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Förord

En helt vanlig septemberdag i Halmstad, det gnisslar i 

brevinkastet.  Med  stor  iver  skyndar  fötterna  mot 

hallmattan, och underst i högen av brev ligger det något 

magiskt.  Kuvertet  som  orsakat  stor  uppståndelse  är 

äntligen framme. Med stor ferocitet  slits kuvertet  upp 

och den värdefulla lasten bestående av drygt tio sidor 

visar  sig.  Några  minuter  senare  är  det  bestämt,  min 

kandidatuppsats skall inte handla om pomologi längre, 

utan istället om trädgårdsmästare Rudolf Abelin. Träd-

gårdsmästare  kan  ibland  bli  synonymt  med 

trädgårdsvårdare, men i detta fallet  rör det sig om en 

sann mästare av trädgården. 

Vad  innehöll  kuvertet?  Jag  uppmärksammade  Abelin  vid  efterforskningarna  om 

pomologi, då jag fann att han hade författat ett antal böcker i trädgårdskonstens tecken. 

Ett verk, en broschyr på femtio sidor, skilde sig genremässigt från de övriga med titeln 

På sluttande plan: Politiskt-sociala tankar. Kuvertet,  från Kungliga biblioteket, inne-

höll de inledande sidorna i broschyren. Skriftens innehåll blev nyckeln som öppnade 

upp för den övriga litteraturens gömda skatter, och påvisade bristen i den gällande upp-

fattningen.

Det ligger även en personlig dimension i att mitt val av Rudolf Abelin. Hans livs-

verk, Norrvikens trädgårdar i Båstad, är beläget 2 kilometer från mitt barndomshem. En 

av mina närmsta kamrater heter, även han, Abelin i efternamn och är barnbarns barn till 

Rudolf. Det senare har ställt stora personliga krav på objektiviteten, men även på att 

vara så nitisk som möjligt. Uppsatsen är, vid skrivandets stund, slutförd och rekommen-

dationen för de som vill läsa är att inte hoppa över vissa delar - för delarna skapar hel-

heten.

Slutligen vill jag tacka min handledare, Jonas Hansson, för det stöd jag fått under 

uppsatsprocessen, och för att han revitaliserat mitt intresse för historia under de gångna 

åren. 
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Figur 2: Porträtt av Rudolf 
Abelin från tidigt 1900-tal.
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1. Inledning

Ve mänskligheten, om ålderdomen omedelbart skulle föra till grafven och framtvinga ett 
utestängande! Då föregicks den sansade erfarenheten, och då miste de unga, som ännu stå 
midt i kampen och striden, sitt yppersta värn.1

Ovanstående utdrag återfinns  i  Rudolf  Abelins bok  Herrgårdsträdgården från 1915. 

Kontexten till citatet är en diskussion för hur man skall uppfatta äldre träd i en herr-

gårdsträdgård. Citatet är dock inte entydigt, det kan likväl ses som en idé om att sam-

hället måste tillvarata sina äldre medborgares livserfarenheter, och att dessa skall få en 

aktiv del i uppfostran av de yngre. Ovanstående är enbart ett av Abelins otaliga exempel 

på idéer och tankar rörande trädgårdsskötseln, som går att applicera på samtidens sam-

hällsförhållanden. 

Rudolf Abelin, 1864-1961, är en av Sveriges stora trädgårdsmästare. Det största ar-

vet till vår samtid är grundandet av Norrvikens trädgårdar, ett par kilometer utanför Bå-

stad. Att Abelin skulle bli trädgårdsmästare, eller trädgårdsdirektör som han också titu-

lerades, var något som skilde honom från släkttraditionen. Rudolfs far, Gustaf Rudolf 

Abelin, var högt uppsatt militär och bland annat verksam som krigsminister åren 1867-

71. Dennes far, Zacharias Abelin, var borgmästare i Linköping. Rudolf Abelin kom från 

en släkt vars främsta sysselsättning hade varit att arbeta som ämbetsmän, akademiker 

eller  militärer.  Steget  från familjens tradition,  till  trädgårdsmästare  är  i  sig självt  ett 

starkt vittne om hur stor hans passion var för trädgårdsskötseln. Förverkligandet av den 

passionen manifesterar sig främst i anläggandet av hans trädgårdsanläggning Norrviken, 

men också genom de handböcker i trädgårdskonst som han publicerar i sekelskiftets 

Sverige. Böckerna är visserligen,  till  stor del,  praktiskt orienterade handböcker, men 

med Abelins litterära förmåga påminner de mer om ett evangelium, där naturen sträcker 

ut en hjälpande hand till den moderna människan. 

Mellan 1889-1915 publicerar Abelin sina skrifter i trädgårdsskötselns tecken. I hand-

böckerna förklarar Abelin hur samhällets  olika trädgårdar skall skötas och utvecklas. 

Det är allt från trädgården inomhus till planer över koloniträdgårdar, och den mest pre-

stigefyllda trädgården av de alla: herrgårdsträdgården. När Sverige ställs inför unions-

upplösningen 1905 väljer Abelin att publicera en broschyr som resonerar kring samti-

dens politiska och sociala problem. Där artikuleras stora delar av hans idéer om hur 

1 Abelin, Rudolf. Herrgårdsträdgården: en principbok om och för de större trädgårdarne på landet. 
1915. s. 187
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samhället bör utvecklas, men dessa tankar är även rådande i hans handböcker; som man 

kan utläsa ur det inledande citatet.

Att människor vid sekelskiftet artikulerade, och publicerade politisktsociala idéer är 

ingenting som är särskilt  originellt.  Egnahemrörelsen är en av många reformrörelser 

som bedriver en stark agitation gentemot samtidens familjepolitik, städernas degenere-

rande effekter på människan, socialismen och så vidare. Civilisationskritiken är rådande 

hos en stor del av den svenska författareliten och man försöker finna olika botemedel 

för Sveriges kulturkris.

Abelin och hans idéer är alltså inte originella, men det gör honom ej mindre intres-

sant. Han är trädgårdsmästare, och hans böcker är först och främst trädgårdshandböcker. 

Det idéhistoriska värdet ligger i att han bakar in politisktsociala tankar i handböcker för 

olika socioekonomiska kategorier i samhället. Idéerna bärs upp av värderingar, som kan 

kopplas till Nils Edlings begrepp ”hemideologi”, och det var Abelins uppgift att dela 

med sig av sina värderingar till andra. Rudolf Abelin har således en historia att förtälja i 

sina böcker, och det är en historia som inte låter sig bli förstådd förrän den ses i spekt-

rum av dåtidens ljus.
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Figur 3: En åldrande Rudolf Abelin sitter vid spegeldammen på Norrvikens trädgårdar.



1.1 Syfte och problemformulering:

Från slutet av 1800-talet,  och fram till  första världskriget uppkommer det en rad in-

vändningar mot den utvecklingsprocess – moderniteten – som inletts genom industriali-

seringen.  Urbaniseringen,  ”den  sociala  frågan”,  emancipationsrörelsen  och 

emigrationen  är  fyra  exempel  på  problem  som  uppstår  i  Sverige  till  följd  av 

moderniteten.  En  av  de  stora  motreaktionerna  mot  utvecklingstendenserna  är 

egnahemsrörelsen,  och  den  fortlever  fram  till  inledningen  av  andra  världskriget. 

Rörelsen karaktäriseras av en ideologisk bas, ur vilken olika värderingar och idéer förs 

fram för hur samtidens problem skall lösas. Tankarna om det goda hemmet och den 

goda  medborgaren  är  något  som  sedan  kom  att  anknytas  till  utvecklingen  av 

folkhemmet under första halvan av 1900-talet. En av personerna som uppmärksammar 

samtidens problem är trädgårdsmästare Rudolf Abelin, och genom hans författarskap 

framställer  han olika  metoder  för  att  lösa modernitetens  problem.  Författarskapet  är 

dock inte av det vanliga slaget, utan hans litterära verk består främst av mönsterböcker 

för  trädgårdsodling.  Symbiosen  mellan  trädgården,  naturen  och  arbetet  ses  som en 

metod för att  forma en bättre samtid,  och framtid för människorna.  Undersökningen 

åsyftar  att  analysera  hur  Abelin  betraktade  sin  samtid  och  framtid,  i  ljuset  av 

modernitetens problem. Syftet är också att undersöka ifall Abelins trädgårdar utgör en 

modell  för  ett  idealsamhälle.  För  att  uppnå  önskat  syfte  uppställer  jag  ett  antal 

problemformuleringar:

För att skapa en ”modernitetens fackla”, för att sprida samtidens ljus på Abelins tan-

kar och idéer är det nödvändigt att initialt bygga upp ett kontextuellt ramverk för samti-

den. Ramverket för samtiden kopplar jag till  moderniteten och tre av dess stora pro-

blemområden.  Vilka problem ser samtiden med stadens expansion, den sociala frågan 

och kvinnans emancipationssträvanden?

Ur egnahemsrörelsen skapas något som Nils Edling kallar för hemideologi.2 Begrep-

pet ideologi skall här tolkas som en samling av idéer och värderingar som anknyts till 

begreppet egnahem. Det består  av en rad normativa egenskaper som skall  motverka 

modernitetens problem. Exempel på detta finner man i diskussionen rörande kvinnans 

rätt till arbete, där kvinnan främst skall vara husmodern och inte deltaga i försörjningen. 

Vad består hemideologin av? Vilka hemideologiska inslag finns det hos Abelin? Hur 

2 Edling, Nils. Det fosterländska hemmet: Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet  
1900. 1996. s. 24
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förhåller sig hans idéer om det goda hemmet till andra för samtiden? Är hemideologin  

något Abelin anknyter till offentligheten, eller är det ett privat projekt?

Trädgårdar har sedan urminnes tider varit en faktor i människans leverne. Beroende 

på när och var man undersöker, så kommer trädgårdens orsaker och syfte att skilja sig 

åt. Ett exempel på detta är hur man kan se trädgården som enbart en företeelse som 

åsyftar att skänka en estetiskt tilltalande upplevelse – att skänka ögat en skönhetsupple-

velse – och i det perspektivet är det bakomliggande skönhetsidealet centralt. Skönhets-

idealet kan berätta något om skaparen, men också om samtiden – vad som betraktades 

som vackert kontra fult. Därav ställer jag mig följande frågor: vilka syften har Abelins  

trädgårdar? Vilka orsaker finns det till deras skapelser? 

Abelins trädgårdsskrifter rör olika trädgårdar i samhället där torpar-, koloni-, villa- 

och herrgårdsträdgården är de centrala trädgårdarna som han skriver om. Vid sidan om 

dessa finns det även trädgården inomhus – i krukor och vaser. Eftersom trädgårdarna 

omfamnar så många spektrum av samhället uppställer jag följande frågor: Är det möjligt  

att se de enskilda trädgårdsframställningarna som delar av ett större program? Kan 

trädgårdarna ses som en metafor för samhället, där hans enskilda idéer kan ses som en  

del i ett större system?

Ett av de primära syftena är att återknyta Abelins tankegångar till modernitetens pro-

blem och därmed ställer jag följande frågor: Hur förhåller sig Abelin till modernitetens  

problem? Anmodar han några konkreta lösningar, och hur bör dessa i så fall verkstäl-

las?

1.2 Disposition

Uppsatsen är strukturerad i tematisk ordning. I det inledande kapitlet  Trädgårdens 

mästare ges en kortfattad biografisk genomgång av Rudolf Abelin. I nästföljande kapi-

tel Unionskrisen kommer Rudolf Abelins skrift På sluttande plan: Politiskt-sociala tan-

kar, från 1905, att behandlas. Därefter följer kapitlet  Moderniteten  där problematiken 

rörande industrialismens inverkan på människan i moderniteten kommer belysas. Ut-

ifrån den kontexten kommer Rudolf Abelins idéer om människan och staden att belysas. 

I det fjärde kapitlet, Hemideologi och trädgården, knyts diskussionen om stadens inver-

kan på människan till jordbrukets och naturens inverkan på människan. Egnahemsrörel-

sen och dess hemideologiska idéer utgör grundvalen för kapitlet, och dessa jämförs se-
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dan med de hemideologiska inslagen i Abelins skrifter.  I det avslutande kapitlet,  En 

modell för samhället, är sekelskiftets kolonirörelse föremål för undersökning. Koloni-

trädgården återknyter till tidigare kapitel och här görs en komparation mellan Abelins 

plan över koloniträdgården och samtidens diskussion rörande koloniträdgårdarna. Upp-

satsen avrundas med en slutsats där jag presenterar svaren på problemformuleringarna 

och diskuterar resultaten.

1.3 Källmaterial och metod:

Det huvudsakliga primärmaterialet består av artiklar, broschyrer och böcker skrivna av 

Rudolf Abelin mellan åren 1889-1915. Det totala sidantalet från dessa skrifter är en bit 

över 1000 sidor, och samtlig material som används i uppsatsen är från den första uppla-

gan. Merparten av Abelins författarskap sträcker sig inom ramen för vad som skulle 

kunna kallas för trädgårdsodlingshandböcker – såkallade mönsterböcker. Med det me-

nas att de mer eller mindre handlar om hur man praktiskt bör sköta sin trädgård – hur 

man skall disponera sin trädgårdslott, vilka växter som bör väljas och hur arbetet bör 

utföras för att nå fram till bästa resultat. Böckerna som jag kategoriserar till mönster-

böcker är  Den mindre trädgården: en bok för täppan och torpet  (1902),  Trädgården 

inomhus - i krukor och jord, i glas och vatten: en bok för kvinnan och hemmet (1904), 

Koloniträdgården: en bok för stadsbor och industrisamhällen  (1907) och  Herrgårds-

trädgården: en principbok om och för de större trädgårdarna på landet (1915).

Abelins övriga skrifterna tar upp andra ämnen som är mer eller mindre avskilda från 

trädgårdsskötsel. På sluttande plan: politiskt sociala tankar (1905) är, såsom titeln an-

tyder, en samtidsanalys av det politiska, och sociala klimatet i Sverige vid tiden för uni-

onskrisen 1905.  I  Dagboksanteckningar  från mina resor: reseberättelse  afgifven  till  

Kongl. Landtbruksstyrelsen (1896) skriver Abelin om sina studieresor till  olika träd-

gårdsodlingar i Europa, men den behandlar även Abelins upplevelser av Europas olika 

kulturer och städer. Även Abelins artikel Kvinnan och trädgården (1890) från tidningen 

Dagny kommer att behandlas.

Rudolf Abelins författarskap fortsätter på 1920-talet då han ger ut två skrifter mellan 

åren 1924-26. Dessa är  Föreningen Norrvikens trädgårdar: årsskrift  (1925 och 1926-

27) och där ägnar Abelin ett stort utrymme åt att beskriva sin uppväxt och grundandet 
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av Norrvikens trädgårdar. Skrifterna ger en god inblick i Abelins egen betraktelse av sitt 

liv och leverne före, och kring sekelskiftet.

