen kommunalsocialism i titeln på sin avhandling medan 

Ekström von Essen talar om folkhemmets kommunideologi7 men båda författarna är tydliga 

med att det handlar om hur den statsbärande socialdemokratins ambitionsnivåer såg ut för 

framtiden. Med begreppet kommunalsocialism avser Strömberg den förändring som skedde 

när kommunerna gick från en relativt passiv roll när det gäller ansvaret för bostadsfrågorna 

som man hade haft under mellankrigstiden, när de privata intressena helt styrde bostads-

marknaden, till att bostadsfrågorna skulle prioriteras av kommunerna d.v.s. det skedde en 

politisering av frågorna. ”Beslut som tidigare fattats av privata kapitalägare i enlighet med 

                                                 
7 Ekström von Essen, Ulla, Folkhemmets kommun, Avesta 2003, sid 14 
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marknadsekonomins lagar kunde nu bli föremål för politiska överväganden”8. I praktiken 

innebar detta att gamla socialdemokratiska visioner om lokalsamhällets uppbyggnad skulle 

infrias genom att kommunerna fick en betydligt mer offensiv roll än tidigare med ansvar att i 

en socialistisk anda leda och driva samhällsutvecklingen lokalt inte minst inom bostads-

sektorn.   

Tanken på kommunalsocialism går igen i hela det socialdemokratiska samhällsbyggandet 

under början av 1900-talet. Man ville bygga ett mönstersamhälle på alla områden d.v.s. i 

praktiken skapa det svenska folkhemmet med hjälp av socialisering och kommunalisering av 

en mängd verksamheter inte minst inom bostadsförsörjningen. I detta arbete hade kommun-

erna en central roll som kraftfulla aktörer på den lokala nivån. Genom att se agerandet i 

bostadsförsörjningsfrågorna som en del i ett större sammanhang nämligen byggandet av det 

svenska folkhemmet är det lättare att förstå andra omvälvande socialdemokratiska idéer som 

kom att forma om Sverige från 1930-talet och framåt. Jag använder mig av begreppet 

kommunalsocialism för att beskriva det tydliga och medvetna ansvarsöverflyttande från det 

privata till det allmänna som görs på flera politikområden under 1940- och 1950-talen och 

som kommer att omforma det svenska samhället i grunden.     

Arbetarrörelsens efterkrigsprogram som antogs sommaren 1945 som den socialdemokratiska 

regeringens handlingsprogram för bostadsförsörjningen var mycket radikalt på bostads-

området och man var tydlig med att  

• Kommunerna skulle inrätta byggnadsföretag 

• De privatägda hyreshusen skulle på sikt överföras i samhällets ägo 

• Tomtmarken skulle kommunaliseras och upplåtas med tomträtt9 

I den bostadssociala utredningen som presenterades vid årsskiftet 1945/46 fanns delar av 

dessa ambitioner kvar men det riksdagsförslag i ämnet som följde våren 1946 innehöll en 

ännu starkare differentiering i lånevillkoren till förmån för kommunerna som byggherrar än 

som var fallet i 1942-års lagstiftning som jag kommer att beskriva. Förslaget röstades dock 

ned av de borgerliga10.  

Enligt Strömberg är det först genom den bostadsociala utredningens förslag som man på 

allvar började bilda allmännyttiga bostadsföretag runt om i Sverige att användas för offensiv 

bostadsproduktion och kommunalsocialismen med ideologiska förtecken blev verklighet11. 

För att trots bakslaget 1946 ändå få till stånd den tydliga socialiseringstanke som låg till grund 

för förslaget gjordes istället en förändring i kommunallagen 1948 som utökade kommunernas 

befogenheter på bostadsförsörjningsområdet och som direkt ålade kommunerna att ta ett 

huvudansvar för bostadsförsörjningen12.  

                                                 
8 Strömberg, Thord Kommunsocialismen inför verkligheten, Malmö 1984, sid 10 
9 Strömberg, Thord, Kommunsocialismen inför verkligheten, Malmö 1984, sid 126 
10  Ekström von Essen, Ulla, Folkhemmets kommun, Avesta 2003, sid 261 
11 Strömberg, Thord Kommunsocialismen inför verkligheten, Örebro 1984, sid 28 
12 Ekström von Essen, Ulla, Folkhemmets kommun, Avesta 2003, sid 260 
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Det är uppenbart att övergången från att bostadsförsörjningen hade varit ett ansvar för det 

privata näringslivets till att bli ett ansvar för kommunerna och det allmänna gjordes genom en 

längre process där kommunpolitikerna inte, i vart fall inte initialt, alltid hade samma 

inställning som sina partikamrater på riksnivå vilket jag kommer att visa i min undersökning. 

Ekström von Essen tar också i sin avhandling upp problemen med att få kommunala politiker 

att faktiskt ta ansvar i bostadsförsörjningsfrågorna i enlighet med de nya direktiven och 

möjligheterna13. 

 

1.8 Källor och källkritik 

Som källor har använts  

Protokoll från Karlstads kommuns  

• stadsfullmäktige,  

• drätselkammare,  

• byggnadsnämnd 

• bostadskommitté 

Utöver de justerade protokollen har jag även tagit del av de handlingar som är fogade till 

protokollen.  

Justerade kommunala protokoll som utgör huvuddelen av mitt källmaterial får anses vara en 

mycket trovärdig källa vad gäller äkthet och tidssamband men källan får också anses som 

oberoende och är också fria från tendens. Jag har därför kunnat använda protokollen och till 

dessa fogade handlingar som underlag för min undersökning. 

 

2. Undersökning  

2.1 Ny statlig lagstiftning om bostadslån 

Andra världskrigets utbrott i september 1939 stoppade nästan helt nybyggnationerna i 

Sverige. Orsaken var dels svårigheter att få tag på arbetskraft, råvaror och byggprodukter på 

grund av kriget men även att statens prioriteringar naturligt riktade sig mot att bygga upp 

Sverige för att klara krigsansträngningarna. För Karlstads del innebar det en minskning från 

542 färdigställda lägenheter 1939 till 33 färdigställda lägenheter 194114. 

