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UTSTALLNINGEN

Den stora bostadsutstii,llning, som nu dppnats i Gdteborg - den strirsta,
fciddes, om sanningen skall fram,
som na,gonsin frirekommit i va,rt land
- gfrng p&, htisten 1943 tLL jag dii,r
Nfrgon
i
stockholm.
pA, operaki,i,llaren
lunch med den uppslagsrike hii,lsingborgske storbyggmiistaren Erik wihlborg, som scikte intressera mig fcir ett nytt projekt' Han ville skapa en
modern bostadsanldggning, som skulle utnyttja alla rationaliseringsmtijligheter och tillgorlogrira sig de senaste resultaten av forsknings- och utreclningsarbetet p5, bostadsomra,det. Hans blickar hade fallit p5, det storslagna Guldhedsomra,det i Gdteborg, som dfr, iinnu sk6t in i stadsbebyggelsen som en tunga av vildmark, och han hade redan mdtt sympati f<ir

friretaget bA,de hos de g<iteborgska myndigheterna och hos det centrala

bostadspolitiska organet, Statens byggnadslfr'nebyr5'
Jag var inte svfrr att intressera och det av en sd,rskild anledning. Som
ledare fcir Svenska arkitekters riksftirbunds och Svenska slcijdfcireningens
bostadsutredning hacle jag lii,nge nii,rt tanken att s6ka ffi, resultaten av denna
och andra liknande utred.ningar demonstrerade i utstri,llningsform och
prrivade i verkligheten i en m6nster- och experimentanlii,ggning, som skulle

kunna stA, som en ftirebild, eller fitminstone ett diskussionsuppslag, fcir
fredstidens bostadsproduktion och om mrijligt ocksa, rikta utlandets uppmii,rksamhet p& de arbeten vi under krigsfiren begynt pi omraLden, sonl
icke kunde bli utan all betydelse f6r det stora iLteruppbyggnadsarhetet, i
viirlden. En icke ovd,sentlig bitanke var, att om denn.L utstd,llning kunde
bli fiirdig till 1945 lfl,ta den inga, som ett led i firandet av Svenska slcijd{cireningens 100-i'rsjubileum. Som plats fcir densamma hade jag niirmast
tiinkt mig stockholm och. ri,ven diskuterat mrijligheterna med nfi,gra
intresserade, frSmst, mina kolleger i slcijdfcireningens led.ning.
Men varf<jr inte lika gii,rna Gciteborg? Resultatet av mitt och wihlborgs
samtal blev, att vi beslijto forena vfl,ra planer. Att dessa planer kunnat
bli verklighet beror framf<ir allt p6, d.et stora intresse, som redan frfl'n btirjan kom utstii,llningstanken till del frfl'n Gtit'eborgs stad' Sidan utstiill-

ningen nu framst,flr d,r den resultatet av

ett samarbete mellan staden,
Slcijdfcireningen och Statens byggnadsl6neb;,'rf,,, vars chef, Alf Johansson,
var en av de frjrsta sonr gav projektet sitt stcid.
Ett och annat har visserligen fcird,ndrats i de ursprungliga planerna.
Bebyggandet av omr6,clet overtogs av ett honsortium av gciteborgsbyggmdstare, i vilket ingenjrir Wihlborg ingick som intressent. Men enhetligireten bevarades framfcir allt genom att sfl,vd,I stadsplanens som de enskilda
byggnadernas utformande uppdrogs i,t arkitektfirman Wejke och Odeen,
som i frfiga om bostadsplanerna samarbetat med bostadsutredningen, vars
miniminormer hii,r fdr fdrsta gi,ngen tiild,mpats.
Redan i det program, som pe utstei,Ilningsstyrelsens uppdrag utarbetades
av undertecknad och arkitekt At tt. Huldt, vilka tillsammans svarat fcir
"
utstii,llningens utformning, framhcills det emellertid, att denna icke endast
borde bli en visning av mciblerade ld,genheter utan frjr att f5, den rii,tta
bakgrunden frjrenas med en framstzi,llning av bostadsfrfigans allmii,nna
ld,ge i vi,rt land. Denna framstii,Ilning har utformats i samarbete med
Statens byggnadslinebyrfi,s utredningsavdelning och utgrir ett fcirscik att
i s5, lzittillgzi,nglig form, som det med ett sfl invecklat ri,mne varit mdjligt,
framlS,gga huvuddragen i vi,rt bostadsproblem och riktlinjerna fcir dess
lcisn ing.

i

detta problem d,r ju v6,r IA,ga utrymmesstandard och dess fciljd, tri,ngboddheten. Den kan ingen utstd,lning avskaffa.
Men en s6,dan kan mcijligen bidra till att std,lla problemet och visa angel5genheten i dess lcisning. Ti,llrrickligt utrymme till ciuerkomligt pris, det
tir det primd,ra problemet i vir bostadsfri,ga. Men den d,r ocks6, en frfl,ga
om hur utrymmet skall utlormas och hur det bor anacind,as. Bostadsutrymmets rationella utformning i plan och inredning har varit m6,let frir
bostadsutredningens arbete, vars fcirsta resultat framld,ggas p6, denna
utstii,llning. Hur bostaden bdr utnyttjas med hjrilp av vad v6,r bohagsindustri kan erbjuda oss har alltsedan Stockholmsutstdllningen tg30 varit
Den springande punkten

ledmotivet i Skijdfrireningens bostadspropaganda och exemplifieras efter
delvis nya linjer i de m6blerade ld,genheterna.
Att ge en antydan om s&mlnanhangen i v6,r bostadsfrd,ga har varit huvudmAlet fcir utstdllningen. Den har velat visa vad vi ha gjort,, vad vi
kunna grira och vad vi md,ste gora. Dess motto, som den tagit i arv frA,n
en tidigare gciteborgsk programutstzi,llning i bostadsfrflgan, inneber en
vzidjan b&de

till

samhd,llet och den enskilde.

Cotrua"no JonaNssoN,
B
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v6,rt land, och sti,rskilt storstddernas
boendeproblem erbjuda alltjilmt svfl,righeter, som man icke lyckats bem6stra. Vi ha:i,nnu lA,ngt kvar, innan flertalet familjer erhfr,llit det utrymme,
som numera allmd,nt anses rimligt f<ir en god familjebostad. Och d5, det
gri,ller bostadens ut{ormning och heminredningens detaljer, leva alltfdr
mfr,nga familjer under fcirli6,Ilanden, som hor& en ld,nge sedan svunnen
BostadsfrA,gan d,r d,nnu olcist

tid till.

I Griteborg utgcira ei,nnu enrumslii,genheterna mer d,n hii,lften av hela
bostadsbestflndet, och betydelsefulla, d,ven centralt belti,gna stadsdelar
vdnta sedan kinge p6, en rrdl behdvlig sanering. n'cirhA,llandena 5ro i
stort sett likartade i,tminstone i v6,ra civriga strirre stdder, om d,n proportionerna dii,r mellan enrumsld,genheter och bostd,der med minst tvri,
rum och kcik synas vara nfr,got brittre.
Mycket har emellertid utrzlttats Sven friLn stadens sida fiir en hrljning
a,v bostadsstandarden. Siirskilda kommunala organ ha upprd,ttats, vilka
i samverkan med kooperativa organisationer, hyresgdsternas egna sammanslutningar och privata byggnadsfciretagare fcirmedlat statens och
stadens hjelp och ekonomiska tillskott. Sii,rskilt p5, det bostadssociala omrfrdet har under stora uppoffringar frA,n det allmii,nnas sida
gjorts mycket betydande insatser. Inom G<jteborg ha t. ex. pfr sA, sd,tt
framstii,Ilts 58 fastighet'er med 1837 tidsenliga och billiga bost:ider ftir
mindre bemedlade barnrika familjer, for pensiond,rer ha 34 omriLden bebyggts med 1237 lii,genheter och fcir ensamstA,ende kvinnor ha framsttillts
tvi, byggnader med I27 billiga och vii,l inredda hem. Genom stadens initiativ ha dessutom till rimliga priser uppfrirts 1728 egnahemsvillor av
sm6,stugetyp. Detta iir utan tvivel en mycket betydande kommunalpolitisk insats, men staden d,r 6, andra sidan stadd i oavbruten utveckling,
behovet av nya tiliskott till bostadsbestfrndet cikas stdndigt, cch byggnadskostnaderna motsvara icke pA, l6,ngt niir vad som 5r mrijligt att fcirrd,nta
och amortera med nu utgA,ende arbetskjner. Det, krdves i framtiden

I

mycket l6ngt syftande 6,tgii,rder fri,n samhiillets sida, om man vill n6' tillfredsst5llande resultat ifr6,ga om de mindre bemedlades bostadsfraga.
I mfl,nga fall d,r emellerticl bostadsstandarden ld,gre :in man har riitt att
viinta med hii,nsyn till familjens samlade inkomster. ofta hd,nger detta
helt sri,kert samman med den otrygghet och den osii,kerhet som prii,glar
tillvaron fcir stora medborgargrupper, i andra fall dd,remot beror det p&
bristand.e insikter om Yii,rdet av en god och rymlig bostad' Hd'r :ir det

i

stor utstrd,ckning en upplysningsfrfrga.
utstallningen >Bo Biittre> vill stii,lla bostadsproblemen under fiirnyad
debatt. Den vill hi,lla samhd,lleliga och dvriga organ i intim kontakt
med nyare rrin och erfarenheter pfl bostadsfrfl,gans omrfrde, den vill ge
impulser fcir fciretagare inom byggnadsbranschen och den vill pa,verka
de enskilda medborgarna att inse bctydelsen av en god och rymlig familjebostad. n'cir Griteborgs stad erbjuder den ett vii,rdefullt tillfii,lle att i sam-

arbete med svenska slcijdf<ireningen och statens byggnadslaLnebyra,
demonstrera d.e resurser, man numera har att rd,kna med pfr detta viktiga
omrid.e. I samverkan mellan stadsplanerare, arkitekter och byggmii,stare
har hd,r utformats ett nytt bostarlsomra,de, ddr man haft rika tillfii,Ilen
till prrivning av uppslag och erfarenheter frfrn de senaste 6,rens utredningar och experiment.
Frir oss svenskar, som lyckats komma ur det stora krigets period med
vdxande resurser och med i stort sett obrutna krafter, miLste bostadsfr6,gan i framtiden d,gnas iin strirre uppmarksamhet. Det d,r min ftirhoppning, att utstiillningen rBo Bdttreu skall ge impulser samt vd,rdefulla uppslag f<ir efterkrigstidens bostadspolit'ik.

EnNst JuNenN.

STATENS BYGGNADSLANEBYRA
OCH "BO BATTRE"

vardande, som bildar ram och bakgrund till utstd,Ilningen uBo bd,ttrer, har projekterats under en tid, da, materialbrist,
uppdrivna byggnadskostnader och andra konsekvenser av kriget lagt stora
svS,righeter i vagen frir bostadsbyggandet. Att dessa kunnat bemdstras
ni,gorlunda har som frjrutsei,ttning haft en samverkan mellan stat, kommuner och byggnadsftiretagare. Guldhedsbebyggelsen ger ett exempel pA'
lfrngt driven si,clan samverkan mellan offentliga insatser och enskilda

Det bostadsomrri,d.e

i

fdretagarinitiativ. Man tar knappast miste, om man rdknar med att
utvecklingen kommer att fullfcilja dylika linjer, sftande till sttirre stabilitet p5, byggnad.smarknaden och battre kvalitet hos bostadsftirstirjningen.
Denna bostadsutstrillning d,r inte frSmst en redovisning av hittills naLdda
resultat utan en vdgvisare mot framtiden. I m&nga av vd,rldens lender
st6,r man nu infrjr oerhrirda uppgifter pa, bostadsbyggandets omrede som
fciljd av hrigsftirridelse och sex A,rs {ullstd,ndigt produktionsstopp' Lrisandet av clessa uppgifter kommer utan tvivel att innebi'i,ra en revolution i
stad.splanemdssigt, byggnadstekniskt och med avstadsbyggandet
seende pa, det allmii,nnas organisatoriska och finansiella medverkan.
Vi ha undg6,tt f<jrcidelsen och kunnat producera i avsevd,rd omfattning
och st& s&tillvida i en gynnad std,llning. Men frfln en annan synpunkt
sett iir vri,rt utgaLngsliige infrir fredstiden sd,mre d,n f<ir a,tskilliga andra
liinder. Den svenska bostadsstandardens kardinalfel, familjebostadens
otillriickliga utrymme, m6,ste botas. En viisentligt hojd standard genom
rikad rymlighet och sanering av det mindervd,rdiga bostadsbesta,ndet ii,r
inte end.ast ett socialt krav utan ocksa, en frjrutsii,ttning fcir byggnadsverksamhetens framtida stabilitet. Det praktiska fcirverkligandet stdller
st,ora krav p& alla parter: stat, kommun, forskning och produktion'
Av grunclld,ggande betydelse hii,rvidlag d,r, att stadsplaner, ld'genhetsplaner och de kollektiva bostadskomplementen bli rationellt utformade
med hiinsyn till familjernas behov. utstd,Ilningen visar hii,r pfr mtijligheter, som den kommande utvecklingen kan fdrverkliga.

Ar,'
10
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svE NSKA SL6JD IiORENlNGE,N
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Svenska sldjdfrireningens medarbete

i

utstii,llningen

r>Bo

yttre och en inre anledning.
Den yttre anledningen d,r fcireningens 100-6,rsjubileum.

B:i,ttre> har en

n'cireningen

till-

kom i samband rned de genomg-ripande fcird,ndringar inom v6,rt samhii,lle
som skrA,vdsendets upphtirande innebar negativt och den ekonomisha
libera,lismen positivt. Samtidigt hade immigrationen till stiiderna av
landsbygclens stora befolkningsciverskott givit va,rt land en helt ny foikstruktur. Ett nytt sarnhd,lle hdll p6, att bildas, som inom kort genom
industrialismen skulle ta den gestalt som det, ii,nnu i dag i stort sett har.
I detta samhei,lle tog Slcijdfdreningen tiII att bcirja med till sin uppgift
att verka som en det nya nriringslivets ideella fcirening; varvid ordbt sldjd
Snnu hade sin ursprungliga betydelse, vilken sammansdttningarna skoloch hemslcijd sedermera berrivat, det, n5mligen tillverkning av bruksvaror,
manufakturer. Det gii,llde att i det fria nii,ringslivet viirna om yrkesskick-

tir

som familjens lokal m:inniskans viktigaste rniljci. Men
bostadsfri,gan befinner sig, som vd,lbekant d,r, i ett hcigst otillfredstti,llande
Iii,ge. Endast i tekniskt avseende, rnen icke i fri,ga om utrymme och disposition, dro vri,r tids bostd,der bd,ttre 5n tidigare seklers. I vissa avseenden och frir bctydande befolkningsgrupper 5r l:i,get snarare forsd'mrat.
I det arbete av hemtekrrisk, byggnadsteknisk och socialpolitisk art som
en fiirbri,ttring av landets bost,adsbestind inncbiir, har Svenska slcijdfdreningen ansett sitt mcdarbete vara en sjd,Ivklar plikt. Btt resultat dd,rav
:ir dcn stora och snart avslutade utredning som den under de senaste i,ren
bedrivit tillsammans med Svenska arkitekters riksftirbund och som
i,syft,ar en
med utgA,ngspunkt fr6,n mobilierna och hemfunktionerna
till grunden gfiende utredning av bostadens disposition. I de byggnader
Bostaden

d:i,r Guldhedsutstei,Ilningen 5r anordnad.ha vissa av denna utrednings resulfcir fcirsta gA,ngen arrvii,nts, lihsom utsttillningens teoretiska avdelning
l:imnar en redog<irelse for bostadsfrA,gans innebtjrd.

tat

Den hundraririga fcireningen hii,lsar fcir sin del allmd,nheten vii,lkommen
till denna utstd,llning fcir studium och fcir diskussion.

-

Gnneon Paur,ssoN.

lighet, uppfinningsrikedom och kvalitet. sedan differentieringen av detta
neiringsliv lett till uppkomsten av specialfcireningar f6r dess olika omriL,den, blev fdreningen ideell i ordets egentliga mening, s6, till vida som den
kvalitetstanke vilken frfl,n b6rjan varit en resonansbotten for dess arbete
nu tog form i strevan att A,terupprdtta den syntes mellan konst och nd,ringsliv som den industriella arbetsprocessen hade slagit srinder. Fcireningen blev konsthantverkets och konstindustriens vd,ktare i vfr,rt land.
I)essa begrepp ha under de senaste decennierna f&,tt en ny och vidare
mening dn att innebd,ra en lyxproduktion ftir f6,talet, som de en tid olyckligtvis hade. De ha under td,ckordet rvackrare vardagsyara) fett den imperativa betydelsen, att alla de bruksting med vilka md,nniskor omge sig
bcira ha god form och kvalitet. Diirmed har svenska slcijdfiircningens
verksamhetsomra,de vuxit till en striivan frjr fdrbiittringen alr v6,r miljci.
Detta zi,r den inre anledningen till dess deltagande i utstd,llningen rBo
Biittrer>.

12
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GULDHE.DSOMRADET

De kommunala myndigheterna i Gciteborg ha vid menga tillftiilen givit
bevis p6, sin std,ndiga str:ivan att scjka skapa battre bostadsfcirha'llanden
f6r stadens be{olkning. Sfl kan exempelvis namnas det fcir a'tskilliga 5,r
sedan ig$ngsatta bostadsbyggandet fcir pensioni'i,rer samt de pi senare
tid tiilkomna bostdderna fcir ensamsti,endc mcidrar och fcir mindre bemedlade familjer med barn, som dock icke ti,ro berdttigade tiil statligt familjebidrag. Det d,r dzi,rfcir helt naturiigt, att stadens myndigheter stzi,llde sig
vblvilliga, nii,r ingenjcir Erik Wihlborg, Hdlsingborg, efter samred med
Svenska sltijdf6reningen och Statens byggnadslA,nebyrA, framstd,llde en
fcirfr6,gan, huruvida Gciteborgs stad hade intresse av att medverka till
skapandet av ett rationellt och f<irebildligt bostadsomrflde, til vilket Svenska slcijdfcireningen planerade att ftirlii,gga en bostadsutstdllning som ett
led i firandet av sitt 100-6,rsjrrbileum inneYarande frr. Efter underhandlingar frirhlarade sig staden beredd att std,lla erforderlig tomtmark till
frirfogande och ekonomiskt medverka till utst:illningens realiserande.
N:ir det giillde att utv5lja ett omr6,de fcir den planerade bebyggelsen,
framstod omedelbart det s. k. Guldhedsomrd,det sorn ur alla synpunkter
l5mpligt. Dess snara exploatering ans6,gs ur stadens synpunkt tinskvdrd
med hri,nsyn till behovet aY centralt bel5gna bostdder.
Guldheden tir beld,gen nordvdst om Guldhedsgatan, som str:i,cker sig
frin Landala titl Sahlgrenska sjukhuset,. Den del av omri,det, som tagits

i

.F'cirslag

till

stadspla,n

ldr

(]unnar Tfejke och Kir:tl

Gulclhetlsomr1rlet au arltritekternrt'
)rheen.

Bostadshusens beteckrringlar:

C:3
(2

14

ud,n.,

D:3

entresole,ro,rle).

A:

7

ad,n.,

B:5

ad'n. (7 entersolerad), E:3

ott'n.,

uirt.

anspri,k frir den nu ifrflgavarande bebyggelsen, 5r den norta, hcigst belii,gna, ni,i,rmast uppfarten till de d,ldre delarna av Landala. Den har ett
terrii,ngen zir bergig och reser sig hc;gt 6ver stadens
dominerande lii,ge
d,r storslagen. Vegetationen d,r li,gvii,xt och tiil
Utsikten
bebyggda delar.
overvdgande del vild. Pi vissa mindre partier f<irekomma sm6, jordlotter
ftir grcinsaksodlingar, som staden utarrenderat, och en av dessa har uppodlats till en sii,llsynt vdlvi,rdad prydnadstrtidgi,rd, vilken t. o. m. innehd,ller vii,xter, som ej finnas i Botaniska trii,dgA,rden. Denna trddgi,rd har
bevarats vid planlii,ggningen och kommer att ingri, i ett parkomrA,de.
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Den cnda sltirre trafikled, sonr bcr,'jr ornrad('t. iir Gutdlredsgatan. D.
branta sluttningarna mot norr och vdster g6ra omrrl,det svi,rtillglngligt
frin dessa }ii,ll, och de d,ldre gator, som finnas i den angrdnsande d,ldre stndsdelen tl:ir, iiro smala och krokiga och lti,mpa sig oj ftir: gcnomgi,ngstrafik.
Den nya bcbyggelsen kommer dtirfijr att vara t:i,mligen avskild frin
den d,idre bcbyggelsen i de nedarfor liggande kvarteren. De bra,nt:r, bergsluttningarna, sonl skilja den nya bebyggelsen fri,n den tildre, ha vid stadsplaneldggningen av omr6dct utlagts till parkomri,dcn, i vilka endast gi,ng-

trafik f6,r frirekornma.
Tilifalten till omri,det kommer
vid det stiille

pi

i gatan till

punkthus.
F'yra kigenlrcter per a&nings-

plan, tori otn 4 rutn och, kiilt
och m,atrutn (91 nt2) satnt
tuft onl 3 rutn och A:Ak ,rn,etl

/

I

mtr,tpkr,ts (63 ,n*).

sA,lunda

dri,r spi,r'vdgsslingan nu

egcn banvall

r]
trtr

Enteriiir och. plan (skala
1 : 300) ti,ll ett 7 -t:d,nirt,gs

att ske flA,n Guldhedsgatan,
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:ir beltigen. Sp6,rvii,gen iir framck'agen

Sahlgrenska sjukhuset.

Det giillde emellertid inte blott att v6lja ett, lii,mpligt omri,de, uta,n iiren
att planl:i,gga och iordningstii,lla detta i s6, god tid, att bebyggelsen kunde
bliva fiirdig till utstii,llningen, 6,tminstone sfr, stor del, som shulle ingfl i
denna. Det stod ganska snart klart, att en plarrliiggning av hela omrfl,det
nordvdst om Guldhedsgatan ej kunde medhirrnas, varfrjr den fiirsta
plantd,ggningen begrti,nsades till att omfatt,a den nu akt,uella byggna'dsetappen.

PrincipfrJrslag till stadsplan fcir omridet utarbetades av arkitcktcnia
Gunnar Wejke ocli Kjeli Odeeri, Stcrchliolm, vilka d,ven ritat bvggnaderna.
Arbetet med planld,ggningen har skett i samrid med Svenska sldjdforeningen samt stadsplane- och fastighetskontoren.
Som tidigare niimnts, har avsikten varit att skapa ett fdrebildligt bostadsomri,de, och vid planld,ggningen har man dd,rfcir i gcirligaste mi.n scikt
tillgodogdra sig bl. a. resultatet av den bostadsutrednillg, som Svenska
slcijdfcireningen bedrivit tillsammans med Svenska arkitekters riksfcirbund i samarbete med Statens byggnadslfl,neblr1fl. De olika byggnadernas
planformer ha bestrimts med ledning av utarbetade planlcisningar fcir varje
byggnadstyp.
Tillfarten till ornrA,det sker, som jag tidigale omtal:r,t, frfln Guldhedsgatan vid nuvarande sp6,rvd,gsslingan. Vid cirtr6n tir en torgplats omgiven
av tr.-enne 3-vi,ningsbyggnader och en restaurangbyggnad i en vA,ning. Bfrda
3-vfl,ningshyggnaderna d,ro avsedda att inrymma aff:i,rer i bottenvi,ningerr.
I den vdstra byggnaden skall vfrningen I tr. anvii,ndas fdr hantverksd,ndamil, medan vi,ningen 2 tr. skall inrymma bostdder frir hembitrd,den. Inga
lri,genheter inom omri,det har rum

t6

frjr liembitrii,den. En hemhj:ilpscentral
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Artut'i,tir oclr plan (skah, 1: 300) tiL
ett \-ud,ni,ngs Punkthus.

ilrteridr oclt plan (skala 1: 300) till

Ityra

Fyra

ltigenheter per udni,ngsplam,

tud,

om 4 rum oclt, ktih med'm'atplats (77 rtz)
sa,mt tud, otn, 2 rutn och l$k tned tnatplats (56 m2).

i samarbete med Gciteborgs stads arbetsfcirmedling. Restaurangen
dr utformad s5,, att den d,ven skall kunna leverera fiirdiglagad mat frir hush6,11, och den kommer under utstd,Ilningen att tjd,nstgcira som utstiillningsrestaurang. I anslutning till denna ligger ett 7-vfr,ningshus, innehfi,llande
bostd,der fcir ensamstfiende. vid torget kommer framdeles d,ven en biograf att uppfdras. At nordvii,st civergir torget i on mindre parkanlegg-

planeras

ning,
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i vilken

den tidigare omnemnda trd,dgA'rden ingA'r'

ett 5-ud,n'ings punkthus.
lcigenheter

ont 2 rum och kdk

per
rned,

ud,n'ings'plan, tad
rnatplats (58 mz)

sami tDA om, 2 ruln och kdh

med

mdtplats (56,5 ,m').