Brev och liknande skrivelser av Abelin har jag funnit, men dessa är ej särskilt omfat-

tande. Främst rör det ett brev vid Lunds universitetsbibliotek, och några nyfunna brev ur 

föreningen Gamla Båstads arkiv. Dessa är ännu ej kartlagda, men det rör sig om skrivel-

ser till Ludvig Nobel3 som denne sedan har sparat i sitt personliga arkiv. 

Sekundärlitteraturen består av avhandlingar inom områdena: idé- och lärdomshisto-

ria, historia och etnologi. Sekundärlitteraturen skall skapa en kontextuell ram för ur vil-

ken olika diskurser skall synliggöras för att skapa komparationsmöjligheter med Abelin. 

Härnäst följer en kort introduktion till de viktigaste sekundärlitterära verken för under-

sökningen.  Det fosterländska hemmet,  av historikern Nils Edling,  är  om möjligt  den 

viktigaste källan för uppsatsen, då den belyser hemideologin under sekelskiftet och de 

problem som frambringades av moderniteten. Etnologen Magnus Bergquists En utopi i  

verkligheten behandlar koloniträdgårdarnas framväxt och problematik vid sekelskiftet. 

Den utställda världen, av idéhistorikern Anders Ekström, beskriver hur sekelskiftet såg 

på moderniteten med fokus på industrialismen och urbaniseringen. I  Förnuftskampen 

skriver idéhistorikern Mats Persson om Vitalis Norström och dennes kulturkritik av se-

kelskiftet – masskulturen. Kulturkritiken kompletteras med  Humanismens kris  av idé-

historikern Jonas Hansson.  Harald Hjärne och konservatismen av idéhistorikern Nils 

Elvander  behandlar  politikens  utveckling  kring sekelskiftet  och  belyser  bland annat. 

unionskrisen ur ett antal synvinklar. Martin Stolares  Kultur & natur: Moderniserings-

kritiska rörelser i Sverige 1900-1920 ligger till grund för en del resonemang om moder-

nitetsbegreppet och reformrörelserna.

För att uppnå syftet om större förståelse för hur Abelin såg på sin samtid och framtid, 

och relationen till sekelskiftets politiska och sociala debatt, behövs en balanserad metod. 

Abelins texter och deras idéer är centrala för förståelsen av hur han uttryckte sig, men 

utan en stabil kontextuell ram är värdet inte särskilt stort. 

Den  metod  jag  finner  fruktsam  är  diskursanalytisk  inspirerad.  Det  finns  en  rad 

diskurser i Abelins texter – såsom familjen, kvinnan och uppfostran – som kan anknytas 

till trädgården och samtiden. Genom att studera hur Abelin beskriver de olika diskur-

serna så kan de relateras till liknande diskurser i samtiden. Om Abelin anser att trädgår-

3 Ludvig Nobel var brorson till Alfred Nobel, och stor entreprenör i Båstad.
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den är central för barnets fostran, så blir diskursen för samtidens olika uppfattningar om 

barnuppfostran centralt  för att se hur Abelin förhåller  sig till  samtiden.  Jag kommer 

också att betrakta hemideologin som en diskurs, då man kan se den som ett sammansatt 

system där olika värderingar värdesätts framför andra beroende på vem, eller vilka, man 

väljer att studera. 

1.4 Forskningsöversikt

Den forskning som behandlar Rudolf Abelin och hans trädgårdar är av varierande kva-

litet. I de flesta fall uppvisar den stora luckor i förståelsen av hans litteratur, ingen eller 

bristande återkoppling till korrekt kontext och ofta förekommer ett stort urval av materi-

alet. För att skapa en bättre ordning har jag delat upp den tidigare forskningen i tre kate-

gorier; akademisk, Norrviken och övrig.

Den första kategorin består av tre akademiska uppsatser från Landbruksuniversitetet i 

Alnarp och Nils Edlings avhandling Det fosterländska hemmet. I den första uppsatsen, 

Vattenträdgården i Norrvikens Trädgård, presenterar Sabina Nielsen en plan för träd-

gårdarna, och idéerna om planen hämtar hon från bägge utgåvorna av Norrvikens träd-

gårdar årsskrift. Publikationer före, eller efter, årsskrifterna finns inte med i uppsatsen, 

även om de skulle kunna utgöra komplement för förståelsen av Abelins trädgårdar. Den 

andra uppsatsen är Johannishusparken av Karharina Henriksson, och bygger på Abelins 

verksamhet i Johannishusparken.  Informationen hämtar hon främst  från  Svensk träd-

gårdskonst (2000) men även några referenser kommer från  Herrgårdsträdgården. Ef-

tersom den senare boken skall ses i ljuset av hans tidigare publikationer så saknas kor-

rekt kontext till idéerna. Den tredje och sista akademiska uppsatsen om Abelin är Sture-

holm av Åse Brunnström, och behandlar hur Stureholms herrgårdsträdgård reformera-

des med utgångspunkt ur Abelins skrift. Här är referenserna många till Herrgårdsträd-

gården och Brunnström anknyter till de historiskt relevanta idéerna om trädgårdarna – 

vad de egentligen representerar, och vilket deras syfte är. I  Det fosterländska hemmet 

dyker Abelin upp i olika sammanhang, i kontext av hemideologin. Även om det sker i 

en bra kontext, så är presentationen väldigt liten och består mest av citat från några av 

hans böcker. Dock är det intressant, för Edling tillskriver Abelin en roll som socialkon-

servativ.4

4 Edling. s. 358.
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Den andra kategorin består av skildringar som är förknippade med utvecklingen av 

Norrvikens  trädgårdar  från  början  av  2000-talet  och  fram  tills  idag.  Den  första 

undersökningen är skriven av Ulf Nordfjell 2001. På anmodan av Båstads kommun har 

han författat  en utvecklingsplan för Norrvikens trädgårdar.  I  utvecklingsplanen läggs 

stor vikt vid Abelins tankegods och idévärld, i  och utanför kontexten av Norrvikens 

trädgårdar. Nordfjell använder den mesta av litteraturen som Abelin publicerat vid se-

kelskiftet för att beskriva honom som person, och vilka idéer han hade om trädgården. I 

en reflekterande del skriver Nordfjell att ”det fanns ett starkt inslag av socialt patos och 

fostran i Abelins syn på trädgårdens roll”5 och det är en tanke han sedan återknyter till 

Ellen Keys och paret Myrdals samtidsreflektioner. Uppfostran och folkbildning de två 

centrala idéer som Nordfjell återknyter till Abelin. Överlag är det en framställning som 

visar hänsyn till  samtidskontexten och de konkreta skrifterna.  Dock har det skett  ett 

medvetet urval då alla texter nämns förutom På sluttande plan, som visserligen inte har 

med  trädgården  att  göra  men  den hänger  å  det  starkaste  samman med  hans  övriga 

litteratur. Den andra skriften kommer från bolaget NTAB (Norrvikens Trädgårdar AB) 

som har hand om Norrvikens trädgårdar. I deras skötselplan från 2008 presenteras en 

bild av Abelin som hämtar mycket av sitt stoff från Nordfjells redovisning, men väljer 

också att utelämna mycket. Texten är skriven för att definiera arvet från Abelin, så att 

det  kan  utgöra  en  grundval  för  utvecklingen  av  trädgårdarna.  Abelin  beskrivs  som 

”folkbildare”  och  ”kraftfull  inspiratör”  och  det  återknyts  till  hur  man  skall  betrakta 

trädgårdarna –som ”pedagogiskt material”.6 Formuleringarna sker helt utan referenser 

till någon av hans böcker eller andra publicerade skrifter. Där Nordfjell använder sig av 

kontexten för att beskriva uppkomsten av tänkandet har man valt att lösgöra idéerna 

från kontexten och omformulera tankarna så att det blir relevant för utvecklingen av 

trädgårdarna.

Övrig  forskning  består  av  två  skrifter,  där  den  ena  är  en  översikt  av  svenskt 

trädgårdskonst och den andra en hyllning till  Rudolf Abelin.  Svensk trädgårdskonst  

under fyrahundra år (2000) skildrar trädgårdsutvecklingen i Sverige, med perspektiv 

från landskapsarkitekter, trädgårdshistoriker och konstvetare. Ett kapitel är ägnat åt Ru-

dolf Abelin, och det är författat av landskapsarkitekten Waen Kolbjörn. Kolbjörn skri-

ver om den trädgårdsvetenskapliga utvecklingen vid sekelskiftet, med trädgårdsprojekt i 

5 Nordfjell, Ulf. Norrvikens trädgårdar Båstad: utvecklingsplan. 2001. s. 9
6 Ericsson, Gunnar. Skötselplan för Norrvikens trädgårdar. 2008. s. 4-5
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städerna och utvecklingen av herrgårdsträdgårdar. I den kontexten finns Abelin, en man 

som, enligt Kolbjörn, med nästan religiös iver predikade om trädgårdsodlingen.  Som 

referens använder han sig primärt av årsskrifterna från 1924-27, men han skriver också 

om idéerna från tidigare böcker. Fokus sätts på idéerna om trädgårdens betydelse för 

folkhushållning,  och dess betydelse för fostran av människan:  ”den goda människan 

fostrades på landet och helst på en herrgård”.7 Abelin omnämns som värdekonservativ, 

att han inte ville inse att herrgården hade förlorat sin samhälleliga ekonomiska och kul-

turella  status.8 Forskningen  som  Kolbjörn  har  genomfört  sätter  in  Abelin  i  en 

trädgårdshistorisk kontext, som gör att han framstår som allmänt konservativ i fråga om 

värderingar och stilar.  Fokus sätts återigen på  Herrgårdsträdgården och ingen större 

tanke läggs på böckerna som lett fram till den. Den sista boken i denna forskningsöver-

sikt är Norrvikens själ (2006) och den är skapad till 100-års jubileet av Norrvikens träd-

gårdar. Boken består av artiklar skrivna av olika personer – från journalister till träd-

gårdsarkitekter och en docent i litteraturvetenskap (Ingrid Björkman). Boken skapar en 

överblick över utvecklingen av Norrvikens trädgårdar, Rudolf Abelins personlighet och 

hans böcker. Några artiklar ställer Abelin i relation till Arts & Craftsrörelsen, och i för-

ordet skriver Ingrid Björkman att ”Rudolf Abelin tillhörde den radikala svenska kultur-

eliten som anammade Arts & Craftsrörelsens estetik och sociala engagemang”9. Dock är 

det moment i boken som gör mig skeptiskt. I ett kapitel, av Christel Kvant, finner jag att 

längre stycken är direkt kopierade från Nordfjells utvecklingsplan från 2001, men sak-

nar referens till honom. Många av Abelins publicerade verk behandlas också i de olika 

artiklarna, men På sluttande plan: Politiskt-sociala tankar finns inte med.

Det aktuella forskningsläget för Rudolf Abelin kan summeras till att det är väldigt 

fragmentariskt, och att mycket av det som genomförts har skett i relation till problema-

tiken rörande finansieringen och utvecklingen av Norrvikens trädgårdar – med konse-

kvensen att idéer från hans böcker, om uppfostran och liknande, inte placeras i korrekt 

kontext. Genomgång av hans litteratur har gjorts i varierande storlekt, men skrifterna 

sätts inte i relation till varandra, som delar av en större helhet.  Forskningen är också 

väldigt snarlik, från citat, mantran och urvalet av böcker. Det finns, såvitt jag vet, ingen 

som har behandlat På sluttande plan: Politiskt-sociala tankar. Eftersom den inte är svå-

7 Andersson, Thorbjörn. Svensk trädgårdskonst under fyrahundra år. 2000. s. 141
8 Ibid. s. 14
9 Björkman, Ingrid, ”Förord” i Norrvikens själ, 2006. Red. Björkman, Ingrid. s.9
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rare att få tag på än övriga böcker, och i kombination med likartade forskning, leder det 

till en tendens att man återanvänder tidigare forskning och inte går direkt till primärma-

terialet. Den politiska skriften är, för mig, en av huvudnycklarna för att uppnå förståelse 

för det som skrivs i övrig litteratur, och för att placera in honom i relation till en större 

idévärld.

1.5 Avgränsning och urval

Eftersom uppsatsen består i att analysera Rudolf Abelin författarskap, och hemideolo-

gin, så blir de styrande för en avgränsning i uppsatsens tidsomfång. Egnahempolitiken 

framträder under 1880-talet och där börjar även undersökningen, och Abelin publicerar 

sin första skrift 1889. Egnahempolitiken fortskrider fram till  andra världskriget,  men 

undersökningen sträcker sig enbart till 1915 – då Abelin publicerar sin sista bok. Brev 

och liknande skrivelser  kommer  ej  att  ingå i  uppsatsen,  då dessa har  varit  av ringa 

intresse i de fallen jag har funnit brev.  Ett urval av litteratur publicerad av Abelin under 

perioden har också skett, och detta för att begränsa undersökningens storlek. De böcker 

av intresse som jag har exkluderat är:  Villaträdgården: en bok för sommarställen och 

stadsgårdar10 (1903), Lekstugans trädgård : en sommarbok för ungdom och smått folk11 

(1906).  Litteratur  som valts  bort  för  att  de  faller  utanför  undersökningens  syfte  är: 

Privatträdgårdens kalender : En minnesbok för icke-fackmannen (1911), Om frukt och 

fruktträdsodling på fritt land : en handbok för Sveriges fruktodlare (1906).

10 Villaträdgården tillför ingenting av större värde, som inte redan framkommer av övrig litteratur, och 
därav har jag valt att exkludera den för att begränsa antalet sidor.
11 Lekstugans trädgård är en skönlitterär bok som jag gärna hade valt att ha med i undersökningen för att 
den har sin egen genre. Av tidsbrist, och i likhet med Villaträdgården, så dyker bokens generella budskap 
upp i övrig litteratur – även om den här antar en annan form, och riktar sig till ungdomar.
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2. Trädgårdens mästare

Det är färg, det är liv, det är rörelse och sång i min japanska trädgård. Det är något för den annars allt-

för döda, svenska trädgården att modellera sig på, det är någon som skänker en enhet, oskyldig, men 

djup och ädel livsglädje. Och det behöver jazzens och sinnlighetens tidevarv alltför väl – till omväx-

ling.12

Ovanstående citat är väldigt karaktäristiskt för Rudolf Abelins författarskap, då det in-

korporerar idén om trädgården i förhållande till samtida föreställningar om livet – ”jaz-

zens och sinnlighetens tidevarv”. Livet handlar om att skapa balans, en form av yin och 

yang, där trädgården, yang, skall väga upp för samhällets brister, yin. Fastigheten ”Lilla 

Båstad” köper Abelin 1906, och det är där han påbörjar anläggandet av trädgårdarna 

som kom att bli Norrvikens trädgårdsanläggning. I en tillbakablick av sitt liv skriver 

Abelin att ”skriva boken om Norrviken, utan att bilägga några ord om mig själv, vore ej 

rätt. Så oupplösliga äro vi knutna till varandra”13. Trädgårdsanläggningen utgör defini-

tivt ett klimax i hans karriär som trädgårdsmästare, men det finns mer i personen Abelin 

är vad Norrviken kan förmedla.