De låga byggsiffrorna under krigets första år kom efterhand att leda till en påtaglig 

bostadsbrist i hela Sverige som gjorde att staten 1942 kände sig manad att ta kraftfulla 

                                                 
13 Ekström von Essen, Ulla, Folkhemmets kommun, Avesta 2003, sid 264 
14 Rapport från BK till Statens byggnadslånebyrå i juni 1943 
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initiativ för att få igång bostadsbyggandet igen. Man ville inte hamna i samma situation som 

under det första världskriget då bostadsbristen gjorde att man tvingades inrätta nödbostäder 

bland annat i skolor runt om i Sverige15. Som en första åtgärd bjöd staten in till ett länsmöte i 

januari 1942 om den besvärliga bostadssituationen i Värmland. Byggnadsnämnden i Karlstad 

uppdrog till stadsarkitekten att företräda nämnden vid detta möte16.  

Efter en proposition i ämnet fattade riksdagen våren 1942 beslut om en ny lag om lånestöd för 

bostadsbyggande. Beslutet tog sig uttryck i Kungörelse den 30 juni 1942 om tertiärlån och 

tilläggslån för vissa bostadsbyggnadsföretag17. 

Redan på våren 1942 skickade Statens byggnadslånebyrå (motsvarande dagens Boverket) en 

skrivelse till drätselkontoret i Karlstad om innehållet i den proposition som skulle utmynna i 

nya låneregler från den 1 juli 194218 och informerade om att lagstiftningen skulle komma att 

kräva att kommunerna gjorde en egen insats för att den som byggde skulle få lån enligt för-

fattningen och att kommunernas insats enligt förslaget troligen skulle bli en tomtsubvention 

till halva priset av 1935 års nivå.  

Statens bostadslånebyrå anordnade även en konferens i Stockholm under våren 1942 med 

information om den nya lagstiftningen. Drätselkammaren beslutade att skicka en ledamot och 

stadsombudsmannen att representera staden vid konferensen19. 

Innehållet i den nya lagstiftningen var således inte okänd för de styrande i Karlstad när den 

trädde ikraft. 

För att förstå lagstiftningens konstruktion är det nödvändigt med en förklarande beskrivning 

som jag hämtat ur Svenska Stadsförbundets Tidskrift 194220 med egna förtydliganden.  

Under kriget och framförallt från 1942 gällde en hyresreglering d.v.s. hyrorna fick inte höjas 

utan medgivande från staten. Samtidigt hade byggkostnaderna 1942, på grund av bland annat 

brist på byggvaror och arbetskraft, gått upp med ca 30 % sedan krigsutbrottet 1939.  

Staten insåg naturligtvis problemet med att få igång ett bostadsbyggande på en bostads-

marknad där det fortsatt skulle råda oförändrade hyror (frånsett bränsletillägg) samtidigt som 

byggkostnaderna drastiskt stigit sedan 1939. Det gällde därför för staten att hitta en lämplig 

modell för stödet som kunde förena dessa motsättningar. 

Efter en del överväganden valde lagstiftaren en modell som innebar att staten stod för en 

kapitalsubvention d.v.s. staten gick in och ekonomiskt subventionerade byggherren för att få 

till stånd önskvärda byggnationer. I praktiken fungerade det på så sätt att byggherren fick ett 

ränte- och amorteringsfritt lån på det belopp som inte kunde täckas av de hyror man enligt 

hyresregleringslagen kunde ta ut, ett s.k. tilläggslån. Lånet skulle omprövas och börja 

                                                 
15 Ekström von Essen, Ulla, Folkhemmets kommun, Avesta 2003, sid 257 
16 Bnd, 1942, § 6. 
17 Statens författningssamling (SFS) 1942: 569. 
18 DK 1942 § 339 
19 DK 1942 § 373  
20 Svenska Stadsförbundets Tidskrift 1942, sid 372 ff 
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förräntas och amorteras endast om hyresnivåerna steg. Om ingen hyreshöjning kom till stånd 

skulle lånet avskrivas efter 10 år.  

Reglerna för de underliggande så kallade tertiärlånen förblev i stort sett oförändrade från 

tidigare lagstiftning men den övre gränsen för tertiärlån höjdes till 95 % av ett av Statliga 

byggnadslånebyrån fastställt värde på fastigheten om det var kommunen (eller därmed 

jämställd företagare) som var byggherre. I annat fall var nivån 90 % för flerfamiljshus. 

Tertiärlånet löpte med en i förväg bestämd fast ränta på 4,5 % vilken var mer förmånlig än att 

låna pengarna på den vanliga kreditmarknaden. 

En möjlighet som lagstiftningen anvisade var att även kooperativa organisationer som 

bostadsrättsföreningar skulle, efter prövning, kunna jämföras med kommuner och även de 

skulle därmed kunna få tilläggslånen men även tertiärlånen till den högre nivån på 95 %. 

Detta är troligtvis en orsak till att så relativt många av fastigheterna på Sundsta bebyggdes av 

bostadsrättsföreningar. 

För att en byggherre skulle få ett tilläggslån måste kommunen dels gå in och utan kostnad för 

staten förmedla lånen (tertiärlånen och tilläggslånen) d.v.s. sköta den administrativa 

hanteringen kring lånen dels måste man själv gå in med ett visst stöd till byggnationen. 

Förordningen gav ganska fria händer för Statens byggnadslånebyrå att välja hur modellen för 

kommunernas insats skulle se ut (tomtsubventioner eller andra typer av stöd). 

Det fanns även ett krav på kommunal borgen för tilläggslånet på den del av lånet som låg över 

fastighetens avkastningsvärde d.v.s. den nivå som hyrorna täckte (räntabel nivå). Hur stort 

avkastningsvärdet var på fastigheten bestämdes av Statens byggnadslånebyrå i varje enskilt 

fall. Det fanns också en bestämmelse i lagtexten som innebar ett 10-årigt villkor om 

hyresreglering för de lägenheter som uppfördes med stöd av lånen21.  

 

2.2 Befolkningsutvecklingen i Karlstad under 1930- och 1940-talen 

Karlstad kom att växa snabbt under 1900-talet första decennier. En viktig orsak var in-

flyttningen från landskommunerna till följd av expansionen av industrin22. Under 1920- talet 

minskade ökningstakten men tog ny fart på 1930-talet vilket följande diagram från Dalgren & 

Moberg visar23.  