Bebyggelsen d,r utformad som en rad 'I-formiga punkthus i 7 viningar
f(irlagda liingst mot norr (sid. 17). fnnanfcir dessa kommer en mindre, mera
koncentrerad punkthustyp i 5 v6,n. (sid. 18 o. I9). B6,da punkthustyperna
ha 4 ld,genheter per v&ningsplan. Sluttningen ovan torget iir bebyggd med
lomellhus i 3 vir,n. (sid. 20 o. 2l). I rivergi,ngen mellan den hcigre belii,gna
<lolcn av omr6,det och dalgA,ngen i scidra delen har en lamellhustyp med
(rltresolerade lii,genheter inlagts, som utnyttja terrengens naturliga fcirut-
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Erteri,tir och plan (skulo, 1: 300)
till elt ?-adn'ings lamelllrus.
Fyra lrigenlteter per udn'ingspkm,,

til,l ett

en o,t'n 1 rum och ki)lt rned tnatf)lats
(80 m2), en .om 3 rum och kiilt rned,
matplats (63,5 mz). samrt, tud orn 2

tud, orn 2 rum och kdk och rnatrum
(65 ntz) satnt ta& otn 2 rum och
lcdk ,meiJ matplats (53,5 m,2).

rum, och lrdk med, matplats.\55,5 rnz).

sdttningar. Den tvdrs dver omra:det g6,ende bevuxna dalgi,ngen har liksom d,ngen pfi htijclplatnn i gcirligaste miLn sparats frin bebyggelse och i
stii,llet utnyttjas fdr lekstugans och lekplatsernas behov.
Bostti,derna, med undantag av dem, som aro avsedda fcir ensamstA'ende,
innehfllla tv6, titl fyra rum och hdk, och rri,gra enrumsld,genheter inga' s6'-

Iunda icke i bebyggelsen.
Bland kollektiva anordningar (som beskrivas narmare p6, annat stiille i
denna katalog) kan nii,mnas, att omr6,det kommer att, inrymma en lekstuga,
iom omfattar en daghemsavdelning med plats fcir 40 barn och en lekskoleavdelning med plats frir sammanlagt 80 barn. Uppvdrmningen av byggnaderna komrner att ske fra,n en centralanld,ggning, i vilken d,ven soporna
komma att anvii,ndas som brensle. Hyresgii,sterna komma att f6, betala

20

Enteriiir och plon (skala 1: 3a0)

Fyra

3-ud,ni,ngs l,a,mellhus.

lciqenheter

per

od,ningsple,tm,

llide vd,rme och varmvatten efter md,tare. Inom omrfldet uppf6res d,ven
on centraltvd,ttstuga.
Bebyggelsen utfcires av Fcireningen Guldheden, bakom vilken st6,r ett
l<onsortium av l0 byggmd,stare med ingenjdrerna J. Forssenius, G. H.
Hansson och E. Wihlborg som arbetsutskott. Tomtmarken har fcirsfl,lts
av staden, och varje kvarter rir utlagt till en tomt, varftir ett enhetligt
ordnande av omrridet kan p&rdknas. Inom det omrA,de, som fdreningen
disponerar, inrymmas c:a 600 bostadslti,genheter, av vilka dock endast
c:a 350 ingfl, i de byggnader, som nu uppfciras.
Genomfrjrandet av byggnadsprojektet har varit fcirknippat med menga
sv6,righeter. Redan frA,n bdrjan stod det klart, att tiden var i knappaste
Itr,get. Men sedan gatu- och vri,gfcirvaltningen p6, rekordtid fiirdigstii,llt
21

gatorna, kunde byggnadsarbetet pA,bcirjas

i

novembet 1944. Stora

svdL-

righeter ha emellertid frirelegat att anskaffa b6,de materiel och arbetskraft,
och ett slag si,g det ut som om den numera bilagda verkstadskor.rflikten
skulle st5lla hela projektet p6, framtiden. Si mycket mera gliidjande ii,r

GULDHE,DSOMRADETS
ANLAGGNINGAR

GE,M ENSAM

I] E,TS-

det d6,, att bebyggelsen trots allt kunnat fd,rdigstd,llas i s&dan utstriickning, att den planerade bostadsutstiillningen nu kan presenteras frir allmd,nheten i det skick, man ursprungligen tiinkt sig.
FnENs PnnssoN.

I(ring en blomsterteppa
Ndr man fr&n Guldhedens torgplats strax vid entr6n ser upp mot bostadsomrA,det, mdter blicken en liten blomstertrd,dgflrd, uppodlad med
krirleksfull omsorg ay en gammal griteborgare. Hd,r viixer iraprifol,
rhodoclend.ron och kungsljus sida vid sida med botaniska rariteter fra,n
nii,r och fjiirran.
Kring hans ftirut fridfulla och ensliga lilla tiippa pA, Guldhedsbergets
sluttning reser sig nu de stora hyreshusen. Hans odlingar skall med visshet bli till daglig gl5dje f<ir hundratals mdnniskor, som hommer hd,r fdlbi
llil viig fra,n hcijden bort tiil arbetsplatser, skolor, butiker och andra gciromfr,l eller som vd,ncler om igen, var och en tilI sitt lilla hem, som ligger dii,r,
inkilat bland m6,nga andra i de rcida och gula husblocken, vilka reser sig
lrtigt civer den omgivande staden. Blomstertrd,dg&rden iir den fcirsta hland
<lc a,nld,ggningar frlr gemensamt bruk som d,r avsedda att ge guldhedsborna
trivsel i sin stadsdel och till den ansluter sig en rad andra, som p6, olika
sii,tt inom detta omr&,de skall skapa en rikare och mera varierad miljci,
bekveimare levnads- och arbetsfcirha,llanden och stdrre samhrlrighet grannarna emellan dn som vanligen kommer till st&nd inom den moderna storsta,den.

'I'orget och handeln
Torget iir butikscentrum, dd,r familjerna pi, en plats skall kunna gcira
sina dagliga uppk6p. Hdr finns butiker frir mjcilk och brcid, specerier,
kcitt och charkuterier, fisk, grrjnsaker och frukt,. Hit kommer ocksrl tobahs- och titlningsaffd,r, sybehcirsaffd,r, fris6r, post m' m. I omr6'det' j
civrigt d,r huvudsakligen endast n6,gra mjcilkbutiker utplacerade' Ett
samarbete ordnas mellan de olika matvarubutikerna, s6, att, ordermot'tago.)
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ning och budskickning kan gciras gemensamt och s5, att inkcipstjdnsten
cjver huvud taget blir s6, smidig som mdilig. n'cir att spara tid 6Lt hrrsmridrarna Ar den detaljen av stdrsta betvdelse. Upp till fem timmar i veckan
f6,r en stadshusmor ofta anviinda pi sina inkcip. En god organisation kan
sti,kert utan vidare spara henne en veckotimme och en av hennes tr6,ki-

gaste. Kcist6,ende i butikcrna frcstar p6, ti,Iamodet mer d,n nflgot annat
i England har en landsomfattande husmodersaktion, en antikci-rcirelse
vuxit fram som protest mot otillfredstd,llande butiksfcirhfi,llanden.

Restaurang och biograf

fntill torget skall s5, smi,ningom byggas en biograf liksom ett garagc,
som kan utnyttjas av bostadsomrS,dets hyresgti,ster. Utefter torgets ena
sida ligger en restaurang, som man strd,var efter att, grira sfl, mA,ngsidigt
anv:indbar som mcijligt. Den har en ombonad och trivsamt inrcdd matsal
och cn solig uteservering, varifrin man har utsikt river torglivet och trddgirden. BiLde matservering och konditoriservering skall ordnas. Restaurangens kcik betjii,nar en butik, dar man skall tillhandahS,lla fiirdiglagad
mat. Konditoriets bageri har direkt anslutning till en brddbutili. Restaurangen har n6,gra smi,rutn, som kan anviindas fdr privat bruk, ocli de har
inretts olika fcir att liunna passa fdr sS,vril familjefester som fcireningssammankomster o. dyl. Restaurangen d,r direkt fcirbundeir med bostadshuset
fcir smilrigenheter, vars invA,nare berd,knas till stcirre delen vara ensamstiende personer, vilka p6, si, sdtt befrias frA,n sina hushillsbestyr.

Plott

eu restuurd,n,getT (slu,kt

l:

400)

H emhj;ilpscentral
M6,nga av Guldhedsomridets familjer kommer stikerligen att behciva
hemhjii,lp, om inte dagligen sA' Atminstone n6,gra dagar eller timmar per
vecka. I lii,genheterna kan man i allmd,nhet dock inte, lika litet som i
andra moderna hyresLigenheter, hysa ett hembitrd,de. Man har dd,rfcir
scirjt fiir hembitrii,denas bostadsfri,ga p6, s&, sd,tt, att man bvggt en rad
trivsamma och billiga smfrlSgenheter, avsedda frir den husliga arbetstjeinsten. De placeras i overvi,ningen i den butikslti,nga som strdcker sig
ld,ngs tillfartsrrd,gen. Yarje iri,genhet blir utrustad med kokskAp och toalettrum och fd,r tillg6ng till gemensamt bad. f samma hus organiserar
arbets{drmedlingen en fiirmedlingsbyrA, fcir hemhjri,lp, varifrA,n sA,vtil de i
l:igenheterna boende som annan arbetskraft, som hemmen kan beh<iva,
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Interidr lrdn

restaura,ngens tnatsal.
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till

Guldheden och omkringliggande omri,den. Icke minst hoppas man, att sA,dana husmddrar, som har ledig tid, genom hemhjiilpscentralens fcirmedling skall i,taga sig arbete av olika slag (t. ex. barnrjvervakning, lagning, st,ddning), som andra familjer behciva ha utfijrt. Om
si,vd,I arbetssrikande som de som onska arbetshjiilp har respekt fcir det
husliga yrkesarbetet och kii,nner ansvar fcir att arbetsfcirhi,llandena pfl'
detta omrAde saneras, hoppas man, att Guldhedens hemhj:i,lpsfri,ga skall
kunna liisas pfr ett tillfredsstd,llande sdtt,.
dirigeras

Barnen

pi

Guldheden

ersytehtiuskiss at; Guldhed,sgtt'rclen.
entresoludni,ngen 'i clen acinstra
tringan li,gger sldidsalar o. d,. och
P

En stad
hciga hyreshus av sten, trafik och butiker och biografer
ger ju aldrig nA,gon idealisk uppvii,xtmiljcj fcir barn. Men m6,nga av stadens olii,genheter kan mildras om man, nd,r man dock m6,ste ha stadsbebyggelse, redan frA,n frirsta bcirjan vid planldggningen kommer ihfrg barnen och tillrzittakigger miljcin fcir dem.
P5, Guldhedsomri,det fi'r barnen sol och luft och fria lekplatser pi, bergknallarna och i dalgf,,ngarna. Ingen genomgi,ende trafik dirigeras genom
omr6,det. Ett sd,rskilt lekomriLde fcir mindre barn kommer att inhd,gnas
och fcirses med olika slags lekmateriel och hd,r kommer, om mtidrarna
rjnskar det, rivervakning att ordnas
kanske med mcidrarna sjd,Iva som
medarbetare.

\

I

,i aoera&ningen ti,ll daghemtnet li,nns

en ator saml'ingssttl ldr
hotTlster

au sltilda

satnman'

slctg.

-

Skolbarnen kan bescjka en ny skola, som kommer att vdxa upp i grannskapet.

Som ett centrum fiir Guldhedsomrfi,dets barn- och ungdomsverksamhet
har p6, d,ngen p5, hrijdplati,n uppfcirts en sd,rskild byggnad, GuldhedsgA,rden, som skall innehi,lla lokaler frjr lekskola, daghem samt fritidsverksamhet fcir :ildre ungdom.
I lekskolan, som skall hfl,lla till i den ena av de tv& vinkelstd,llda huslei,ngorna, berii,knar man, att fyra barngrupper p6, htigst 20 barn vardera
hdlften av dem tre timmar pi, fcirmiddagen och
skall kunna mottagas
den andra helften lika 15,ng tid pi, eftermiddagen. Genom att man har
tv& parallella grupper, kan man h6,lla de olika ri,ldrarna isdr; tre och fyrai,ringarna sysselsii,tter sig med helt andra saker d,n de lite stdrre barnen,
som snart ri,r mogna att bcirja skolan.
Fcirutom de tvi stora leksalarna har lekskolebarnen tillgA,ng till ett litet
kcjk, drir de fi,r riva sig i matlagning och kan gcira i ordning sitt mellanmi,l
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sjd,lva. Vidare har de ett skijdrum och, gemensamt med daghemsbarnen,
en sdrskild liten paviljong fcir rytmik och sA,ng och sagostnnder.
Daghemmei, dd,r barnen till fdrvdrvsarbetande mcidrar kan vistas hela
dagen, tar emot hrigst fyrtio barn. De indelas i tre fl,ldersgrupper, av vilka
de minsta, ett- och tv6,flringarna, d,r tio i sin grupp och tre- och fyraflringarna samt, fem- och sexi,ringarna femt,on.
Man har icke inrett nfl,gon sd,rskild spd,dbarnsavdelning, di, det ansetts
troligt, att efterfri,gan p6, platser i en siLdan icke blir sfl stor p6, GuldhedsomrA,det. Om behov av en spd,dbarnsavdelning uppstfr,r i framtiden, kan
ena koltbarnsrumrnet inredas hrirfcir. \'arje barngrupp i daghemmet
disponerar tvfi, rum fcir lek, mi,ltider och vila, och man kan drirfcir Astadkomma en lugn och hemtrevlig milj6 i,t barnen. Fcir att undvika infektionsrisker d,r de minsta barnens avdelning helt avskild fr6,n de stcirre barnens med egen ingfl,ng och eget kapprum och toalett.
Alla leksalarna d,r inredda med sii,rskilda barnmcibler i storlekar som
passar fcir de olika iildrarna och med leksakssk&,p och sk6,p fcir sovbritsarna
fcir barnens middagsscimn. Man har endast sm6,bord frir barnen, och det
skall inte sitta mer rin tre A, fyra barn vid varje, och alla barn skall ha
sina bestdmda platser. Pi, alla tillhdrigheter, vid krokarna frir ytterkki,der,
pA, handdukar, leksaksfack etc. har varje barn sitt eget bomrirke. Allt
gri,r ut pA, att ge barnet en k:i,nsla av sd,kerhet och fiirtrolighet med milj6n.
Utanfcir lekskolan och daghemmet ordnas en inhii,gnad lekplats, drir
de olika Aldrarna fflr kimpligt sysselsii,ttningsmaterial med sandh6g, gungbrd,da, k1:i,tterrutor, en jiittebvggli,da, en handelsbod och egna trddgirdsland, som de kommer att f6, odla.
I civervi,ningen i daghemmet har en rymlig sal ordnats fcir de stcjrre
barnens eller fcir de vuxnas fritidsverksamhet. Hur den kommer att organiseras, vet man inte, frJrrrin de som bor pfr omr6,det, kommit fram med
sina frirslag. Det kan tii,nkas, att man vill spela amatcirteater eller. gyrnnastisera eller ha fcireningssammankomster eller srjmnadsl<urser
allt
att
ordna,
och
det
mesta
gi,r
att
kombinera,
om man organiserar det
96,r
i god seimja. n'cir musikcirklar, fcirdldrasammankomster och dylikt kan
naturligtvis ocks6, barnens lekpaviljong komma till anvd,ndning.

'fv:itt och kLidvird
Ett besv:irligt kapitel 5r skritseln av hcmmets textilier, som husmodern
till, s6, att de bli rengjorda och lagade p6, ldmpligaste sii,tt. I

m&,ste se
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' bubykia,l", och kldnningar, uncierkiii,der och yiievaror, lakarr ocir handdukar, gardinel och mattor och allt annat d,r mycket hapital investerat,
och den tid och <le pengar, som mi,ste lii,ggas ned pfl, skcitseln av textilfiirridet zir mera betydand.e, 5n man kanske naLgonsin gjort klart fiir sig.
P6, Guldheilsomredet har man f<jrscikt ordna s&, att hemmen skall fa,
resurser att lcisa sina textilvirdsproblem rationellt'
I ki,genhetema kommer man alltid att behiiva tviitta upp en del ld,ttarc
plagg, och dri,rfijr 5r tvd,ttstii,llen gjorda ovanligt, stora (de ii,r ocksfr, lii,mpliga
att bada en baby i). n'iir torkning av smetvetten finns torkrum i kzillaren
i varje fastighet. I)en som hellre grir sin smfl,tvritt i kti,llaren d,n i badrummet har cldr ocksA, en tYtittgrvta och en tvi'i,ttho till fcirfogande'
n'iir stortvii,tten har man tillgfl,ng till maskintvd'ttstuga, beld'gen i an-

slutning till vii,rmecentralen och placerad i sd,rskild byggnad, helt ovan
jord, med stora, soligzr, fcinster. DAr finns tvdttmaskiner, som klarar av
bkitlii,ggning, gmrggning, upphcttning och skciljning av kl5derna' Genom
o/o av sin fuktigbehanclling i en centrifug befrias sedan kliid.erna fr6,n 70
het. DS,refter 96,r cle till strykning eller till varmmangeln, dii,r de blir
fullst5ndigt torra och manglacle. Pi, ni,gra timmar har husmodern sin
tviitt fii,rdig merl minsta mi;jliga slitage pi, kld,derna. En sd,rskilt anstdlld
fciresti,ndarinna organiserar a,rbetet i tv:ittstugan och hjiilper husmtjdrarna att skcita maskinerlla.
Frjr att ta emot klader tili hcmisk tviitt och fijr att utfcira pressning
och fld,ckuttagning fungerar en sd,rskild liten renoveringsatelj6 i tivervi,ningen titl butikshuset utmed tillfartsvri,gen. Lihasfl, skall en scimmerska
hri,r ha en lokal fcir att ta emot lagning och omscimnad och ti,ven mcijligen strumpstoppning. En strumpstoppningsmaskin, som husmridrarna
sjalva kan ffl, anv:inda, kan mycket vri,I fi, siri plats i lagningsatelj6n, onr
det finns intresse fcir sal<en.

F-orridsrum och hobbyrum

i

lastigheterna

Alla vA,rt vardagslivs ma,ngfaldiga tillbehcjr far inte plats inom l:igenhcten. Man sparar arbete, skonar sina vardefulla tillhtirigheter och vinner
i trevnad, om biutrymmena ii,r vii,lordnade.
I Guldhedshusen har rnan frirsrikt att genom differentierade fcirrfidsrum
ge husmcidrarna mcijlighet att h&lla ordning och reda i sina ftirr6,d. varje
familj fa,r en matkii,llare och ytterligare ett utrymme fcir resvd,skor, sd,29

songkldder, reservmdbler och dylikt. I skyddsrummen blir det plats fdr
cyklar och trarnvagnar'.
I en del av byggnadelna zir i kd,llaren tiven ordnat ett stort vii,lbelyst
utrymme, som skall hunna disponeras av hyresgd,sterna fcir olikartade sysselsiittningar. Atminstone negra av dessa lokaler inredas sorn slcijd.rum, si,
att de boende skall kunna gcira enkla reparationsarbeten pi, sina tillhririgheter elier snickra och mi,la en mobel eller ett modellflygplan. Man planerar d,ven att ordna kurser i trii,sldjd ftjr olika kategorier; vuxna av bi,da
kcinen likavd,l som ungdomen brukar vara intresserade, ner s6,dan kursverksamhet srittes ig6,ng.
Man har tii,nkt sig, att i n6,gon fastighet inreda k:i,Ilarerummet till en
enkel motions- och samlingssal frir allas gemensamma bruk.

blir av stor ekonomisk betyp6, si,vii'l vii'rmc som
mzi,tning
ordnat
lzigenhet
varje
fcir
man
iir
att
clelse
som kan medfcira
anorclningar
kollektiva
varmvatten. Aven frir andra
har man t. ex'
sig.
Sfl,
ekonomisk besparing har konsortiet intresserat
planer pi, att kunna anordna vissa kollektiva fcjrsakringar fiir hvresgiisdven sopfrirbrri,nning. En detalj som siikert

terna.
Fcir att d"en id6 som ligger bahom den stora planen fiir Guldhedsomr&dets praktiska och ideella gemenskapsliv skall kunna bli verklighet fordras
f<jr framtiden framfiir allt, att man i ledningen fcir det hela har mzinniskor, som har frirmi,ga tiII initiativ och till att entusiasmera och organisera.
Allra mest betydelsefullt iir det dock om de boende sjii,lva iinskar frirverkIiga planerna och om d,e ri,r villiga att sd,tta in sina krafter i arbetet f,ijr den
gemensamma

PlanLiggning, finansiering och forvaltning
n'cirutsdttningen

frir att alla de olika

trivseln'
BRrrA

AKDTiMAN

gemensarnhetsanordningarna piL

Guldheden har kunnat komma till st6,nd, d,r det omfattande samarbete
som vid omri,dets bebyggande iigt rum mellan i ena sidan det byggmdstarekonsortium som uppf6r husen och i andra sidan Gciteborgs stad och
staten. Genom att detta stora omr6,de kunnat bebyggas som en enhet
och genom att stadsplan och hus kunnat ritas samtidigt har den grundld,ggande fcjrutsd,ttningen fdr rationellt ordnade gemensamhetsanordningar

varit ftjr handen. Fcir planlii,ggningen av de organisatoriska detaljerna
har man dessutom samarbetat med den praktiska sakkunskapen pfl, de
mi,nga olika fzilt det hiir gii,Iler.
l'inansieringen av lokalerna har skett genom att kostnaderna fcir dessa
inrri,knats i bvggnadskostnaderna fcir bostadshusen.
Dri{ten av tvdttstugan berd,knas kunna betala sig sjii,lv genom att de
som utnyttjar den erltigger en mindre avgift.
Hemhjii,lpsfrirmedlingen kommer att drivas av arbetsfrirmedlingen.
Tomten till Guldhedsg6,rden och dess lekplatser har std,llts till frjrfogande av Gciteborgs stad. S5,vd,1 inredningen som driften av institutionen
kommer att behostas av staden, givetvis med utnyttjande ay de mcijligheter till statsbidrag som kan komma att erbjudas
Fastigheterna kommer att i framtiden skritas av byggmd,starekonsortiet, som inrii,ttat ett kontor i civervflningen av ett av butikshusen. Av
stor betydelse {cjr en ekonomisk drift iir att man anordnat gemensam
panncentral, som frirser hela omrfrdet med vArme. I panncentralen sker
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DEN PRINCIPIELLA AVDELNINGEN
Kutalogteilen, utgdr ett satnmandrdg oD lronslt:illtt;ttgpn i

h6n A'rr Bo BArlItE
MASTE, VI TTRAMS.I. HA
ITYM

I-IGARE BOSTAD E,IT

denn,o ctutleln,.ing.

Ryrnlighet inneber, att bostadens storlck

skall vara anpassacl ti11 {anriljens storlek

/
_-/-z'

,.t

-/---/

'-/

_./
--

-

Den springande punkten i var bostadsfrfiga :ir bri'sten ytd' ufrymtne' IUtrymmet 5r inte bara en frflga om l.ummcns storlek utan framfcir allt om
deras antal.
Svensk bostadsstandard ii,r i {rfl,ga om rumsantal mycket li'g, och ezrumsliigenheten ii,r alltjii,mt den dorninerande bostadstypen i vi,rt land.
Denna li,ga utrymmesstandard framgi,r Iedan av en jiirn{drelse med vi,ra
grannld,nder. Medan i Danmarh ldgenheter om hii,gst I rum och kcik endagt
o/o, t\tct de i sverige
utgcira 6 o/, av hela bostarlsbestindet ocli i Norge 23
o/o.
Endast Finland har en iinnu lii,gre standard'
icke mindre iin 39
olNulnr
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NORGE
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i ile norcliska lcinderna.
t(itorterna,
Danmark
ldr cle 6uri,ga kinderna hela ri,ket.
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Bostarlsbestd,nd,ets sammansiittning
Lrppgi,lterna ause
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Tr&ngbodd,lrctens omfo,ttning och fi)rdelni,ng enl,igt normen: hc)gst
per rum, ingen i, kdket. Hela riket 1936.

2

persc.tner

Figurerna ,i staplarna, ange o,ntalet boende per kigenhet taroid, de olyllita
t>och

flerat>.) Sillrorna

beteckna

: 7-2

personer; i, understa raden riro de ofylld,a :
ouan och bredaicl stuplurna ange antalet ldgenheteri resp. l,cigen,-

alternatiu (t. et. en fylld, en olylkl
hets- och hushdllsorupp.

Idljclen au aAr ld,ga utrymmesstandard, cir trdngbocldlr,et. 'I'r6,ngboddheten
kan mci,tas p5, olika sii,tt. Om man som trA,ngbodda anser ld,genheter med
mer iin 2 personcr per rum (k6ket ej inrd,hnat,), d,ro av samtliga liigenheter,
28 o/, ach av samtliga boende 38 o/u trAngbodda. Kr:iver man som i England, att vtterligare ett rum (vardagsrummet) skall rr&ra fritt frA,n sovplatser, d,ro icke mindre an 56 o/o av liigenheterna och 66 o/o av de boendc
trflngbodda.