Den 30:e maj 1864 föddes Rudolf, Zacharias, Abelin i Malmö. Släktnamnet Abelin 

har anor tillbaka till  1600-talet  då det antogs av kyrkoherden Hans Mattson i Karls-

hamn. Den närmaste släkten till Abelin bestod av bland annat farbröderna jägmästare 

Zacharias Abelin och den kända professorn i medicin; Hjalmar Abelin. Även Rudolfs 

far, Gustaf Abelin (1819-1903) var allmänt känd genom sitt arbete för den svenska för-

svarsmakten. Han gjorde tidigt en militär karriär och blev 1871 generallöjtnant, och året 

därpå blev han generalbefälhavare över Sveriges 2:a, av totalt 6, militärdistrikt. Gustaf 

Abelin var också delaktig i försvarsutskottet under 1870- och 1880-talet, och blev Sera-

fimerriddare 1886. Far till de tre nämnda bröderna var far till Linköpings borgmästare 

Zacharias Abelin.14

Med släktens bakgrund är det inte så konstigt att Rudolf Abelin, vid en ålder av 20, 

påbörjar universitetsstudier. Mellan 1884-85 studerade Rudolf Abelin latin, historia och 

statskunskap i Uppsala. Enligt Carl Forsstrand, i Svenskt biografiskt lexikon, tvangs han 

avbryta sina studier i Uppsala till följd av en obotlig ögonsjukdom.15 Sjukdomen leder 

12 Årsskrift Föreningen Norrvikens trädgårdar: 1925, Red. Abelin, Rudolf. 1925 s. 138
13Årsskrift Föreningen Norrvikens trädgårdar: 1925, Red. Abelin, Rudolf. 1925 s. 15
14 Dahl, Thorsten. Svenska män och kvinnor: Biografisk uppslagsbok. 1 A-B. s. 1-2.
15 Forsstrand, Carl. Svenskt biografiskt lexikon. Abelin - Anjou. s. 9
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dock inte till att Abelin ger upp sina studieplaner, utan de fortsätter 1885-87 i Köpen-

hamn, vid Rosenborgs slottsträdgård. Skillnaden mellan utbildningarna ligger i att Abe-

lin nu inte längre studerar humaniora, utan utbildas i trädgårdsskötsel. 1925 kommente-

rar Abelin sin yrkesval med följande formulering: ”den rätt allmänna uppfattningen, att 

jag drivits till  valet  av trädgårdsyrket,  därför att mina ögon ej tilläts något annat, är 

emellertid  grundligt  falsk.  Mitt  yrkesval  kom av  inre  kallelse  och  en  fullt  naturlig 

håg”16. Intresset för trädgårdskonsten fick han, enligt egen utsago, i tidiga år från sin 

morfar, Linköpings stadsläkare Johan Gustaf Lodin. Abelin beskriver att konsten froda-

des i morfaderns hem, och det verkade uppfostrande för honom.17 

Efter studierna i Köpenhamn anlägger Abelin sin första trädgårdsanläggning; Norrvi-

ken utanför Norrköping. I den anläggningen anlade han bland annat frukt- och vinod-

lingar. Under 1890-talet fram till 1910-talet företar Abelin många studieresor i Europa 

där  han  besöker  trädgårdar,  parker,  fruktodlingar  och  marknader.18 Sammantaget 

publicerar han 11 skrifter mellan 1896 och 1915, och perioden efter utkommer ett antal 

av de i nya upplagor med jämna mellanrum. 

Den andra skriften han får publicerad är Fruktodlingsfrågan 1899 och dess syfte var 

att beskriva den stora debatt som inletts genom hans föredrag under slutet av 1890-talet, 

och även att ge svar på tal för de personangrepp som riktades emot honom. I Carl Fors-

strand debatten på följande vis: ”Mot slutet av 1890-talet uppträdde han i föredrag och 

skrifter såsom reformator inom fruktodlingen; hans angrepp mot de svenska trädsko-

lorna  och  trädgårdsundervisningen  föranledde  häftiga  strider  och  mycken  polemik  i 

pressen”. Abelin ansåg att den svenska trädgårdsundervisningen inte var tillräcklig, och 

att det vore en vinst att använda utländska fruktträd istället för svenska.19 Mothugget 

från den svenska trädgårdsfakulteten låter sig inte väntas, utan under ett års tid skrivs 

det otaliga insändare om hans påstådda påhopp på den svenska fruktodlingen och det är 

han som person som är måltavla.  Stockholms Gartnersällskap skrev bland annat föl-

jande:

Sällskapet antog en derjemte en resolution, som gick ut på att i svenska trädskolor upp-
draga fruktträd äro i alla afseenden bättre för plantering i vårt land är från utlandet im-

16 Årsskrift Föreningen Norrvikens trädgårdar: 1925, Red. Abelin, Rudolf. s. 21
17 Ibid. s. 18-19
18 Forsstrand, Carl. Svenskt biografiskt lexikon. Abelin - Anjou. s. 9
19 Abelin, Rudolf. Fruktodlingsfrågan 1899: en återblick, ett önskemål. 1900. s. 15
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porterade.  Direktör  Abelins  beteende  stämplades  enhälligt  som  ett  ”opatriotiskt  och 
oförsynt tilltag”.20

Ytterligare ett exempel är en artikel med rubriken ”Protest” som är undertecknad av 

bland annat Axel Pihl (Svenska trädgårdsföreningen) och Gustaf Gösta Tamm (jord-

bruksminister 1905). I den artikeln skrivs följande: ”Vi beteckna edra […] anförda ut-

talande såsom förvillande för allmänheten, icke öfverensstämmande med sanningen och 

allra  minst  såsom patriotiska”21.  Abelins  svar på artikeln  blir  följande:  ”Hvad angår 

tillvitelsen för bristande patriotism, må den stå för eder egen räkning. Att förorda en i 

allmänhet undermålig vara, endast derför att den är svensk, är en patriotism, som jag 

åtminstone ej förstår. Dess namn borde vara något annat”22

Det är i svallvågorna  av debatten som Abelin på allvar börjar att skriva sina hand-

böcker i trädgårdsodling, och andra ämnen. En samtida redogörelse av Abelin går att 

finna i Östgötaposten 1907, där journalisten gör en jämförelse mellan Abelin och en av 

de mest drivande egnahemsförespråkare Per Jönsen Röisiö.

Hvad P. J. Rösiö är för jordbruket torde Rudolf Abelin kunna sägas vara för trädgårds-
skötseln. De äro hvarandra lika däri, att de med en lefvande och värmande entusiasm på-
peka, hvad en odling i mindre skala kan ge och hvad den betyder; båda göra det också på 
ett verkligt populärt sätt, på samma gång underhållande och undervisande.23

Rudolf Abelin driver Norrvikens trädgårdar fram tills 1940-talet, men på grund av hårda 

vintrar tvingas han att göra sig av med trädgårdsanläggningen, och rederi AB Nordstjer-

nan tar över ansvaret. Trots ägandeskifte får Abelin vara kvar på Norrviken fram till sin 

död 1962, och även därefter då gravsättningen ägde rum på området.

Historien om Rudolf Abelin är ett drama av allra högsta kaliber, då hans passion för 

trädgårdarna är av sådan karaktär att den omfamnar hela hans personlighet. Dock kom-

mer hans passion, eller livsglöd, att komma till uttryck i andra sammanhang än trädgår-

den. Nästföljande kapitel  kommer att behandla Abelins förhållande till  den i Sverige 

pågående unionskrisen vid sekelskiftet.

20 Ibid. s. 24
21 Ibid. s.24
22 Ibid. s.24
23 ”Nyutkommen litteratur”. Östgötaposten, 10/5 1907, s. 5. 
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3. Unionskrisen – en översikt

Upptakten till det som kom att bli unionsupplösningen 1905 påbörjades redan på 1880-

talet  då Norges kamp för parlamentarismen inleddes.  Den inledande striden kom att 

handla om kungens vetorätt. Det norska stortinget ville införa att kungen enbart hade 

suspensiv vetorätt, men Oscar II var oböjlig på denna punkt. Han ville behålla sitt ab-

soluta grundlagsveto, och fick även stöd av de svenska statsråden i denna fråga. 1884 

tvingades kungen att ge upp striden, och därmed hade parlamentarismen gjort sitt intåg i 

Norge.24 Unionskonflikterna kommer sedan att avlösa varandra under åren fram till upp-

lösningen, och i Sverige debatterar olika högerfallanger för hur man skall lösa frågan. 

Den svenska konservatismen delas upp i två läger till följd av unionsfrågan. Den ena 

sidan intog en ultrakonservativ, nationalistisk inriktning och förespråkade en nationalis-

tisk unionspolitik. Dess stora företrädare, och ideolog, var Rudolf Kjellén. 25 Kjellén var 

en person som ville väcka en folklig nationalkänsla och 1896 publicerar han en artikel, 

som kortfattat  visar hans inställning.  Artikeln behandlar den svenska nationalkänslan 

och varför den är i ett försvagat tillstång. Kjellén lägger fram tre argument för varför det 

har inträffat: (1) freden har verkat förslappande och haft ett söndrande inflytande, den 

ökade (2) invandringen av utlänningar utan förståelse för de nationella minnena och (3) 

folkomflyttningen har lett till ett främlingskap inför den svenska naturen.26 

Motpolen till  den ultrakonservativa fallangen bestod av moderatkonservativa,  som 

var  mer  liberala  och reformvilliga.  Deras stora  representant  var Harald Hjärne.27 På 

många sätt är Hjärne motsatsen till Kjellén, då han intar en mer saklig och realistisk 

inställning  istället  för  den  propagandistiska.  Sveriges  trygghet  var  det  viktiga  för 

Hjärne, och det gällde för Sverige att inta en försiktig position för att undvika utländsk 

inblandning i konflikten. En väpnad konflikt var otänkbar för honom, i alla fall ett krig 

på initiativ av Sverige.28 För Kjellén var krig inte otänkbart under 1890-talet utan han 

ansåg att en demonstration av Sveriges militära makt var den enda utvägen för att få en 

fredlig lösning på unionsfrågan.29

24 Elvander, Nils. Harald Hjärne och konservatismen. 1965. s. 185
25 Ibid. s. 251
26 Ibid. s. 236
27 Ibid. s. 251
28 Ibid. s. 254-255
29 Ibid. s. 237
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När unionen väl upplöses 1905 är Kjelléns retorik en annan. Den folkliga stämningen 

är inte mogen för att göra några större åtgärder – krig är alltså inte tänkbart. Felet ligger 

hos den egna nationen, det är den ”som är sjuk i hjärtat, så att den icke vet vad den gör 

och låter”.30 Det var dock inte alla som intog den ställningen, utan Carl Axel  Reuter-

skiöld skriver i ett brev till Aftonbladets redaktör Vilhelm Lundström:

Jag går i kornisk vrede och bedrövelse över dekadensen i Sverige och fräckheten i Norge. 

Och nu Din egen tidnings ledare i lördags! Att Du inte kan se, att krig borde önskas, att 

krig är det enda som numera kan rycka upp och ena ett av fred försoffat folk! Jag vill 

krig, men det går inte – Gud bättre – det går inte, om inte Norge anfaller. Och mitt sista 

hopp är nu ett norskt anfall. Låt oss ändå göra vad vi kunna för att framkalla ett sådant!31

Debatten rörande unionsfrågan, som pågått i decennier, kommer nu också att få ytterli-

gare ett språkrör, och denna gång är det en trädgårdsmästare som håller i pennan.

3.1 Unionsupplösningen och Abelin

Året är 1905 och i Sverige är det hätsk stämning efter att norrmännen brutit sig loss ur 

unionen. Åsikterna gled isär om vad som skulle göras – en del manade till försoning 

med norrmännen och andra såg krig som enda utvägen. Vid tiden för krisen sitter Ru-

dolf Abelin i goda vänners sällskap och diskuterar tidens heta fråga. Vännerna är av 

åsikten att huvudansvaret för krisen borde tillförskrivas norrmännen, men trädgårdsdi-

rektör Abelin är av en annan åsikt; huvudparten av ansvaret måste tillförskrivas svens-

karna, för det är det svenska samhället och den svenska ”slappheten” som tillåtit upp-

lösningen. Under diskussionen får Abelin förfrågan om att skriva ned sina idéer, och 

resultatet utav det blir den 56 sidor långa broschyren: På sluttande plan: Politiskt-soci-

ala tankar. 32

Broschyren består av sex kapitel, med förord och slutord. I broschyren förklarar han 

systematiskt vilka områden i det,  samtida,  svenska samhället som han anser vara fe-

lande, och som bär det slutgiltiga ansvaret för unionsupplösningen. Abelin presenterar 

också idéer om hur man skall lösa samtidens problem, och förklarar hur utvecklingen 

annars kommer att sluta. Nedan kommer dessa idéer presenteras utefter följande katego-

30 Ibid. s.250
31 Ibid. s.250-251
32 Abelin, Rudolf. På sluttande plan. 1905. s. 3-4
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rier: regeringskritik, uppfostran, arbetsvärde, och slutligen kapitalism. Därefter kommer 

slutorden i broschyren att presenteras.

Regeringskritiken som går att utläsa ur broschyren bottnar i feghet, Abelin anser att 

den svenska regeringen under de senaste 25 åren har varit feg. Regeringens feghet har 

resulterat i att man inte enbart överlåtit ”initiativet till riksdagen, utan också låta den-

samma utarbeta grunderna för verkställandet”.33 Riksdagens inflytande ser Abelin som 

negativt och gör en parallell till 1700-talets Sverige: ”skulle konsekvenserna nu blifva 

desamma som då, torde vi snart stå inför riksdagens majestät, inför en regerande riksdag 

med alla de därmed oundvikliga partifejderna. Detta är utan tvifvel icke blott en olycka, 

utan en betydande fara”.34 Den stora faran ligger i partifejderna, och att den skulle verka 

hämmande för  utvecklingen.  För att  lösa regeringsproblemet  anser  Abelin  att  det  är 

nödvändigt att återinföra karaktärerna i politiken igen, det krävs ”en kraftig hand vid 

styret, af en politisk karaktär, mäktig af impulser och fylld af ärlig vilja att häfda sin 

mening”.35 Den rådande politiken är karaktärslös, saknar initiativ och politikerna väljer 

allt  som oftast  att  vända kappan efter  vinden.  Ifall  någon skulle  gå emot  strömmen 

stämplas  de  som tokiga  och  likställs  som en  ”Don  Quixote”.36 Abelin  ser  det  som 

motsägelsefullt, eftersom det är karaktärerna som har varit den drivande kraften i alla 

tider: ”det en obestridlig sanning, att det är just de enskilde, modige, sin öfvertygelse 

osvikligt  hängifne  andarne,  som  i  alla  tider  fört  mänskligheten  framåt  och  icke 

milliarderna medelmåttiga själar”.37 Rudolf Abelins kritik av regeringen bottnar främst i 

att han ser regeringarna som svaga, att  de saknar karaktärernas energi, drivkraft och 

initiativförmåga  för  att  föra  en  ordentlig  politik.  Istället  har  riksdagen  och  dess 

partifejder fått större inflytande – och det är något som har skadat Sverige.