 

 

 

 

                                                 
21 SFS:569, § 5 
22 Dalgren & Moberg Karlstad stads historia del 3, sid 138 
23 Ibid sida 138 
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Diagram 1.  Invånarantalet i Karlstad 1930 – 1943 (absoluta tal) 

 

Källa: Dalgren & Moberg Karlstad stads historia del 3,  

 

2.3 Tidigare bebyggelse i Karlstad 

Byggnadsverksamheten i Karlstad hade varit relativt omfattande under 1930-talet och 

framförallt under 1939 vilket följande statistik som lämnades från bostadskommittén till 

Statens byggnadslånebyrå i mars 1943 visar24.   

Tabell 1. Antal producerade lägenheter i Karlstad 1931- 1942 varav antal 

och procentandel 1:or och 2:or25 

År Totalt antal lgh 1:or och 2:or Procentandel  

1:or och 2:or 

1931 164 143 87 

1932 157 138 87 

1933 203 176 87 

1934 230 135 58 

1935 258 178 69 

1936 232 164 70 

1937 234 163 69 

1938 241 172 71 

1939 542 369 68 

1940 101 90 89 

1941 33 12 36 

1942 145 123 84 
Källa: Bostadskommitténs i Karlstad sammanställning till Statens byggnadslånebyrå 1943. Sista kolumnen är författarens egen 

sammanställning. 

                                                 
24 BK 1943, § 17 
25 Kolumnen med procentandelen 1:or och 2:or är upprättad av författaren 
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Bostadskommittén lämnade i skrivelsen till Statens byggnadslånebyrå även information om 

att det i Karlstad under perioden 1931-1939 byggts 1 638 lägenheter vilket gav ett genomsnitt 

på 182 lägenheter/år av typen 1:or och 2:or och 70 lägenheter av typen 3:or och större. 

Enligt samma dokument från Byggnadskommittén beräknades det byggas 149 lägenheter i 

Karlstad under 1943. Av dessa skulle 126 stycken (84 %) vara 1:or och 2:or . Utöver detta 

skulle det byggas 47 lägenheter för pensionärer under 1943.  

 

2.4 Karlstads kommuns organisation och arbete med anledning av den 

nya lånelagstiftningen 

Som i alla Sveriges kommuner leddes Karlstads kommun av ett direktvalt stadsfullmäktige 

(SF) som för verkställigheten och beredningen hade en kommunalvald drätselkammare 

(DK). Detta motsvarar dagens kommunfullmäktige och kommunstyrelse. För de frågor som är 

aktuella i min undersökning kom drätselkammaren senhösten 1942 att inrätta en särskild 

bostadskommitté (BK) för bostadsförsörjningsfrågorna med uppgift att bereda och lämna 

förslag till drätselkammare och stadsfullmäktige i dessa frågor. Inrättandet kan ses som ett 

svar på de krav som ställdes i den nya lagstiftningen om bostadslån.  

Initiativet och beredningen av planläggningsfrågorna låg enligt kommunallagen på byggnads-

nämnden (Bnd) som hade beslutanderätt i visa planläggningsfrågor och som annars var 

förslagsställare till drätselkammare och stadsfullmäktige. 

Före 1942 diskuterades bostadsfrågorna i drätselkammaren men av det undersökta proto-

kollförda materialet finns sällan några utvecklade diskussioner om hur bostadsfrågorna i 

Karlstad skulle lösas. Den lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 1942 innebar krav på 

kommunerna att hantera bostadsfrågorna med ett större fokus. Frågorna fortsatte dock att 

diskuteras i drätselkammaren även efter den nya lagens ikraftträdande men i oktober 1942 

ställdes ett förslag ”att drätselkammaren skulle överväga vilka åtgärder, som ytterligare kunde 

från stadens sida vidtagas för främjandet av bostadsbyggandet inom staden”26.  

Efter beredning beslutade drätselkammaren den 26 oktober 1942 att inrätta bostads-

kommittén27 eller egentligen ”Kommittén för främjandet av bostadsverksamheten”. Det var 

vanligt att kommunerna inrättade sådana kommittéer för att få ett tydligare fokus på 

bostadsfrågorna. Bland annat hade detta gjorts i Uppsala som de styrande i Karlstad gärna 

använde som referenskommun. 

Bostadskommittén fick en rivstart och det verkar av det undersökta materialet som att man 

äntligen hittat ett forum där bostadsfrågorna och bostadspolitiken kunde diskuteras. Det 

kallades till många möten under senhösten 1942 och första hälften av 1943 men det var något 

mindre aktivitet därefter och ännu mer sparsamt under 1944 och 1945-46. 

                                                 
26 DK 1942, § 730  
27 DK 1942, § 748 
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Tabell 2. Antal protokollförda möten i bostadskommittén 1942 - 1946 

År Antal 

1942 3 

1943 11 

1944 7 

1945 1 

1946 2 
Källa: Författarens sammanställning av bostadskommitténs i Karlstad protokollförda sammanträden  

 

Koncentration av mötestillfällena förlades till 1942 och 1943 då byggnationerna som kommit 

till stånd genom den nya lagstiftningen var som störst. Det är uppenbart att drätselkammaren 

såg bostadskommittén som en bra beredningsinstans och remitterade regelmässigt ärenden 

rörande bostäder till kommittén för utredning och förslagsställande. I bostadskommittén satt 

inflytelserika politiker från drätselkammaren, således var ordföranden i drätselkammaren även 

ordförande i bostadskommittén. 

I bostadskommitténs protokoll hittar man för första gången den diskussion som fanns i 

Karlstad kring bostadsfrågorna och hur man ville arbeta med bostadsförsörjningsfrågorna. 

Detta saknas som tidigare sagts nästan helt i drätselkammarens tidiga protokoll. 

I Karlstad verkar man ha varit lite rådvilla och trevande och försökte finna ledning i hur man 

gjorde på andra håll. Bostadskommittén blickade runt i Sverige för att hitta goda exempel på 

hur man på andra håll arbetade eller tänkte arbeta för att främja bostadsproduktionen. Vid 

bostadskommitténs första sammanträde den 6 november 1942 diskuterades bland ledamöterna 

hur man gjorde i Linköping, Nyköping, Grums och Nor28 men även i Halmstad. 