Diagrammen visa tri,ngboddhctens fdrdelnirrg pA, olilia lr.i,genhets- oeh
fd,miljctyper. (Uppgifterna grunda sig p5, den partiella folkrd,kningen
1936, det senaste i,r, fcir vilket dyliha siffror fcjr hela riket fcireligga.)
34
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ll'rd,ngbod,clhetens omfattrti,ng och fc;rdeln'ing enl'igt normen: hdgst 2 Ttersoner
,per rurn,'ingen kdket och ingen'i uaralagsrurrunet. Hela ri,ket 1.936.

i

I

iir emellertid

trflngboddheten dnnu stcirre 5n vad dessa
siffror ge vid handen. Yid sidan aY den nridtvungna tringboddhet, som
beror p& att bostadens utrymme iir otillrti,ckligt, existerar det ndmligen
an fri,uillig trd,ngbodclhet, beroende p6, att ut'rymmet utnyttjas pri ett old,mpligt siitt. I stii,llet fcir att anvd'nda hela bostaden packar {amiljen ofta iliop
sig i ett enda rum och li,ter de tivriga sti, obegagnade. Om omfattningen
tr,v detta ufinrumssystemD har man visserligen ingen fullstii,ndig kdnnedom,
mcn gjorda undersrjkningar ha visat, att det icke ti,r ovanligt att fyra till
fem personer ligga i samma rum utan att vara tvungna ddrtill. Denna frivilliga tringboddhet, som har sin grund i dS,liga bostadsvanor, htir bekd,mpas
genom upplysning och propaganda. Detsamma gdller den, som beror pe
att familjen hyr en mindre bostad tin den har rid till.
R,edan den tri,ngboddhet, som beror p5 bristande utrYmme och ekonomiskt niidtving, d,r emellertid sfiL omfattande, att dess ltisning mi,ste betraktas som den syenska bostadsfri.gans centrala problem.

verkligheten

35

iciregi,encie diagram i<onstaterade tri,ngboddheten innebiir -:
d,ven om man blott rri,knar med den liigsta normen (hcigst 2 personer
per rum, ingen i kc;ket)
ett unclerskott i ad,rt bostodsbestd,nd, pd, c,irlru
2f 3 mi,ljoner rum. Om man utgAr fr6,n en minirnistorlek av l0 m2 pcr
rum och en byggnadskostnad av 300 kronor per m2, skulle det s6,lunda

i)en i

kosta cirka 2 miljarder kronor att {ylla detta underskott.
Detta kan givetvis endast ske genom en omfrirdelning av iii,genhetsbest&ndet, varvid riverflcidiga enrumski,genheter ersd,ttas med strirre lti,genhetstyper. Omkring hii,lften av enrumsld,genheterna mA,ste drirvid bort.
Det biir emellertid framhS,llas, dels att den statistik, varpi dessa berii,kningar grunda sig, er nrira tio ir gammal, dels och framfcir allt, att,
en dylik omfcirdelning mi,ste utstrd,ckas under en l5ngre tictsperiod, (jiimfcir i det fciljande s. 45). llnder alla fcirhi,llanden :i,r dock behovet av
enrumslH,genheter fyllt frir Ling tid framd,t,. Nyprodultt,ionen md,ste clcirfdr
'inriktas pd, stc)rre liigenhetstuper.
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Befolkningens sanr,manscitttti,ng 1900 och 1940.

l)en m|nskacle na,tioi,teten har m,ed,ldrt en stark
rarna. (Sillrorrru lcingst ned, beteckna 1000-tal.)

clecirnering au tle yngsta lertnad,sdld-

Trfl,ngboddheten drabbar frrimst familjcr med Ilera barn. Ett, enkelt
sri,tt att avskaffa trfl,ngboddheten vore dtirfcir att, inskrd,nl<a barnantalet.
lln si,dan inskrti'nkning irar i sjdlva verket sedan ltinge tigt lum i vert
Iand, men skulle, om den finge fortgi,, minska folhmd,ngden och hota vi'r

nationella existens. Om vi vilja undg6, detta, sti,r valet diirfcir meilan
att li,ta vA,ra barn v:i,xa up1-r i trringboddhet, eller att genomfora en radikal
hdjning av vA,r utrymmesstandard.
Auskolfandet au trd,ngboddheten cir en li'rtssak lu ud,rt folk.

NTAL

600 000

liloJotli'ilT,Jf'storrrr

I{r)ducinilig omf drd,elni,ng

665s@
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lcigenhetsbestd,nd,et
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ausloallande
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trd,ng-

bodd,heten. Hela ri,ket 1936.
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BOSTADSFRAGANS LOSNING HAR

BLivIT EN sAN,IHAt-t-spLIKT
E,n aktiv svensk bostadspolitik
har framvuxit ur insikten om

700
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500

400

bostads{rigans sociala betydelse

men piskyndats av viirldskrigs-

300

periodens krisforeteelser

200

r00

Bekiimpande au ttostqdsbristen
Bostadsproduktionen i stadssamhd,llena visar undcr dc senaste fr,rtiondena en starkt stigande kurva, beroende dels pi inflyttningen frfl,n
landsbygden, dels pi, den cikade hushflllsbildningen, i sin tur framkallad
av de hciga fddeisetalen i seklets bcirjan. llcijdrekordet sattes 1939, de
produktionen var sju gi,nger si, stor som 1910.
Skarpa brott i kurr,'an fcirekomma emellertid i samband med krig och
hriser, vilka hti,mmat byggnadsverhsamheten och medfcirt bostadsbrist.
Fcir att avhjii,lpa denna har staten mist vidtaga fltgd,rder i produktionsfr:i,mjande syfte.

Denna politik inleddes med det, fcirra vdrldskriget, under vars lopp
tiil hiilften och en li,ngvarig bostadsbrist uppstod
f6rst efter tio i,r n5,dde produktionen fcirkrigsnivA,n. Mindre sv&r-artade verkningar ficl< den procluktionsbegrii,nsning, som intrri,dde i samband med den ekonomiska vdrldskrisen i bdrjan av trettiotalet.
Det starkaste fallet i produktionskurvan rnen ocksA, den snabbaste
iterhd,mtningen visar det, senaste vSrldskriget. Fri,n topprestationen I939
av 45 000 l:i,genheter sjdnh produktionen till endast f0000 ld.genheter
1941. Samtidigt minshade d,r.en hushi,llsbildningen, men icke pi lA,ngt
nrir lika mycket, varfrir bostadsbrist uppkom.
De frti,msta orsakerna till produktionens sammanbrott i b,iirjan av
kriget voro stigande rdntor och stegrade byggnadskostnader, som gjorde
produktionen minskades

privat produktion oriintabel. tTtgfrngspunkten fcir de statliga i,tgdrder,
som snabbt sattes in, var att srika f6, i g&,ng produktionen med, bibehd,llancle
au fdrkrigstid,ens hyresniud,. Fcir att underldtta finansieringen g&vos stat38

r$l 0

rstS

Bostad,s,prr,tduktionen
Incler: 1910 : 100.

t990 lgffi
i,

sttirler oeh stailsl'ikna,n,de somhtillen 1910-1945-

liga terti,iirld,n, fiirbundna med rd,ntegaranti fiir underliggande liin i fria
marknaden. I de faIl clfi, prod.uktionen rindock icke blev rantabel kompletterades tertid,rlinen med subvention i form av rd,nte- och amorteringsfria tillciggsld,n. FcirutsSttning {iir terti:i,r- och ti}Iiiggslin d,r att hylorna i
jd,mfcirhuvudsak ciyerensstii,mma mecl d.e hyror som gti'llde pfi orten elter i
liga ort'er fcir likviirdiga lilgenhcter i hus, som byggdes 1939'
Tack vare dessa fl,tgdrder steg fr6,n och med 1942 produktionen snabbt
och nd,r:made sig &,tcr fredstirlens sif{ror. stegringen shullc s5,kerligen blivit
och
ii,nnu starkare, om iche i krigets scnare skede bristen pfl' arbetskra,ft
av
byggreglering
framfciralit pfr, byggnaclsmateriai framtvungit en statlig
nadsverksamhcten. Att trots denna produktionsokning bostadshristen
Annu icke helt l<unnat htivas bcror frrimst pi, att det, underskott av bost:ider,
som uppstod i krigets bdrjan, icke humlib td'ckas'
omfattningen av de statliga st,cid6,tg:irderna frir,mgii,r av att under perioden 1940-45 icke minrlre anTl o/o av alla ld,genhe1,er, som producerats i
td,torterna, tillkommit meil statligt stcid'.
1940-45 har riltsclagen tteailial, 449 mili. lcr till' bostaCsbyggan'Je i
tiitorterna, rJiirau i terticirldn 356 mil,i.kr.och i, tilkiggsld,n 93 mi,li. kt.
39
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Telrnisk bostad,sutrustning
och pd, loncl.

i

stad,

Sillrorntt

crnge f)rekomsten aa ucltten,
atilopp och badrum ,i procent aa sam,tlil1a kigenheteri t(itorterna, resp. pd,
landsbygden. (S,illrorna gcillct 1936,
lor ao.ttc,n och aulopp i tcitorterna 1939.)

R ostct cls I orbiittring

pd

lanclsby g den

Merdan i stadssamh:i,llena bristen pe utrymme och som fciljd dd,rav
tringboddheten d,r det dominerande prohlemet, ii,r detta pfr, landsbygden
driremot bostd,dernas dh,\iga kral,itef och efterblivna telcniska utrustning.
Landsb;'gdens bostdder d,ro i stor utstrdckning frjrfallna och fcirS,ldrade
och sakna i de flesta fall 5r'en stadsbostadens enklaste bekvdmligheter,
siLsom vatten och avlopp.
Frjr att avhjzi,lpa de vd,rsta bristerna ha under i930- och 4O-taien i olika
former 15,n och bidrag givits till fcirbrittring och omb;rggnad arr landsb1,gdens bostdder. Dcnna verlisamhet handhas av Kungl. egnahemsstyrelsen.

1933-45 har riltsrJagen beu,ilint 152 mi,li. l,:r. ti,ll bostadsf|rbiittring
pfi, landsbugd,en.

BostaiLslorsorjning lor barnri,ka larniljer
En pfl ld,ngre sikt instiiild bostadspolitik inleddes genom den 1933 tillsatta Bostatlssocidla utredningen. P6, dess fdrslag infrjrdes 1935 stcidfl,tgdrder fdr mindre bemedlade barnriha familjer, omfattande dels i6,n fcir
anskaffandet av billiga hyresbostd,der fdr dylika {amiljer i stzi,der och stadsliknandc samhd,llen, dels familjebidrag, som utgi, i form av avdrag pff hyran i viss proportion till barnantalet. 1938 utstrdcktes denna verksamhet
till att omfatta d,ven egnahem samt, sA,v[,I landsbvgden som std,derna.
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? drd,eln i,ng en au |amiliebid,rag ti,ll mindre bemed-

lad,e barnrikcc lamilier.

.c

ffiffik

Genom dessa principiellt betydelsefulla &,tgiirder har det frirsta steget
tagits till en direkt pA, trfl,ngboddhetens bekdmpande inriktad bostadspolitik.
Av de omkring 60 000 barnrika familjer, som av Bostadssociala utredningen bertiknades vara i behov av dylik hjelp, har hittills en tredjedel
erha,llit siLdan. sedan 1935 ha cirka 20 000 ld,genheter fcir barnrika
familjer uppfcirts i hyreshus och egnahem.
1935-45 har rihsd,rt'qen beui,liat 237.5 mi,li. kr till bostadsfc)rsdrining
ldr barnrika fa,milier.

Bostadsanskallning lor pensiontirer
Aven frir andra befolkningsgrupper ha speciella stcida,tgii,rder vicltagits.
som ett led i samhd,llets strSvan att skapa ekonomiska frJrutsd,ttningar
frir en tryggare fcirscirjning pi, a,lderdomen iemnas sedan 1939 statsbidrag

till

pension5rshem.

1939-45 har r'iksdagen beui,liat 22.5 mili. ltr till bostaclsanskallning
16r pensiontirer.
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<len statliga bostailspolitikcn har skapats i Statens byggnadBldnebyrd"
som inrdttades fr,r 1933 fbr att hand'ld'gga ldr'neverksamheten till hostads-

I syfte att underld,tta familjebildningen och bosd,ttningen frir nygifta
infrjrdes 1938 p6, frirslag av Befolkningskommissionen statliga bosd,ttnings-

frir

l&,n. Denna verksamhet handhas av Riksbanken. Hittills har

byggnadsfciretag

75 000

familjer satt bo med hjii,lp av statens bosd,ttningslSLn, representerande ett'
vd,rde av river 60 milj. kr.

s

bostadspolitdk
Flertalet av de statliga i,tgii,rderna ha frirutsatt kommunernas medverkan i form av lfr.n, bidrag eller upplS,telse av tomtmark. Men ddrjdmte ha
kommunerna utcivat en sjd,lvstd,ndig verksamhet av vd'xlande omfattning
och i skiftande former.
Ett exempel pfl, en omfattande kommunal insats i bostadsfrii,mjande
syfte lAmnas av Gdteborgs stail.
Redan under fcirra r,Srldskriget l5t staden uppfdra ett antal hyreshus
frir att lindra den uppkomna bostadsbristen och Sven under det senaste
vdrldskriget, dfl byggnadsverksamheten sjcink katastrofalt, ha dylika
hus uppfiirts, i allt,2 260 lzi,genheter fiir en kostnad av 26 milj. kr.
n'6r att mrijliggcira bostadsbestfi,ndets sanering l:it staden under 1930talet uppfdra s. k. erscittningshus, inneh&,llande 647 ld,genheter fcir en kostnad av civer 4 milj. kr. Vidare beslcjto stadsfullmhktige i bcirjan pA, 1940talet bygga bostadshus dels frir r,i,nkor och andra ensamstd,enile f)ersoner,
dels frir mindre bemedlade familjer, som ha mi,nd,re cin tre barn. Hittills
har uppfcirts 271 l:igenheter fcir 3,5 milj. kr.
Ar l9t6 framlades i Giiteborgs stadsfullmd,ktige en motion med iLtgd,rder fcir uppfdrande av bostdder 5,t folkpensionSrer och detta initiativ ledde
till att de tviL [orsla pensioncirshemmen i landet stodo f:irdiga 1921. Scnare
ha flera dylika hus uppfdrts, sedan 1940 med statsbidrag. Tillsammans
innehS,lla de L 249 ld,genheter. Kommunens kostnad d,r drygt 8 rnilj . kr.
I mitten pli, I930-talet pfl,bcirjades uppfdrandet ay egna hem, s. k. smf,,stugor, i stadens regi, och nya omrA,den ha sedan dess uppli,tits for denna
bebyggelse, som pi, senaste tiden d,ven omfattat stdrre typer, s. k. tjd,nstemannavillor. Altt som allt ha I 5I9 egna hem uppfrirts frjr en total kost,nad av 26 milj. kr., varav staden bidragit med 7 milj . kr. i form av li,n.
Med statlig hjrilp har i frdmsta rummet uppf<irts bostadshus fcir mindre
benredlade barnrika familjer. Sedan 1936, dfl, denna verksamhet pfrbcirjades, ha uppfcirts 1873 ki,genheter fcir 25 milj. kr., varav Gdteborgs stad
bidragit med 3 milj. kr., huvudsakiigen i form av fria tomter.

Goteborg
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i

stadssamhd,llena'

Byri'n beviljar li'n och bidrag till

flt barnrika familjer samt granskar alla anscikningar om statsbidrag till pensiond'rshem, innan de beviljas av Kungl' Maj:t' Aven ter-

bostd,der

som
tid,r- och tillzi,ggslfr,neverksamheten handhaves av byggnadsli'ncbyrflLn'
i detta arbete bitrd,des av nrer 5n 500 kommunala fcirmedlingsorgan'
byri'n
Byggnad.sl6,netryri,ns arbetsuppgifter ha etter hand virlgats och

fungerar nu som ett ledande organ fcir bostadsftirstirjningen i stadssamhdllena. Den frjljer i intimt samarbete med kommunerna ld,get pi, bostadsmarknaden i olika orter och bitrd,der de kommunala mynd"igheterna vid
Genom
uppgcirand.e av planer fcir bost'adsfrirscirjningen p6' ld'ngre sikt'

och matetorttopur1a" utredningar stud"eras byggnad"skostnadsutvecklingen
rialf cirscirj ningsldget.
betyd'else fcir de senast'e fi'rens ut'veckling i frriga om

Av

sd,rskild
bostd,d.ernas rymlighet och tekniska standard har den granskningsverksamhet varit, som byrfln bedriver i samband med lfr,ne- och bidragsverksamheten.

iln

forbiittring har intriitt

sambostadsfrfl,gans ld,ge genom den aktiva bostadspolitik, som fri'n
den
i
minst
inte
krisfcirha,llandena
hii,llets sida fcirts, och framtrd,der trots
senaste utvecklingen.
LltrEmmesstanilard,en har uncler krigsfr'ren 6kats genom att produktionen
inriktats p5, stcirre ldgenhetstyper. Medan av de ld'genheter' som 1930-39
o/o voro htigst I rum och kbk, utgjorde dessa
producerades i tdtorterna,46
1S+Z--+l endast 33 )/o. Samtidigt hade produktionen av 2-rumsld,genheter
ofu.
stigit frfr,n 30 till 38 o/o oclt av ld,genheter om 3 och flera rum fub;n24fi1129

i

Bostadspolitihen under denna tid har Sven medfijrt, en betydande rela'
o/o
tiu hyresscinlcning. Medan levnaclskostnaderna stigit med 45 mellarr

Ig39 och 1945, har hyresnivfin varit i stort sett oftird,ndrad. samtidigt
har i,rslcinen fdr t. ex. en industriarbetare <ikat, med i genomsnitr 40 %.
1d'genhet
UtgS,ngslii,get, fdr en politik, som syftar till att gdra en modern
fcirbii,ttrats
ekonomiskt a,tkomlig frir det stora flertalet, har dd,rigenom

..

. ?nen iinnu

d,terstd,r nlYcket.
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De telmislco resurserna linnu,s. . .
Orsaken till den starka stegring av bostadsproduktionen,

som iigde rum
under mellankrigsperioderl, \,ar den kraltigt cikade hushfillsbildiringen. Yi
befinna oss emellerticl nu i en vii,ndpunkt. Hush&llstillvti,xten kan berri,knas kulminera under de nri,rmaste iren och sedan snabbt rninsha. Om den
framtida bostadsproduktionen endast skulle baseras p5, hushA,llstillskottet,
vore dd,rf6r ett sammanbrott oundvikligt, nii,r den nuvarande bostadslxisten avvecklats, vilket kan berriknas ske inom tvi, i, tre i,r. En dvtik ut-
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Berciknail nyprc-tduktion och saner,ing ,i tcitorterna 1915-60 fc;r dstrtd'lcommand,e au hdjrt utrymrnesstandard, (hdgst 2 personer per tum, ingen i k6ket).
vechling vorc emellerticl ur konjunhturpolitisk synpunkt en olycka. Skall
en efterkrigskris med arbetslcishet kunna undvikas, miste bostadsproduktionen hi,llas uppe pi, en hcig nivi. Ijyggnadsindustrien liar ftir Dd,rvarande tekniska och materiella resurser att bygga minst 40- i, 45 000 liigenheter per fir. Efterhand som hushi,llstillvrixten minskar kommer det att
finnas eti stor1, och successivt vd,xande utrymme fdr onibl.ggnad och sanering av det iildre bostadsbesti,ndet. Denna prod,uktictnsreseru md,.ste utnytt-

jas ldr o,tt

Bostaclsproclwkt'ion och hushd,llsbildning
I i;r
A.

194

5-7 0 (fi,r smedeltal per

bostadsprotluktion,

a,

I emd,r.s

berciknarl

i

tcitorterna

1931-45 samt prognos

perio d).

dito enligt hdgkoniunkturalternat,it:, a,, enldgt,

ld,g-

ko nj unlt tur olt er nat,iu.

B.

httshd,llst,illucirt,
jun,ltturalternatic.
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b,

berciltna:d,

dito

enli,gt hr)gkonjunkturaltcrnatio,

b, entigt

ldglLon-

cilca bostail,srttrymmet.

skall tra,ngboddheten i tii,torterrra helt elimineras fram till 1960, sfl, att
varje hush6,11 cli, har en bostad av den storlek, som sYaral mot, normen
rhdgst 2 boende per rum, ingen i kriketu, miLste vi diir bygga omkring
600 000 nya ld,genheter om 2 eller flera rum och k6h och riva omkring
.D5'
det
140 000 av ,1e liigenheter om I rurn och kok, som f ' n' finnas'
saneringen
m6,ste
lzi,genheter,
s&dana
bara
riva
att
mdjligt
emellerticl icke zi,r
d,ven i avseviird utstrrickning omfatta undermi,liga liigenheter av andra
lzi,genhetstyper.
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Men inlrornsten

rd,clcer ei . .

Brrlant ru.llan fiYta ccfi inlc*tl

.

dylik hiijning av utryrnmesstandarden iir att ett
stort antal familjer flvtta icke blott fr&n mindre till stcine utan ocksi, fr6,n
rildre och billigare till moderna och dyrare ldgenheter. Det, stora problemet ri,r hur de skola fi, rfl,d att hyra en si,dan ltigenhet. En av Statens
byggnadslinebyrfr, gjord underscikning i en strjrre mellansvensk industrist'ad visade, att om trA,ngboddheten skulle kunna avskaflas till 1955 skulle
vid denna tidpunkt tvfr tredjedelar av samtliga familjer behciva bo i l6genheter, uppfcirda 1940-55, men minilre rin en tred,jed,eJ ha rid att hyra en
dylik lii,genhet under ftjrutsd,ttning av att inkomst- och hyresniv&n fcirblev
o{rird,ndrad och en femtedel av inkomsten ginge till hyran.
Av familjer med 3 eller flera barn skulle endast, 2l o/o ha r6,d att, hyra
en modern li,i,genhet av tillrii,cklig storlek och av familjer med I-2 barn
25 o/r, rnen inte ens av de barnldsa familjerna skulle mer 5n 43 /o eller
mindre d,n hd,lften ha r6,d till en modern enrumslSgenhet. Av samtliga
familjer med en inkomst under 4 000 kr skulle ingen och med inkomster
mellan 4 000 och 6 000 kr endast 6 o/o ha r6,d att hyra en moclern l:i,genhet
av sidan storlek, att familjen icke omedelbart skulle behriva bli tringbodd.
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Hyresbetctln'ingsf drmd,gan

i olika lctmiliegrupper i en mellansuenslt inilustristad.

ligur betecknctr 50 fomi,ljer, de suarta ligurerna fam,iljer med tillrcickl,ig, de a,ita
mecl oti,llrcicklig inkomst ldr att hyra, en nybyggd, lcigenltet au erlord,erlig storlek.
Varje
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HYHA. 1.400
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Hogre inkomst eller liigre hyra
Den ndrlv:indiga hrijningen av utrymmesstandarden kan genomfciras
endast om d.et skapas en biittre balans mellan hyra och inkomst. Detta
princip ske p6, tv6, olika sii,tt, antingen genom a\l 'inkomsten' iikcts
eller hgran siinkes. Ett exempel klargdr detta. En familj med 2 barn
behriver en lagenhet, om minst 2 rum och krjk. Medelinkomsten fcir en
dylik familj utgcir i Giiteborg omkring 5 000 kr. och hyran diir fcir en nybyggd 2-rumsld,genhet omkring 1 400 kr. Om en familj med denna inkomst skall kunna hyra en nybyggd ld,genhet av erforderlig storlek, ma,ste

kan

i
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den avsti 28 \ av sin irrkonrst till hyran. Sorrr den normala relationen
mellan hyra och inkomst brukar anses 20 % d. r. s. att en femtedel av
inkornsten gi,r till hyran. vilket i detba fall skulle betyda I 000 kr. Klyftan mellan hyra och hyresbetalningsfcirrnA,ga utgcir silunda 400 kr.
Om inkomsten 6kas med 400 kr. och denna cikning liigges helt pA hyran,
blir emellertid hyresprocenten, d. v. s. relationen mellan hyra och inkomst,
fortfarande sA, hrig sorn 26 o/o. n'cir att den skall sjunka fill 20 o/o fordras,
att inkomsten skall cikas med 2 000 kr.
Hyran kan sdnkas antingerr
pi, samma szltt som i frA,ga om de barnrika familjerna
genom subvention frAn det allmd,nnas sida eller genom
en sd,nkning av de verkliga kostnaderna.

H'ur ka,n ltyra,n sii'nkrts
Mcijligheterna till en hyressti,nhning sarnmanhd,nga med de faktorer,
som betinga hyran. Dessa iiro icke blott tomt- och byggnadskostnader
utan ocks& rdnte- och amorteringsvillkor ftir det i fastigheten nedlagda
kapitalet samt driftskostnaderna, d. v. s. underhff,ll, uppvtirmning, skatter,
fcird,kringar, etc. En sdnkning av rd,ntan med 1 o/o inverhar sfrlunda star-

kare pi, hyran tin on minskning av byggnads- eller driftskostnadcrna med
L0 %. n'cir en effehtiv sdnkning av hyran fordras en pA,verkan av samtIiga faktorer.