Karaktärernas kvävande i samhället är något som Abelin härleder till uppfostran i 

samhället. I de svenska hemmen får de unga tidigt lära sig hur de skall vara som männi-

skor: ”sådan måste du blifva, ty så är X’ gosse”.38 Vid sidan om hemmet är det skolan 

och utbildningsväsendet som har en negativ inverkan på karaktären då de verkar ”förk-

väfvande af allt, hvad vi äga individuellt och orginellt”.39 Abelin menar att individen 

33 Ibid. s. 16
34 Ibid. s. 16-17
35 Ibid. s. 16-17
36 Ibid. s. 18-19
37 Ibid. s. 18-19
38 Ibid. s. 20
39 Ibid. s. 21
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förvanskas i samtiden och att människan ”fostras till att blifva nervösa och lögnaktiga 

samt  slappa  och  dåliga  arbetare.”40 Uppfostran  är  alltså  starkt  förknippat  med 

arbetsmoralen, så om uppfostran av medborgarna felar så kommer det också att leda till 

att de blir sämre arbetare. Abelin anser att samtiden är för fokuserad på utbildning, när 

den istället borde fokusera på det praktiska arbetet för att stärka ekonomin, och därmed 

nationen i sin helhet.

Lärdomshögfärden är nationens tyrann, som suger dess märg och tömmer dess visthus, 

allt under det att vårt praktiska lif försmäktar och suckar efter armar. I vår förnämhet och 

andliga storhet glömma vi, att det praktiska arbetet och det materiella välståndet bilda 

grundvalen för nationens fria existens.41

Att uppfostran främst bör leda till bättre arbetare är något som främst anknyts till poj-

kar/män. Men det är inte enbart deras uppfostran som felar, utan det gäller även flick-

orna/kvinnorna:

Gudbevars, den svenska kvinnan kan främmande språk, pianotraktering, ofta litet bokfö-

ring och det ytliga af ett manligt yrke m. m., men hon står främmande för sin egen kropp 

och dess vård under skiftande förhållanden, hon står oförmögen och ohågad framför allt 

till att sköta ett hem och dess ekonomi, och i oändligt många fall ser hon i sina barn en-

dast dockor, med hvilka hon kan leka allt fortfarande, just så som hon gjort under sina 

flickår. Hon förbiser, att hon här, i den husliga ekonomien och barnens fostran, har ett fält 

för verksamhet så stort, så rikt och så betydelsefullt att forska i och ägna sig åt, att hennes 

tid borde vara mer än upptagen häraf.42

De samtida kvinnliga emancipationssträvandena är något som Abelin inte kan se skall 

leda till något gott, eftersom de arbetar för ett ”högfärdens mål”, och skapar ”för båda 

parterna förödande och ruinerande konkurrens”.43 Istället för att kvinnan skall konkur-

rera med mannen, måste hon kanalisera sin energi mot hemmet för ”hemmet är samhäl-

lets hörnsten och på det unga släktets läggning och daning samt på allts och allas eko-

nomi beror landets framtid”.44 Samhällets uppfostran av goda arbetare och medborgare, 
40 Ibid. s. 21
41 Ibid. s. 22-23
42 Ibid. s. 23-24
43 Ibid. s. 23-24
44 Ibid. s. 23-24
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som leder till en starkare nation, måste komma ur moderligheten. Den ovanstående be-

skrivningen av hemmet och kvinnan härleds främst till de bättre förmedlade hemmen, 

men hos låginkomsttagare – arbetarklass – är situationen densamma. I arbetarfamiljen 

är det främst mannen som arbetar, och kvinnan skall vara hemma, ta hand om hushållet 

och uppfostra familjen; men Abelin frågar sig: ”Nå är hon det? Nej hon är tyvärr allt för 

ofta upptagen af grannhustrurnas 11-kaffe”.45 Uppfostran är en enda lång ond cirkel, där 

generationerna  uppfostras  med  dåliga  mönster  från  sina  mödrar:  ”De  hafva  lärt  sig 

skrifva […], räkna litet addition, rabbla staterna i Europa med deras hufvudstäder och 

hela ketekesen […] men litet hygien, vanlig renlighet och ordning, att koka mat och 

lappa kläder och att nöjaktigt sköta ett barn, det kunna de ingalunda, och det vilja de 

icke”.46 Faran med att individen fostras på fel sätt är inte enbart negativt för den ekono-

miska utvecklingen, utan den för även med sig en social oro. Skolan och hemmen sår 

”missnöje och dåliga egenskaper hos de unga, och i uppblåst, socialistisk nit göra allt 

för att vidga klyftan mellan klasserna.”47 En dålig uppfostran leder alltså till att stärka 

socialismen, och klasskillnaderna hotar att utvecklas till direkta konfrontationer: ”I den 

klass-strid, hvilken tyvärr nu ur de glöd som ursprungligen oförstånd och oförståelse å 

båda sidorna samlat, hotar att slå ut i förtärande flammor”.48 Lösningen på samtidens 

problem finns främst att finna i moderligheten, men det finns också en institution som 

Abelin betraktar som ett föredöme, och det är militären. Ett direkt exempel på god mi-

litär uppfostran ser Abelin i beväringstiden då den ”väcker hans tankar på disciplin och 

ordning”.49 Kampen  mot  socialismens  skall  ske  genom militären  och  officerskåren: 

”Måtte blott officerskåren icke endast i tid hafva ögonen öppna för, utan också tillräck-

lig myndighet att kväfva de socialistiska agitationsrörelser”50. Uppfostringsidealen som 

militären bär med sig är ordning och plikt, och det är enligt Abelin en ”allmänt närd 

önskan, utan hvad mera är, tusendes fasta hopp, att en fortsatt militär uppfostran åter 

hos nationen skall inplanta ordet plikt och dess tolkning”51. Sammanfattningsvis är Abe-

lins tankar om uppfostran starkt kopplat till  det goda hemmet och kärnfamiljen. Den 

samtida uppfostran felar, enligt honom, tack vare att kvinnan lyser med sin frånvaro i 

45 Ibid. s. 25-26
46 Ibid. s. 26-27
47 Ibid. s. 27
48 Ibid. s. 28
49 Ibid. s. 28
50 Ibid. s. 28-29
51 Ibid. s. 29
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hemmet och för att samhället är för fokuserat på teoretiska kunskaper. Det som måste 

ske är att kvinnan återtar sin plats som modern i familjen och därigenom stärker famil-

jen. Vid sidan om hemmet måste militären vara delaktig i uppfostran, för att fastställa 

värderingar om plikt och ordning. 

Nära förknippat med uppfostran var, som nämnts ovan, arbetsmoralen – det gäller att 

uppfostra goda arbetare, för att stärka nationen. Den samtida arbetsmoralen i Sverige 

beskriver Abelin på följande vis: ”Arbetets ära, arbetets glädje, arbetets välsignelse äro 

okända ord, eller på sin höjd tomma, intetsägande fraser. Ja, arbetet betraktas t. o. m. 

som en olycka, som med all gewalt måste undgås”52. I arbetet finns det alltså en ära, och 

glädje, men det är ingenting som samtiden uppskattar. Arbetets målsättning blir kon-

centrerade  till  ”ånghvisslan och vesperklockan,  som kalla  till  måltid  och hvila”  och 

”hvad jag egentligen uträttat halkar däremot fjäderlätt förbi”53. Det Abelin kritiserar är 

lönearbetet, att det enbart är lönen som är viktig i samtiden, och inte det arbetet man 

utför. Frågan om arbetet ligger nära kravet på kortare arbetsdagar, och det kommenterar 

Abelin  på  följande  vis:  ”Kunde  den  kortare  arbetsdagen  under  bibehållen  aflöning 

lämna samma effekt som den längre, då skulle helt visst ingen motsätta sig arbetstidens 

nedsättande – men sådan är ej pudelns kärna. Nej – som hittills – ökad lön och större 

fritid med minskade skyldigheter!”54. Abelins idéer om arbetet härleder främst till att 

han anser att det konkreta arbetet är viktigt, det är en välsignelse, men samtiden upp-

skattar inte arbetet utan där värdesätter man istället inkomsten och mindre skyldigheter.

En rörelse som är starkt förknippad med arbetet är socialismen. I tidigare stycken har 

Abelins förhållande till socialismen presenterats, och den ses av honom som ett av sam-

tidens stora problem. Problemet med socialismen, för honom, är hur den skapar en kon-

flikt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, och att det sedan får negativa följder för 

familjen. 

Hans [arbetarens] första mest framträdande behållning häraf blir en lefvande öfvertygelse 

om, att arbetsgifvare och arbetare äro födda till fiender, såsom hund och katt, och den 

andra synliga följden blir ett allt allmännare missnöje, som kulminerar i strejk och oan-

tagliga fordringar. Sin familj sätter han tanklöst på svältkost, och ju längre striden varar, 

52 Ibid. s. 32
53 Ibid. s. 32
54 Ibid. s. 33
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dess bittrare kännas dess verkningar för  både honom och den.  Hans missnöje  stegras 

också raskt, och han finner världen ond i alla riktningar.55

Socialismen har alltså nedbrytande effekter på arbetaren och hans närmaste omgivning. 

För att lösa samtidens problem med socialismen presenterar Abelin ett antal förslag. Det 

första rör fackföreningarna. Genom icke-socialistiska yrkesföreningar så ” bibehåller ju 

arbetaren  vid  hans  själfständighet,  vidgar  genom umgänget  med  andra  hans  arbets-

skicklighet och kan också – beroende på organisationen – blifva honom till  ett godt 

ekonomiskt  stöd i  stunder af  sjukdom och motgång”56.  Föreningen kan också sprida 

goda värderingar till  sina medlemmar genom att, till exempel, agera som nykterhets-

strävare. Om arbetaren bara kommer till insikt om att han, genom socialismen, enbart 

skadar sig själv så kommer han komma till insikt om ett bättre leverne. Ifall arbetaren 

har ett liv fyllt av plikt och ärligt arbete så kommer det att förädla arbetaren och för-

bättra  hemmiljön.57 Det  andra förslaget  för att  stävja  socialismen rör  rösträttsfrågan. 

Abelin konstaterar att socialismen använder rösträttsfrågan för att understödja missnöjet 

hos befolkningen, och därav anser han det nödvändigt att en allmän rösträtt måste infö-

ras: 

Den fara som feghet och skuggrädsla spårat rösträttens utsträckande – bland annat från 

socialismens sida – hör säkert närmast till hjärnspökena. Ty ju mindre missnöjet trycker 

individen, och ju mer han känner sin själfständighet och sitt människovärde betyda något 

och respekteras, ju mindre blir hans behof af att söka sin tröst i agitatorernas tveeggade 

tjänster och tal.58

Socialismen är alltså en rörelse som främst är negativ för arbetaren själv, den verkar 

degenererande på hans arbetsförmåga och gör honom misstänksam mot hela sin omgiv-

ning. För att lösa problemet måste rösträttsfrågan lösas, och fackföreningarna användas 

som ett medel för att stärka arbetarens position i samhället.

Kritiken av, det jag kategoriserar som, kapitalismen bottnar i en kritik av staden och 

stadsmiljön. Abelin menar att städerna har utvecklats inåt istället för utåt, att ”byggna-

derna hafva trängts samman och skjutit i höjden, medan allt gammalt och minnesrikt, 

55 Ibid. s. 34-35
56 Ibid. s. 36
57 Ibid. s. 36-37
58 Ibid. s. 40
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historiskt och estetiskt intressant, fått lämna sin plats för de nya hyreskasernerna”.59 Det 

kulturhistoriska värdet i städerna håller alltså på att försvinna tack vare att expansionen 

sker inåt. Abelin anser istället att man måste utvecklas utåt ”med smärre byggnader på 

bevuxna tomter, som kunde lämna beboarna någon känsla af ett eget hem” 60. Att bereda 

egna hem för medborgarna är något som också ”kommer uppskatta ur både ekonomiska 

och trevnadsmässiga skäl” 61. Problemet med städerna är alltså att de inte skapar någon 

trevnadskänsla, att medborgarna lever alldeles för kompakt, och stadens utveckling sker 

på bekostnad av kulturhistoriska värden. Städerna bör utvecklas utåt, för att skapa gla-

dare och mer ekonomiskt lottade hem.

I slutorden rundar Abelin av sina idéer om samtiden. Samhället kan te sig något dys-

tert, men Abelin menar att ifall man bara fokuserar på det goda så kan Sverige resa sig:

Så mycket godt och sundt finnes ännu kvar hos vår nation, att får blott allt det komma till 

sin fulla rätt, kan äfven för oss en pånyttfödelse ske, efter hvilken nationen så som en ny 

fågel Phoenix stiger fram ur slammet  och askan och målmedvetet och kraftfullt  följer 

pliktens och fosterlandskärlekens bud.62

Han gör en liknelse mellan Sveriges situation, och Tyskland under 1800-talet och skri-

ver ”tyskarne både vaknade och samlades i tid”. Därefter återknyter Abelin till unions-

frågan och ser att samtidens beslut är på väg att ”lossa banden” för att vinna frid för 

stunden – unionsupplösningen har alltså inte inträffat än.63 Abelin fortsätter och skriver 

att det gäller att ”aflägsna de lyten, som fört oss därtill” och ”gå till rätta med oss själfva 

och till  djupet af  våra brister.”64 Abelin  återkopplar  till  arbetet,  uppfostran och dess 

förädlande av människan: ”Vi måste förenkla vårt lif, stuka vår högfärd och fostra våra 

barn på ett annat sätt – till verkliga människor, flärdlösa, förnöjsamma och arbetsföra, 

modiga och fosterlandsälskande”.65 Unionsfrågan är dock inte löst för honom, och han 

kommer med en avslutande bedömning av situationen: ”den uppgörelse, som stundar 

med brodern på andra sidan fjällen, må blifva icke en fortsättning på undfallenhet och 

59 Ibid. s. 46-47
60 Ibid. s. 47
61 Ibid. s. 47
62 Ibid. s. 54
63 Ibid. s. 55
64 Ibid. s. 55-56
65 Ibid. s. 55-56
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svagheten, utan en värdig och orubblig beslutsam, väl öfvervägd handling från svensk 

sida.”66 Sverige måste alltså visa sig starka och inte ge vika i unionsfrågan, även om den 

är på väg att lösas. Ur den förnedring som unionskrisen har skapat ”måste en ny stjärna 

stiga och denna stjärna skall nationen samlas kring”67.