Vid mötet gavs ett uppdrag till stadsombudsmannen att inhämta uppgifter från bland annat 

Linköping, Nyköping och Halmstad hur de arbetade med att främja bostadsbyggandet i sina 

kommuner. Stadsombudsmannen återrapporterade sitt uppdrag till bostadskommittén den 7 

november 194229.   

I bostadskommitténs handlingar finns även ett brev från byggnadsfirman Anders Diös AB 

från Uppsala där Diös bifogade handlingar från stadsfullmäktige i Uppsala som visade hur 

Uppsala avsåg att arbeta med bostadsförsörjningsfrågorna med anledning av den nya lag-

stiftningen30. Bostadskommitténs handlingar innehåller också tidningsartiklar från bland annat 

Göteborg och Kungälv som visar att man sökte ledning hos andra kommuner för att hitta mer 

fasta former för byggandet i Karlstad.   

Samtidigt som det är uppenbart att Karlstad försökte finna tankar och idéer från andra håll om 

arbetssätt och inriktningar lämnade man samtidigt handfasta förslag till drätselkammaren på 

                                                 
28 BK 1942, § 2 
29 BK 1942, § 4 
30 Uppsala stadsfullmäktiges tryck 1942, serie A nr 152-154 (återfinns bland BK:s handlingar) 
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lämpliga borgensnivåer för de tilläggslån över avkastningsvärdet som kunde bli aktuella för 

Karlstads del med anledning av den nya lagstiftningen 31.   

Även Statens byggnadslånebyrå var aktiv under startfasen och ett stort antal gånger under 

1942 skickades brev benämnda ”Cirkulär” från byrån till kommunerna för att ge besked om 

tillämpningen av den nya lagen. Särskilt påpekade byrån att det krävdes kommunala insatser 

för att tilläggslån överhuvudtaget skulle komma ifråga vid nybyggnationer.  

I ett cirkulär från november 1942 slås det dels fast att det krävs en kommunal borgen för lån 

över avkastningsvärdet och dels ges exempel på hur ett generellt borgensåtagande kunde vara 

utformat för att inte överbelasta Kungl. Maj:t. 

 

2.5 Hur ställde de styrande i Karlstad generellt upp för att stödja 

byggnationerna  

På rekommendationer från Statens byggnadslånebyrå fattade stadsfullmäktigeförsamlingarna i 

Sverige beslut om generella borgensnivåer för att stödja nybyggnationer och uppdrog till 

drätselkammaren att fatta besluten i de enskilda fallen. Orsaken till de generella borgens-

nivåerna var att denna typ av borgensåtaganden skulle underställas Kungl. Maj:t och det var 

opraktiskt att skicka upp enskilda ärenden dit. 

Efter beredning i bostadskommittén fattade stadsfullmäktige i Karlstad i december 1942 

beslut med anledning av de nya lånereglerna att sälja tomtmark för 50 % av 1935 års 

tomtpriser, att för flerfamiljshus påbörjade under 1941-1943 teckna borgen intill ett belopp av 

350 000 kr för tilläggslån som översteg avkastningsvärdet, samt att uppdra till 

drätselkammaren att inom dessa ramar tillämpa beslutet samt att ta på sig kontrollen av 

byggnadsarbetena32.   

Drätselkammaren hade redan 1941 tillstyrkt stadsfullmäktige besluta att kommunen skulle ta 

på sig att förmedla lån till byggare utan kostnad för staten, detta med anledning att drätsel-

kammaren uttalat att det rådde brist på ”rymliga, tidsenliga smålägenheter inom staden”33   

och att man därför borde understödja den dåvarande utformningen av tertiärlånen vid 

nybyggnationer34. 

Karlstad gick även längre i några fall än vad lagstiftningen krävde, sålunda beslutade 

stadsfullmäktige 1943 att godkänna att drätselkammaren kunde teckna borgen för 

byggnadskreditiv under byggtiden (totalt 1 000 000 kr) för de bostadsrättsföreningar och 

enskilda företagare som önskade bygga. Åtagandet skulle gälla längst fram t.o.m. utgången 

                                                 
31 BK 1942, § 2 
32 SF 1942, § 352 
33 DK 1941, § 590 och SF 1941, § 227 
34 DK 1941, § 590 
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av 194535. Beslutet om borgensåtagandet som sådant måste underställas kungl. Maj:t som 

sedermera godkände att kommunen tecknade denna typ av borgen36.  

 

2.6 Bildandet av KBAB och dess initiala användning 

1942-års lånelagstiftning gav som nämnts tidigare kommunala byggherrar bättre lånevillkor 

än privata aktörer. Lagstiftningens utformning kan inte ses annat än som en tydlig signal från 

statens sida att man uppmuntrade bildandet av kommunala bostadsföretag.  

Karlstads kommun svarade snabbt på denna uppmaning och fattade beslut att bilda ett eget 

bostadsföretag. Stadsfullmäktige beslutade redan den 31 juli 1942 att teckna aktier i Karlstads 

Bostadsaktiebolag (KBAB) intill ett belopp om 50 000 kr37. Drätselkammaren informerades 

också i slutet av 1942 att KBAB hade inregistrerats som aktiebolag vid Patent och 

Registreringsverket38  

Det faktum att kommunen bildade ett bostadsbolag är inte liktydigt med att man använde sig 

av bolaget på ett offensivt sätt för byggnationer av flerfamiljshus. Som ett exempel på hur 

KBAB initialt användes kan nämnas att Försvarsstaben i en skrivelse till drätselkammaren 

den 4 mars 1943 anmälde att det behövdes ca 250 lägenheter huvudsakligen 2:or och 3:or i 

Karlstad för militärens behov.  

Trots att man hade ett eget bostadsbolag som instrument för byggnationer är det slående vilka 

tveksamheter som ändå fanns i drätselkammaren att använda bolaget för produktion av 

bostäder för att täcka försvarets behov enligt sin begäran. Drätselkammaren meddelade istället 

Försvarsstaben att drätselkammaren ansåg att försvarets behov av bostäder kunde tillgodoses 

genom produktion på den öppna marknaden39.  

Samma tveksamheter att kommunen skulle gå in som byggherre framkom i drätselkammaren i 

mars 1943, där en ledamot uttalade ”att det vore lyckligast, om staden sluppe att uppträda som 

byggherre” utan ansåg det vara bättre att de privata byggherrarna agerade40.  