Problemtt mdslp kisas
HUR

Om en lcisning skall kunna genomfdras inom rimlig tid al- den svenska
bostadsfrigans stdrsta och angeltignaste problem, utryrnmesstandarderls

TAil tlYRAI{ SAi{KAS

hcijande och trfi,ngboddhetens avskaffande,

miste det ske genom en sam-

verkan av olika faktorer.
En fortsatt hdjning au

T0

]lT-o

0R

rea.li,nkornsferc kommer att underlii,tta anpassningen mellan inkomstnivi, och hyresniv6,Under mellankrigsperioden, I919-1939, stego leallonerna mcd omkring
50 /o, men samtidigt steg hyresnivri,n i s6,dan grad att, nigon avsevd,rd hdjning av utrymmesstandarden ej kom till sti,nd. Under krigsiren har leallrineutvecklingen hAmmats. Ndr avspii,rrningen brytes, b<jra frjntsrittningar
uppkomma fril en ny stegring arr reall6nerna. Det gzi,ller dfr, att hyresnivfrn kan bringas att sjunka i fcirhillande till den allmdnna inkomstniv&n.
Detta kr[ver et rat'ional'iser'ing, sorn avsevHrt sti,nker bostadskostnaclerna. Denna rationalisering miste ontfatta si,viil byggnadskostnadcr
som kapitalkostnader och driftskostnader.
Aven om det skulle lyckas att, avseviirt siinha bostadskostnaderna i
fcirhfrllande till inkomsterna, komrner det, doch fortfararide att finnas
barnrika familjer, pensioniirer och andra,
grupper av bostadsbehtivande
Den inslagna vdgen trrted bostads'
betalningskrdftig&.
som icke iiro
-subuentioner A,t dessa grupper m6,ste dd,rftir fortsdttas och utbyggas.

BYBENADST0STIIA0

trTs r0 STNA0

Hyreskostnadernas sttmma,nscittning och ,inuerkan o,u ol,ika laktorer
nad,sstinkanile sylte.

i

kost-

De srnd, kontrakten t. h. ai,sa hyrans ldrrind,r,ingl, om tomt- ochbyggnaclskostnaclerna mtnskas med, 10 o/o, om rcintan scinkes med, 1 o/o oclt om dri,ttskostnctden, m,inskcts mecl 10 o/n,

det stord kontraktet oru samtliga dessa reduceringar a,idtagas.
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Endast en oktia bostad,spolitilt,, som syltar till att siinlru bostadskostnaderna och stoclia sdLmre stiillclct, grupper au bostadsbehorsand,e, i lorening med en elrcnomislc utueclcling, so?n oltar
konsumenternos kopkraft, kan leda ti,ll md,let : trd,ngybodrlhetens
auskallande.
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GENOM RA'TIONALISERING

Forsknings- och utredningsuppgifterna

OCH STANDARDISERING
BILLIGARE, BoSTApBn
ocH eArrnB eosrAnBR

prl, bostadsomri,det berrira en mS,ngfald problemgrupper, tekniska, ekonomiska, sociala, psykologiska. Olika sidor av denna verksamhet {<iretrd,das av bl. a. ftiljande organ:

Rationalisering

forskning. Dess verksamhet bercir hela byggnadsomrfidet. Hittills ha c:a
575000 kr. fiirdelats pfl ett 60-tal forskningsuppgifter, bl. a. rrirandefuktoch vii,rmeisolering, uppvii,rmning och ventilation samt, produktionsteknik.

utg<ir grunden fcir en effektiv och ekonomisk produktiorr. Alla veta vi,
vad rationaliseringen betytt {rir vi,r storindustri. Det d,r den som utvecklat vi,r tri,i,industri {rA,n frngsi,gen till cellulosafabriken och vir jdrnindustri fri,n stA,ngjii,rnshammaren till st6,lverket, men endast ofutlstri,ndigt
genomfcirts i b;rggnadsindustrien, som d,nnu till stor del arbetar i hantverksmd,ssiga former.

Standardisering
innebdr att en plankis mi,ngfald av typer ersti,ttes av e1,t planmdssigt f&tal.
Standardisering fdrbi,lligar produktionen genom att mdjligg<ira serietillverkning och maskinell drift och ldrbiittrar produkten genom att hrigre
kvalitet, och bri,ttre behovsanpassrring ern6,s, d5, produktionen inskrd,nkes
till ett f6,tal funktionellt och tekniskt genomarbetade typer.

Forskning
eir den ncidvd,ndiga grundvalen fcir rationalisering och standardisering.
Storindustrien har f<ir leinge sedan insett detta. Varje storf6retag har
numera sitt eget forskningslaboratorium, och fcir att hri,vda vflr std,llning
pi exportmarknaden har staten bidragit till uppreittandet av forskningsinstitut fcir hela industrigrenar.
Att, skaffa v&rt folk goda och billiga bostiider d,r en lika viktig men
tinnu Ll,ngt ifr6,n lika allm:i,nt insedd och tillgodosedd forskningsuppgift.
Pi olika h6,11, av statliga och kommunala institutioner, av privata
fdretag och organisationer och av enskilda forskare bedrives emellertid
en omfattande ehuru otillr5ckligt organiserad och understcidd forskningsoch utredningsverksamhet. Vad vi pi, detta omride miiste krii,va d,r
mera lorskning,
biittre samord,nad forskning,
bcittre unilerstddd, lorslcning
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Statens kommittd fdr byggnadsforskning uppgrir fcirslag till frirdelning av
de 6,rliga statsanslag p6, 200 000 kr., som sedan 1942 anvisats till byggnads-

dr ansluten till

Sveriges standardiseringskommission och fiiresliLr typ, mflLtt, konstruktion och kvalitet ftir de byggnadsdelar, som skola faststd,llas som svensk standard. Hittills har standard
faststii,Ilts frir innerdcirrar ocH kommer inom kort att faststii,llas fcir f<instertyper och fcinsterkonstruktioner, varjii,mte ett modulsystem utarbetats,
p6, vilket all mflttstandardisering skall grundas.
Byggstanclarrliser'i,ngen

Hemmets forskningsinstitut, blld.aL 1944 a,v Husmcidrarnas samarbetskommitt6, sysslar friimst med frrlgor rcirande hemarbetets rationalisering.
Hittills ha unders<ikningar utfrirts eller pi,bcirjats bl. a. rcirande metoder
och hjiilpmedel vid diskning, arbetsstii,llningar och energif<irbrukning vid
olika hemarbeten, spisar och kokkd,rl, goiwfrrd och golvbelii,ggning samt
organisationen av kollektiva anordningar fcir hemarbetets underlii,ttande.
Industr'i,ens bostarlsutreilning,

ttford inom Industriens utredningsinstitut

och framlagd 1945, har behandlat industriarbetarnas bostadsfriga, frdmst

inom smri,rre industriorter. Den har gjort en inventering av bostadsbehovet och framlagt ett nybyggnadsprogram samt underscikt bostadsvanorna och utarbetat bostadstyper. Denna verksamhet fullfriljes p6, olika
linjer av Industriens bostadsfcirening, Svenska slcijdfiireningens Bo-kommitt6 och A.-B. Bostadsforskning.
Statens forslcningskomm'ittd, lcir lantm,annabyggnad,er, inrii,ttad 1943, har
genom forskning och praktiska f<irscik scika fcirbii,ttra och
f<irbilliga jordbrukets byggnader, si,vii,l bosttider som ekonomibyggnader.
I fr6,ga om bostiider har den bl. a. underscikt nybyggnadsbehovet och

tiII uppgift att

startat en bostadsvaneundersdkning, omfattande c:a 2 500 gfirdar civer
hela landet, avsedd att bilda grundval for utarbetandet av normer fcir
lantbostadens utformning och inredning.
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Saenska ark'itekter s ri,ksf orbu,ncl

och Suenska Slojdloreningens bostad,su,tredning
studerar smribostadens planlcisnings- och inredningsproblem, {riimst med
hdnsyn till stddernas hyreshus,
sciker pli, grundval av funktions- och behovsunderscikningar faststzilla
norrner fiir samtliga i bostaden ingS,ende rums- och inredningselement
samt ftir deras sammansti,i,Ilande i ld,genhetsplaner, anpassade till olika
familjetypers behov.
Ti,llrriclcli,gt utrymme till civerkomligt pris d,r visserligen det primd,ra
problemet i v6,r bostadsfrfrga. Men det ri,r ocksi, av vikt, att utrymmet
ii,r riktigt utformat. Rationalisering och standardisering zi,ro diirfcir Iika
ncidvdndiga, nd,r det gdller bostadens utformning i plan och inredning som
ndr det ii,r fri,ga om sjii,Iva byggnadens utf6rande och dess tekniska detaljer. Den moderna hyresbostaden ilr en konfektionsva a, men den
saknar den md,ttstanilard,i,sering, sorn utgcir nyckeln till bekliidnadskonfektionens framgS,ng och fcirklarar dess frirmS,ga att skapa individuell
passform

i en serieprodukt.

Bristen pA, normer i den nuvarande bostadsproduktionenbetSrder lunktionellt sett d5,1ig anpassning till bostadens funktioner och de boendes behov, ekonom'iskt sett ett sloseri med dyrbart utrymme och tekni,skt sett ett
hinder frir en rationaliserad produktion.
Md,nniskan

:ir d,ven bostad.ens m6,tt. En nonnering

av bostadens ele-

ment meste utg6, fri,n mcinnisltons'funlcti,oner i, bostaden. Dessa funktioner
iiro dels av mera allmd,nmd,nsklig art, si,som scimn, m6,ltider, umgH,nge,
dels av mera tehnisk natur, s6,som matlagning, diskning, tviitL. I fri,ga om
de fcirra gei,ller det framfcir allt att faststii,lla de krav vederbcirande funktion stdller p& bostaden med hiinsvn till utrymme och utformning. Ddrvid mflste :i,ven frflgan om lii,mptriga rncibeltyper utredas och olika
mcibleringsalternativ underscikas. I fr6,ga om de mera tekniskt betonade funktionerna mi,ste ri,ven det rationella sd,ttet f<ir deras bedrivande studeras i den mfl,n detta inverkar p& piani6sning och inredning.
Bostadsutredningen har i sitt arbete utgA,tt fr5,n ett studium av bostadens funktioner och deras utrymmesbehov. Derifr6,n har den fortgd,tt
till ett studium ay rlnnflLerl. Ett mrrr kan fylla flera funktioner, och en
funktion kan frirsiggfi, i flera rum. Den nd,rmaste uppgiften 5r dii,rfcir att
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srjka faststd,lla vilka funktioner som lti,mpligen kunna och bcira kombineras med varandra i samma rum. Skall kriket endast vara ett rum fiir
matlagning eller skall man ocks& ii,ta dd,r? Rcir man ligga i vardagsrummet? Svaret pi, dessa och andra frflgor kan inte nA's endast genom ett
teoretiskt resonemang utan mflste ocksri, grundas pfi en l<d,nnedom om de
faktiska bostadsvanorna. Bostadsutredningen lrar ddrfrir gjort en visserligen till omf&,nget begrd,nsad men mycket ingA,ende bostadsuuneu,ndersdlcning, omfattande 100 stockholmsfamiljer, bosatta i moderna smeliigenheter (liknande undersrjkningar bdra giiras inom olika delar av landet
och frjr olika befolkningsgrupper och liro delvis p5, annat hfl,ll ig6,ngsatta).
Av denna undersdhning framgi,r visserligen, att uppenbart old,mpliga
bostadsvanor i stor utstrd,ckning ftirekomma, men ocksfi, att bostaden
riskerar att bli felkonstruerad, om ingen hdnsyn tages till hur den i verkligheten anviindes.
Ndsta steg i understikningen ii,r att scika faststiilla de riktiga rumsdimensionerna. Ddrvid m6,ste hdnsvn tagas till att ett rum helst bcir kunna
anvd,ndas och mrjbleras pfl, olika sti,tt. Ur studiet av de olika alternativen
har framgA,tt en serie, eller rd,ttare flera sericr, normrutn.
lXn dylik serie visas, utfcird som mtiblerade rum i full skala, p6, utstii,llningen. Den omfattar tre olika storlekstyper av sovrum, ett varclagsrum,
badrum, kcik och en serie fcirvaringselement. Fiir flera av rummen visas
mcibleringsalternativ i modeller i mindre skala. Dessa utgrira emellertid
blott ett urval
-- de &terst6,ende kunna lil<som de civriga normserierna
stucleras i ett ritningsurval, som ayser att belysa utredningens arbetssd,tt.
Det brir p6,pekas, att normerna d,ro miniminormer, d. v. s. ange de minsta
mfl,tt rurnmet bdr ha ftir att fylla sina funktioner. Detta iir sii,rskilt att,
observera, nzir det gdller sovrummen. Fcir avska{fandet av den trS,ngboddhet, som utgcir det storst,a och mest svA,rlcista problemet i v6,r bostadsfri,ga,
krdves det icke i f<jrsta hand stdrre rum utan llera ru.m. Det kan ocksi,
p&pekas, att de storlekstyper ftir sovrum, till vilha utredningen efter ingS,ende prdvning kommit, nd,ra dverensstdmrna med dem, som ha gammal
tradition i England, det land, som har den bd,sta utrymmesstandarden i
Eurcpa. Det mA,ste slutligen fasthfl,Ilas, att vad det hti'r i'i,r fr6,ga om dr
smd.bostad,ens utformning, dd'r problemet :ir och mist,e vara att hushA,lla
med utrvmmet, och nA, stcirsta mcijliga effekt p6, minsta mdjliga yta.

Eq
(,o

Bostarlens lunktioner
Srimn

Bostaden bcir helst innehA,lla

ett

sovrum

fcir varje person, men ett minimikrav d,r,
att med undantag fcir frird,ldrar med spii,dbarn hcigst 2 personer ligga i varje rum.
Barn av olika kcin civer 12 flr bcira ha skilda
sovrum. Ingen brir ligga i kriket, och vardagsmmmet bdr endast i ncidfall anvd,ndas
som sovrum och d6, helst fcir fcird,ldrarna.
Md,ltider

Skall man ii,ta i kriket elier i vardagsrumd,r i viss mi,n cn smaksak, men

met? Det

hyresbostaden b<ir vara utformad sfr,, att
den ger mrijligheter till bA,dadera. Plats fcir
vardagsmS,liider brir finnas i kriket, och

vardagsrummet bdr ge utrymme d,ven fcir

mi,ltider med gd,ster. Siirskilt matrum d,r
motiverat endast i strirre ld,genhetstyper.
Umgringe

Fcir familjens gemensamma umgd,nge brir
det finnas ett rymligt och trivsamt vardagsrum. Men bostaden bdr ocksA, ge utrymme
fcir de olika familjemedlemmarnas enskilda
umgii,nge. Smibarnen bcira kunna ta hem

sina kamrater, och de vuxna barnen bcira
ha ett, eget, rum, ddr de kunna umgi,s med
sina bekanta.

Liis- och skr'iaarbete
Skolbarn och studerande ungdom behriva en osttird
arbetsplats i hemmet, helst i eget rum, som d,ven
tjdnar som sovrum. f den m6,n dvriga familjemedlemmar icke ha mera regelbundet skrivarbete, som
fordrar siirskilt arbetsrum, 6r en gemensam skrivplats i vardagsrumr4et tillrii,cklig. Arbetsplatsen b<ir
ha god belysning, helst sidoljus frA,n vdnster.

Siimnail och

Hemmet ii,r fr[mst en arbetsplats fcir husmodern,
och bostaden brir utformas med tanke pA, att det,
husliga arbetet underldttas sA, mycket som m6jligt,.
n'dr srimnad och lihnande arbeten bcir finnas en
siirskild arbetsplats. Den kan tiinkas f<irlagd tiII
olika rum men bcir ges tiilriickligt utrymme och ha
god belysning.

Matlagning och d,iskn'ing

Huvudparten av husmoderns arbete f6rsigg&r i
k<iket. Det dr dd,rfcir viktigt, att detta iir i varje
detalj rationellt utformat med riktigt awdgda och
rd,tt placerade arbetsplatser, tillrd,ckliga och ldtt &tkomliga f cirvaringsutrymmen och goda tekniska
hjdlpmedel. Det bcir erbjuda en trivsam och hygienisk arbetsmilj6.

B ar nau d,r d,, s md,tu citt

Bostaden

btir vara utlormad d,ven med tanke

p6,

nen. Aven i den minsta bostaden bcira
barnen ha ett rum f6r sig sjdlva, tldr de

spd,dbarnets vri,rd, antingen denna i huvudsak frirkigges till sovrummet eller badrummet. Lttmpliga
anordningar bcira d,ven finnas fcjr den stirskilt i samband med spd,dbarnsvflrden ftirekommande smA,tvtitten. Ovrig tvd,tt skcites btist, genom kollektiva

hunna sova pA, natten och leka pfl, dagen.

anordningar.

Lek

Rostaden hrir vara utformad med tanke
inte bara prl, de vuxna utan ocksi, p6l bar-
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klcid,ud,rd,
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B - bokhylla, BY : byrd,
1l : rad.i,o, SK : skd,p,
SY : symaski,n.

Sourum 3

mx3 m.

Mrib-

lerat fr)r 2 lekbarn. Iunlctioner: sdmn ! lelt.

Sourum 2,3 mx3,0 m.

Xltblerat ldr ett sltolbarn. Eu,nk-

tioner: Sdmn *

kis och skri,u-

arbete.

2 lelrbarn, sdmn

!

lek.

m.l MH
V_J'il
E-r..I

1 lelrbarn,
sdmn

*

lek.

7 sltolbarn, sdmn

I

kis- och skri,u-

arbete.

Saarum 2.3

l zntreno

sdmn.

Tuuuenllspcidbarn, sdmn

I
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+

ld,n-

2 t:uxna, sdntn.

7 uunen, sdmn I lcis- och
skr'iuarbete ! umocinge,

barnudrd.

mx7 m 6.9 m2

Detta och fciliande tviL sovrum bilda en sovrumsserie, drir rummen ha
olika bredd men samma djup, 3 m, vilket, underldttar deras sammanstdlIande i en lii,genhetsplan. Dei minsta rummet ti,r 2,3 m brett och har
sfilunda en yta av omkr. 7 m2. PiL denna yta fyller det emellertid flera
olika funktioner. Det kan tjti,na som minimisovrum ftjr en Yuxen person,
det kan disporreras av ett, sm6,barn eller ett skolbarn med piats ftir lek,
resp. skrivarbete, och det rymmer 5r'en en vuxen person med ett spddbarn.

2 skolbarn, sdm'n
och slriaarbete.

Sourum7mx3m 9mz
Detta rum tjd,nar dels som ett r.ymligare sovrum fdr I person med plats
frir skrivarbete och umgd,nge, liimpligt som eget r1m frir rildre barn, dels
som ett minimisovrum frir 2 personer. Det visas har i tre exempel: m6blerat fijr 2 lekbarn, 2 skolbarn och 2 vuxna (fciriildrar). I samtliga fall saknas forvadngsmribel i rummet och bcir, som pe utstd,Ilningen visas, ftirvaring av sfl,vdl g6,ngklii,der som underklii,der ordnas i inbyggda ftirvaringsenheter, lii,mpligen placerade i mellanviiggen mellarr tvri, rrm (jfr
sid. 6l).
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Sourum 3,5 m,x3 m. Mrjblerat 161 2 ourna
Iunkti,oner: sdmn ! barnu&,rd,.

| 7

spcid,barn.

Vardagsrum 5

mx4

m.

otr
2 aurna, (bo,rn), sdmn

umgcinge.

Sourunu 3.5

j

2 uurna (fdrcildrar), si;mn 2 aucna (fdruildrar) !

! sdmnad,

barn, sdmn I

spcirl-

barnud,rrl.

Vard,agsrum

mx3 rn 70.5 m'

5 mx4 m 20 m'

Vardagsrummet brir ge utrymme

Det strirsta sovrummet i serien l5mpar sig frrimst som fcirdldrasovrum
med plats fcir srimnad och ger ii,ven utrymme et ett spd,dbarn, i senare

ftir

{amiljens dagliga umgd'nge och

samma mribleringsalternativ som f6regeende rum merr rnecl byr& eller liknande fcirvaringsmcibel, vilken allts6, fcimtsd,tter att rumsytan cikas med

fcir mfiltid.er, atminstone vid festliga tillfiillen och dri, man har gd,ster, det
bor vidare innehfllla mcijligheter till frtminstone mera tiil{elligt ld,s- och
shrivarbete samt, om det d,r ncidvti,ndigt, tv& sovplatser. Det bcir Yara remen det kan dimensioneras p5,
20 m2 dr ett <inskemA,l
lat'ivt stort
- mdbleringsalternativ med samma
par
olika
visa
ett
Planerna
siitt.
olika

1,5

mribeltyper men med olika placering.

fallet med fcirvaringen ordnad
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m2.

i fast inredning. I

tivrigt, upptar rummet
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Kiik

Upptill t. o.
robsenhet;

m,ed, m,(ilpldts

3,1 rnx4,1 m.

sltd,,p

,i

gardemittet't

ldr untlerkltider

eller linneskrip; t. h.
stcitlskitp.

Ioruarings-

f

element
n'or

ucr,rie f)ersc)n

robsenhet

Kiik tLton
2,5

mx

matplats

3,3 m, 7,7 m2.

Kijlt med matplats
3,1 rnx.3,3 m, 10,3

I{dk
m2.

med, matplats

3,1 mx4,1 rt,, 11,3

rnz.

I{ok
Kciket kan utformas med eller utan matplats. Det senare innebd,r stora
fcjrdelar men endast en obetydlig ut,cikning av rumsytan. Kcikets inredning ii,r sammansatt &rr noggrant dimensionerade standardelement, men
sammansd,ttningen och placeringen arr dessa kan variera, vilket ger stora
variationsnidjligheter iiven fcir planlcisningen.
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i)r'ucr,t'inr1

s a,c1

gr

e

g

at, rr,pptill

lxtt sourttrn, nedl,ill

brjr finnas eL garde-

lr,r.n,

m

i t,inkel

ellan
mel-

ltijlt, oclt unril'cinso,nrle rutn.

fcir frjrvaring av g5.ngkldder

(rd,cker fdr I vuxen eller 2 barn)
och ev. en slcd,penhef fcir fcirvaring av
underkld,der (rd,cker fcir 2 vuxrra).
TilI uarie lcigenhet bcir hcira en ven-

tilerad gard,erob fcir fcirvaring av sportoch arbetskl:i,der, ett linneskd,p, elt
skd,p fr;r smutskkid,er och ett stcitlskdp.
De flesta av dessa enheter ha samma

djup, 60 crn, och kunna fcirenas till
aggregat, t. ex. mellan 2 sovrutn eller
i vinkeln mellan krjket och angrd.nsande utrymmen.
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Det problem, som bostadsutredningen uppst:iilt, for sig, omfattar emellertid inte bara att faststii,lla dimensioner fcir de olika rums- och inredningselement,, varav bostaden d,r sammansatt,, utan ocksA, att visa, hur
de kunna sammanstdllas i ld,genhetstyper, anpassade till olika familjetypers behov. Problemet iir med andra ord icke blott att fastsl6, en standard frir elementen utan ocks6, fcir bostaden som helhet. Dd,rvid mfiste
hd,nsyn tagas icke blott titl familjens storleh utan ocksA, till dess sammans:i,ttning i fr&,ga om ilder och kcin. 0nshvdrt d,r emellertid liksom i frfi,ga
om de enskilda rummen att bostaden i sin helhet skall hunna visa si stor
anpassnings{cirm&ga som mcijligt.

En annan sak att ta hdnsyn till d,ro de utrymmeskrav, som fr6,n bostadspolitiska utgflngspunkter kunna stdllas. Vi ha i det ftiregfiende
mii,tt den svenska trA,ngboddheten med tv6, olika m8Ltt, dels efter normen
2 personer per rum, ingen i k<iket, dels efter normen, att d,ven vardagsrummet, skall vara fritt fr&n sovplatser. Hur rimligt detta senare krav
dn i och fcir sig miste anses vara, visar den fciregA,ende framstd,llningen,
att svensk bostadspolitik tills vidare mri,ste ncija sig med att stika {cjrverkliga en utrymmesstandard, som svarar mot den fdrra normen. Det d,r
emellertid rinskvdrt, att standarden senare kan hdjas. Med utgA,ngspunkt dd,rifrA,n och med bortseende fri,n siLdana variationer, som betingas av familjen i{rd,ga om 6,lder och kcin eller av olika sovrumstyper,
kan man uppstd,lla f<iljande alternativa stanclardkrav pi familjebostadens
storlek:
Antal pers.

Sotspla,ts

i, uard,.rummet

2

I rum och kcik

3-4

2 mm och kcik
3 rum och kcik
4 nrm och kcik

D_tJ

7-8

Ei

souplats i, uard.rumtnet

2 rum
3 rum
4 rum
5 rum

och kcik
och kcik
och kcik
och kcik

Den utrymtnesstandarcl ai, slrola strd,aa elter iir iclte en Z-rumsstanclarcl eller ens en S-rumsstandard, u,ta% en sd,clq,n sto,ndarcl,
soln ger uarje lamilj den bostad,, so?n saarar mot cless storlek
o

ch s arnrnan s tit tn'ing

.