De idéer som nu presenterats ur Abelins skrift På sluttande plan representerar hans 

åsikter om den samtid där han levde. Samtidens problem får sin yttersta manifestation 

genom unionskrisen, och den förnedring som han anser att Sverige utsatts för. Den blir 

droppen som fick bägaren att rinna över, men dessförinnan hade bägaren redan fyllts 

upp till bredden. Genom bland annat regeringen, emancipationsrörelsen, emigrationen, 

stadsexpansionen och felande uppfostran har samhället stakat in på en väg som skapat 

social oro. Även om presentationen av de konservativa falangerna var kortfattad, så är 

det inget tvivel om att det finns likheter mellan Abelin och Kjellén. Retoriken är den-

samma, folket är lider av slapphet och nationen är i ett sjukdomstillstånd. De problem-

områden som Abelin spaltar upp i skriften är en kritik mot det moderna samhället, och 

det är något som nästkommande kapitel kommer att fördjupa sig i.

4. Moderniteten

Definitionen av vad moderniteten är något som inte är alldeles självklart. Som stöd för 

utrönandet av begreppet används här Sven-Eric Liedmans definition av den hårda och 

mjuka upplysningen. Moderniteten består dels av en hård upplysning – den tekniska och 

ekonomiska utvecklingen – men också av en mjuk upplysning – humaniora, moral, etik, 

estetik etcetera.68 Det som kännetecknar moderniteten är att  den hårda upplysningen, 

den materiella expansionen, utvecklas i högre takt än den etiska, rättsliga, mjuka upp-

lysningen.69 När moderniteten ständigt uppvisar framsteg, nya tekniska hjälpmedel, så 

har inte den mänskliga medvetandeprocessen följt med, och då skapas det skepsis och 

kritik av det som är nytt och främmande. 

4.1 Stadens expansion och den sociala frågan

Den logiska följden av industrialismen är att den leder till en ökad urbanisering, och 

Sverige utgör inget undantag för detta.  Industrialismen och urbaniseringen är känne-
66 Ibid. s. 56
67 Ibid. s. 56
68 Liedman, Sven-Eric. I skuggan av framtiden: Modernitetens idéhistoria.  s. 29
69 Ibid. s. 40
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tecken på modernitetens ankomst. Anders Ekström skriver, i Den utställda världen, att 

moderniteten  gör sitt  intåg i  Stockholm mellan 1880-1900. Moderniseringsprocessen 

yttrar sig i att staden utsätts för en materiell expansion, och genom expansionen expone-

ras städerna för en rad nya problem. Den problematik som uppstår beskrivs ofta som 

”den sociala frågan”.70 I Dagboksanteckningar från mina resor stöter Rudolf Abelin på 

denna företeelse i London, en stad som han beskriver som 1800-talets Babylon.71

 

I örikets jättestäder svälter dageligen någon ihjäl, och sucka tusende sinom tusende efter 

en enda beta bröd till lifvets nödtoftigaste uppehälle! Ej under då, om i England den soci-

ala frågan drifvits till sin spets och missnöjet, som ett på afstånd hördt jordskalf dånar i 

djupet och kommer fundamentet att darra.72 

Den sociala frågan har”drivits till sin spets” i England och den kan komma att få stora 

effekter för samhället – få ”fundamentet att darra”. Till följd av bland annat bostadsbrist 

och bostadssegregation kommer den sociala frågan att utkristalliseras i den expande-

rande  staden.  Bostadsbristen  leder  till  trångboddhet,  och det  är  något  som i  sin  tur 

kopplas samman med sedlighet. När Abelin beskriver London som 1800-talets Babylon 

så är det en jämförelse som hämtar sin kraft i tidens sedlighetsdebatt. 

Borta i en vrå ligger en kvinna till utseendet liflös – Hon är dock endast drucken till 

sömn, så hon kommer sig nog! Bredvid henne står en halfnaken figur med återstoden af 

kläderna i trasor efter slutad batalj. Och sådana läten som utstötas! Ej öknens vilda djur 

kunna öfverträffa dessa civilisationens fallna menniskor!73

Utdraget ovan är även det ifrån Abelins Londonbesök och beskriver vad han stöter på 

vid ett krogbesök i kvarteret Whitechapel. Det är ett exempel på hur han, och samtiden 

beskriver sina upplevelser av den sociala frågan.

Trångboddheten  i  städerna  blir  en  grogrund  för  allehanda  laster  och  sedlöshet. 

Urbaniseringen blir därmed en borgerlig fråga, eftersom det är de borgerliga värdena 

70 Ekström, Anders. Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets  
världsutställningar. 1994. s. 71
71 Abelin, Rudolf. Dagboksanteckningar från mina resor. 1896. s. 16
72 Ibid. s. 15
73 Ibid. s. 16
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som är normerande.74 Ekström skriver att ”i den borgerliga världen var avskildheten och 

det skyddande höljet inte bara rumsligt representerat, utan också väl ombesörjt i såväl 

heminredning och klädmodet som livsföringen i stort” 75. Borgerligheten strävar till att 

stärka och skydda den privata sfären, medan urbaniseringen leder till en försvagning av 

den skyddsbarriären. Liedmans definition av moderniteten där det materiella inte alltid 

går ihop med mentaliteten är en bra förklaring på det som försiggår.

I takt med att städerna fortsätter sin expansion så utökas också problemen. När vissa 

områden moderniseras  ökar segregationen mellan olika stadsdelar  och samhällsskikt, 

vilket leder till ökade problem. Ett exempel på företeelsen är när de borgerliga hemmen 

får tillgång till  elektricitet  och vattenklosetter,  medan arbetarhemmen inte utvecklas. 

Det leder till att arbetarna uppfattas som smutsiga och till följd av det anses de ha en 

bristande moral.76 Hotbilden är att  den borgerliga hegemonin skall kollapsa ifall  den 

sociala frågan eskalerar, och det är även det Abelin förutspår i sitt uttalande om Eng-

land.  För  att  lösa  urbaniseringens  problem  hämtas  idéer  från  hygienismen.  Det  är 

”smutsen” som är problemet, och ifall man kan föra in frisk luft och natur i stadsmiljön 

så kommer det att förändra människors leverne och hämma den sociala frågans explosi-

vitet.77 Hygienismen sätter likhetstecken mellan god hygien och sedlighet.

Sinnebilden av den moderna människan förändrar sig också i takt med att staden för-

ändras, och nya tekniska innovationer når marknaden. Ett exempel på detta är velocipe-

den, cykeln,  och dess expansion på 1880-talet.  Den representerar den nya,  moderna, 

stadsborgerliga människan – den obundna och rörliga individen. Cykeln ses även som 

ett led i kvinnans tilltagande självständighet, då det skapas ett specifikt mode för kvin-

nan och cykeln.78 Den ökade rörligheten, som cykeln representerar, går att återfinna i 

andra sammanhang som rör kommunikationernas utveckling – tåg- och färjetrafik. Rör-

ligheten och den livsintensitet som den medförde var den avgörande skillnaden man såg 

mellan det samtida och äldre epoker. Staden är representativ för det moderna, det inten-

siva. Vanligt är att samtiden beskrevs som ”en ny tid”.79 Även om rörligheten och det 

nya tempot hade sin grund i den materiella utvecklingen så antogs deras egenskaper 

skapa förändringar hos människan. Brådska och oro var två egenskaper som förknippa-

74 Ekström. s. 71
75 Ibid. s. 72
76 Ibid. s. 73
77 Ibid. s. 73
78 Ibid. s. 76
79 Ibid. s. 83-84
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des med det moderna livet. Den uppbrottskänsla som skapades när det gamla mötte det 

nya skapade en sprucken livssituation som gav upphov till  osäkerhet och rotlöshet.80 

Den moderna staden, och dess framväxt, ökade de materiella tillgångarna, men dessa 

tillgångar skapade större problem, som då yttrade sig i den sociala frågan. Den sociala 

frågan som yttrade sig i bland annat bostadssegregationen stod i kontrast till, och ho-

tade,  den borgerliga  sfären.  I  takt  med  att  utvecklingen fortskrider  omformas  också 

människan av moderniteten.

Abelins kontrast till England och London blir främst Tyskland och Berlin. När han 

anländer till Berlin slås han av hur storslaget och ordnat allt är, parker och anläggningar 

står på höjden av vad han tidigare har sett. Abelin anknyter denna storslagenhet till den 

preussiska andan och skriver att

det hela stod i ett visst sammanhang med folkets stränga, militära uppfostran. Jag styrktes 

ännu mera deri, sedan jag genom samtal med andra hört, att samma ordning ej blott hers-

kade inom trädgårdsodlingarna, utan fast mer inom snart sagt hvarje bransch. Och det lå-

ter ju också lätt tänka sig, att ett folk, som sedan länge uppfostrats till sådan känsla af 

pligt  och ordning som preussarne,  skall  göra denna sin lärdom gällande i  det dagliga 

praktiska lifvet, vare sig sedan individen ställts på samhällets och industriens högsta tin-

ner, eller helt enkelt framlefver sitt lif i en trädgårdsmästares anspråkslösa skepnad81

Om London är samtidens babyloniska sköka, så framstår det preussiska Tyskland som 

paradiset. Det är markant att den sociala frågan får ett stort fokus i reseberättelsen från 

England och London, medan den är helt frånvarande i Tyskland. 

Ytterligare ett exempel är när Abelin besöker Reutlingen, en mindre stad med 20’000 

invånare i södra Tyskland. Varje familj hade sin egna lilla täppa utanför staden och där 

tillbringar familjen sina kvällar och söndagar. Abelin gläds åt hur han ser med vilket liv 

och  lust  som de  sätter  i  sitt  arbete  i  trädgårdarna,  och  hur  det  är  fördelat  på  alla 

familjens  medlemmar.82 I  samband  med  det  skriver  han  att  fruktodlingen  ”får  ett 

uppfostrande inflytande,  den afhåller  från onödiga kostbara nöjen,  den skänker ändå 

stadsbon landtluft och kroppsrörelse samt derur härflytande förnöjsamhet”83. Återigen 

80 Ekström. s. 84
81 Abelin, Rudolf. Dagboksanteckningar från mina resor. 1896. s. 36
82 Ibid. s. 31
83 Ibid. s. 31
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finns  det  en  avsaknad av  den  sociala  frågan,  och  det  har  skapats  en fusion  mellan 

naturen och staden, som i sin tur har lett ett tillstånd av harmoni. Jämför man Abelins 

upplevelser i Tyskland under slutet av 1800-talet, med det som artikuleras i föregående 

kapitel,  så  bringar  det  lite  klarhet  till  varför  han  ser  tyskarna  –  och  den  militära 

pliktkänslan – som ett föredöme 1905.

 

4.2 Kulturkrisen

När Abelin refererar London som 1800-talets Babylon är det långt ifrån ett smickrande 

omdöme för en sådan metropol. Han är ej ensam om att yttra kritik gentemot den mo-

derna staden och kulturen, utan så gör även bland annat diktaren Viktor Rydberg. Stä-

derna ses av Rydberg som en smältdegel för allehanda sociala problem.84 Kritiken som 

framförs mot städerna är främst gentemot det levnadsmönster – den kultur – som där 

förekommer, och det är det som här åsyftas med kulturkrisen. Krisen hänger ihop med 

modernitetens problem, med effekterna av industrialismen. En av effekterna av kultur-

krisen är att det skapas en grogrund för idealistiska världsåskådningar, och det kommer 

till uttryck hos personer som Rydberg och Abelin. Den kritik som riktas mot kulturen 

skall dock inte ses som ett enda stort avståndstagande från moderniteten. Det är snarare 

så att man välkomnar samhällsutveckling, men själslivet måste förändras. 85

En av de  ivrigaste  kulturdebattörerna  vid sekelskiftet  är  Vitalis  Norström (1856-

1916) och i  hans olika skrifter  presenteras lösningar  på samtidens  problem. I  boken 

Masskultur (1909) påvisar han varför det är en kris i kulturen. Kultur likställs med den 

personliga utvecklingen, och den grundar sig på andens makt över naturen. Förenklat 

kan man säga att för att en människa skall uppnå lycka är det nödvändigt att hon har 

egentid. Ifall individen inte har tid för sin personliga utveckling kommer hon ej heller 

att finna någon glädje.86 Avsaknaden av glädje är det som leder fram till osedligt bete-

ende. 

I moderniteten är civilisationen längre framåtskriden än tidigare, men människorna 

har fått mindre tid och har därmed inte kraft över för andligt skapande. För att tillfreds-

ställa människornas behov har civilisationen skapat en rad tekniska hjälpmedel i form 

av bättre sjukvård, belysning, vatten och avlopp etcetera. Det är här problemet ligger, då 

84 Hansson, Jonas. Humanismens kris: Bildningsideal och kulturkritik i Sverige 1848-1933. 1999. s. 110
85 Ibid. s. 112
86 Ibid. s. 124
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de tekniska hjälpmedlen tar upp mer utav människans tid, och de har blivit oumbärliga 

för hennes leverne. Den materialistiska civilisationen har skapat ett tvång som begränsar 

människornas frihet och reducerar allt liv till mekanik. Denna tendens, hos den moderna 

kulturen, är det Nordström kallar för masskultur. Masskulturen är rådande i alla kultu-

rens delar i det moderna samhället. Staden har utvecklats till storstad, med nya sjukdo-

mar som följd, och massproduktion av varor har lett till försämrad kvalitet. Norström 

menar också att den sociala frågan är en av effekterna av masskulturen. I det samman-

hanget är han även starkt kritisk till socialismen då de använder sig av massmoral och 

förtrycker  den  egna  personligheten.87 Det  moderna  samhället  strävar  efter  ökad 

individualism, och det är så masskulturen skall kontras. Det måste alltså skapas tid för 

den personliga utvecklingen.

Ett av de stora problemen som Nordström uppfattar med kulturkrisen är att en stor 

del av kulturfrågorna kommer att handla om krav på större fritid. Genom detta skjuts 

fokus från individen till  den mänskliga gemenskapen. En konsekvens av detta är att 

känslorna  för  familjen,  folket,  fosterlandet  och  individen  åsidosätts.  Den  minskade 

lyckan gör att den uppenbara njutningen – alkohol – har fått större fotfäste i samhället, 

och även om det skapas mer fritid för människan, eller om hon får mer betalt, kommer 

inte att göra några större förändringar. 88  För att stödja sitt argument påvisar Nordström 

statistik som visar att alkoholförbrukningen ökar i takt med att inkomsterna ökar. 89

Samtiden verkade överrens om att moderniteten innebar stora problem, och för att 

lösa konflikten mellan den hårda och mjuka upplysningen – kulturkrisen – uppstår det 

en rad rörelser under 1800-talets slut. En av dem är egnahemsrörelsen, med hemideolo-

gin som grund.