Orsaken till tveksamheterna kan vara en starkt förankrad uppfattning bland politikerna att 

bostadsproduktion, trots de nya bestämmelserna, var en angelägenhet för det privata 

näringslivet och att det kommunala uppdraget inte omfattade denna typ av verksamhet41.     

 

                                                 
35 SF 1943, § 138 
36 SF 1943, § 162 
37 SF 1942, § 189 
38 DK 1942, § 798 
39 DK 1943, § 113 
40 DK 1943, § 251  
41 Jämför Ekström von Essens resonemang i  Folkhemmets kommun, Avesta 2003, sid 264  
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2.7 Bostadsrättsföreningar som byggherrar 

I Karlstad förefaller många bostadsrättsföreningar finnas bland de sökande till tertiärlån och 

tilläggslån. Lagstiftningen medgav att bostadsrättsföreningar, efter prövning, skulle kunna 

jämställas med kommuner och det är uppenbart att många privata byggherrar i Karlstad 

bildade bostadsrättsföreningar för att komma i åtnjutande av bättre lånevillkor.  

I bostadskommittén talades det i november 194242 om att det enligt den nya lagstiftningen inte 

skulle behövas någon borgen för lånen för det fall det var en bostadsrättsförening som 

byggde, om denna kunde jämställas med kommunen, och man efterfrågade därför besked från 

Anders Diös AB som skulle bygga i kvarteret Vargen om bolaget avsåg att bygga genom en 

bostadsrättsförening eller inte. Detta hade betydelse för bostadskommitténs förslag till 

drätselkammaren och stadsfullmäktige på lämpliga generella borgensnivåer för bygg-

nationerna i Karlstad.   

Bostadskommittén informerades i december 1942 om att Byggnadsfirman Anders Diös AB 

skulle bilda bostadsrättsföreningar för byggnationerna för att komma i åtnjutande av de 

fördelaktiga statslånen. 

Att resonemanget kring bostadsrättsföreningar såg annorlunda ut på andra håll i landet visar 

handlingar till stadsfullmäktige i Uppsala som återfinns bland bostadskommitténs handlingar 

där Uppsala drätselkammares bostadskommitté uttalade att bostadsrättsföreningar i Uppsala 

skulle komma att vara så fåtaliga att det inte var några problem med kommunal borgen43. 

De relativt många bostadsrättsföreningarna i Karlstad föranledde bostadskommittén att föreslå 

att drätselkammaren skulle utse en kommunal ledamot, en revisor och en kontrollant för att 

hjälpa och stödja bostadsrättsföreningen vid byggnationen44. Denna typ av beslut fortsätter i 

flera ärenden under 1943 och visar att kommunen kände ett behov att ställa upp för att 

byggnationerna skulle förlöpa på ett bra sätt. Drätselkammaren var emellertid noga i sina 

beslut att föreskriva att ledamöterna skulle arvoderas av bostadsrättsföreningarna och inte av 

kommunen45. 

Överlag verkar det ha funnits en positiv inställning i Karlstad till bostadsrättsföreningar som 

byggherrar. 

I drätselkammaren uttryckte dock ledamoten Hult en viss oro för att bostadsrättshavare inte 

hade råd med insatsen46 och det skulle visa sig att kommunen var villig att gå ännu längre för 

att stödja bostadsrättsföreningar. Bostadskommittén beslutade 1944 att föreslå stadsfull-

mäktige att kommunen skulle teckna borgen för lån till insatser för bostadsrättshavare 

maximerat till 1000 kr47.  

                                                 
42 BK 1942, § 3 
43 SF i Uppsala. Tryck 1942, serie A nr 152 (återfinns i BK:s handlingar) 
44 BK 1942, § 8 
45 Exv DK 1942, § 877 
46 Ibid 
47 BK 1944, § 20 
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Dessa åtgärder från Karlstad kommuns sida visar att man såg positivt på att skapa boende-

former baserade på den kooperativa bostadsrättstanken.  

Det kan nämnas att detta positiva synsätt verkar ha fortsatt i Karlstads kommun genom hela 

1940- och 1950-talen och kan ha medverkat till att andelen bostadsrätter i Karlstad 1965 var 

större än den var i de jämförelsekommuner som finns i Strömbergs undersökning48.    

3 Det fortsatta behovet av nya lägenheter 

3.1 Den nya lagstiftningens effekter på byggnationerna i Karlstad 

Det råder ingen tvekan om att den nya lagstiftningen 1942 fick ordentlig fart på bostads-

byggandet i Karlstad. I bostadskommittén diskuterade man vid ett tillfälle hur kontroll-

åtgärderna skulle se ut ”med anledning av den omfattande byggverksamheten som igångsatts 

och kunde komma att sättas igång med stöd av SFS 1942:569”49 och kommittén diskuterade 

bland annat att tillsammans med Kristinehamns kommun anställa en kontrollant att övervaka 

nybyggnationerna men bostadskommittén enades till slut om att det fanns nog underlag i 

Karlstad för att anställa en egen byggkontrollant.  

Trots omfattande byggnationer fanns det ändå ett behov av ytterligare lägenheter i staden. 

Bostadskommittén uttalade sålunda i juli 1943 att behovet av bostäder ännu inte var uppfyllt 

utan att fortsatt bebyggelse var nödvändig50. 

Stadsarkitekten informerade vidare i bostadskommittén i november 1943 att behovet av nya 

lägenheter beräknades vara ca 250 per år i genomsnitt men att det för 1944 skulle behövas 

420 lägenheter för att ta igen det som förlorats under 1940 och 194151. 

Det är även uppenbart att byggmarknaden i Karlstad attraherade utomstående bland annat 

byggde som nämnts Anders Diös AB från Uppsala i kvarteret Vargen på Sundsta och det 

fanns tidiga förfrågningar via ombud från Svenska Riksbyggen i Göteborg om vilka byggbara 

tomter och vilka behov av byggnationer som fanns i Karlstad52.  

Vid ett stort antal tillfällen under 1942 och 1943 tillstyrkte drätselkammaren ansökningar från 

olika byggintressenter om tertiärlån och tilläggslån till Statens byggnadslånebyrå. Drätsel-

kammaren delegerade till bostadskommittén i juni 1943 rätten att själva avge yttranden direkt 

till Statens byggnadslånebyrå i ärenden om tertiärlån och tilläggslån inklusive att tillstyrka att 

sökande bostadsrättsföreningar skulle jämställas med kommunen53.  