I(OLLE,K'TIYA ANORDNINGAR
Vi

arbeta p5, att g6ra stadsbostaden stcirre och disponera den rationellt
fcir att hemlivet skall bli trivsammare. Men familjen lcver sin vardagsbillvaro inte bara inom ltigenhetens fyra vd,ggar utan ochs6, dd,rutanfcir, i
fastigheternas gemensamma utrynrmen, pA, gatorna och lekplatserna, i
butikerna och fritidslokalerna.
Det mindre bostadsomri,det iir en del av den stora staden. Arbetsplatsen d,r frir de flesta vuxna beldgen i affd,rs-, fabriks- och hamnomridena.
Skolor, bibliotek, idrotts- och badanld,ggningar och stcirre samlingslokaler
dro gemensamma frir flera bostadsomrS,den. I stadens centrum ligga de
fcir alla gemensamma stora institutionerna som stadshus, teatrar, htigskolor, konserthus, museel m. m. Kommunikationerna mellan bostadsomr6,dena och centrum m6ste vara bekvti,ma, snabba och billiga, s6, att stadsbon i, ena sidan skall kunna ha ett fredat och trivsamt hem och 6 andra
sidan ld,tt kunna ta del av stadens stimulerande och varierande liv. Ett
bostadsomrflde, dd,r det bor n6,got eller nA,gra tusentals md,nniskor, fungt,rrlr i m6,nga avseenden som en enhet for sig inom staden. Men det
rrt,giir samtidigt en del av den sttirre enheten.

lkunens mi,ljo skall goras rikare
Vid planlii,ggningen av ett bostadsomrAde mi,ste man bereda plats fcir
blrnons fria lek. Inom varje A,ldersgrupp tar sig aktiviteten olika former.
lr'iir rnindre barn behcivs en inhiignad lekplats, ddr mridrar kunna ldmna
lxlrnen under en lekledarinnas tillsyn. De sttirre barnen behciva utrymme
frir grupplekar och idrott. I lekskolan fi barnen verksamhetsrraterial och
cn trevligt organiserad kamratsamvaro. Dii,r ltira de sig sjii,lvstiindighet,
regclbundna vanor och social anpassning. Nii,r mcjdrarna ha arbete, utstr[c]<es lekskolan till daghem, dd,r barnen ocksi ffl, sina mfr,ltider och
vilostunder. Den ger en lugn och hemlik miljci, dd,r kamratsamvaro och

avskildhet omvd,xla.
H erta,rbetet

bor underltittns

Mfr,nga husncidrar ha fcirutom hemmet ocks6,

ett annat arbete att

I'cir dem gd,ller det s5rskilt att prova olika sd,tt att fcirenkla

sk<jta'

hush&lls-

sysslorna.
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Tucitten kan ld,mnas bort. En vii,lskcjtt tviittinriittning med snabb, ordentlig service behcjver man ha tillgnng till. Inld,mningsstui,lle fcir kemisk
tvd,tt och pressning samt frir lagning av kld,der och linnefcirrS"d iir av stor

DE

MOBLERADE LAGEI\HETERNA

vikt.
Maten kan kcipas fri"rdig eller fi,tminstorie vd,I fcirberedd. Ni,gon butik
i bostadens ndrhet brjr tillhandah6lla vii,liagadc och fdrst6,ndigt valda rii,tter. Telefonrnottagning av order och hemsd,ndning av varor frfin butikerna btjr ske prompt och smidigt. En restaurang, der familjen d& och
di kan intaga sina miltider, ii,r cinskvd,rd.
Hemhirilp behrivs i m6,nga familjer b&de med hemarbetande och fcirvd,rvsarbetande husmor. De heltidsanstiillda hembitrd,dena och barnskiiterskorna, som bo hos familjen, bli dock allt siillsyntare i stadssamhii,llena. Vanligare iir med hemassistenter, soln ha egen bostad. En v5lutbildad och vii,lbetald k6r av hemassistenter behrivs fdr att komplettera
husmcidrarnas hushE,llsinsatser.

Det ii,r viktigt att det inom bostadsomreden€L finns trevliga ldgenheter
att hyra fcir hemassistenter. Likas6, m6"ste ldrmedlingen av den henrarbetande arbetskraften vara vd,l organiserad.

Ha

sA,

rnansii,ttning och ievnadsfcirhi,llanden.
samtidigt fi,r utstallningen tillfiiile att gcira en uppvisning aY de karakteristiska dragen i svensk inredningskonst av idag med sdrskild tonvikt
pfl, den moderna familjebostadens problem. Hdrigenom blir utstii,Ilningen
akocksEr, en vdgledning och en tankestd,llare fcir bestikaren i den stiindigt
tueila fra,gan hur man skall inreda sitt hem, sfr, att det p6, biista sittt fyller
sina funktioner och motsvarar behoven hos dem som skola bo ddr.

En

tiitt

inp6, varandra, iiro de oftast

varandra. M6,nga sakna helt kontakter utanfrir den
egna familjen och fi, pi, det siittet en trfl,ng och trist tillvaro. Siirskilt
de hemarbetande l<vinnorna komma ofta att rrira sig i en liten, instd,ngd
cirkel. Men isoleringen kan brytas, om det i grannskapet bildas mindre
grupper, som samlas kring gemensamma intresseomrA,den: ett studied,mne,
musik, gymnastik, idrott, en praktisk kurs, en hobby el. dyl.
Men fcir att det kollektiva livet skall kunna vdxa fram behrivs det loka-

dndri, isolerade frflLn

ler, som kunna hysa de olika sysselszi,ttningarna. Det behcivs ocksA, ledare,
som kunna ta initiativ och bryta isoleringen och fundera ut vilka dmnen,

av utstdllningsltigenheterna betyder ett besdk i inte
i,i,n 33 hem. Fcir att gtira vandringen mera givande och mindre

genomgfr,ng

minclre

granncLrncl gernensatnma intressen

n'astiin mdnniskorna i storstaden leva

i de nya husen pi Guldheden? x'cir att
av olika slag st:illa i ordning
heminredare
ia,tit
visa detta har utstallningen
Dessa utstii'llningsomri,det.
ett antal ltigenheter i fem bostadshus inom
hem avse i fbrsta hand att clemonstrera <le olika ltigenlietstyper, Bom inge
i omrfiilet, och hur dessa kunna utnyttjas fcir familjer av skiftande sam-.
Hur kan man ordna sitt hem

trrjttande ha lagenheterna fcirts ihop i gruppel motsvarande de olika bostadshusen, diir varje grupp tagit upp ett speciellt tema till behandling'
I det stora uppb&,det av mcibleringsfirmor och inredningsfolk fcir iordningstii,Ilandet av ldgenheterna utgrir det giiteborgska inslaget av naturIiga skii,l en dominerande del. Karaktd,ren av riksutstd,llning med representanter fra,n hela land.et bland. tillverkare och fcirsriijare d,r dock klart
markerad.

Icke minst ur sldjdfcireningens synpunkt iir det glzidjande att hii'r utciver de beprrivade och utstii,llningsvana inredningsfirlnorna en l&ngt
vidare krets av fciretagare kunnat, bered.as mrijlighet att vittna om sina
ambitioner och sina resurser att sti, allmzi,nheten till tjti,nst i dess strd,van
bo bettre.
att

-

som kunna samla intresset.

Gruppaktiviteten befordrar framvii,xten
som kunna samarbeta med andra och ta
stora, samhiilleliga avgcirandena.
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av demokratiska md,nniskor,
ett gemensamt ansvar fcir de

Mcibleringsplanerna

till

denna avdeining

i

skala

1: 200'
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HUS

HUS I

I

UppgAng A

:

l,iigenhetsyta

,-%*"/*"

1 a.

r,Aouxnn'r

Jarn,

zrczzez

II

l,stcillare

:

m2

Kooperativa n'rirbundet,

Stockholm.
It''a,miljetyp

En nygift famiij flyttar in i en tvfl,rumsl[genhet och inreder denna s5,
som cinskedrcimmar, ekonomi och den aktuella tillvaron dihtera. Hur
kommer nu denna inredning att passa i framtiden, nd,r familjen vuxit och
den kanske tvingas att utnyttja sin bostad p6, ett helt annat sd,tt d,n vad
den frfln bcirjan tri,nkt sig? Fcjr alltfcir mrfl,nga familjer blir detta ett allvarligt problem, som endast, kises med ekonomiska uppoffringar eller pfi
bekostnad av trevnaden i hemmet.
De tre utst:i,llningsldgenheterna i detta hus ha tagit upp detta problem
till behandling. De vill visa vikten av att den fcirsta bosii,ttningen g<i,res
med tanke p6, framtiden, s6, att, den inte verkar hiimmande p6, familjens
utveckling utan smidigt kan anpassas efter de ski{tande faserna i denna.
Besdkaren l5r krinna en nygift, familj i deras frirsta hem och fi,r se hur
den utnyttjat sin tvirumsld,genhet med ett begriinsat men fcir dess omedelbara behov fullt tillrii,ckligt mdbelbesti,nd. Fcirdelarna ay abl inte skaffa
sig alltftir m&,nga mcibler vid starten upptricker man med rinskvd,rd tydlighet i den andra liigenheten, dd,r samma familj, som nu vuxit till tre personer, tdnkes bo. Sovrummet har blivit mammans och den lilla dotterns
rum och vardagsrummet har mciblerats om i enlighet med sina nya, uppgifter med bl. a. en sovplats fdr husfadern. Med en atltfcir uf5rdigr och
konventionell mriblering av det fcirsta hemmet hade denna omd,ndring
inte kunnat ske utan stora old,genheter.
Den fcirsta mdbeluppsdttningens vidare 6den fd,r man fcilja i ii,nnu ett
av familjens utvecklingsstadier. Den bestfr,r nu av fem medlemmar och
bebor en li,i,genhet om fyra rum och kcik. Mciblerna frA,n det frirsta hemmet finnas alltjiimt kvar, men de ha delvis ffrtt nya uppgifter. tr'lickan
har nu ett eget rum, som bl. a. mciblerats med pappans soffasd,ng och p6,
Iiknande siitt ha smA,sysironen f6,tt civertaga mribler, som tidigare gjort

55,5

: Nygift

par.

Sourum:

Varclagsrutn:

I st. matbord 968-l .............
6 st,. stolar kliidda med tyg PA

112:-

3

250|blett 420-1
st. skA,p 965-1 .................. I87:43:st. bokhylla 967-I .............
25:ct. insats 37-L ..................
/ u:st. bord 505-6 ..................
st. f5,t'olj >Astrid) kladd mod
74:
tvg KIM 270-1 .............
t st. f6,tolj rSagau kliidd med
tyg PA 3 bl6tt 316-1...... 168:-

I
I
I
I
I

2 st.

sri,ngar

2

grrint 415-1 . ............

.

'

68:-

Kc:)k:

33:39:27:Sr--" IftJ.409,-

1 st. slagbord 551-I ......."...'

2

I

st,. stolar 440-1 ....."'.........
st. husmodersstol 47[

Tapeter

r,Aenwunr

118:-

855-L...........'...

2 st. siingbord 320-l ............ 64:l2S:_
I sb. toaler_tbord 600 _6
2 st. stolar, kliidda med tYg EM

: A.-B. DurotaPet

1 b.

Liigenhetsyta: 55,5 mz
(J tst riLlare

:

Kooperativa Ftirbundet,

Stockholm.

Iamilietyp: Samma familj som i Ia
med dotter

i

lek6,ldern.

tjzinst p5, annat sd,tt, medan hemmet, i civrigt kompletterats med nya i den
m6,n som dess d,ndrade fdrhfi,llanden motiverat.
I mcibelfrirteckningarna till den andra och tredje liigenheten har den
grundstomme av mrjbier, som anskaffades till det fiirsta hemmet markerats med en stjdrna.

66

67

HUS

HLIS

1

I st. sElngborrl 320 -1
xl st. toalettbord 600-6........
I st,. sdLrrg ,i'l'rapp,l
*2 st. stolar, kliidda med tyg
EM 2 gront 415 1 .......

T

*

*I st. matborcl 968-I
ll2:*6 st. stolar, kledda med tYg PA
3 blett 420 I .............. 300:xI st. skA,p 965-f ................' 18 7:* I st. bokhylla 967-l
43:*l st. insats 37-L ................ 25:*I st. bord 505 6................. 76:
I st. soffa rrGudruni> kliidd med
tyg PA L 277--T............

334:-

*I st. fi,trllj uAstridu kliidd med
tyg KIM 270 I .....'..... 71:*1 st. f6,t61j rSagar kliidd med
168:tyg PA 3 bl6tt 316-l
I st. sybord 900*6............ 127:.

Sourum:
*l st. siing

855 I ...............

59:-

68:-

Kdk:

+I st.

slagbord

551-1

2 st. stolar 400-l ...............

*1 si. husmodersstol 47I .........

33:36:27:-

I{apprum:

*4 st. stolar, klndda med tyg
PA I rcitt 235 1......... 102:Summa Ifu. 1.958:TaTteter

: A.-8. I)urotapet

r,Aeuxnnr 1 c.
Lcigenhetsyta.' 80 m2

: Kooperativa Fcirburidet, Stockhoim.
Iamiljetyp: X'amiljerr med en
dotter och en son i skoli,ldern
samt en son i lekrildern.
U t.strillare

Poikrwn:

Vardagsrum:

*l st. matbord963 1............ I12:*4 st,. stolar 420-l ............
L92:83:I st. karmstol 421-7
l9:50
I st. stol 440-l ..................
I st. sk&,p 966-l ...............
16:50
1 st. insats 37-F ...............
Soorum:

2 st. sd,ngar 800-*6.............. 284:58:2 st. sii,ngbord 1-6..............

68

I st. skA,p 965-I .................
*1 st. insats 37-L ................
I st. sybord 900 6 ..............
I st. pelarbord 505-6
I st. soffa r>Svear> 272-l . . ....
I st. f6,t<;lj rSvea> ... .. . ..... . . . . . ..
2 st. bokhyllor 967-l
*I st, toalettbord 600-6 ........
*l st. stol 415-1 ..................
*l st. f6,tdlj 274-l ...............

187:-

25:76:286:-

I63:86:125:-

*1 st.
I st.
*1 st.
*t st.
I st.
I st.
t st.
I st.

siing

855-I .................

siing uTraPPrt
sdngbord

320-f

siol 440 1.........."......

karmstol 441-l
lnxbord969 I .'...........
Ieksk6,p 54-1 ........'....
viiggbokhYlla 35-F-l ..

59:30:M:rlll
--,
4:Jt-

-ti:J:;;.

st. biiddsofltt' 277-l ........st. sii,ngbord 320-1 ........'..
st. stol,4l5-I ........'.....'.
st. bokhylla 93I-1...'........

Kolt:

I st. bord 975 F- I '...........
4st.ninnstolar,(43 I........'
I st. barnstol 3t- A............
*l st. husmodersstol 47I .........
Kapprum:

Ilickrum:

I
I
I
I

I st. bord907 E-1............. 102:I st. hurts 310 1......'....'.... 118:lst.karmstol 444 1........... 38:-

323:

32:34:67:-

4 st. stolar

235-l

.

..

.... . .....

.

08:58:

l6:27:-

. 100:-

Sr,r...* t<*

3.473:50

?apeter: A.-8. Durotapet

34:7

4;-

69

HUS
HUS
UppgAng B
1

I

st,. soffa rJii,mtlandrr

exkl. tyg

-Wr*aru/u/erz /*"

az

-

Dux

-

2 st. siingbord

285:-

Dux
I st. f6,tolj uC br
-, 125:exkl. tyg
85:I st. soffbord Boet
128
NiisI st'. serveringsbord
40:sj<i Stolfabrik

/e/

blivande hyresUnder v&ren och sommaren ha n6,gra unga familjer
trdffats d6, och d6, f<ir att diskutera bostads- och
gri,ster pi, Guldheden
inredningsfr&,gor. som underlag f6r diskussionerna har man haft omridets
bebyggelse och de olika lii'genhetstyperna' De synpunkter till vilka man
kommit ha f&tt en praktisk tilliimpning genom att var och en av familjerna f6,tt ta hand om mribleringen och inredningen av en utstd,llningslii,genhet. De ha ffr,tt vii,lja m6blerna bland fabrikernas och affd,rernas
varubestri,nd och kunnat komplettera dessa med egna inventarier' Tapeter och textilier ha p6, samma sd,tt valts under kritiska studier av vad
marknaden har att bjuda.
De fyra lii,genheterna skilja sig i s& mi,tto fr5,n utstiillningens <ivriga som
bakom deras inredning icke sti niLgra professionella inredningsexperter
utan istd,llet den fackkunskap som i st6rre eller mindre grad 6,terfinnes
hos varje medborgare, fcir vilken det egna hemmets utrustning blivit en

Niissjii Stol-

6

{abrik ........
2 st. stolar rTrivar, exkl. tyg
Kiik:
3 st. windsorstolar 26
sjri Stolfabrik -

Nti,s-

I

Nii,s-

st,. koksmatbord 153

Stolfabrik Tapeter : A.-8. Durotapet

2 st'. siingar 303 Niissjo Stolfabrik

-

LAGEr{HET

192:

64:--

65:-

37:50

32:-

sjo

Sot:rutn:

1

Armatur : 13ohlmarks och Belysningstjiinst

'l e,

Lcigenhetsyta: 63,5 m2

Arrangr)r: Herr och n'ru Bertii Isberg.

Iamiljetyp:

X'cird,Idrar med son i

skoiflldern.

betydelsefull och spd,nnande angeld,genhet.

r,AenNHur

1 d.

Arrangdr: Herr Ptir-Odd Are

2 st. stolar

Vardag,srum:

Lrigenhetsyta: 55,5 tnz

I st.

och

soffa

niet

frriken Margit Andersson.
Iamiljetyp : Nygift par.

-

,>Alandu Carl Malm-

s1en............

Nordiska Kompa-

72:-

313:-

I st. nmt -bord
J. O. Carls........
290:son
3 st. viiggbokhyllor rrTrivar 16.2 123: I st. piano
I st. sekretiir gammal
l{erman
4 st,. karmstolar
Meeths
oxkl. mf,,lning I72:
I st. stol gammal
Bruno Mathsson 450:I st. vilstol
-

Pojkrurn:
I st. sii,ng 231
berg

Sourum:
2 st. s5ngar

4 st. stolar >Alandr

-

Harald

X'ri-

124:r>Trivar> 16.1 48:I st. viiggbokhylia
I st. skrivbord 323
Nessjci
72:Stolfabrik
2 st. stolar ,>Aland,> Carl
Malmsten
.. 72:Kdlr:

I st. bord
I st.

Vard,agsrun't,:

2l ..,..,... 126:2 st. stolar rTrivar 31, exkl. tyg 65:I st. matbord

70

rrTrivar

fdrvaringsm<ibel
Carlsson

I st. bokhylla

-

-

J. O.

J.

O.

244:Carlsson

102:50

Ilerman Meeths I80:Ilerman
I st. sSngbord

Meeths

26:-

Malmsten

CarI

.. L52:-

Artnatur: Le l{Iint och Bdhlmarks

71

HUS I

HUS I

r,Acnxunr

'l

lAc-exu n'r

I.

1 g.

Liigenhetsyta.' 55,5 m2

Liigenhetsyta.' 63,5 m2

Arrangdr: Herr och Fru S. E. Andersson'
Famitjetyp: Fdr5ldrar med dotter i lek-

Arrangdr: Elerr och Fru A. Lund6n.
Fami,ljetyp: n'cirii,ldrar med en dotter
i skolildern och en dotter i lekiLldern.

i,Idern.

I st. bokhylla

Vctrdagsru,m:
Sam- .........
k6psf6reningen
Boet
I st. soffbord
Wilhelm
I st. f6tolj I
Knoll - exkl. tyg.........
Krltt
I st. f6,ttilj -4277
- exkl. tyg ...
Lindquist
I st. skrivborcl - I:lerman
Meeths I st. skrivstol . l[s1man
Meeths
.
IJoet
I st. satsbord 463
-Johanne- 2 st. bokhyllor
.....
borgs Mdbelfabrik
-

1 st. soffa, stomme

79:84:-

105:265:B5:-

125:-

- """

Soururn:

I st. siing
176:-

-

I st' barnsiing
berg

' 160:-

I st. barnstol
quist

-

exkl.
Dux
I st. soffa
ryts ..'.'...'.....
Dux
I st. f&totj ,>Oland,r
tyg

exkl.

Samkcipsfdre'

ningon

El,i,ckrum:

Vard,agsrutm:

Johanne-

borgs Mobelfabrik

Harald Fri32:25

Ferd' Lund-

-

126:50

Tapetar: A'-B' Durotapet

160:-

Arqnatur: Bdhlmarks och Le Klint

11:25

I st. fA,ttitj

379:-

I90:-

Knut

3487

- exkl. tYg .'. 136:Lindqvist
Siivedalens
I st. sekretiir
245:Mobelaffiir
I st. pelarbord gammalt

I

st,. ski'psiing

quist
I st,. liixbord

I st.

-

-

Ford. Lund-

145:-

34:-

K. F.

sk6,p med ovordel

K.

-...'..'.,'
Harald
1 st. barnsiing 306
Friberg

144:-

F.

2 st, windsorstolar

Stolfabrik -

61:7 5

Nnssjti

..

2St_

Nassjti Stol-

2 st. stolar 296

I st'. slagbord l{erman
fabrik

43:50

Meeths

l12:-

Tapeter: Grit'eborgs Tapetfabrik.
Arrnatur: Asea, Le Klint och Bcihlmarks.

Sot:runt,:

I

s'l

. symaskin

2 st. sii,ngar

-

Singer

Dux

463:329:-

tr2

72

IIUS
I

HUS2

2

I
I

Det iir sannolikt att allmiinheten infcir utvecklingstendenscrna inom
litet betiinksamt frfl,gat sig om inte all denna

bostads- och bohagsomri,det

standardisering miLste leda till en ftiga cinskvdrd enformighet och trfl'kighet
fcir de enshilda hemmens vidkommande.

ett tillspetsat exempel p6, hur rika miijligheter till individuellt
och personligt formade hem, som en standardisering i ordets riktiga bemd,rkelse erbjuder, visar utstd,llningen hd,r tre liigenheter av samma storlek, som mtjblerats med samma mcibeltyper eller mtibelelement. De tre
hemmen ha alltsA, inretts med ett fullkomligt likartat mribelbesti,nd
endast en mribelpjiis har f6,tt utbytas i resp. mtibleringsschema. Vilken
denna d,r blir m6hdnda ett litet extra detektivarbete att upptii,cka fcir
bescikaren, som ocksi, fiLr avgcira i vad mA,n de tre ld,genheterna prti,glas
av en p&taglig uniformitet. Det olika intryck som de ev. inge, beror i
varje fall helt p5, mciblernas placering och anvd,ndning, p5, fd,rgerna och

5 st. stolarTriva3I... 162:50 exkl. tyg
I st. f6,ttilj, Triva 3l.l 94:50 ll

prydnadsfciremiLlen.

I st.

Fcir

att

ge

LAGENHET

2 a.

Liigenhetsyta.' 58 mz

Utstcillare: AB Nordiska Kompaniet,
Stockholm.

Varclagsrum:
D

Triva ox.
73 ................... I l2: I st. seng, Triva 169
inkI. res6,rbotten
och ryggkuddar 259:1 st. matbord, Triva 21 126:I st. bord, Triva 23.1 29:5O
I st. I Triva 23.2 42:I st. bord, Tiva 20.2 75:l

2 st. vagghyllor, Triva
16.2 ................. 82:I st. vii,ggsekr., Triva
ox. 70.............. 86:-

Sourum:

I st. stol, Triva 3l .... 32:50 exkl. tyg
I st. arbetsstol ......... 43:- exkl. tyg

74

I st. safaristol ......... 58:- inkl. tyg
I st. sii,ng, Triva 169 .. 277:I st. siingbord, Triva
ex. 7[ .............. 52:I st. arbetsbord, Triva
ex. 72 .............. ll5:I st. bokhylla, Triva
16.5................. 83:I st. ski,p, Triva 11.1 214:l\ok:

4 st. stolar, Triva 30.I 88:I st. arbetsstol ......... 35:-

I

st. bord, med Trivax-

skiva ............... 75:M ribler : rTriva-Byggrr-sorion.
T eati.li,er

: NK:s Textilkammare.

Artnatur: NI{:s Belysningsavdelning.

75

IIUS

HUS

2

LAGENHET

2 b.

LAGENHET

2 c.

Liigenhetsyto.' 58 m2

Liigenhetsyta.' 56,5 m2

Utstcillare.:

Ut.stcillare: AB Nordiska I(ompaniet, Stockholm.

AB Nordiska Kompaniet,

Stockholm.

Va.rdctgsrutt:

5

313:-

I st. arbetsstol, Triva 43:- exkl. tyg
I st. safaristol ......... 58: - inkl' ,
2 st. siingar, Triva 169 276:I st. sii,ngbord, Triva
ox. 7I .............. 52:I st. bord, Triva 20.2 7 5r-

126:-

Kdlc:

Varclagsrutn:

5 st. stolar, Triva 3l .. 162:50 exkl. tvg
I st. f6,tdlj, Triva 31.1 94:50 D
I st. f&,t61j, Triva ex.
))

73 ...................
I st. soffa, Triva 248 ..
I st. matbord, Triva
2t....
I st. bord, Triva 23.1
1 st. bord, Tiva, 23.2

I

I2:-

34:49:-

1 st. vilgghy,lla, Triva
16.1

.................

1 st. viiggsekr., Triva
ex, 70..............
1 st. bokhylla, Triva
16.5

I st.

93:-

. 66:Triva ll.7 260:-

.. ... . ... .. . ..

sk6,p,

48:-

.

76

32:50 exkl. tyg

88:35:7

5:-

48:-

I
I
I
I
I

: NK:s Textilkammare.

Armatur: NK:s Belysningsavdeining.

2 st. sanga,r, Triva 169 276:I st. siingbord, Triva

ox. 7I ..............

D

1 st. bokhylla, Triva

2

I

st. viigghyllor, Triva
16.2 .................
st. viiggsekr., Triva

ex. 70..............

8

2:-

86:-

Krik:

4 st. stolar, Triva 30.1 88:-I st. arbetsstol......... 35:-

I st'. bord med Trivaxskiva............. 75:-

16.5................. 83:I st. sk6,p, Triva Il.8 267:-

Mrjble r :,>Triva-Bygg,r-serion.

Sourumi

I st. stol, Triva 31 .... 32:50 exkl. tyg
D
1 st. arbetsstol, Triva 43:1 st. safaristol ......... 58:- inkl.