5 Egnahem

I Nils Edlings doktorsavhandling är föremålet för undersökningen den svenska egna-

hempolitiken. Egnahem är dels en statlig politik, som främst manifesteras genom 1904 

års beslut om egnahemslån, men det är också en stark intellektuell rörelse. Grunden för 

rörelsen och politiken är att fler svenskar skulle få tillgång till sin egen jord, och genom 

lån skulle arbetare ha möjlighet att köpa sig en egen täppa. Den egna täppan sågs som 

87 Persson, Mats.  Förnuftskampen: Vitalis Norström och idealismens kris. s. 328-331
88 Hansson. s. 123
89 Hansson. s. 130
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en förutsättning för att etablera ”det goda livet”. I rörelsen fanns det en ideologisk bas 

som beskrev vilka normer och värderingar som skulle vara styrande för det egnahem-

met, och det är dessa värderingar som går under begreppet hemideologin.

5.1 Hemideologins komposition

Vanligtvis brukar ideologi användas för att beskriva ett genomtänkt system av idéer, 

men Nils Edling väljer att använda ideologibegreppet deskriptivt. Begreppet hemideo-

logi används alltså för att beskriva de idéer och värderingar som anknyts till egnahem. 

Ideologin beskriver idealet för det egnahemmet, och där skildras det goda den skulle 

främja och det onda den skulle motverka.90 Hemideologin manifesterar sig främst ge-

nom den rad mönsterböcker som publicerades i sekelskiftets  Sverige.  Mönsterböcker 

hade förekommit tidigare, men det är vid sekelskiftet som den får sitt stora genombrott, 

och blir en litterär genre.91 Det utmärkande draget för böckerna är att de innehåller pla-

ner för hur man skall utveckla sitt hem. Hemideologins centrala komponenter går att 

finna i dessa texter, och jag har urskiljt fyra delar i ideologin som jag kallar för: arki-

tekturen, familjen, uppfostran och arbetet.92

Arkitekturen är den första huvuddelen i hemideologin, i dess sammansättning har jag 

urskiljt  tre  viktiga  komponenter.  För  det  första  försöker  mönsterböckerna  skapa  ett 

normsystem, och för arkitekturen visar det sig i bostadsbyggandet. Byggnaderna skulle 

konstrueras på ett specifikt vis, i hopp om att skapa en bostadsstandard, och i litteratu-

ren beskrivs allt från hur en husgrund skulle cementeras till hur ventilationen och belys-

ningen skulle  vara konstruerad.  Bostadsstandarden kopplas även till  den nationalise-

ringsprocess som är pågående i Sverige. I böckerna lyfts vissa ideal fram som skall re-

presentera den typiska ”svenskheten”. Ett exempel på detta, som fortlever än idag, är de 

röda stugorna med vita knutar. Nationsbyggandet får en central roll i de normer som 

framställs för byggnadskonsten.93 

Den andra komponenten i den arkitektoniska hemideologin är betydelsen av hemmet. 

Samtida författare, såsom Ellen Key, gör en stark åtskillnad mellan orden ”bostad” och 

”hem”. Föreningen Egna Hems definition av ett hem är starkt kopplat till äganderätten. 

Ett hem kan inte konstituera ett hem om inte de boende äger marken och huset. Enbart 

90 Edling. s. 24
91 Ibid. s. 298
92 Ibid. s. 354
93 Ibid. s. 298-299
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stugan på den egna torvan kan konstituera ett riktigt hem, där friheten är rådande och 

människan kommer i kontakt med naturen och självständigheten.94 

Den tredje komponenten är hemmets ideal, och den kan återknytas till de två föregå-

ende. Det ideala hemmet grundar sig på en konflikt mellan staden och landet. Staden är 

representant för det ohygieniska i samhället, medan landet konstituerar hälsa och sund-

het.95 Idealet  hämtar  sin kraft  i  detta  motsatsförhållande,  och mönsterböckerna lyfter 

därmed fram att idealet för människan är livet på landet, så långt bort från stadens ohy-

gieniska leverne som möjligt.  Den bostadsform som ansågs vara bäst lämpad för det 

egnahemmet var småbruket. Idén med småbruket bottnar i att man där kunde se hur äga-

ren kunde uppnå självhushållning – ekonomisk självständighet. En av tidens största iv-

rare för dessa idéer var Per Jönsson Rösiö (1861-1935). Han ansåg att om människan 

själv kunde styra sin produktion, och uppnå självhushållning, skulle hon förädlas. Rösiö 

vänder sig emot industrialiseringen och staden, som han anser utgöra en fara för männi-

skan. Det rådde dock inte sämja mellan alla egnahemspredikare, utan Rösiö utsattes för 

varierande kritik. Den främsta kritiken bottnar i tekniska grunder, såsom att det inte var 

möjligt  att uppnå självhushållning på en hektar mark – utan det krävdes minst tre.96 

Sammanfattningsvis kan man säga att det arkitektoniska inslaget i hemideologin etable-

rar normer för hur bostaden skulle konstrueras, bostaden anknyts till ”svenskheten” i 

nationaliseringsprocessen,  livet  på  landet  kontrasterar  mot  staden  och  småbruket  på 

egen fri mark anses vara idealet för att uppnå ”det goda livet”. 

Den andra delen av hemideologin är idealet om familjen. Idéerna om hur familjen 

skall vara konstruerad är starkt anknutet till förhållandet mellan mannen och kvinnan, 

och därmed utesluter de ofta barn och ungdomar. Egnahemrörelsen hämtar sitt familje-

ideal  från  den  borgerliga  familjen.  Där  är  idealet  att  kvinnans  arbetsuppgift  finns  i 

hemmet,  där skall  hon vårda hemmet och uppfostra barnen. Att kvinnans plats var i 

hemmet är ett starkt inslag i hemideologin, och även tidens stora genusdebattörer höll 

med om detta. Ellen Key var en av dessa och enligt henne var moderskapet kvinnans 

viktigaste uppgift i livet. Hon skulle föda och uppfostra barnen, och genom denna vård 

skulle hon utveckla en större moderlighet. Moderligheten ses som den balansvikt som 

skulle kontrastera gentemot mannens egoistiska drifter. 97 Kvinnan i hemmet motiveras 

94 Ibid. s. 301
95 Ibid. s. 303
96 Ibid. s. 315-316
97 Ibid. s. 326-327
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genom att det skapas en balans i samhället. Liknande exempel går att finna hos Adrian 

Molin, en konservativ skriftställare. Enligt honom var kvinnans emancipationssträvan-

den och krav på ökad näringsfrihet ett brott mot naturlagarna och därmed ett hot mot det 

samtida samhället.  Om kvinnan arbetade skulle det skapa en obalans i samhället,  där 

hemmet  och  barnen  skulle  bli  lidande  av  moderlighetens  frånvaro.98 Idealet  för 

hemideologin blir alltså kärnfamiljen, där familjen lever intimt och isolerat i sina egna-

hem. Ivern för småbruket  etablerade denna isolation,  och genom att  isolera familjen 

motverkade man att de utsattes för stadens dåliga moral. I småbrukets intimitet kunde 

familjen arbeta  tillsammans  och stärka sin  sammanhållning.99 Familjen  skulle  arbeta 

tillsammans för att stärka gemenskapen, och Edling beskriver arbetsfördelningsprinci-

pen som ”ju värdefullare och mer marknadsinriktad produktion, desto manligare arbets-

uppgift”100. Kvinnan ansågs ofta vara bättre på vissa uppgifter såsom trädgårdsskötsel, 

hemmet  och  vården  av  barnen.101 Sammanfattat  kan  man  säga  att  hemideologins 

familjeideal var kärnfamiljen där kvinnan var i hemmet, tog hand om bostaden och bar-

nen. Familjens intima gemenskap är en central tankegång i ideologin. 

Tredje komponenten  i  hemideologin  är  de värderingar  som behandlar  uppfostran. 

Genomgången av familjeidealet har visat att hemideologin ansåg att kvinnan hade en 

uppfostrande roll för familjen.  Denna uppfostran är något som är starkt anknutet  till 

tidens hygiensträvanden. Miljön hade en signifikant påverkan på uppfostran, och där-

med är det nödvändigt att miljön är konstruerad på korrekt manér. En av de som befäste 

miljöns inverkan var Key. Enligt henne var kopplingen mellan estetik och moral själv-

klar, och en god moral förutsatte en god miljö. Miljön som uppfostrare var inte enbart 

anknuten till barnuppfostran, utan det handlade lika mycket om att uppfostra de vuxna 

arbetarna. 102  Därav blir estetiken en av hemideologins uppfostrande komponenter. Vid 

sidan om estetiken är hygienen det vägledande. Hygienismen sammanfaller med de bo-

stadstekniska normerna då ljus och ventilation var viktiga komponenter i hygiensträ-

vandena. Folkhälsan var dess stora målsättning och hygienen användes för att beskriva 

hur samhället  led av olika sociala sjukdomar.  De hygienistiska argumenten skapades 

runt idén att folket skulle förädlas. Den yttre miljön är, som Key menade, viktig för att 

98 Ibid. s. 329
99 Ibid. s. 331-334
100 Ibid. s. 335
101 Ibid. s. 335
102 Ibid. s. 336
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den inre, mänskliga, miljön skulle förbättras. Renheten återkopplas till den individuella 

människan, om hon är ren så har hon också goda tankar.103 Kvinnans uppfostrande roll 

blir därmed synlig då det var hennes uppgift att se till att renligheten efterlevdes i det 

egnahemmet, så att det kunde skapas bättre medborgare i samhället.104 Sammanfattande 

kan man säga att hemideologin knöt an kroppens fysiska hälsa till den mentala hälsan, 

en sund själ i en sund kropp. Hygienen kopplas till uppfostrande och det var kvinnans 

uppgift att se till  att den yttre miljön var bra, så att den inre miljön hos individerna 

kunde odlas. Ur detta skulle människan förädlas och bli bättre och godare medborgare.

Den sista komponenten i hemideologin är den som behandlar arbetets roll. Arbetet är 

något som främst kan knytas an till familjefadern, hans relation till hemmet och dess 

arbete. Den grundlägganden idén bakom arbetets funktion är att den binder individen till 

jorden. När mannen är bosatt i staden blir han rotlös, för i hyreslägenheten har han ing-

enting att göra efter arbetsdagen. Därmed lockas han väldigt enkelt av olika frestelser i 

samhället. De stora farorna som hemideologerna ser är att mannen antingen lockas till 

krogen och ett onyktert leverne, eller så blir han medlem i någon politisk organisation. 

Kontrasten mot levernet i hyreslägenheten blir småbruket. Argumentet för småbruket är 

att där finns det alltid saker som kan sysselsätta mannen, vare sig det är huset eller träd-

gården som behöver skötas om. Eftersom mannen tillbringar mer tid i hemmet skulle 

det också leda till att det skapas en större gemenskap för familjen. Faderns arbete på 

täppan skulle få en pedagogisk och uppfostrande karaktär, då han kan lära pojken om 

arbetet i hemmet. Med fadern i huset skulle familjebanden stärkas och barnen skulle 

alltid vara under tillsyn. Kvinnans arbete i hemmet fyller också en viktig funktion. På 

samma vis som förhållandet mellan fadern och sonen, så skall modern lära dottern ge-

nom sitt arbete. Hotbilden för kvinnan i hyreslägenheten var att hon där skulle lockas av 

granngemenskapens kafferep och därmed inte ägna tid åt barnen och familjen. Genom 

arbetet på det egnahemmet skulle mannen återfå sin roll som familjens överhuvud, och 

kvinnan återta sin plats som hemmets och barnens vårdare.105 Sammanfattande kan man 

säga att hemideologins arbetsfunktion innebär att arbetet skall stärka familjebanden ge-

nom att hela familjen är engagerad som en enhet. Genom arbetet skall det skapas en 

stabil grogrund för uppfostrandet av barnen, och en förädling av medborgaren. 

103 Ibid. s. 337
104 Ibid. s. 353
105 Ibid. s. 341-342
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Ur de fyra  delar av hemideologin som undersökts kan man skapa en heltäckande 

bild.  Hemideologin  är  baserad kring värderingar  som rör förädlingen av människan. 

Staden är ohygienisk och det enda riktiga hemmet är det hygieniska småbruket i natu-

ren. Genom hemmiljön och familjens gemensamma arbete skall människan formas att 

bli en fysiskt och psykiskt bättre människan och samtidigt knyta starka band till natio-

nen. Det hemideologin eftersträvar är en balans i samhället, där kvinnan omfamnar sin 

moderlighet och mannen överger sina drifter, för att istället kanalisera den energin på 

familjen. Hemideologin skall ses som ett försök till disciplinering av människan, och 

den  får  sina  uttryck  dels  genom egnahemteoretikerna  men  också  genom de  statliga 

egnahemlånen. I första kapitel, om Abelins skrift På sluttande plan, fanns det hemide-

ologiska inslag, och i det nästföljande kapitel genomförs en komparation mellan hem-

ideologins komponenter och Abelins skrifter. 

5.2 De Abelinska trädgårdarna och hemideologin

I de, av Abelin författade,  skrifter  som undersökningen ämnar behandla så finns det 

inget direkt uttalande av honom som säger att han tillhör någon uttalad egnahemrörelse, 

men han nämner begreppet egnahem vid ett par tillfällen. Oavsett om Abelin tillhörde 

det som kallas för egnahemsrörelsen eller  ej,  så anknyter  han till  de hemideologiska 

delarna.  Eftersom de utgör kärnan av egnahemrörelsen så är en komparation mellan 

egnahemsprojekten och Abelins trädgårdar möjlig. I första kapitlet rörande På sluttande 

plan, från 1905, fanns det hemideologiska inslag och de kommer, för att undvika upp-

repningar, inte att presenteras här utan tas istället upp i den avslutande delen av uppsat-

sen. Nedan kommer följande skrifter att presenteras med ett hemideologiskt perspektiv: 

Kvinnan och trädgården,  Den mindre trädgården och  Trädgården inomhus. Därefter 

följer ett enskilt kapitel om Herrgårdsträdgården.

Den första skriften som finns publicerad av Abelin är en artikel i tidskriften Dagny 

(1890). Artikeln är 7 sidor, och går under rubriken ”Kvinnan och trädgården”. Vid peri-

oden för skrivandet är Rudolf Abelin 26 år gammal och han har året innan, 1889, grun-

dat en skola i trädgårdsskötsel för kvinnor vid Norrviken. En kort synops av artikeln är 

att den behandlar kvinnans roll i samhället, hennes relation till arbetet och trädgårdsyr-

ket. Inledningsvis skriver Abelin om den arbetande kvinnan i samtiden: ”Våra dagar 

hafva bevittnat, hur kvinnan litet öfverallt upptagit konkurrensen med mannen, och hur 
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det skett till det helas båtnad”.106 Kvinnan som en arbetande medlem i samhället är alltså 

något  som  Abelin  ser  som  positivt  vid  denna  tidpunkt.  Med  På  sluttande  plan i 

bakhuvet vet vi att detta är en tanke som kommer att förändras i framtiden. Anledningen 

till att trädgårdsodling skulle vara särskilt bra för kvinnan är att den förutsätter egenska-

per som ofta tillskrivs kvinnan: ” mjuk hand, ett aldrig svigtande tålamod och ett kär-

leksfullt  sinne” 107.  Trädgårdsskötseln är  något som Abelin anknyter  till  hemmet och 

familjens arbete. Han menar att det är ”omöjligt för mannen att medhinna eller öfver-

vaka sin täppas vård” och därav vilar trädgårdsskötseln på ”Eder, I kvinnor”108. Nyttan 

med kvinnan i trädgården beskriver Abelin som rent ekonomisk: ”Jag är förvissad om, 

att hela trädgårdsväsendet under Edert hägn kommer att gå ett nytt utvecklingsskede till 

mötes och en vigtig insats göras i hela landets ekonomiska ställning”109. Ifall man skall 

anknyta texten till hemideologin så brister den i frågan om kvinnans uppfostrande roll. 