 

                                                 
48 Strömberg, Thord Kommunsocialismen inför verkligheten, Örebro 1984, sid 113 
49 BK 1943, § 26 
50 BK 1943, § 30 
51 BK 1943, § 42 
52 Brev i BK:s handlingar 
53 DK 1943, § 530 
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3.2 Behov av planläggning och byggnation i de aktuella områdena i 

Karlstad 

Norrstrand planlades i början av 1930-talet efter en hel del diskussioner. Stadsfullmäktige 

gjorde redan i oktober 1930 ett principuttalande om stadsplanen för den norra stadsdelen 

(Norrstrand)54 men det dröjde ända till april 1933 innan stadsfullmäktige fastställde en ny 

stadsplan för Norrstrand55.  Sundsta var fortsatt inte planlagt men det fanns ett ökande tryck 

på ledningen för Karlstads kommun att skapa utbyggnadsmöjligheter även för detta område. 

För att skapa ytterligare en förbindelse mellan stadskärnan och ytterområdena hade en bro 

byggts mellan Tingvallastaden och det som sedermera kom att benämnas stadsdelen Sundsta. 

Den nya bron, Tingvallabron, invigdes 1934 och förändrade infrastrukturen på Sundsta och 

Norrstrand och accentuerade behovet av en planläggning av stadsdelen Sundsta. 

Den nya bron innebar att trafikföringen i staden förändrades. Rudsvägen som varit 

infartsvägen från väster in mot stadskärnan avlastades och trafiken leddes istället längs 

Sundstavägen mot Tingvallabron. För att få en anslutning mellan Rudsvägen och 

Sundstavägen i söder byggdes Ringervägen varvid matarvägar kom att helt omsluta 

Sundstatjärnet.  

Det akuta behovet av planläggning i staden gjorde att stadsfullmäktige i mars 1936 anslog 

4000 kr för att ta fram prioriterade stadsplaner bland annat planläggningen av Sundsta56. 

Planarbetet forcerades och stadsfullmäktige antog i oktober 1937 en ny stadsplan för Sundsta 

och delar av Norrstrand57. Stadsplanen omfattade hela Sundsta och gränserna utgjordes av 

älvfåran i väster och syd, Rudsvägen i öst och gamla stadsgränsen i norr. Vissa synpunkter 

hade under planprocessen kommit in rörande västra delen av Sundsta och föreslagen 

läroverksbyggnad norr om Sundstatjärn och stadsplanen omformades med anledning av en del 

av synpunkterna.  

Planen medgav en bebyggelse på Sundsta i en omfattning som inte ens idag tillnärmelsevis är 

uppnådd. Bland bebyggelsemöjligheterna som planen medgav fanns 13 bostadslängor i tre 

våningar i kvarteren Vargen och Pilen belägna öster om Sundstatjärnet.  

Stadsplanen blev efter beslutet i stadsfullmäktige föremål för en revidering eftersom läns-

arkitekten hade vissa synpunkter som gjorde att kungl. Maj:t inte skulle komma att godkänna 

planen. Efter återremiss till byggnadsnämnden för omarbetning tog stadsfullmäktige nytt 

beslut om en justerad stadsplan193858 . Förändringen avsåg flyttning av ett parkeringsområde 

gränsande till de undersökta kvarteren och vissa hushöjder inom planområdet. Planen 

skickades in till kungl. Maj:t för fastställande. Kungl. Maj:t hade för övrigt godkänt huvud-

delen av planen redan i april 1938 (dock inte den del som skulle justeras). 

                                                 
54 SF 1930, § 164 
55 SF 1933, § 80 
56 SF 1936 § 54 
57 SF 1937, § 217 och bilaga 1 (sid 26) 
58 SF 1938, § 92 
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Att det rådde brist på byggbar mark i området visar ett beslut i stadsfullmäktige 1938 som 

efter förslag från byggnadsnämnden beslutade sälja donationsjord inom stadsplaneområdet 

Sundsta att användas för bostadsändamål och att dessa skulle ”upplåtas till det stora antal 

personer, som därav vore i synnerligt behov”59. Denna mark synes främst ha behövts för 

egnahemsbebyggelse inom stadsplaneområdet. Kungl. Maj:t godkände åtgärden den 21 april 

193960. 

Det faktum att Rudsvägen inte längre skulle vara huvudleden från väster in mot stadskärnan 

visar inte minst stadsfullmäktiges beslut i februari 1942 att minska Rudsvägens bredd från 26 

meter till 20 meter61. 

Trots att en ny stadsplan för området fastställdes redan 1938 påbörjades ingen bebyggelse av 

någon omfattning i området förrän den nya lagstiftningen trädde ikraft den 1 juli 1942. 

 

3.3 Kommunala beslut rörande kvarteren Vargen och Pilen  

Stadsplanen från 1937 medgav en bebyggelse i kvarteren Vargen och Pilen med 13 

trevåningslängor parallella med Rudsvägen och Drottning Kristinas väg. Västerut från 

kvarteren ligger Sundstatjärnet och ett grönområde med planbegränsningen att det endast fick 

bebyggas för allmänt ändamål62. På delar av området ligger idag Sundstagymnasiet.  

Byggnadsnämnden beslutade i december 1942 om tomtindelning av kvarteren Vargen och 

Pilen63 för att möjliggöra att sälja tomter för byggnation. Drätselkammaren beslutade redan i 

november 1942 att sälja tomter i kvarteret Vargen för 10 kr/kvm vilket var halva priset mot 

1935 års priser och i överensstämmelse med stadsfullmäktiges tidigare beslut om stöd för 

byggnationer enligt den nya låneförfattningen SFS 1942:56964.   

Tomterna i det norra kvarteret Pilen såldes något senare och det uppkom en diskussion i 

drätselkammaren i november 1943 om hur man skulle gå till väga med försäljningen av de 

norra tomterna i kvarteret där kommunen ännu inte hunnit dra fram nödvändiga vatten- och 

avloppsledningar65.  