Tert'il'i,er

: NK:s Textilkammare.

Armatur

: NK:s

))

))

M dbler : rTriva-Bygg,r-serien.
T eati,lier

Sowurn:

I st. stol, Triva 31 ....

4 st. stolar, Triva 30.1
I st, arbotsstol .........
I st. bord med Trivaxskiva ..............,
I st. vagghylla, 'Iriva
r6.1 .................

I
I

st. stolar, Triva 3I .. 162:50 exkI. tyg
si. fitdlj, Triva 3l.l 94:50 D
st. u Triva ex.
73 ................'.. 1I2:st. soffa, Triva 248 313:st. matbord, l'riva
ox. 69 .............. 148:st. bord, Triva 23.1 31:50
st. r Triva 23.2 46:st. > Triva 20.1 Jli-

Beiysningsavdelning.

2

HUS

luuse

I

g**7> A,n"*
F<ir minga familjer med barn iir det stora problemet hur dessa skall
fi en riktig plats i hemmet fcir sin egen tillvaro. Det d,r givetvis
viktigt att ocksA, de smfr f5, sin sdrskilda del av hemmet fcir sin s<imn och
sina lekar, men de strirsta svA,righeterna uppst6, kanske fcirst efter den
egentliga rbarnkammartidenr. Skolbarnens och de halvvuxnas krav pfr
en avskild wi, f<ir arbete, {ritidssysselsdttningar och kamratbescik bli ofta
mycket sverare att tillgodose. Men att ))ordna fcir barnenr betyder inte
bara att skapa siirskilda rum frir dem. HeIa hemmet mA,ste griras tillgdngligt f<ir dem till fromma fcir ett gott och stimulerande familjeliv. Det
std,ller fordringar p5, sjii,lva mcibleringen, som skall ge mengsidigt anvdndbara samlingsplatser, liksom pi, mdbeltyperna, som icke fA, yara alltfdr

kunna

cimtflliga.
De fyra utstd,llningshem, som hd,r visas, utgfl alla fr6,n en relativt begrrin-

sad lii,genhetsyta, som emellertid utnyttjats sfi, att man i,stadkommit tre
avskilda sovrum jrimte k<ik och vardagsrum. De ha alla inretts med tanke
pi, familjer med barn och deras individuella och gemensamrna tillvaro

i

hemmet.

Fdrrild,rarnas aoururn
2 st. seingar r>Elitr

Sonens rum:

:

Dux
- 929:60
464:80 2 st. sdngbord
Dux
i 105:210:2 st. stolar
Neissjd Stolfabrik 290
60:I st,. taburett
Dux
50:I st. toalettski,p
...............
52:d,

LAGENHET

3 a.

IJ tstcillare

: Madrass-n'abriken

I st. soffa )TeteD Dux
...
I st. soffbord -J. O. Carlsgon
........
I st. f6,tri1j DTete)) Dux ...
I st. 6ronlappsfi,tolj
Dux
I st. fA.tdlj D'I'rixD -Dux -...
- rRondai>
2 st. frirvaringsski,p
i, 352:I st. satsbord
Svenska Mcibelfabrikerna
L st. bord

I st. forvaringssk&p

225:128:125:230:
I

l5:-

701:-

86:172:-

J. O.
- - ...... 248:Carlsson, Vel Ianda
2 st. karmstolar
Dux
210:li st. vii,ggbokhyilor
......... 123:2 st. siingar

I
DUX AB,

lamiljetyp: Icird,ldrar med en son och
tv6, diittrar i skoli,ldern.

78

sk5,1:-

insats och bokhylla

I st. f6,ttilj DTlrixD Dux -...
I st. ottoman 142 - Dux - ...
I st. stol 290
Nassjci Stolfabrik
lst arbelsbord
NissjoSiol-

246:50
I

l5:-

215:

30:60:-

fabrik

st,. bord

-

I

4 st. stolar 290

Nissjci Stol-

fabrik
.. 120:I st, matbord med utdragsskivor
I st. husmodersstoi
Stolfabrik

I st. serveringsvagn
I st. hylla

Niissjt)

..... .......,.

20:50

5:50

Ta,mbur:

I st. hallskip
I st. taburett Dux
I st. spegel -

50:

Armatur:
Asea, Stockholm.
Gardi,ntyger:

Dux

2 st. stolar nr 290

Malmci.

1 st. ftjrvaringsskA,p med

Rdlc:
Vo,rdagsrum:

Lr'li,ckornas rurn:

Ltigenhetsyta: 77 m2

3

366:-

-

holm.
Ntissjri

Stolfabrih
st. arbetsbord Sa.mkopsforeningen.........

A.-B. }{eyrnan & Olesen, Stock-

60:

Mattor:

4g:80

Tabergs Yllefabriks A.-B., Sm6lands Taberg.

79

HUS

HUS

3

LAGENHET

3 b.

Sourum:

2 st. siingar VA .................. 320:-

Lcigenhetsyta: 77 m2
IJ

tstcillare

:

fcirening

I st. toalettklaff FE 76 ........

Mcibe]branschens Samkcips-

u. p. &., Gciteborg.

och

Ictmiljetyp: n'ririildrar med son och dotter
i skolildern.

66:-

stoppning

Plicltunt,:
Siingstomme VA 88 ............'..
I st. fi.t,61j Dux B 4, exkl. tYg
I st. stol SB 77, exk1. tYg och

stoppning

Pdkrum:
siingship VE 48, exkl. tyg 164:bord BA 71 .................. 48:viiggbokhylla FA 74 ...... 46:-

I
I
I
I
I
I

st.
st.
st.
st.
st.
st.

I

och stoppning
st. sk6,p X'D 80

pinnstol SB 84
pojkskrivbord Pl' 29 ...
karmstol SB 82 exk1. tyg

49:50

59:185:-

Vardagsrutn:

I st. matbord BC 65 ............

102'

76:-

2 st. stolar SB 78 exkl. tYg

I st.

soffa

LAGENTTET

och stoppning

198:-

Lcigenhetsyto: 77 m2

1 st. tevagn

f si.
I st.

3(i:

tyg
soffbord med almskiva BA

225:-

69...............
I st. tevcgn BA l3 ...............

48:36:-

fA,tolj rlledelpadu, exk1.

I st. gungstol SC 85, exkl. tyg
I st. sk$,p I'D 16..................

I

3 st. hyllor FA 86.................

r40:

Rdlt:

I st. matbord BC 60............
2 st. pinnstolar SB 84

Armatur

: Bellysningstjfinst,

33:-

Tenti,lier

:

..

44:-

Tctpeter: A.-8, Durotapet och I(almar
Tapetfabrili.

125:-

Goteborg.

Itrlsa Gullberg.

Utstcillare: AB Carl Malmsten, Stockholm.
Itamilietyp: tr'cird,ldrar med tvrl, sriner i

skolildern och ett sp5dbarn.

tt0:-

Varclagsrum:

Soffa rGiivlerr, exkl. tyg ......... 475:Tyg tilt d:o, per meter ............ 28:-

Tyg till d:o per meter ............ 28:200:Bord, runt
Bokbord
Pallbord rBergu .........
Sekretbrski,p irStrindberg> .......
Matbord >Lillsalenl
Stol rrVadstena, .....................
Tyg till d:o por meter ............

80

I st. sekretii,r klaff IrC 75 ...... 68:I st,. v5ggbokhylla................. 46:-

3 c.

326:-

6 st. stolar SB 79, exkl. tyg

79:-

3

6

85:30:430:165:-

88:26|-

85:Tevagn
.. 290:Serveringsbord
170:BokskS,p med hylla
Stol rErik-Gustafa .................. 350:36:Tyg till d:o .............
53:Golvstake
62:60
Hisslampa
172SkEirm till golvstako
Heruns rum:
FA,t61j uAugustu <iverstoppad,

exkl. tyg

365:81

llok :

,rOland,r grdnmi,lad bj6rk
Bord uAland,r oljad trjcirk....'.

Stol

LAGENHET

18:98:-

Hisslampa
Trasmatta
Gardin, por meter

452125..5:50

3 d.

Ltigenhetsyla: 77 mz
(Jtstcillare: AB Boet, Gciteborg.
Fo,milietyp: n'cird,ldrar med vuxen dotter

och son

Tyg till d:o, per meter ............ 21tBokhylla >ll familjerir
265:Soffsiing rStudiehrirnanr
Sii,ngdverkast, per meter
Dy.nor, exkl. tyg

Brickbord
Skrivtrord
IIurts..........

......... I40:..,...... 42:60:60:g0:175:-

Stol uGuldhedenrr, oxkl. tyg ... 88:Tyg till d:o, per meter
26:Skrivstol rrH6gbeo, exkl. tyg 22O:Tyg till d:o, per meter ........., 29:Bokhylla rStudieh6rnanD ......... 130:Golvstako, alm, exkl. skiirm ...
57:Skhrm till d;o ..................... I7:-

Sii,nglampa

30:45

.?runs rutm:

.................. 3I0:per meter ......... 30:-

Sii,ng rGuldhedenD

Siingciverkast,

Skdtbyrd,
Babykord med underrede

82

145:

........

80:-

StoI

r>Guldhoden

)..................

Tyg till d:o, pr meter ............
Nattbord rNya Sivr

88:36:60:-

Gclvlampa

82:45

Siinglampa

30:45

Pojkarna,s rutn:

Skrivbord
Skii,rm .........

145:-

17:-

SSng lUngdomsgSrdenl
Sti,ngciverkast pr m.,..............
Siirngvagghylla

l5:Vagghylta
85:Karmstol r>Borglundrr, exkl, tyg 130:Tyg till d:o per meter............
28:Stol rBerglundl, exkl, tyg ......
tl 5:Tyg till d:o, per metor ............
28:Stol i>Iftiga stolpe) ................
42:Pall

lHadari>

Tlurts med skiva ..................
Bokhylla

l8:50

165;-

52:-

i

skolS,ldern.

2 st,. r>Foxteruiermattorl il hr.

Va,rdagsrum:

I
I
I
t
I

140:

-

536:

st. cironlappsf&t<ilj exkl. tyg 332:268:st. soffbord
st" radiobord ..................... l12:50

st. bokhylla
st. matbord
4 st. stolar exkl. tyg.....'.'.......
I st. skSp
I st. rvamatta """"""""""'
Gardiner Natt och Dag

1r|.-

396:-

soffa exkl. tYg
2 st. f6,tcilier, exkt. tYg

I st.

i

210:-

I80:288:585:839:-

17:90

por m,

Sonens rum:

st. siing
st. rullbord
st. skrivbord .....................
st. stol inkl. tYg
st. karmfi,totj inkl. tyg.....'.
st. bokhvlla
st. byri,
st. spegel
1 st. matta

I
I
I
I
I
I
I
I

268:-

II0:285:-

58:168:-

86:230:-

Il5:210:-

Gardiner DLdvenD h, kr' 6:25 Per m.

Soarum:

Dotterns rum:

445:,2 st. siingar it" 222:50
2 st. res&,rmadrasser och
630:2 st. tagelmadrasser
2 st. siingbord h kr. 90:- ...... I80:157:2 st. stolar, inkl. tyg

I
I
I
I

st. ottoman
st. bord
st. f6,t6lj, inkl. tYg
st. stol, inkl. tyg
1 st. sekretiirbyri, ...............'

268:l5

3:-

109:50
81:25

420:83

HUS

3

lxus+

-M/"* ""/e;'%/Vo/*

I st. matta
Gardinor uVallmo> b kr. ll:25
per m.

I

l6:50 Krik:
I st. matbord
4 st. stolar il l9:I st. tevagn

84:76:48:-

Tamburem:

I st. konsolhylla ..................
I st. spegel

48:98:-

?apeter: Norrkdpings Tapetfabrik
Griteborgs Tapetfabrik.

och

Behovet av sd,rskilda utrymmen och mcibler fdr skriv- och liisarbete
liksom omfattningen och utformningen a1r den del av hemmet som skall
kunna mottaga gd,ster sammanhd,nger med de boendes sysselsettningar
och vanor. Ftir familjer dd,r ni,gon aY makarna eller bii,gge har sitt frir'
vd,rvsarbete helt eller delvis f<irlagt till hemmet d,r det av betydelse att
goda och ostrjrda arbetsplatser kunna anordnas. IJtformningen av dessa
ma,ste givetvis bli helt beroende alr arbetets art. utiiver sa,dana arbetsplatser, d5r utrustningen i fcirsta hand mfl,ste omfatta ett arbetsbord och
fcirvaringsmtijligheter fcir btjcker eller annat arbetsmaterial, er det ett
ijnskemfl,l fdr varje hem att liimpligt utrymme fcir husmoderns sdmnad
och liknande arbete kan S,stadkommas.
De sex lii,genheterna i detta hus, av vilka nri,gra representera omra,dets
stcirsta liigenhetstyper, ha mriblerats med hii;nsyn till det speciella, behovet
av arbetsplatser hos familjer med hemarbete av olika slag. I anslutning
till lii,genheternas karaktiir har det varit naturligt att i programmet {rir
inredningarna i,ven inrymma behovet av ett st<irre utrymmc ftjr siillskapsliv iin i 6wiga utstiillningsld,genheter'

LAGENHET

4 a.

Liigenhetsyta; 91 m2

AB

Utstrillare:

Herman

M-eeths, Gdteborg.
E amiljetyp

tvi,

84

:

sciner

Tcjrti,ldrar med

i

skol6,ldern.

85

IIUS

HUS 4
Vardagsrurm:

I st. soffa exkl. tyg..........'....
2 st. fA,tciljer exkl. tyg. . . . . ... .. . .
I st. soffbord,
I st. tevagn
I st. rrikbord
2 st. stolar
Matrum:
I st'. matbord
4 st. stolar, exkl.

tyg

421:710:-

325t176:60:I30:420:260:-

Arbetsrum:

I
I
I
I
I

st.
st.
st.
st.
st.

skrivbord...................... 425:130:skrivstol
225:f6,tci1j, exkl. tyg
240:bokhylla
670:sh6,p

2 st. siingar, Dux-Epoda, exkl.
kliidsel och madrasser .....

I st. sekretiirbyr6 ..................
I st. sk6,p
I st,. stoi, exkl. tyg
I st. soffbord
Pojltrum:
I st. dubbeisiing ...................

380:--

LAGENHET

4 b.

9I m2
AB Ferd. Lundquist

615:-

Lrigenhetsyta.'

450l.-

Utstcillore:
& Co., Gdteborg.

85:I55:-

4

Pamil.ietyp: I'iir5ldrar med tYe

ddtt'rar

i

skol6ldern.

205:-

70:120:I st. sk6,p
I st. skrivbord ...................... I35:-

2 st. madrasser ....,................

2 st. stolar

Hall:
I st. taburett, exkl. tyg.........
I st. hallbord

22:50

190:-

Tapeter: A.-8. Durotapet.
Sourum:

I st. hurts

I95:-

Armatur: Atelj6 Lyktan.

1 st.

Vardo,gsrum:

3 st. bokhyllor...................... 612:I st. soffa, inkl. tyg. ... . . . .. . . . ... 559:312:I st. f6,tdij, inkl. tYg

soifbord
I st,. bord
I st. vilf6,tdlj, inkl. tYg
I st. IA,tdlj, inkl tYg
1 st.

164:195:344:209:-

Mind,re aard,agsrutm:
I st. soffa, inkl. tyg..'............ 574:-

198:I st. klaffbord
316:t st. tasf6,t6lj, inkl. tYg
2 st. karmstotar, inkl. tyg ....'. 258:-

Sourutn:

spegel

I st. f6,tolj, inkl. tYg
I st. taburott, inkl tYg
?linkrwn:
2 st. schiislonger, inkl. tYg .....
I st. skrivbord, nr 20520.......
2 st. lii,xhyllor'.'......'..'.........
2 st. sk5,p
2 st. krokhyllor ........ "............

I st,. karmstol .'.....................
I st. stol
1 st. matbord
4 st. stolar, inkl. tYg
Tapeter

I

Arm,atur

toalettbord'.'....."....."". 327:-

bu.458:189:-

86:170:-

98:49:29:-

Irukostrtr,nt,:

I st. dubbelsiing ................... 3'13:-206:2 st. nattbord
st,.

I07:225;-

:

182:304:-

Gciteborgs TaPetfabrik'

: Atelj6 Lyktan.

87
86

HUS 4

}IUS 4
Fruns rutn:

Vo,rd,agsrurn:

t
I
I
I
I
I
t
I

st. sideboard 7169 ......'...... 320:st. sorvoringsbord 7170......... 232:-

175:216:st..skrivstol 7182 ....'.......... 129:st. soffa 72O5 .................... 788:-

st,. sekretiir7I70.......'....'..'..
st,. serveringsvagn 7174 ......'

st. fntdlj +773....................

302:50

7175................ 125:1 st. 6ronlappsfi,tdlj 7206.. ..... 217:80
88:-I st. fAtoljbord 7210
90:10
I st,. stol 7166............
2 st. viiggbokhyllor ............... 56:st,. soffbord

Matrutn:

I st. matbord 7167 ..............' 280:4 st, stolar 7166 ..........'.....". 360:40

I
I
I
I
I

st. vilsoffa 7172................. 366:20
st. vilstol 7173 .................. 163:70
st. syvagn 7176 ................. 160:st. dokumentsk6p 3878........ 496:121:10
st. stol 7166............

Pojkrum:
1 st. ottoman 7211................
I st. siingbord 4834 ...............

lll:18:50

................. 48:50
2 st. stolar 7212 ................... 44:I st. herrski,p 7f60............... I80:I st. liixbord

4838

Hall:
t st. stol 7166............
I st. hallbord 7213 ................
1 st. spegel

90:10

65:65:-

Soorum:

2 st. sirrgar 7L62 .................. 496:2 st. siingbord 7163............... I92:-

Interidr lrtr,n

l,cigenhet

4 b. Stora, ao,rdagsrummet.

I st. toalottbord7l64.............. 336:I st. taburett 7662 ................ 65:2 st. stolar 7197.................'. 136:-

: Norrk<ipings Tapetfabrik, G6teborgs Tapetfabrik och Kalmar Ta-

Tay2eter

petfabrik.
Ar.matur: Asea, Z-belysning och Liborty.

Samtliga priser inlcl. tyger.

4 c.

LAGENHET
Lcigcfi1e15y1o:

9l

m2

(ltstcillare: AB Knut Lindqvist,
G<iteborg.

Iamiljetyp: X'cirdldrar med

i

88

son

skolA,ldern.

89

HUS 4

4 d.

LAGENHET

Lcigenhetsyta.' 91 m2

Utsttillare: AB Nordiska KomPaniet, Stochholm.
Familjetyp: X'cirii,ldrar med en son i
skoli,ldern och en son i lekri,ldern.

I st.

Vardagsrum:

2 st. bokhyllor, Triva
16.5

..

..

...

166:-

ex.72 .............

2 st. stolar,BD45631
I st. rVilosov,l, A.-8.

... .. . ..

I st. bord med utdragsskivor,

Triva

I st.

231

34:-

I st. f6,tolj, Triva ox.
73..................

ex. 69 ............,

Il2:.-

Miiss S 6 .. ..... ..
st. soffa, So 7 ......

657:-

st. byggbart, hyllpar-

ti. Pris per

sek-

tion med tv6, gavelpartier, I

sh6,p

hyllor......

465:-

Tillkommande sektio-

400:-

ner
Miiss

B 12...............

I st.

90

58:-

avlastningsski,p,

Stat.4l.1

LAGENHET

300:-

148:-

4 st. karmstolar, BD
45632 ............ 460:- exkl. tyg

300:exkl. byg

198

................

92:50

1 st. arbetsstol ..... 35:Tapeter: A.-8. Durotapet och Norrk<i'
pings Tapetfabrik.

4 e.

Lrigenhetsyto; 63 m2
(Jtstcillore: AB J. O. Carlssons Mribelindustri,

Yetlanda och Hemsldjden, Bori,s'

Iamiljetyp: Man och hustru.

Soarutn:

2 st. singar 246......
I st. vnggskAp 245
I st. panel 244

176:-

I st,. arbetsstol ......,.
I st. spegel 247

55:-

2 st. stolar, Triva 3l

65:- exkl. tyg

Barnkammare:
2 st. sk6p, Triva 10.6

5 st. barnstolar, Triva

I74:- inkl. tyg

Matrum,:
I st,. matbord, Triva

1 st. 6ronlappsfi,trilj,

I st. satsbord,

176:- exkl. tyg

I st. siing, 2 dolar ...
I st. vii,ggsekr., Triva
ox. 70............. 93: 2 st. stolar,Triva30.I 41:-

arbetsstol

3 st. safaristolar ......

Orion

och 6

I30:-

Odeiberg-Olsson

I st. bord, Triva 23.1
I st,. grammofonskS,p,

I
I

arbetsbord, Triva

372.:-

I st. bord, Triva (20)
ex. 75,......... .. 69:91

HUS

4

I{US 4

r,AcsxHnr

4

f.

Liigenhetsgto.' 63 m2
Utstrillare

: A.-8. Robert

Ditzinger,

Griteborg.

?amiljetup: I'cirrildrar med vuxen dotter.

Vo,rdagsrum:

Vardagsrum:

I st.

helstoppad
4 m. mcibeltyg till d:o i, 30:I st. fit61j, helstoppad
1,8 m. mcibeltyg till d:o i B0:I st. fS,trilj
1,5 m. m6beltyg till d:o i, B0:I st. softbord
1 st. matbord
4 st. stolar, bok i 78:50 .........
l,I m. mdbeltyg till d:o ir, 30:2 st. fcirvaringssk5p A, 352:-..
soffa,

482:-

120:Lg2:E4:184:4S:264:314:BB:-

704:-

Arbetsru.m:

I st. skrivbord...................... 895:I st. karmstol....................... 134:1 m. mdboltyg till d:o
B0:I st. sti,ng
474:tyg till sd,ng6vorkast..
7E:gb:I st. siimgbord

92

I st. f6,tdlj,
I st. skd,p

I'relstoppad

368:-

3 m. mdbeltyg till d:o i
5,5 m. gardin A ll:50

Iruns

I st.

ao;r:-

32:-

96:-

..

63;25

I st. sk6,p
I st. matbord
4 st. stolar, exkl. tyg (tygitgfrng 1,10 m.) d, 92:- .....
Tyg tili d:o per meter............
I st. soffa (tyg6,tg6,ng 6,25 m.)
Tyg till d:o por meter ...........
1 st. {6,trilj (tyg6,tging 3,15 m.)

545:320:-

Tyg tiII d:o per meter............

368:-

Tyg till d:o per meter............

44:5O

I st. fit61j, exkl. tyg (tygit.
g6,ng 1,65 m.) ...............

200:44:50

43:50

1 st. soffbord

185:-

565:-

I st. satsbord
I st. barsk6,p
I st. bokhylla

450:-

44:50

390:-

98:24O:-

sotsrum:

s:ing, inkl. madrasser ......

1 st. bord

I st. f6,t61j
1,2 m. mcibeltyg

I st. byr6
I st. taburett

471:-

95:I5:till d:o d 40:- 48:240:I

42:

rlott:
2 st. stolar

I st. matbord
Tapeter

: A.-8. Durotapet.

Arma,tur: Asea.

93

IIUS

4

I

Sourunt,:

2 st, siingar, inkl.

madrasser och

siingciverkast i 410:- .....
2 st. sii,ngbord i, 144:-.........
1 st. toalettbord med spegel ...
2 st. stolar, stoppade och kladda h, 95:-

I st. taburett

820:-

st. bokhylla
1 st. bord
2 st,. stolar d 24:-

25:23:

lnuss

I

lropg.Ao.Bl

48:-

288:-

492:-

Kdk:

190:-

I st. bord, bjrirk...................
3 st. stolar i, 31:I st. vagghylla .....................

bir:-

Alkors:

1 st. duchatell, exkl. tyg ........ 226:I st. skrivbord ..................... 45:-

70:93:28:-

Mattor : A.-B. Miirta M6,6,s-Fjretterstriim
Verkst.

To,peter: Griteborgs Tapetfabrik.

@%,/"
Det moderna hemmets utseende i va,rt land ri,r av naturliga skti,l i myckct
hrig grad beroend.e av der inst:i,llning till inredningens menga problem
som kommer till uttryck hos de handlande, som skola fcirmedla bosd,ttningen. Det ii,r ddrfcir p6, en utstd,llning som denna av ett speciellt intresse
att fri, erfara vad den i detta sammanhang betydelsefullaste distributionsfaktorn, mribelfrirsiiljalrra, Ira fcir synpunkter pi, hur ett hem bor ordnas.
De &,tta ld,genheter, som visas i detta hus, ha mciblerats av medlemmar i
Gciteborgs Mcibelhandlarefdrening. De ha dd,rvid utnyttjat miibler ur
det tillgangliga typfrirrfld.et och deras utstii,llningar bli diirigenom ockse
en uppvisning av aktuella tendenser inom landets mribelindustri. Av ett
speciellt intresse torde vara att iakttaga i vad mi,n en enhetlig linje kan
skcinjas mellan dessa ld,genheter och dem som allmiinheten i hus I haft
hand om.

UPPGANG A.

LAGENHET

5 a.

Lcigenhetsyta; 65 m2

Utstrillare: Glu;st'- Johanssons M6bleringsaffd,r, Gciteborg.

Vo,rdagsrum:
st. soffa, (tyg6,tg6,ng 5,20
st. ffi,tcilj, (tyg&tg&ng 2,50
st. fitdlj, (tyg6,tg6,ng 2,45m.)