Konkurrensen med mannen är ingenting som förknippas med hemideologin. Däremot 

kan man se tendenser till  tankarna om att  knyta  kvinnans arbete och kompetens till 

hemmet genom just trädgårdsskötseln.

Den andra skriften att behandla är  Den mindre trädgården: En bok för täppan och 

torpet som utkom 1902, tre år innan På sluttande plan. Abelin är nu 38 år gammal och 

det här är hans första bok som behandlar hur trädgården bör utvecklas.  Den mindre 

trädgården skall ses som en handbok i trädgårdsskötsel, men också som ett programut-

talande för hur trädgården bör utvecklas. Det finns en rad hemideologiska inslag i Abe-

lins skrift, men jag skall avgränsa mitt urval till de som anses vara mest centrala. En 

central hemideologisk idé möter man i inledningen till förordet, via ett citat av Goethe:

 

Skön och vid är vår jord. Men ack, hur tackar jag himlen, att jag en täppa har fått, som li-

ten, min egen dock är. Hvad! Vill man locka mig bort? Nej, stanna jag önskar vid hem-

met, Njuta den ära och fröjd, mig vid vården af täppan beskärs.110 

Kärleken till hemmet, och trädgårdens kraft att binda människan till  detta hem är en 

central idé i boken. En annan är hur miljön formar människan, och det är något som 

106 Abelin, Rudolf. ”Kvinnan och trädgården”. Dagny. 5:7 1890. s. 230
107 Ibid. s. 230
108 Ibid. s. 231
109 Ibid. s. 230
110 Abelin, Rudolf. Den mindre trädgården: En bok för täppan och torpet. 1905. s. 5
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också dyker upp i det inledande citatet till det första kapitlet: ”Säg mig, med hvem du 

umgås,  och jag skall säga dig, hvem du är”111. Ordspråket är väldigt talande för hur 

Abelin ansåg att miljön påverkade människan. Detta är en återkommande tanke, som 

också anknyts till trädgården: ”Ty ögats fägnande höjer själens adel, och skänker en ofta 

omedveten trefnad” 112. Trädgårdens estetik får en central roll i formandet av människan, 

och ger henne goda tankar. 

En av de viktiga poängerna med boken är att förklara trädgårdens inverkan på famil-

jen. I hemideologin är det borgerliga familjeidealets gemenskap centralt och detta fa-

miljeideal överför Abelin på torparfamiljen. Genom arbetet skapas ett ”sammanhållande 

band för familjen, och, om rätt ledt, ett band, som med allt starkare och starkare kärlek 

knyter dess medlemmar till hemmet”113. Syftet med familjegemenskapen blir på samma 

vis som i hemideologin ett medel för att binda mannen till hemmet: ”mannen besparas 

mången festelse att offra sin slant på krogen” och arbetsgemenskapen skall också binda 

ungdomarna till hemmet så att de håller sig borta från ett dagdrivarliv.114 För att stärka 

arbetsgemenskapen menar Abelin att det är viktigt hur man planerar trädgården: 

Allt bör istället med beräkning ordnas så, att det väcker och underhåller beundran för den 

egna torfvan och manar till idogt och nyttigt arbete på densamma. Denna kärlekens och 

beundrans känsla växer sedan ut till något mycket, mycket större – till kärleken för fos-

terjorden och hela dess natur!115

För kvinnan är torparträdgården och hemmet av en speciell betydelse. Abelin beskriver 

kvinnans roll: ”Husmodern på landet har mycket att göra; hon slipper visserligen ifrån 

stadsfränkans visiter och kalas, men i deras ställe vänta såväl höns som grisar att passas, 

och – trädgården vållar henne därtill ett alldeles särskildt hufvudbry. Det är då af stor 

vikt, att de arbeten, som hon får att utföra blifva så lindriga som möjligt”116. Även det är 

en återkommande tanke; att kvinnan har en tung arbetsbörda att bära. Det hänger sam-

man med att kvinnans arbetsuppgift är hela hemmets skönhet, matlagningen och bar-

nens uppfostran. Kvinnan i torparträdgården har anammat tanken om den stora moder-

111 Ibid. s. 11
112 Ibid. s. 14
113 Ibid. s. 13
114 Ibid. s. 13
115 Ibid. s. 15
116 Ibid. s. 101
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ligheten.  En annan hemideologisk komponent  som dyker  upp är förhållandet  mellan 

landet och staden. Abelin skriver att

mellan alla växter, som jorden bär, äger samma kamp för tillvaron rum, som bland män-

niskor och djur. Rensning bland växter är därmed nödigt. För stark trängsel åstadkommer 

lätt den svagares svältande och för många växter på en om samma areal hindrar den all-

männa utvecklingen.117

Även om Abelin talar om ogräsets rensning, så handlar det också den koncentrerade 

befolkningen i städerna, och att det hämmar den allmänna utvecklingen.  I den avslu-

tande delen, av boken, poängterar Abelin nyttan med trädgården: ”Frukterna komma, 

om icke idag, så i morgon, och våra barn skola alltid med erkänsla och tacksamhet min-

nas  oss,  som förskönat  deras  jord  och  sörjt  för  deras  timliga  välfärd  och  spis!”118. 

Trädgården blir ett arbete för stunden, men som kommer att ge sin avkastning genom 

bättre människor i framtiden.

Trädgården inomhus - i krukor och jord, i glas och vatten: en bok för kvinnan och 

hemmet från 1904 är, som titeln anspelar, en bok om blommor i hemmet och är skapad 

som stöd för frun i huset. I det inledande förordet förklarar Abelin att boken har till-

kommit efter sina besök i andras hem och då har fått frågor av kvinnorna i huset om hur 

de skall sköta sina blommor. Boken är skriven med glimten i ögat och är, vid sidan av 

en blomsterguide, en hyllning till äktenskapet.

Bruden får oftast bundna blommor. Hennes bukett är förfärdigad av grönvita rosor och 

myrten på spett eller järntråd. Har icke tillräcklig skicklighet använts av blomsterkonstnä-

ren, kan hon t. o. m. sticka, sig litet därpå. Och så gott kan det måhända vara. Det är 

bättre, att hon i tid får en förnimmelse av att hennes nya liv ej blott är en lek och rosig 

glädje.119

Utdraget är komiskt, men anspelar samtidigt på att äktenskapet inte enbart är en lek, 

utan att det är ett avgörande och viktigt beslut. Abelin poängterar också varför trädgår-

den i hemmet är av stor vikt:

117 Ibid. s. 34
118 Ibid. s. 124
119 Abelin, Rudolf. Trädgården inomhus – i krukor och jord, i glas och vatten: en bok för kvinnan och 
hemmet. s. 123
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Ja, första villkoret för odlingens estetiska och praktiska lyckosamma resultat är kärlekens 

närvaro. Först på dess starka grund kan trädgården inomhus frodas som sig bör. Och gi-

ves det någon nation i världen, som borde sträva efter att hos sig få denna kärlek väckt 

och sedan troget vårdad, så borde det vara vår, som bundits vid ett land, i vilket naturen 

ligger död och i dvala mer än halva året. Vilken lång, oändlig natt är ej vår vinter! Ute 

mörker, köld, is och suckande snöstormar! Allt är liksom särskilt danat för att knyta män-

niskan vid härden. Därför bör också hemmet göras glatt, ljust, varmt och fullt av liv för 

att uppväga mörkret, kylan och döden utanför dess portar.120

Grunden för odlingen är alltså att kärleken är närvarande, och det är väldigt snarlikt 

kvinnans moderlighet. Det handlar också om att knyta familjen till hemmet genom att 

göra den mer tilltalande. Det är, som i torparträdgården. en pik gentemot att mannen lätt 

annars kan tillbringa sin tid utanför hemmet med de lockelser som där finns. Kontrasten 

är också stark; inne är det glädje och liv, och utanför är världen mörk och dyster. Det 

egnahemmet är alltså en tillflyktsort från den hårda verkligheten.

I ett stycke resonerar Abelin om olika huskurer som existerar för odlingen inomhus. 

Hans slutsats är att det är bäst ”att endast giva dem en enkel och naturlig spis, fri från 

varje konstigt experimenterande, samt en sund och frisk jord, ty här om någonsin – en 

sund själ i en sund kropp!”121. Det klassiska latinska uttrycket har här inkorporerats i ett 

blomstersammanhang och det är en påminnelse även för människorna. Det konstlade 

och ohygieniska är dåligt för såväl blommor som för människor, så därav gäller det att 

leva hygieniskt och naturligt.

I  de tre  skrifter  som nu presenterats  finns  det  en rad hemideologiska  inslag som 

inkorporerar samtliga hemideologiska delar, och stor fokus läggs på diskussion om fa-

miljen. Att knyta familjen till hemmet utmålas som en av de viktigaste komponenterna 

som trädgården kan bidra med. Det handlar om det naturliga och sunda i kontrast till 

stadens osundhet och smuts. I nästföljande underkapitel skall herrgårdsträdgården pre-

senteras, och det är en trädgård som har mer långtgående syften än de mindre.

5.3 Herrgårdsträdgården

120 Ibid. s. 13-14
121 Ibid. s. 52
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I den avslutande delen av Herrgårdsträdgården, 1915, beskriver Abelin herrgårdsträd-

gården som Sveriges ”intressantaste och mest komplicerade trädgård” 122. Det är ett citat 

som väl beskriver hur central den här boken är för hans författarskap, och det är en bok 

som han hade planerat under en längre period, och det är även den sista boken som han 

publicerar – om man inte räknar hans bidrag i årsskrifterna från 1920-talet.123 Boken är 

primärt inriktad på borgarklassen på samma vis som att Den lilla trädgården inriktar sig 

på småbrukare och torpare. Dock refereras det till de andra böckerna i inledningen till 

Herrgårdsträdgården, så de skall ses som en enhet istället för enskilda verk.

I första kapitlet ger Abelin en historisk återblick hur herrgårdsträdgården har skapats 

och vad som har lett till dess nedgång. Det är av vikt för vidare resonemang att man 

förstår att herrgårdarna har förfallit sedan en lång tid tillbaka. En stor del av den vanda-

lism som har skett med herrgårdsträdgården är när barockträdgården avlöstes av den 

engelska på 1700-talet. Abelin skriver att trädgårdarna tog skada då de skapades ur fan-

tasin som inte hade något fotfäste i verkligheten.124 Han beskriver att trädgården har 

”utsatts för oupphörliga omhvälfningar, pietetslöshet och en djupt beklagansvärd okun-

nighet”125. Vidare förklarar Abelin vilken roll herrgården har haft i samhället:

Herrgården växte sig ut till en liten stat i staten, där ägarne hade osökta tillfällen till inita-

tiv och företaganden. Och dessa uteblefvo ej heller. All den svenska jordens kultur står i 

outplånlig tacksamhetsskuld till dessa generationer af herrgårdsägare, en skuld så stor, att 

den aldrig får och kan förgätas. Det är ur herrgårdens föregångsarbeten och dess ägares 

osparda mödor och kostnader hela vårt landtbruk med dess binäringar uppvuxit, det är 

därifrån vi leda våra frodiga vackra djur, våra småbruk och vår trädgårdsskötsel.126

Utdraget är en hyllning till den tidigare adeln och deras investeringar i jordbruket. Det 

är av vikt att deras insatser inte skall glömmas bort, utan alla människor står i tacksam-

hetsskuld till dem. Han poängterar också att herrgården var ”en liten stat i staten” vilket 

anspelar på att deras maktställning en gång i tiden var stor. Vidare skriver Abelin att 

”Herrgården innefattar i sig något af det bästa vårt gamla Sverige äger, och dess ratio-

nella vidmakthållande och pånyttfödelse i alla dess grenar – således ock trädgårdens – 

122 Abelin, Rudolf. Herrgårdsträdgården. 1915. s. 196
123 Ibid. s. 8
124 Ibid. s. 23-24
125 Ibid. s. 26
126 Ibid. s. 13
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måste förblifva ett af tidens viktigaste spörsmål”127. En av tidens viktigaste frågor är 

alltså återupprättandet av herrgårdens status, men inte i exakt den form som den en gång 

hade. Det han kallar för ”herrgårdsträdgårdens renässans” menas ”herrgårdsträdgårdens 

framställande i ny,  föryngrad gestalt”  och därav inte en bakåtsträvan.  Det ideal som 

Abelin ser framför sig är 

Ett okfritt  folk, som arbetar  i  kärlek och förnöjsamhet  bland gyllene sädestrafvar och 

svällande röda frukter, rör sig som i lek öfver slätten, och från den sekelgamla gården ut-

strömma än idag idéer, föresyn och omsorger. Jag glömmer så gärna allt det där stygga, 

som söndrande rest sig mellan människorna, delat dem i klasser, af hvilka åtminstone en 

fostras att hata de andra, och bland hvilka glömskan af fosterlandet och otacken mot det-

samma väl en gång draga splittringens ödesstraff öfver oss alla.128

Den mentalitet som fanns förr var alltså bättre än den som fanns när han satte pennan 

vid pappret. Det är främst socialismen som han kritiserar då det är socialisterna som 

agiterar om klasskillnaderna. Hemideologin är inte förenlig med socialismen, utan vill 

istället skapa en intimitet och kärlek till fosterjorden, och det är något som överrens-

stämmer med utdraget.

Huvudsyftet för trädgården är trevnaden och den nås genom en rik omväxling för 

ögat, en bekvämlighet i det dagliga livet och en omsorg om källarens fyllande.129 ”Den 

moderna  människan  kräfver  omväxling  och  tål  ej  att  stängas  inne”130 och  det  skall 

genomsyra trädgården.