Stadsfullmäktige fick information i december 1942 att byggnadsarbetena i kvarteren Vargen 

och Pilen pågick för fullt och anslog 145 000 kr till gator och ledningar66. Drätselkammaren 

beslutar senare under 1942 att tillstyrka att ställa ytterligare 75 000 kr till förfogande för gator 

och ledningsdragningar i kvarteren Vargen, Pilen och Väduren67. 

                                                 
59 Bnd 1938, § 428 
60 SF 1939, § 162 
61 SF 1942, § 66 
62 Planbestämmelser i stadsbyggnadskontorets akt 1780K-139/1938 
63 Bnd 1942, §§ 456 och 481. Se även tomtindelningskarta under Referenser/Käll- och litteraturförteckning 
64 DK 1942, § 814 
65 DK 1942, § 857 
66 SF 1942, § 354 
67 DK 1942, § 824 
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Stadsfullmäktige fick i juni 1943 besked av byggnadsnämnden att alla tomter i kvarteren 

Vargen och delar av tomterna i kvarteret Pilen hade försålts för byggnation68 och drätsel-

kammaren begärde ytterligare anslag för byggande av gator och vägar i området. 

Planen föreskrev att Vargen och Pilen skulle bebyggas med sammanhållna längor utan av-

brott men stadsfullmäktige beslutade 1943 efter förslag från byggnadsnämnden att ändra 

stadsplanen från 1937 så att man kunde bygga två tvärgående längor i kvarteret Vargen69 

eftersom man ansåg att det från ett estetiskt perspektiv var att föredra. 

Som kuriosa kan nämnas att det synes ha uppstått en schism mellan två byggherrar under 

byggnationerna. Det uppsalabaserade företaget Anders Diös AB som bebyggde delar av 

kvarteret Vargen hade begärt att drätselkammaren skulle reservera tomter i kvarteret Pilen för 

bolagets kommande byggnationer trots att det fanns andra spekulanter på dessa tomter. Efter 

att ärendet remitterats till bostadskommittén hittade man en lösning där vissa tomter såldes till 

Diös och vissa andra till en lokal byggherre som förklarade att han i sin tur skulle bilda 

bostadrättsföreningar för byggnationerna70. Diös hade ju redan tidigare förklarat att man 

avsåg att bygga genom bostadsrättsföreningar71.   

Att byggnationerna var i full gång i kvarteren sommaren 1943 visar den sammanställning som 

stadsarkitekten gjorde till Statens byggnadslånebyrå 1943 där det bland pågående byggna-

tioner i Karlstad nämns att Diös byggde ett hus med sex stycken 1:or och 24 stycken 2: or i 

kvarteret Vargen72.   

Det kunde även råda olika uppfattningar om storleken på lägenheterna som byggdes med stöd 

av den nya lagstiftningen. Således upplyste stadsarkitekten i ett fall (inte Vargen eller Pilen) 

att de ritningar som lämnats in till kommunen i ett låneärende egentligen visade 1:or med 

matplats och inte små 2:or som byggherren uppgivit73.  

 

3.4 Bebyggelsen i kvarteren Vargen och Pilen 

Hur såg då lägenhetsbeståndet ut i de nybyggda kvarteren Vargen och Pilen? I min under-

sökning har jag gjort en sammanställning av innehållet i de planritningar som finns i stads-

byggnadskontorets bygglovshandlingar för de aktuella kvarteren. 

 

 

 

                                                 
68 SF 1943, § 220 
69 SF 1943, § 222  
70 DK 1943, §§ 327 och 359 
71 BK 1942, § 3 
72 BK 1943, § 17  
73 DK 1942, § 847 
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Tabell 3. Lägenhetsstorlekar i de nybyggda kvarteren Vargen och Pilen 

1943-194574 

Fastighet 4:or 3:or 2:or 1:or 

Vargen 4   24 6 

Vargen 5 6 12   

Vargen 6 hus 1   12 6 

Vargen 6 hus 2   12 6 

Vargen 6 hus 3  2 6 18 

Pilen 2   18 3 

Pilen 3  15  3 

Pilen 4   18  

Pilen 10   24  

Pilen 11   24  

Pilen 12   18  

Pilen 13   18 3 

Pilen 14 hus 1   18  

Pilen 14 hus 2  18   

     

Summa: 6 47 186 45 
Källa: Författarens sammanställning av planritningarna för samtliga bostadshus i kvarteren Vargen och Pilen. 

 

Tabellen visar att storleken på de lägenheter i kvarteren Vargen och Pilen som tillfördes 

bostadsbeståndet 1943-1945 var något mindre än genomsnittliga storleker på lägenheter som 

byggdes i Karlstad under perioden 1931-1943. Under den perioden var 75 % av de nya 

lägenheterna 1:or och 2:or och 25 % var 3:or eller större lägenheter.  

Snittet för de aktuella kvarteren på Sundsta var att 81 % av lägenheterna var 1:or och 2:or och 

19 % var 3:or eller större lägenheter. Statistiken kan dock i viss mån förvrängas av hur man 

över tiden bedömde matplatser och matrum. Som anges ovan upplyste stadsarkitekten vid ett 

tillfälle att de ritningar som en byggherre lämnat in till kommunen egentligen var 1:or med 

matplats och inte små 2:or75. I min sammanställning har lägenheter med två rum och kök med 

matrum eller matplats kategoriserats som 2:or och inte som 3:or.  

 

4 Slutsatser/sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att studera de processer som skapade förutsättningar för det 

tidiga folkhemmets bostadsbyggande. Som ett led i detta har jag undersökt den process på 

nationell och lokal nivå som skapade förutsättningar för byggnationerna i kvarteren Vargen 

och Pilen på Sundsta och hur samspelet mellan den nationella nivån och den lokala nivån såg 

ut med anledning av den nya lånelagstiftningen.  

                                                 
74 Tabellen är utarbetad efter genomgång av stadsbyggnadskontorets planritningar för samtliga bostadsbyggnader 

i kvarteren Vargen och Pilen 
75 DK 1942 § 847 



23 

 

Frågeställningarna har varit att undersöka hur den statliga styrningen som ledde till byggna-

tionerna såg ut, hur incitamenten tedde sig, hur Karlstads kommuns utbyggnadsplaner såg ut, 

vilka uppdrag som gavs till den kommunala organisationen och vilka beslut uppdragen 

föranledde.   