I
I
I
I
I
94

m.) 295:n.) 190:-

st. soffbord, runt
st. bokhylla

170:-

............... 185:2502-

I
I
I
I

st. f,iirvaringsskA,p . . .. '.... . .. '.. 590:st. stol, (tyg6,tging 0,30 m.) '. 95:st. skrivbord ...........'.......... 285:st. karmstol, (tyg6,tg6,ng
98:0,50 m.)...'....

95

HUS

HUS

5

410:-1 st. matbord DsvanteD
4 st. st,olar r>Svanter (tYg6,tgA,ng 3,00 m.) ....'.......... 248:755:1 st. sk6,p DsvanteD
I st. soffa irHs,lsinglandrr (tYg6,tging 5,45 m.)

..

2 st. stolar, exki. tyg
1 st. spegel

.......".... 379:-

uHiirlsinglandrr (tyg&tg5,ng 3,25 m.) ............

I st. f6,ttilj

I90:.. 125:I st. soffbord
100:I st. lii,slampa
1 st. taklampa............'......... 90:60:I st. bokhylla
Soarutn:

64:56:92:I st. taklampa............'........' 63:1 st. spegelhylla........."......... 22:I st. sybord
".... 176:-

2 st. siingbord

Varclagsrum:

5

2 st. si|ngar, inkl. madrasser ... 234..128:2 st. madrasser, vitvadd

1L0k:

1 st. matbord
2 st. stolar
1 st,. taburett
1 st. spegel
Tapeter

tli-

27:5O

8:43:-

: Norrk6pings Tapetfabrik.

Armatur: AB Luco

Matrum:

I st. matbord
250:4 st. stolar, (tyg6,tg6,ng 3,00 m.) 860:I st. tovagn-sybord komb....... 155:Sourum:

2 st. siingar, exkl. tyg
2 st. singbord
I st. by,r6

LAGET.IHET

480:270:295:-

2 st. stolar, exkl. tyg (tygfr,tg6,ng 1,40 m.) ............... 170:I st. spegel
g0:2 st, resA,rmadrasser
220:2 st. tageimadrasser
800:-

Armatur: Asea och Atelj6 Lyktan.

5 b.

Liigenhetsyta.' 53,5 rnz
Utstciilare

:

Sd,vedalens Mcibelaffd,r,

Sd,vedalen.

96

97

HUS

5

HUS

LaGENHET

5 c.

Utstcillare

: A.-B. Knut

Lindquist,

4

360:180:180:st. stolar, inkl. tyg
360:st. soffa, ,roland,r
st. f&,tcilj, BI' 20 ...'............ 150:.. 110:st. bokhylla

I
t
I
I st. matta
1 st. matta
I st. soffbord

G<iteborg.

182:-

144:752-

Sowumtmet:
2 st. sii,ngar,

inkl. madrasser .... 650:I st, toalettbord...............'.... 195:-

I st. tevagn 7lg4

Vard,agsrum:

I
I
I
I
I
I

st. soffa med sovplats 7l8B 395:st. bord 7188 .....................
64:st. f&tcilj 4719....................
76:st. <ironlappsf6,t<i1j 4237 ....... 105:st. radiobord 4834...............
13:st. skrivbord 7178
144:1 st. stol 3511............
38:I st. sk6,p tredelat 7l6l......... 328:70
I st. stol 7037............
I st. viiggbokhylla 7198......... 28:Matrum,:

I st. matbord 7083 ............... 140:5 st. stolar Z0B7 ................... l7B:_

LAGENHET

Hall:
I st. taburett 4796 ................
I st. hallbord 3990 ................
I st. spegel

I st. taburett,
Tapeter : I(almar Tapetfabrik.

65:25:7:-

Armatur: Asea oeh AB Luco

128:50:.-

90:97:107:-

UPPGANG B.

LAGENHET

5 e.

:

53,5 tnz

Liigenhetsyta

Utstcillare : A.-8.

Zachrissons Mcibler,

M6lndal.

20:I 8:50

28:-

Annatur: Asea, Z_belysning och Liberty.

az

Utstcillare: Gciteborgs A.-8. Harry Carlssons
Mcibelutstrillning, Gdteborg.

Varclagsrum:

1 st. soffa inkl. tyg

I st. soffbord
I st. fe,tdlj inkl. tyg . . . ...1 . . . '. ..
1 st. f6,t<ilj inkl. tyg
2 st. bokhyllor...............''.....
I st. matbord
4 st. stolar inkl. tyg...............
I st. sk6,p

427

Il4:-234;153:296:-

2 st. sii,ngar

2 st. resiLrmafuasser

2 st. tagehnadrasser.........'..". 200l.190:2 st. sii,ngbortl
66:I st. stolar inkl. tyg
I st. toalettbord med spegel ... 261:I st. taburett inkl. tyg.....'...'.' 42:-

299:_

Kdk:

324:530:-

2 st. stolar

I st. bord
Tapeter

Soesru,rn:

98

I st. bord
2 st. stolar

Tapeter: G6teborgs Tapetfabrik.

5 d.

Lcigenhetsyta.' 53,5

Krik:

36:-

Sourum:

2 st. sElngar 7190 ..................
2 st. sii,ngbord 7l9l ...............
2 st. stolar 7036,..................
I st. toalottbord 7092
I sf. spegel, tredelad

.. 110:50:I st. stolar
50:I st. puff
58:1 st, overkast
I st. st6rro och 2 mindre s[ng55:mattor
115:I st. spegel

2 st. nattbord

Vardmgsrum':

I st. sk&p
I st. bord

Lcigenhetsyta.. 65 m2

5

474:180:-

: Norrkcipings Tapetfabrik.

Armatur: Ate1j6 Lyktan

99

HUS

5

HUS

Interiiir frd,n uardagsrummet

i

lcigenhet

i

e.

Sourum:

LAGENHET

2 st. siingar, inkl. tYg
2 st. viigghyllor i, 35:- ...

5 f.

I st. taburett

A.-8.

1 st. spegel

296:-

I st. taburett,

70:35:-

Arm,atur

Lcigenhetsyta.' 65 m2

Utstrillare:

5

32:30:-

: Atelj6 Lyktan.

Ferd. Lundquist &

Co., Gciteborg.

LAGEr{HEr

5

kigenhetsyta.' 53,5
tItstcillo,re

g.
m2

: M. Bergstrcims Mribelaffd,r,

Gciteborg.
Vo,rd,a,gsrum:

I
I
I
I
I
I

st. soffa, inkl. tyg
375:st,. f6,tdlj, inkl. tyg
275:st. soffa, inkl. tyg............... 230:st. stol, inkl. tyg
68:st. bord
27:st. bord
96:-

100

2 st. bokhyllor d, 39:I st. radiobord .....---..
Matrum:
1 st. matbord

4 st. stolar
I st. ski,p

78:l5:85:94:13 8:101

I-IUS

5

1 st. stol, inkl. kltidsel

Varda,gsrum:

I st.

sk6,p

1 st. matbord
4 st. stolar ir, 70:I st. bokhylla
I st. soffa
I st. f6,trilj
I st. fS,ttilj
I st. soffbord
I st. matta till soffgruppen......
I st. matta till bordgruppon ...

465:195:280:180:400:192:120:120:204:147:-

I st.

A,

-st.

barnsiing

I st. sii,ng6verkast
I st. matta

29:50
....

..

.... .. . ..

45:-

..

fi8:75

K6k:

I st. matbord
3 st. stolar it l4:-

47:42:-

I5:-

gardiner ....,.....,...... c:a

59:
31

resd,rbotten

i, 100:2 st. madrassor

I

Hall:
I st. spegolbord ....................
I st. spegel

Sourum,:

2 st. sd,ngar, inkl.

46:48:-

I st. bord med l6,da

80:-

....

..

...

200:160:-

Tcr,peter: Norrk<ipings Tapetfabrik.

95:......- Armatur:

byr6,

:--

Asea,.

Sourum,:

LAGENHET

st. byr6,
2 st. sti,ngar, inkl. tYg

5 h.

g6,ng

Lrigenhetsyta; 65 m2

2,50)

(tYge,t-

..

2 st. sii,nghyllor b 35:- .....'..
2 st. stolar, inkl. bYg (tYg6,t'

Utstcillore: M. Jonason & Co. A,-8.,

Hall:
I st. byrfr, 3-tidig ....'.......'.....
I st. spegel

52:38:-

264:75

70:-

66:75
I m.)
95:I st. spegel
I st,. toalettbord ................... 93:25

Griteborg.

Tapeter

: Norrkdpings Tapetfabrik.

g6,ng

Vard,agsrunt:

I sf. skrivstol

I

I st. soffa, oxkl. tyg (tyg6,tg6,ng 5,75 m.) ...............
I st. f6,t<ilj, exkl. tyg (tyg6,tgitng 3,25 m.) ...............
I st. f6,t61j, exkl. tyg (rygi,tg6,ng 4 m.) ..................
I st. soffbord
1 st. skrivbord .....................

1 st. bokhylla
I st. frirvaringsskep ..............
2 st. stolar

170:435:290:-

102

I80:-

I

561:b0

828:868:_

t2E:220:-

Armatur:

Asea

l0:-

Ma.trutn:

I st. matbord, runt, med
utdragsskivor

4 st. stolar
I st. tovagn

tvA,

333:580:7

5:-

10.3

l

HUS K

Hus7-l
r,AenNnpt b.
Liigenhetsytct,: 24 mz

,%Z/t;./*,r

(Jtstcillare

: A.-8.

Carl Malmsten, Stockholm.

rrExtrald,rarent.

De smi liigenheterna om I eller 2 rum i husen kring torget d,ro de ensamstflLendes. Hii,r skola olika kategorier av personer utan familj kunna
inreda sina hem. Nerheten t'ill restaurang, butiker och andra kollektiva
anordningar liksom lii,genheternas egen utrustning utg<ira frirutsdttningar
fdr en modern, bekv6,m tillvaro med just 36, mycket av hushi,llsbestyr som
var och en dnskar befatta sig med.
fltstii,llningen exemplifierar i n6,gra av dessa ldgenheter hur Guldhedens
r>kollektivhemr> kunna gestalta sig.

Bord uTommosD..................... 90:
60:Stol rrVardags)) ...."..'..'.....'...
Tyg tiII d:o per meter .....".... 27:-

Skip

rVardagsu med

Sk&,p rVardagsr>

klaff........ 207:-

utan ktaff....... 170:-

tiS:40:Brevfack
Sii,ng i>skrindanr'.'.'...'........... 165:37:Overkast, per meter
68:Hyllbord
Vilstol rrMabolator> .................. 2O5:Overhylla rVardagsr per st. ....

LAGEI{HET A.
Liigenhetsyta: 43 m2
IJ t sttillar e

:

Fcireningen Bohusslcij d-Konst

-

fliten u. p. a., Gciteborg.

Tyg till d:o Per meter '.......'..
Bord Malmsten...'.......'...'...'..

30:h

i):-

Golvstake

5

l.-

Hiingtopp

Skiirm till golvstake
Gardin per meter

I{i,rgarnsmatta'..'...,.....'........
Trasmatta

Draperi per meter
ISokbord
PaIl rHadarr

l6:17 tl:1

90:240:'/:5t,

68:| 8:50

'rTextilkonstnd,rinnan>.

LAGENHET C.
Liigenhetsyta: 24 mz
Vcr,rdagsrum:

I st. soffa, J, O. Carlsson....... 501:240:I st. soffbord, kakel
I st. f6,tdlj rViirendrr, J. O.
Carlsson
lg0:I st. sk6,p, Samk6psfcireningen 180:I st. vilstol, Bruno Mathsson... 152:I st. viirggbokhylla, Bruno
Mathsson
110:I st. slagbord
5I:2 st. stolar, exkl. tyg
80:I st. ryamatta ...................... 512:
I st, trasrya
80:104

Arbets- och sourutn:

I st. siing
I st. fijrvaringsskA,p, Statens
kontorsmclbelserie
288:I st. ritbord
2 st. stolar exkl. tyg
80:I st. bokstod B. Mathsson ...... 30:1 st. arbetsstol B. Maihsson .... 45:45:I st. bord B. Mathsson
1 st. ncithA,rsmatta ................ 144:Tapeter : Griteborgs Tapetfabrik
Armatur: Bohusslcijd, Bdhlmarks och
Le Klint,.

>Hembitrd,detr

I st. soffasiing, Harald Friberg
I st. stirngkltidershurts, Harald

ti5.-

Friberg

I st. klaffbord Ktr'
4 st. stolar.

41:25

551

I st. gungstol
I st. sekretiir, gammal.
I st. soffbord KF 521

38:lla,peter

:

54r65:-

Goteborgs TaPetfabrik.

105

I{US K

MOBELBUTIKEI{

r,AenNnnr d.
Iiigenhetsyta: 24 mz
(J

tstrillare

:

Steneby Hemslcij

dsf

anordnad

drening,

i

samarbete med

Goteborgs mobelhandlareforening

Dals-Lri,nged.
rSysselsii,ttningsterapeuten>.

I
I
I
I
I
I
I

st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.

soffa
sk6,p
bord
gungstol
bord
bokhylla
svpult...

173:80

473:90
64:75
131:10
52:15
94:75
73:45

2 st, stolar
I st. tevagn
I st. sang, exkl. madrass.......
I st. pall
I st. golvstake ......................
I st. tidningsstdll ..................
Ta pr1e7 ' A.-B. Dtrrotapet.

63:20

63:210:28:45

20:85
30:65

IIur ter sig svensk mdbelkonst av idag? vilka ambitioner och mS,lsti,ttningar grira sig gii,llande hos dem som ansYara ftir produktionen av de
mcibler, av vilka det moderna svenska hemmet bygges upp? Det bii'sta
svaret borde man

viil

f6, hos landets m<jbelaffri,rer, som fdrmedla mtib-

lerna ut till
Men det ii,r inte sagt, att den bild man fer ger helt riittvisa frt va,r mtjbelkonst. En mribelaffiirs utseend"e och typbestfl,nd bestiimmas av menga
faktorer och inte mi,nst av vad >folk vill har eller a,tminstone hur den
den stora allmd,nheten.

enskilde affri,rsmannen uppfattar

detta. rEn god affii,r skall kunna till-

fredsstiilla olika samkriktningarr, heter det, och i den skift'ande varusoltering som svarar hii,remot dr det inte alltid liitt att klart skiinja utveck-

LAGENHET E.

lingstendenserna fcir dagens mcibelproduktion'
Niir Gciteborgs Mcibelhandlarefrirening nu oldnar en )mdbelbutikrr efter
en annan och mera renod,lad upplii,ggning tin den i praktiken vanliga eller
mtijliga, iir det ftir att visa fram YacI som idag bjuds av god standard, avpassad efter den moderna bostadens krav. Bakom denna uppvisning ligger

Liigenhetsyta: 28,5 mz

Utstrillare: A.-B. Boet, Griteborg.
'>Tjdnstemannenl.

den allmd,nna marknaden tillgiingliga produkter
fr6,n vfira mijbelfabriker a,v stcirre eller mindre storleksordning. B,esulen generalmonstring av

Rummet:

I st. skriv- och matbord i alm 285:I st. skrivstol
185:I st. dronlappsfS,tdlj exkl. tyg.. 278:I st,. fi,t61j exkl. tyg
iri):
2 st. stolar, exkl. tyg
I tt4:I st. byr6,
265:
I st. spegel med kristallglas.... 110:I st,. rullbord med skiva av
mosaik
I 10:I st. nedftillbar siing med kedjebotten, inkl. hylla ....... 153:I st. bokhylla, lackerad......... 148:-

il6

I st. ryamatta ...................... 632:I luft gardiner uStjtirnorr i, kr.
24:50 per m.

I st. draperi rI Afrikarr i, kr.
24:50 per m.
Tam,buren,:

I st. konsolhylla ...................
I st. spegel med kristallglas ....
I st. stol, exkl. tyg 4............
0,52 rn. tyg frir d:o i, kr.
30:Tapeter : Goteborgs Tapetfabrik,

I

58:l0:u tl:7:50

i

tatet av denna mcjnstring ger en bild bride av fabrikernas strd,vanden
och handelns mtijligheter att trd,da i det moderna hemmets tjii,nst.
Mriblerna "- av vilka flertalet &terfinnas i de mtiblerade ld,genheterna presenteras hii,r inte ri miljiir utan systematiskt och a,skfl,dligt ordnade
efter deras huvudfunktioner i hemmet. De kompletteras med ett urval

av inredningstextilier, armatur, tapeter och sengutrustning, di'i,r liknande
krav p&, varor aY standardtyp, tillgii,ngliga i den allmd'rrna handeln gjort
sig gii,llande.
I'rir utstdllningens uppliiggning och typurvalet har fungerat en siirskild
kommitt6, i vilken Mcibelhandlarefcireningens representanter ha varit
direktdrerna Gustaf Johansson, Knut Lindqvist, Robert Nordhammar
och Hans Svenson,

107

IJtstdllare:
Mdbler

A.-8. Boet,

STADSPLANETAVLINGE,N

Gdteborg

A.-8. J. E. Btomqvist, Uppsala

Blomstermi,la Mc,belfabrik, Blomsterm6,la

A.-8. J. O. Carlssons M6belindustri, Veilanila
A.-8. Madrass-Fabrikon DUX,
A.-8. Eilas Fabriker, Linkdping
A.-8. Harald Friberg, Tdreboda

l\{almcj

A.-8. Fcirenade Mcibelfabrikerna, Linkdping
Gemla Fabrikers A.-8., Diri
A.-B. Jal<obssons Industrier, Seffle

Johanneborgs Mdbelfabriks A.-8., Link<iping

A.-IJ. Wiihelm I(noI], Malmd

I(ochs Snickerifabriker, Trelleborg

A.-B. K5n1imobler, Anneherg

A.-B. Lax & Nygren, Nnssjo

n'rir det omrecle som strecker sig et sydost pfr andra sidan Guldhedsgatan har en stad.splanetdvlan avhi,Ilits, Yars resultat utstiilles pri, plats,
som angivits p6, kartan civer utstiillningsomrfi'det.
Tjugofem fcirslag hade inkommit och fcirsta och andra pris erdvrades
a\r AB Yattenbyggnadsbyri,ns stadsplane- och arkitektavdelning under
ledning av arl(itekt SAR, Sune Lindstrcim.
Staden hoppas, att inom detta omride, Iiksom inom ii,nnu obebyggda
delar av sid,lva Guldhedsomrfr,det, kunna vidareutveckla de id6er, vars
irirsta tilld,mpning i stor skala visas pi, utstellningen.

Mrjbelbranschernas Samkcipsf rirening, G6tel:org

Firma Miibelstil, Jrinl<oping

A.-8. Nordiska l(ompaniet, Nykdping
A.-B.

NAssjci Stolfabrik, Nrissiti
R,einers Industri A.-B., Mjolby
A.-B. Sluta,rps Mcibelindustri, Slutarp
Stal cns Kontorsmribclscrio
A.-8. Svenska Mcibelfabrikerna, Bodafors

,.KONSTEN

A.-8. Tidaholms Mobelfabrik,

som anordnats

A.-B. trYestbergs Mobler, Tranis

avdelning

.Iiclaholm

i

FOLKE,T"

de mrjblerade ld,genheterna ingi, i den konstutstallning,
med DBo Bdttrer av Hyresg5sternas propaganda-

i samband

Gciteborg.

Terti,l,ier

Konstutstd,Ilningens uppleggning och omfattning redovisas i en sSrskild
katalog.
Urvalet har verkstiillts av err jury, besti,ende av ombudsma'n IIarrY
Gustavsson, redaktcir Kjell Il jern, folkskolld,rare Vilhelm Johansson,
konstnei,r Kristian Llndstedt, fastighetsdirekttir Frans Persson och konst-

A.-lf. Boet, Gciteborg

nd,r Nils Wedel.

Armatur
Asea, St,ochholm
AB Arvid Bohimarks Lampfabrik, Stockholm
Le Klint,, Stockholm
A.-8. Orrofors Glasbruk. Orrefors

A.-B. Hoyman & Olesen, Stockhoim
MdlnlyckerViifveri A.-8., lkilnlyche
N. I(:s Textilkammare, Sto:kholm
Nya Svenska Mdbeltygs- och Mattfabriks A.-J3.,
Gdteborg
Tabergs Yllefabrihs A.-B., SmS,lancls Taberg
Sringutrustni,ng

A.-8. Madrassfabriken DLrX,

Malmo

Hallberg fndustri A.-B., Gciteborg
Svensson & Bourghardt, Gdteborg
A.-8. Sangfabriken, Stockholm
Tapeter

A.-B. Durotapet. Il agaslrrinr
A.-8. Grjteborgs Tapetfabrik, Gciteborg
A.-B. Kalmar Tapetfabrik, Kalmar
Norrkdpings Tapetfabrik, Norrkciping

1. Gdteborgs mdbellmncllctre.f i)reni,,ng
2. Arbete.
3. MAltiden. 4. StilL.slta,pstiu. i. Stimn,
mlo

i

Konstverken

A'I

0

ffi+

|

t

L1

Jn.

Sarntliga konstverk d,ro

till

salu.

UTSTALLAI{E,'TILL DE

KOLI-E,K'TI\TA

ANORDNINGARNA
GuldhedsgA,rden

Maskintvti,ttstugan

Mriblel:

Huuudleuerantror.' Bohus Mek. Verk-

Taras Hallgren, Gdteborg

Tertilier:
AB n'erd. Lundquist & Co, Gciteborg
Barnrummens gardiner geva aY
M<ilnlvcke Ydfveri AB, Ilcilnlycke

stad AB,

Gtiteborg

Panncentralen
Ht.u"-ud,leaerantdr : -LB Svensk

Pann-

industri, Stockholm
109

Fritidsrummct,
anordnat, i hus 4.
Anangdr: Centralkommitt6n fcir
barn- och ungdomsrSden; skjjdli[rare Georg Lind, G<iteborg

R,estaurang Guldheden
Restaurangdriften omhdnderhas

under utstd,Ilningen av VARA-bolaget, Gciteborg.

Inred,n'irtg:

Symask'iner:

Blommor:

AB Ferd. Lundquist & Co, Grite-

Ilusqvarna I'abriks AB, Huskvarna
Symaskins AB Singer & Co, G<jte-

Griteborgs stads Parkavdelning:

borg

KledvA,rdscentralen,
i butikshuset vid

torget
Arrangdr: Symaskins AB Singer &
Co, Gciteborg

Bastu
A rran gdr

:

Bastufrd,mj andet

Yttre

Husmoderns blomsterklubb:

Blomsteranordningar i Tr5ff punkten och Mijbelbutiken. Ar-

Markiser:
Dahland.er & Cos Fabriks AB, G<iteborg

rangcir: n'ru

Mdbler:

Boheme Konst- och Antikvitetshandel, Griteborg
n'ibula Konst- och Antikvitetshandel, Gciteborg

AB Odelberg &

Olsson, Stockholm

Svante Skogh, Yrirnamo
AB Atvidabergs Ind.ustrier, Atvidaberg

Tettilier:
Axevalla-Varnhems-slcijd, Agda 0sterberg, Varnhem
n'cireningen Bohusslcijd-Konstfliten,
Gciteborg

AB Elsa Gullberg, Stockholm
Hemkultur, Gciteborg
Hemskijden, BorAs

Alice Lund Textilier, Domnarvet
AB Mzi,rta MA,6s-X'jetterstrcim Verkstad, Bfl,stad

AB Nils Nessim, Stockholm
Glas:
Ekenris Bruks AB, Ekend,ssjcin
AB Gullaskrufs Glasbruk, Orrefors

110

Teckholm,

Blomsterhand"eln Amaryllis, Gcite'

Gciteborg

borg:

AB
AB Kosta Glasbruk, Kosta
AB IIA,lerS,s Glasbruk, M5,1er5,s

Yivi

Stockholm

?tirger:

AB Ege I'619- och Fernissfabrik,

OVRIGA UTSTALLARE,

blomsteranordningar

borg

Lauxein-Casco, Gtiteborg
C. Ljungdahls Handels- och Fa-

Snittblommor m. m.

briks AB

AB Orrefors Glasbruk, Orre{ors
AB Reijmyre Glasbruk, Rejmyra
Strrimbergshyttan, Hovnrantorp

Keramik:

AB

Gustafsbergs Porslinsfabrik,

Gustavsberg
Rcirstrands Porslinsfabrik, Lid-

AB

kdping
Upsala-Ekeby AB, Ekebybruk
Metaller:

AB Gustaf

IXrikssons Metallfabrik,

Eskilstuna
Guldsmeds

AB i Stockholm, Stock-

DIYE,RSE UTSTALLARE
Hanson clr Mcihrjlg AB, Gciteborg.
M. S. Kobbs Sciner, Griteborg
Regulator & Instrument AB, Bill-

Asea, Gciteborg

Cementa, Svenska Cementfcirszi'Ij-

nings AB, G<iteborg

man, Gtiteborg
Siporexfabriken, Gciteborg
P. O. StokkebYes Kvarnaktiebolag,

John Eriksons Platttiiggning, Stockholm.
Ernstrrim & Co Aktiebolag, Giiteborg.

Gciteborg

n'ixfabriken AB, Gciteborg

Ingenj<irsfirman

tr'rirenade Kaffeimportcirers Rosteri

E. K:son SYIvan,

G6teborg

AB Triangeln, Giiteborg

holm

Armatur:
Belysningstjd,nst, Gciteborg
Atelje Lyktan, Aho.
AB Orrefors Glasbruk, Orrefors
Rctd,ioappara,ter

och musi,kinstru-

ment:

AB Waidele, Gciteborg

Komm'i,ssari,adel

i;r mciblerat med At"idab"rg*

kontorsrirjbler

Hdgtalare p& festplatsen: Kungsradio, G'dteborg

Tronsportbgrtir AB Transportkompaniet,

tel.

namnanroP.

Kontor ii,ven

i

0:a tlamngatan

5, Gdteborg,

Kommissariatbyggnaden

pi,

utstii,ll-

ningen
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pOnnIASNINGSKUnsEN
..MORGONDAGE,NS

STAD"

Billigare och bd,ttre bostd,der, lyckligare och rikare stadsiiv, vackrare
miljci och nd,rmare kontakt med naturen ii,r n6,gra av de rinskem6,l, som
stri,r pi, stadsplane- och byggnadsfackmii,nnens program fcir den ndrmaste
framtiden. n'cir att ge var och en tillfiille att ta d.el av d.eras intressanta
och omfattande planer ordnar Gciteborgsstud.enternas Kursverksamhet i
samband med Bo Biittre-utstdllningen en stor fcireld,sningskurs, ddr vflrt
lands fr5msta p5, dessa omri,den redogcir fcir sina id.6er.
Kursen kallas >Morgondagens stadr och har formen av en serie kvdllsfdrelii,sningar och demonstrationer under veckan den 3-9 september.
Program utlii,mnas gratis p6, begiiran. Bland frireld,sarna md,rkas: Byggmd,stare olle Engkvist, redakttir Gotthard Johansson, Griteborgs stads{ullmii,ktige ordfcirande, civerld,rare Ernst Jungen, stadsplanechefen Tage
William-Olsson, professor Gregor Paulsson, m. fl.
Lokal blir Rrihsska Museets Textilhall, vasagatan z7-gg, och priset
fcir hela kursen d,r kronor 7:b0. upplysningar och anmd,lan: Griteborgsstudenternas Kursverksamhet, Gritabergsgatan 17. Tel. rg 39 gB, lg bg gB,

Kl. t1-13.

SLOJDF'ORENINGENS KURS
svenska sldjdfcireningens i,rliga kurs i

I

BOSTADSKUNSKAP
bostadskunskup
ett uppre-

pande av frirra i'rets bostadskurs p&, wiggbyholmsskolan, vilken
var den
ftirsta kurs av detta slag
kommer i d,r att h&llas i nd,ra anslutning till
bostadsutstrillningen pi, Guldheden och fdrliiggas till wendelsbergs folkhcigskola i Mcilnlycke. Den kommer att pa,gi, i c:a 14 dagar och frir denna
tid har en kursplan uppgjorts, som i princip fdljer utstd,llningens upp_

har moblerat tre
lzigenheter pa Guldhedsutstellningen med sin beromda
Triva-Bygg-mobel. Konstatera sanningen I uttrvcket:
ett
" Ett hem med Triva
hem att trivas i!" h[K samt 80
mobelaffhrer over hela landet
szilj a nu

lziggning. Kursens syfte d,r att vara ett fcirdjupat studium av utstdllvill vara ett medel till hrijandet av smaken och intresset
fcir bostadens och det egna hemmets anvd,ndning och utseende.
ningen och den

Kursen, som redan ii,r fulltecknad, vd,nder sig till aila av bostads- och inredningsfrfi,gor intresserade och till de personer, som d,ro engagerade i eller d,mna
engagera sig i den statliga bosdttningslflneverksamheten. x'cirutom dags-

programmet som innehi,ller frireliisningar p6, wendelsbergsskolan och d.emonstrationer i anslutning till dessa p5, utstd,llningen, inneha.ller kursen dven
praktiska civningar, sfl,som uppgcirande av budget- och mribleringsplaner.
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PAl(EI'ilU8
Tillverkare: NK:s VERI(STADER I NYK9PING ("snickarstaclen")

,,FERROTONSTR
ET,,

STALTONSTRET

GOTAVERKEN
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Tomtspeku Iq nter!

I
I
I

I
I
I
I
I
E

T

r
Gtiteborgs stad fiirsiljer och uppliter

tomter aa alla slag

Nlirmare upplysningar erhtllas

hos

fastighetskontorets exploateringsbyrt,
N. Hamng. 14. Tel. "Drlitselkammaren"

I
I
I
I
I
I
I
I
I

BOI/IGET G6THA
,ONSSON, STER,N}IAGEil gcoA B

I

REDERI SPEDITION

r
I
I
I
I
I
I
T

Goteborgs Stads Fastighetskontor

ADOLF BRATI
REDERIAKTI

& Co.

E

ECiIE BORG

KOL KOKS

YED

URANSER
PERSPEKTIVFANSTER
KRAMFORS PLATTAN
.4

SS

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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ElINSTATLATIONER
H

ISSAR

MOTORER
SP

ISAR

KOKPLATTOR
ARMATUR

BYGGNADSKREDITER

OCH FASTIGHETSIATTT

Huvudkontoret, VlisterSs

Aseo levererar

till

Guldhedsomrddet kompletta elinstallationer

i B fastigheter, 5 hissanlaggningar,

samtliga elspisar och kok-

plattor (av Helios' tillverkning) samt komplett pumpanld.ggning,

A

A
GOTEBOR

G

Itimnas Pd, fi;rmd,nliga aillkor

ffi\

(?w)?)

\g/

S KA}[DINAIIT SI{A

BANrrs'Et\[

Vilken t6sort kiiper Ni?
Och hur logor Ni Ederf 16?
I{obbs Tder dro odisputobelt de finoste och

i

bruket de billigoste.

I{obbs Tden st6 under strdng vetenskoplig kontroll och somtligo mcirken 6ro
ligt skyddode.

E{ObbS Tdef
Begffr

I{ttbb s

8

T6

ERED N'NGSSII

l.
2.
3.
4.
5.

log-

drickos dostisen sedon 125 dr riilboko i de flesto svensko hem, drir
de verkligen forstd t6.

hos Eder hondlonde, vore sig Ni
onskor Kinesiskf eller Ceylon Tri,
och logo t6et p6 r6tt sdit efter den
bruksonvisning, som finnes i vorie
poket, sd gorontero vi, ott Ni f6r en
liuvlig dryck.

II:

olltid t6konno och otdrig
Berdkno I t6sked t6 till vorie kopp

Anvtind

Den, biistu hidlPred,u
en, husmor kun fd

s. k, t6kulo eller dylikt.

BOHUS sO/7O

votten.

-

lutliindqde tvattmqskin -

Kobbr Ceylont6er bciro drogo pd konnon 3 d 4 minuter.

kollektivq tvUttinrAttning!

demonstrerqs i Bo

genom orikligt beredningsscitf

ETABLENAO

Nordens cildsfo och fcjrncimsfo fdimporf
Kontrollonti Professor G6sto Bodmon

arbete

-

en ordiner hush6llsiv:itt p512

kilo

klarar Ni ledigt p3 3 timmar! lnnan Ni hyr
fcirvissa Er om att Bohus lvHttlSgenhet

-

maskin 50/70 finns

i

huset!

.

M. S.
KOBBS
SOilDR
rsoe
GOTEBOllG

TTABTERAD

la, den basta hialPredan
faktiskt en Bohus Tvdtt-

maskin 50/70' Tenk pE vad
denna maskin underlSttar Ert

a,irrnrs

56 snqri det kokonde vottnet slogits pd konnon, b6r t6et riiros om
ordentligt med en sked, encir Ni eliest icke f6r extroktet ur t6bloden.

! Def bcisto f6 kon fcirsfciros

sr

hyreshusens och villornos

Kobb, Kinesisko t6er boro drogo p6 konnon 6 d Z minuter,

Obs.

...

B()HUS MEK.VERKSTADS

AKTIEB()LAG

I809

srocKHoLM

MALMO

GOTEBOR6 .;ONT6PITtO

HARNOSAND

Signaturen fi)r

KVALITET KULTAR
KOMFORT

Se

Bodaforsmiibl,emangen

Pd

Svenska Slciidfcireningens avdelning
och mobelbutiken

AKTIEBOI.AGEI

SVENSKA NNONTIFABRIKERNA
BODAFORS

r-{J.EDWARDS & Co A"-Il.

.rficcialfirna f,;, /et:eron.r

TRADSPIK

aL)

och

ARMERINGSJANX
spaciellt

ECAFCJAR,N
tlj" Edwards & CoA.'B.
GOTEBORG
Stora Badhusgatan 20
'l'elefoner:

11 29

28 -

11 06

56 -

11

55

27

ALLA

BEL]

NT

DRAR

ilspisutrw
MANGA TINESSER

IDe 519 hostadskc;heru
pi

Guldhedsomr8det komma

alla ati uirustas med

ELEKTROLUX KYISKAP
PATENTSKYDD

OCH 20 ANS

ERFARENHET GARANTERAN TVITITdN

Passa

pi

att se p6 spisarna

ldgenheier
kom in

pi

-

i

Guldhedsomr6dets

de 5ro samtliga elektriska - eller

elverkets utstSllning, 5. Hamngatan 37

BII,ANSTE
SANNEGARDSHAMNEN
TELEFON 222220 (9 linJer) GOTEBORG

I

l

I

Kon su I te rande Ingeniiirsfirman

KARL G. ETIASSON
VALLGATAN 8, GOTEBORG
Telegramadress' Elektrokontroll

Telefon gruppanrop 17 4550

Har konstruerat samt utovat kontrollantskap

av samtliga

sr6i

elektriska anl.

for

under utlorandet

Foreningen Guldheden u. p' a'

""tff

FIK
EGNA

HUVUDKONTOR

FONDER

KR. 28.000.000,-

G6TEBORG

SODRA HAMNGATAN 19_21
AVDETN,NGSKONIOR

I

C1TfiOBC

Siidra Vdgen 41
Redbergsvdgen 7
Karl Johansgatan 58 Kaserntorget 2
S:t Sigfrids plan 6
Vasaplatsen 13
Hjalmar Brantingsgatan (Hisingen)

Kungsportsplatsen 2
5t. Badhusgatan 16

Jarntorget 6

BYGGNADSKREDITIV IASTIGHETSBELANING

i
=
7

Goteborgarnas

populiira
presentallar

I,injer" oa,cker fornt
priigJla,* gllustzl frdru

I$erua,

Ombud

lor

Goteborgs och Bohus ldn,

tElF s6RvlK &. C:o A.-8.

MSrlen Krakowsgatan 8, GOTEBORG
Tel. 15 80 62, 15 80 63

KARLHOTMS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 15

I{ooperatiua fdrbundets mdbler Jinnas i tre
liigenhetere sont. iiro mbblerade fdr en utix'
ande familj. Bilden uisar uardagsrummet
i den stiirsta au dessa tre liigenheter.

I{atalog d, KF:s mdbler kart, bestiillas frd,n
Kooperatiua fdrbundets miibelaudelning,
Stoclthoh

t.

15.

'/

KoNTRottvElurILHtu
-

revolulionerande fiSrenkling
av hyreshusens ventilation!

Fliktfabriken presenterar hirmed ett alldeles nytt centralevakueringssystem - baserat pi en patentsiikt ven'
tilkonstruktion, den s. k. konfrollventilen.
Kontrollventilen uteslu= (?) Antalet impipor minskas
/i)
: t",
hlrigenom i ett 7,vA'
bakdrag och verkar
dessutom {om liudddm= ningshus till en sjundedel
ett S'viningshus till
pare! Vatken mitos eller
-en iAttondel
osv. av vad
ilr.rd kan tringa in frin
hittills fordratsl En av'
andra llgenheier genom
i bygg'
ventilationskanalernal

::nfr3_"":;:ing

[D Ovanfor varandra lig, (?) Ventilationen blir stabill
gandekiik(resp.badrum) Ett iippnat fonster i ett
- 'kan
rum inverkar ej -pi ven'
anslutas till en getilationen i andra rum
mensam kanal frin kil,
eller andra ligenheter!
laren Snda till vindenl
Ring, skriv

ell*

besiik oss sd fAr Ni alla upplysningar!

rwfleff$Ytri%ffiffiqffiry,ry

rffiffi
Vdrme

.

Ventila

tion

Luftbehandlin.q l'orkning Ilikttranspott

,#:s;:H:i:

GLASBRUK
SERVISGLAS
PRYDNADSGLAS

EDERSGAVCR

I.I

CTC -vl nmvATT

E

N B E R E DA R E

auvi{uors I AttA
MODERNA IASTIGHETER
Tack vare CTC-SYSTEMET upp-

vSrmes aldrig mer vatlen 5n
vid varie tillfelle uttappas.
Det er dHrfcir alltid rentoch friskt

som

o. kan anv5ndas fcir matlagning

AKTIEBOLAGET

ROR, SAN'I ET, V AR/AE, V ENT ILATIONS-

tAATER|EL, ARI ATUR, PUIAPAR etc'

AKTIEBOLAGET

sToRABADHUSGAT

20

CTC

COTEBORG

& BENGTSON
SJ6BERGGOTEBORG

lagg mdrke till

Reiirnyre Glas
Bratt

M6nslrade lapeler 5ro moderna.
De skanka vSggen rarelse, gl6die

och farg.

Aven

i

enfdrgade ldckra pastell-

nyanser [inns stort urval.

DfJ

.IIPtIER
Qud(h-ffizhl,

GRUPP
loto

SER/E
t'

oto

ART'ST
loto

PORT RATT

loto
BRUD

loto

0

RE KLA lA

ttfl

loto

GOTEBORG$ FOTOTEKI{I$KA AKTIEBOLAG
KUNGSPORTSPLATSEN

,I

LINNEGATAN

7

'tEL. 14 76 0B

rEL. 13 72 92 -13 72 43

lnteri6r frSn v5r G6teborgsutstHllning

BO BATTI3E!

SVEASOFFAN
och

DUSCHATELLEN
tnlerliitttt liiundet av

I

D I SA

de mindre ligmlteternas mibleringtproblent.

i bl. a. laliande mabelallarer:
A/8. Ferd. Lundquisi &
C. M. Johansson & C:o
Gbtebors

A/B. Colld6ns Mcibelaffar

I
A/8.

MdBLER
MATTOR
ARMATUR
T6agLTYGER

I

lAdlndal:

Zachrissons

Olof

Mcibler

C:o

Harald

Siivedalen:

A/B. Wallstroms Mcibelaffar

G6TEBORG

srocKHorM

TIBRO

Ostra Hamngatan 32

S,i Eriksgalan 46
Te1.515212

Polhemsgatan
Tel. 127

Tel. 13 45 23

LAX

& NYGREN

NA SS JO
BO

Telefoner, 122 och 1582

BATTR

T

FAbriK

Ldt

oss rniiblera

Edert hem praktiskt,
bekaiimt oeh biUigt

ftir STOPPADE MOBTER

AKTIEBOLAGET EILAS
LINTOPING
Telefoner, 236 45, 27617

Spnriolitnt G alJ*af, lno
Enda

Landsviigsgatan

9

Tel, I4 17 19, 12 80

GOTEEORG

19

st lor

Se v6r utstiillning

3te

i

rl6 rsii

I

ia

re

mobeltypsavdelningen

Torrq Triivqror
MURTEGE[, SNICKERIER,
TRAFI BERPIATToR, KRYssFAN

iR

till ldg:ta priw

d,
FI}9

Det 5r myckel som beh6vs, n5r elt hem skall inredas

-

gardiner, linne, glas. porslin, silver, k6ksgerid etc.

m6bler, maltor,

i

all oHndlighet.

5r det bra att ha Ferd. Lundguist att tillgS, ty diir finns allt i err
oerh6rl rikl urval och i de b5sla kvaliteter, som sii att uppbringa. NIr
DE

man

si

kan ordna belalningen av hela bosSilningen pii ett sB bekv5mt

och riskfrill s6lt som genom Ferd. Lundquists bosiittningsl6rslikring,
iir det ju alla skbl i vdrlden atl vHnda sig till Ferd. Lundquist

fijr

hemmet

-

-

JOSEPH PERSSONS
Trriaara-Altiebolag

sE

varuhuset

Kontor och upplag, Nils Ericsonsgatan

4,

Hultmans Holme

d6r allt finns samlat p3 ett st5lle.

Tel. Linjevillj.: 1 5 35 01, 15 35 02, 15 35 03, 15 35 04,

GOTEBORG
GOTEBORG

KNOLL,S

AB. l'lENRlK JOHNSON a Co.

,tooderrua,
tAtiiljer

cOrreonc

Tel. 13 70 90, 13 83 17, 1105 03

Specia/affrir

ou,ckor forno
b e laoih no a,

RITKONTORSBEHOV

h,ggieruiska

LJ US

AKTIEBOLAGET

KO

PI ERI

NGSATELI ER

Re?rerelttilt i ttte/lertttt Stterige fdr

WIIHEIM KNOII.

O Z A L I D P A P P E R,

mer-rVtO

Kualitetsmcibler
fiir

modern rntiblering

arir specialitet

Se Ditzingers

id,ealad,ning
nrobler

frin Ditzinsers arkitektbyri

lrandvlvda gardintyger lriLn Ditzingers monsteratelj6

N{erta Mees-F j etterstrom mattor

AB. TIDAI"IOIMS MOBETFABRIK
Telefon 22

TIDAHOTM

A.B. NOBEBII

IDTTNI.NGETE
AVENYEN I6

Kaalitets-

PALAR

Mdbler

TRAVAROR
MASTER
STOLPAR

Mattor
Armatur

(aaen arsenikimpregnerade )

qryEDArEt{wwArF$B

TRAVARU AB. G.

A. PERSSON

BACKABRO, GOTEBORG

Telefon: LinievEliare
22 03

Gdteborgsviigen 2f}-26 (hellpl.

Bergsvigen)

60, 2203 61, 222450" 2247 43, 2247 6l

Tel. 26 OB OB

BRoDERNA

Bo hlittre med Bodofors

/"tAM/e

miihler.

ilNDSTRAND

-sANGKLADER .';S
BINNSANCIN BARNMOBLER LEKSAKER .\)V'

M6BLER

-

TEXTTLTER

- sANGAR

rnnsioro - Hrmsl6ro - rnAocAnos"
MoBLER sPoRT sKrDoR noopeArln

MoDERN

esre!$

? Ot

Bodafors prisbeliinta m<jbler iir &rets stora nyhet inom mtibelbranschen. De utgdra resultatet av den prist?ivlan, som anordnats

av Svenska Slcijdl6reningen och A,/B Svenska Mbbelfabrikerna
fl& att fh fram nya, biittre mtibeltyper till den moderna familje-

bostaden.

Serien omfattar fiirvaringsmdbler, bord, slngar och sittm6bler.

utstiillningen !
A/B SVENSKA }IOBELFABRIKERNA

O

BODAFORS

CENTRUMHUSET HdRNET MOT KUNGSPORTSPLATSEN VAXEL

17

0255

.

GoTEBORG

Rorledningsarbetena
GuldhedsornrSdet
utloras av

BISSMARC KS
Tredie L6nggatan
Tel.

17

13

00 25

CELSIUS
Surbrunnsgatan 4

Tel. V A7 45

NoRDTSKA VIRME

& VENTTTATTONS

Tredie Linggatan
Tel.

17 10

A/B

13

45

A/B GERHARD OVING
Sprdngkullsgatan l9 A

Tel.

11

28 00

TELEFON

STOCKHOLM

iffi

;fr**xm
'l:l$li'r:.r{

i.il#
j.::;r?iiiti

iil":f',:fi
r'.;i.i.:r.!

,':i!::t:

ff,or1strotttio
Kungsgatan 4

s

EL

GOTEBORG

A FFA R

Tel.

13

36 52,

11

58

41

Guldhedens
Panneentral
dr utrustad

med

vinMe

Det liinar sig att

bli kassabetalare

P{

rv

rvoP

Tag ett lin i Giiteborgsban"

ken eller iippna en

check.

riikning med kredit och be.
tala Edra fakturor kontant!

Tillverkare :

A-B PANNINDUSTRI

STOCKHOLM
Ensam{orsEljare {or

V;istra och Sodra Sverige:

hhryrel/
CoTEBORGS B ANK

FIRMA BIVINII K:SON SYTVAN
5-1

OO m2 eldyta

1156

82 GUTEBORG 1137 73

I

Siffror som tala.
Vid den

GULDHEDEN

senaste hyresrrikningen

i Gote-

borg konstaterades, att av samtliga Ligenheter

i

staden c:a 7 4 0/o voro uthyrcla i

fria marknaden, medan

i.terstf,.ende l,igen-

iir resu,ltrrtet aa
Qtoskilt

heter fdrdelade sig i" bostadsforeningshus,
bostadssociala foretag,

INITIATIV

av stat eller konr*

FARETAGSAMHET

mun upplitna ldgenheter, av dgaren s.jrilv
begagnade l'dgenheter o. s. v. Si{fran bely-

HANDLINGSKRAFT

ser de privata {astighetslgarnas betyclelse

fdr

OMTANKE

bostads{drsrjrj ningen.

Den enskilda fdretagsanrheten tillgodoser huvudparten av stadens bostadsbehov.

Bo hiittre

hos

crss

GOTE BORGS
FASTIG

H

ETSAGARE TONTNING
U. P. A.

BYG

G

MAS TAR E KONSORTI ET

I

Man forst8r, att Zockrissons
som skall siitta

bo.

Mtibler

NN EH A LLS

F' O

RTE CKN I N G

locka varie ungt par,

Det 5r siil cjver dem, hemtrevliga och billiga.

Landets ledande fabriker

5ro representerade

ddr.

sid.
Utsti,i,llningens styrelse och verkstdllande utskott

Utstiillningsledning
Guldhedsomrd,dets arkitekter och byggmiistare
Hur utstiillningen kom till . . .

G6r ett beso/<. Vi st&. gilrna till tianst med mableringsfarslag
inom den kastnadsram Ni sialv onskar.

FROLUNDAGATAN 16, MdLNDAL

Tel.

27 07 81, 271211, 271619

,

11

Guldhedsomrd,det

15

.

Guldhedsomridets gemensamhetsanliiggningar
Don principiella avdelningen .
Do m<iblerade liigenheterna .
Familien som vzixer
Allmiinheten har ordet
. . . men blir det inte enformigt .
.
Ordna f<ir barnen
.

Kollektivhuset
M<ibelbutiken

Ovriga utstd,llare samt kursverksamhet

Annonser

Isolerings-

&

Buggnadsplattor

Leuereras

tt.

m.

frdn lager och ltruk

DICKSON & SJOSTEDT
GOTE

BO

RG

f el. t7 04 20

t2

65
66
70
74
78
85

Mobelhandlarna mriblera

Cement,

7

Statens byggnadslAnebyrd, och lBo Biittreu
Svenska sldjdforeningen och r>Bo Bdttrel

Arbeto och s:illskapsliv

Armeringsjiirn, Jiirnbalkar,

5

I

Got'eborgs stad och rBo Bri,ttrer

%zA(KRl55

4

...
..
i samband mecl *tstd,llningen

95
I 04
107

l0g

IIB

UTSTALLNINGEN halles 6ppen varje dag kl. 11-21
Intradesaagift:

kr.2'dagar kr. l:-

Oppningsdagen

Ovriga

Barn halv avgift.

Gruppbesdk:
besdk av studiegrupper om minst 25 personer, som samtidigt bese

Vid

utstillningen,
,1

[r

avgiften 50 <;re per person.

llmdnltetens traffpunkt

?ir

i

entrdhallen

hr ua

till

kollektivhuset.

Telefoner, liisrum, toaletter.

Eil En tLR tlEit ltit tt=i! lEit tEit tsit tN

+,,i-"

il'

_.&

"

-1
I

i
I

OO

U,I t trl0M ilI H IU
TI[[

filiteborUs stails niiiespilrk
var iven en bland de minga vinster,
"ETT x0lnsFAlr
som 1925 irs utstillning skinkte G6teborg; det kan utan nigon
som helst sjilvliirhiivelse gdra ansprAk pi att vara landets {6rnimsta. Liseberg ir en institution i Giiteborgs sommarliv. Kring
det lilla vackra l7O0-talslanderiet i en vacker och leende natur har
denna it glatt och otvunget niijesliv Sgnade folkpark vuxit upp.
En sensommarkvill 5r Liseberg ett tindrande ljushav, ett fantastiskt (irgsceneri, ett ncijessokarens eldorado med outtdmliga miijligheter till forlustelser av olika slag. Restauranger och musikkaf6er, inom- och utomhusscener {ijr artistupptridanden, dansbanor
och karuseller, en nervkittlande berg- och dalbana och en oindlig
mingd av andra niijesattraktioner tivla om publikens gunst. Men
iven pA ljusa dagen ir Liseberg en sevirdhet med sin lummiga
gr6nska, firgglada blomsterrabatter, konstnirliga dekorationer och
den stilfulla spegeldammen. Besijkssiffrorna, som irligen uppgi
till ijver miljonen och pi en enda kvill kunna nirma sig 50.000,
visa nrijesparkens enorma popularitet bide bland g6teborgarna

sjilva och dem som tilffnl[gt besijka staden."
Ur D:r Gustaf Munlhes
"Giiteborg - slad.en oid. iilo och hao"

TISEBENG
Oppet: eiindagar 1-11, liirdagar 3-12, 6vriga dagar 3-11
Entr6: ouxna 65 6re, barn 25 6rc
ILANDERS loKTRycKERt AxTIEBoLAG

.

cOTTBoRG 1945

Fdr Kr. l:-.

A