Min undersökning visar tydligt att det var den nya lånelagstiftningen från 1 juli 1942 som fick 

fart på bostadsproduktionen i Karlstad. Även om stadsplanen för Sundsta beslutades redan 

1937 kom ingen byggnation av någon omfattning igång förrän de nya lånebestämmelserna 

trädde ikraft vid halvårsskiftet 1942. 

Lånelagstiftningens utformning med en kapitalsubvention till de som byggde och lag-

stiftarens differentiering av olika byggherrar förebådar statens och kommunernas allt större 

engagemang inom bostadsförsörjningen, en utveckling som skulle bli alltmer tydlig längre 

fram under 1940-talet. Här ser man för första gången statens ambitioner att det allmänna 

skulle ta ett större ansvar än tidigare för att trygga bostadsförsörjningen. Det faktum att 

kommunerna gynnades i den nya lagstiftningen kan inte tolkas på annat sätt än att staten 

uppmuntrade bildandet av kommunala bostadsföretag.  

Min undersökningsperiod befinner sig i början av den process som ledde till att ansvaret för 

bostadsförsörjningen överfördes från det privata till det allmänna och den kommunalsocialism 

som präglade hela efterkrigstiden tog sin början. Bostadsförsörjningsfrågorna var centrala för 

socialdemokratin i dess ambitioner att bygga det svenska folkhemmet och bostadspolitiken 

kom att bli ett verksamt instrument för detta. Man kan tydligt se genom den nya 

lånelagstiftningens utformning att man avsåg att använda sig av kommunerna som starka 

lokala aktörer för att genomdriva den kommunalsocialism som länge funnits i 

socialdemokraternas handlingsprogram men som först under 1940-talet kunde omsättas i 

verkligheten. Den politisering av besluten som är en förutsättning för kommunalsocialismen 

syns tydligt i den nya lånelagstiftningen och i än högre grad i kommande lagstiftningar under 

1940-talet inte minst utvidgningen av den kommunala kompetensen inom 

bostadsförsörjningsfrågorna som beslutades 1948 och där kommunerna direkt ålades ett 

huvudansvar för bostadsförsörjningen. Kommunalsocialismen kom även att omfatta andra 

centrala politikområden i ambitionerna att skapa det svenska folkhemmet.   

Hur svarade då den kommunala organisationen i Karlstad på direktiven från staten? Det är 

uppenbart att kommunens agerande till en början var något trevande och villrådigt och man 

letade aktivt efter förebilder bland andra kommuner runt om i Sverige vilket diskussioner, 

uppdrag och beslut i bostadskommittén visar. Kommunen har ändå relativt snabbt hittat 

fungerande former för arbetet med bostadsförsörjningsfrågorna.  

Kommunen var dock inte från början villig att ställa upp och ta ansvar som byggherre trots att 

man redan 1942 hörsammat tongångarna från staten och formellt bildat ett bostadsbolag, 

KBAB. Det verkar som om man fortfarande ansåg att bostadsproduktionen lämpligast kunde 

ske på den privata marknaden. Flera uttalanden i drätselkammaren under 1942 och 1943 tyder 

på detta. Inte heller Strömberg har i sin forskning kommit fram till att politikerna använde 
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KBAB på ett offensivt sätt under den första tiden76.  Även i Ekström von Essens forskning 

uppmärksammas problemet med att få de lokala politikerna att ta det ansvar som 

lagstiftningen gav dem. Hon tolkar sitt källmaterial i SAP:s arkiv som att man centralt inom 

socialdemokratin ”hade uppfattningen att vissa kommuner underlät att visa vilja och förmåga 

att ta de initiativ som behövdes”77. 

Karlstads kommun var väl förberedd planmässigt i de undersökta kvarteren när den nya 

lånelagstiftningen trädde ikraft. Genom drätselkammarens inrättande av bostadskommittén i 

oktober 1942 synes bostadsförsörjningsfrågorna ha hittat ett lämpligt diskussions- och 

förslagsforum. De beslut som byggherrarna förväntade sig har den kommunala 

beslutsapparaten levererat med önskvärd skyndsamhet. Detta gäller stadsfullmäktiges beslut 

om hur de kommunala åtagandena skulle se ut och beslut om tomtindelning, försäljning av 

fastigheter för byggnation och byggandet av gator och ledningar i området.  

Karlstads kommun verkar överlag ha haft en positiv syn på många av de möjligheter som 

uppenbarade sig med den nya lagstiftningen och gick i något fall till och med längre än vad 

lagstiftningen krävde. Jag tänker här på beslutet att jämställa privata byggherrar med 

kommunala och kooperativa när det gäller borgen för byggnadskreditiv.  

Kommunen har även tydligt värnat om bostadsrättsföreningar i de fall de varit byggare, och 

har med åtgärder som att utse ledamöter i bostadsrättsföreningarnas styrelser och att utse 

revisorer försökt underlätta för de många bostadsrättsföreningar som kom att agera som 

byggare i de aktuella kvarteren.  

Byggnationerna i kvarteren Vargen och Pilen skedde i en spännande brytningstid där staten 

och kommunerna började bygga upp de system och de strukturer som under de närmaste 

decennierna skulle prägla ansvaret för bostadsbyggandet och tydliggöra vilka aktörer som 

skulle finnas för bostadsproduktionen i Sverige. Trots osäkerheter om tillämpning av de nya 

bestämmelserna och trots nya och ibland omvälvande idéer och direktiv från de styrande i 

riket lyckades den kommunala politiken i Karlstad mitt under ett världskrig leverera 284 nya 

bostäder i kvarteren Vargen och Pilen till behövande Karlstadsbor. 

Denna process och de överväganden som gjorts av de styrande i Stockholm och Karlstad var 

dock inget som de badande barnen på vykortet hade anledning fundera över utan de kunde 

helt ägna sig åt att plaska i vattnet och njuta i solskenet. En ny tid och ett nytt samhälle var 

dock på väg som skulle komma att påverka och prägla dem genom hela livet.     

 

 

 

                                                 
76 Strömberg, Thord Kommunsocialismen inför verkligheten, Örebro 1984, sid 96 
77 Ekström von Essen, Ulla, Folkhemmets kommun, Avesta 2003, sid 264 
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