Ett utmärkande drag hos hemideologin var också att den representerade en borgerlig 

syn på familjen och det är även ett utmärkande drag hos herrgården: ”den var ett hem, 

ett stort patriarkaliskt hem i verklig mening, där allt möttes i kärlek och längtan, och dit 

barn och barnbarn samlades till minnesfester”131. Trädgården skall inte enbart vara ett 

medel för att nå ekonomisk vinst, utan den skall bidra till att öka familjens trevnad och 

glädje. Intimiteten, det borgerliga familjeidealet, är viktigt att återigen frambringa och 

det ansvaret är förlagt på trädgårdsägaren – de måste lära sig att uppskatta sin trädgård 

och göra som i gamla tider  och prägla  den med kärlek och fantasi.132 Det är  därför 

127 Ibid. s. 13
128 Ibid. s. 9
129 Ibid. s. 36
130 Ibid. s. 38
131 Ibid. s. 12
132 Ibid. s. 178
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viktigt  att  trädgården inte  lämnas över i  någon annans händer,  utan herrgårdsägarna 

skall ”själfva sätta sig in i trädgårdens ledning och i allmänna och estetiska drag”133. Det 

är dock inte så enkelt att mannen kan ta över trädgården, utan Abelin förstår att han har 

mycket att göra. Därför skall härskarinnan (Abelins ordval för frun i herrgårdsfamiljen) 

och dottern ansvara för arbetet med trädgården. Kvinnan är också bättre lämpad för det 

eftersom hon har mer vördnad för allt levande. Därmed blir trädgården under kvinnans 

vård i regel inte utsatt för stora omstörtningar som hämmar mognaden och skönheten.134 

Det borgerliga familjeidealet lyser alltså igenom, och det är viktigt att understryka att 

Abelin menar att intimiteten måste återinföras – vilket tyder på att han anser att den 

saknas.  

Herrgårdsträdgårdens renässans är starkt samman med den sinnebild som Abelin har 

för den gamla trädgården:

Jag drömmer så gärna inför herrgården, att allt är som förr, som förr i den gamla goda, 

verkligt goda tiden, då alla fattade hvarandras människovärde och i syfte att söka förstå 

hvarandra umgingos och delade bördorna, då herrgården i sin organisation var en bild i 

smått af riket, då allt var ”vi och vårt” och fosterlandet stod där kring och öfver det hela. 

Och vaknar jag någon gång upp ur det drömlif, hvari herrgården försätter mig och ser ti-

dens skriande realism inför mig, då sker det i tron på och vissheten om, att allt, blott vi 

ärligt ville det, skulle kunna vridas rätt igen, att hatets röda flammor nog skulle kunna 

dämpas, och de söndrande blodfärgade dukarne utbytas mot enande blågula. Men stegen 

måste tagas från bägge sidor, närmandet och umgänget framför framgå ur allas behof. 

Isoleringens järnridåer måste för alltid sjunka undan, och den ena ej vara generad inför 

medvetandet och vissheten om, att han behöfver den andra.135

Inbränt i herrgården finns det ett stycke svensk historia, den finns i byggnaderna och i 

trädgårdarna, och det vittnar om människors ljusaste minnen. Genom detta kan herrgår-

den återuppväcka det gamla goda, men moderniserad, friare och bättre. Det är på denna 

plats som den gemensamma hemtrevligheten lättast kan få fotfäste igen.136 

När Abelin skall presentera vilken form av möbler och prydnadsföremål som man 

bör inreda med kommer han in på en kritik av tidens massproduktion. Han skildrar de 

133 Ibid. s. 40-43
134 Ibid. s. 44
135 Ibid. s. 10
136 Ibid. s. 10
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hopfällbara möbler och skriver att ”det [är] rysligt, när de målats röda eller klarblå. Ing-

eniörstekniken och restaurantsmaken fira här sina grufligaste orgier, medan arkitekten 

och konstnären tydligen ej fått ett ord att säga i det laget”137. Herrgårdsträdgården skall 

gå kontrastera mot tidens produktion, och istället använder sig av det klassiska hantver-

ket. Möblerna måste formas efter omgivningen, och inte omgivningen efter möblerna. 

Industrins massproduktion skapar möbler utan omsorg för vilken plats de skall fylla.138 

Även trädgårdsmästarens, och deras moderna estetik kritiseras: ”Pannkakan med en och 

annan söt syltklick har blifvit idealet” och ”vår hufvudstads oförlåtliga nivelleringsbe-

gär har med underbar makt gripit trädgårdsmännens sinnen och förmått dem att nivel-

lera naturen”139. Istället är det fantasin som skall vara ledstjärna för ”fantasin har varit 

som lamslagen, och den måste dock vara den gudakraft, som på starka vingar bär en 

trädgårdsmästares ande och lyfter honom öfver banaliteter och svårigheter” 140. Tidens 

estetik och massproduktion är något som går emot de hemideologiska idealen och som 

även är en stämpel av masskultur.

Hemideologins  uppfostrande  är  även  utmärkande  för  herrgårdsträdgården.  Abelin 

anser att ungdomarna skall ha en central roll i utformandet av trädgården eftersom tids-

andan kräver det: ”vår tids yfves ju öfver att hafva satt de ungas fostran i andligt och 

fysiskt hänseende såsom ett af sina främsta lifsmål”. 141 Abelin gör en parallell till staden 

där barnen får utlopp för sin fantasi i sandlådor där de kan bygga slott och gräva tunnlar. 

Barnen i herrgården skall dock använda den fruktbara jorden för att lära sig att odla 

nyttigheter. Leken skall kombineras med nyttan för att barnen skall få en grundläggande 

uppfattning  om  tiden  och  naturen.  Herrgårdsträdgården  är,  i  likhet  med  torpar-

trädgården, i motsatsförhållande till staden. Det är bara genom kontakt med den riktiga 

naturen som människan kan skapa sig en korrekt uppfattning om tiden.

En tanke som Abelin tar upp i slutskedet av boken är vikten av sport och lekplats i 

trädgården. Vikten av kroppsövningar för att härda och stärka muskler är något som han 

ser som en viktigt för tiden. Man bör, i Sverige, utöva gymnastik och gamla lekar ute i 

parkens friska luft och även nya sporter bör införas – golf och tennis. Det är centralt 

med dessa aktiviteter för att härda den uppväxande ungdomen, att fostra de i enkelheten 

137 Ibid. s. 172
138 Ibid. s. 172-174
139 Ibid. s. 176
140 Ibid. s. 176
141 Ibid. s. 182-183
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och skapa förståelse för naturlig friskhet. Abelin ser det som bedrövligt att vissa klasser 

motsätter sig att röra sig i naturen, att de är rädda för regnväder eftersom de är oroliga 

för förkylning.142 Han skriver att: ”Lefde de ett mera naturligt lif i lustgård och park, och 

stärkte de muskler och nerver i härdande gymnastiska eller andra friluftsöfningar, skulle 

det  blifva  något  helt  annat  och  skulle  förnöjsamheten  och  rika  glädjeämnen  åter-

vända”143.

I korthet kan man säga att kärnan i boken är att återupprätta herrgården, och dess 

trädgård, efter gamla ideal och värderingar, men samtidigt basera det med hänsyn till 

den nya moderna människan. Trädgården skall så säga lära av människan och hon skall 

i sin tur lära av trädgården. Kritiken som framförs hänger starkt samman med hemide-

ologin, då det handlar om fostran, hälsa, sedlighet, den intima kärnfamiljen, estetik och 

byggnadsteknik. Det är trädgården, dess estetik och arbetet i den som skall frammana de 

sunda idealen, och idealen skall i sin tur emanera från herrgården till den närmaste om-

givningen för att påverka de. I nästföljande kapitel kommer ett liknande tema att målas 

upp, och det är hur trädgårdarna kan – på samma vis som herrgården – bli en modell för 

ett sundare samhälle.

142 Ibid. s. 194
143 Ibid. s. 194
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6. En modell för samhället

I Martin Stolares avhandling  Kultur och natur behandlas fyra olika reformrörelser vid 

sekelskiftet,  men  författaren  påpekar  att  det  fanns  många  andra  rörelser  och  i  det 

sammanhanget nämner han koloniträdgårdsrörelsen. Egnahemsrörelsen, som behandlats 

i  kapitel  4,  tillhör  också den en reformrörelse.  Rörelserna utgick ofta  från något  av 

samtidens problem och försökte lösa de på sitt eget vis.144 Reformrörelserna är också en 

konsekvens av industrialismens utbredning, vilket innebär att de första också uppkom i 

England, som var det första landet att industrialiseras. En stor inspirationskälla för de 

svenska rörelserna var dock Tyskland, och det berodde främst på att Tyskland utövade 

ett stort inflytande på svensk ekonomi, politik och kultur. Det som är typiskt för den 

tyska reformrörelsen är just att det rör sig om reformer, och ingen omdaning av hela 

samhället.145

Vid tiden för reformrörelserna väljer Rudolf Abelin att, 1907, publicera en bok om 

koloniträdgårdarna. Däri beskriver han hur de fysiskt bör konstrueras, men beskriver 

också bland annat maktstrukturen i kolonin. 

6.1 Koloniträdgården som modell

När det kommer till koloniträdgårdarna finns det ett antal punkter som är intressanta för 

komparationsstudier. Det första är vilket syfte kolonin har, det andra är vem som skall 

ha det överhängande ansvaret  för kolonin,  det  tredje är hur kolonin skall  styras,  det 

fjärde är hur kolonin skall vara konstruerad och det femte är vilka värderingar och nor-

mer som skall vara styrande för kolonisterna

Initiativtagarna till  koloniträdgårdarna i Göteborg såg som deras uppgift att ändra 

samhällsutvecklingens kurs. Framtidsutsikterna var dystra, och koloniträdgårdarna an-

sågs vara en del av lösningen för att säkra en ljusare framtid.146 För Rudolf Abelin är 

koloniträdgården också en lösning på samtidens stora problem – den sociala frågan. Den 

sociala frågan bottnar i industrialismen och att dess ”allt uppslukande stora kvarn har 

dragit nationernas unga, kraftiga armar från landsbygden och dess mera naturliga sys-

selsättningar” och sedan ”bundit dem vid större samhällen”147. Industrialismen och dess 

konsekvens,  urbaniseringen,  har  bestulit  människan  av  hennes  naturliga  sysselsätt-
144 Stolare, Martin. Kultur och natur: moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920. 2003. s. 304
145 Ibid. s. 23-24
146 Bergquist, Magnus. En utopi i verkligheten: kolonirörelsen och det nya samhället. s. 257
147 Abelin, Rudolf. Koloniträdgården: en bok för stadsbor och industrisamhällen.1907.  s. 16
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ningar.  Staden  har  som  ”sannskyldiga 

vampyrer  sugande  till  sig  allt  mer  af 

landsbygdens bästa och friskaste blod och 

tömmande  dess  kraft”148.  Abelins  argu-

ment  för  kolonirörelsens  främjande 

bottnar  alltså  i  att  människan  lever  ett 

konstlat  liv  i  staden,  och  att  hon  där 

försvagas  av  dess  krav.  Att  han  ser 

industrialismen  som en  form  av  kataly-

sator för koloniträdgårdsrörelsen är något 

som Magnus Bergquist  skriver  om i  sin 

avhandling.  Han  menar  att 

industrialismens  samhällsomvandlingar 

resulterade  i  fattigdom,  arbetslöshet  och 

klasskonflikter.  Den  sociala  frågan  är 

alltså en katalysator bakom bildandet av koloniträdgårdarna – koloniträdgårdsrörelserna 

–  och  det  gällde  att  återta  kontrollen  över  samhällsomvandlingen  innan det  var  för 

sent.149

Abelin menar att staden inte kan tillgodogöra den naturliga sysselsättningen, och den 

friska miljön, som människan är i behov av och konsekvensen blir att ”hvarje mänskligt 

väsen förr eller senare sjuknar till kropp och själ och beröfvas det mått af lifsmod, som 

är nödvändigt för att utan att brytas gå igenom alla vedervärdigheter och förnimma nå-

got af  tillvarons glädje”150.  De samtida mänskliga egenskaperna såsom ”den nervösa 

jäktande” och den ”egoistiska brådskan” ser Abelin som direkta konsekvenser av mo-

derniteten, med dess industrialisering och urbanisering.151 Sammanfattningsvis kan man 

se att Abelin påvisar att det naturliga levernet för människan är när hon är i kontakt med 

naturen, och arbetar med den. Det är genom kontakten med jorden som människan kan 

förnimma,  och uppskatta,  tillvarons glädje. Utan glädjen blir människan nervös, jäk-

tande och egoistisk. Stadsborna är också bundna till staden, och det gäller att arbeta ut-

148 Ibid. s. 16
149 Bergquist. s. 67
150 Abelin, Rudolf. Koloniträdgården. s. 16
151 Ibid. s. 16
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ifrån stadens villkor för att lösa deras problem – ungefär som i Reutlingen. Abelins syfte 

med koloniträdgårdarna blir att

återförena moder och barn, att återskänka den inom fyra väggar sträfvande och i för knap 

luft vistandes till allas vår moder, naturen, till solljus och frihet, till möjligheten att åter 

upptaga människosläktets sysslor och tankar från dess första gyllene ålder, nämligen jor-

dens vård och allehanda iaktagelser om och öfver desamma.152

Bergquist beskriver koloniträdgården som en modell för det goda samhället. En av de 

bakomliggande ändamålen med initiativet bakom Föreningen Göteborgs Koloniträdgår-

dar var att det skulle vara ett upplysnings- och bildningsprojekt som åsyftade att åstad-

komma  en  samhällsförändring.  Förändringen skulle  inte  ske  genom litteraturstudier, 

utan genom handfast arbete med jorden, och arbetet i sig skulle förädla de brukande 

människorna.153

Rudolf Abelin framställer koloniträdgårdens ideal som en plats där det ” myllrar af 

lif och rörelse, där spritter af glada ord och där dallrar i hvarje fläkt af förhoppningens 

ljusa känslor.”154 Trädgården blir en samlingspunkt för familjen och en tillflykt undan 

stadsbilden, för ”när ånghvisslan ljuder eller klockan klämtar, skyndar far efter för att i 

skötet af sin familj tillbringa några lugna timmar i Guds fria natur med litet uppfris-

kande jordarbete och där intaga sin aftonmåltid”155. Fadern ”känner sig fri därute, han 

ser sina barn tumla om som ystra fålar i oskyldig glädje, och han gripes själf af ljusa 

drömmar  om  fröens  och  örternas  spirkraft,  om  rik  och  välsmakande  skörd”156. 

Koloniträdgården blir alltså familjens, och främst faderns, tillflyktsort undan staden och 

dess degenererande effekter. Trädgården har också skapat frihet för fadern, han är inte 

längre bunden vid staden utan har slitit sig loss. Bergquist skriver att friheten kan åter-

kopplas till att kolonisterna självständigt kunde styra över sin produktion. Det blir en 

frihet från fabrikens förmän och nu är arbetaren istället sin egen förman och han kan 

själv disponera över sin egen tid.157

152 Ibid. s. 17
153 Bergquist. s. 13
154 Abelin, Rudolf. Koloniträdgården. s. 17
155 Ibid. s. 17
156 Ibid. s. 17
157 Bergquist. s. 142
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När det kommer till  implementeringen av koloniträdgårdarna,  vem som skall vara 

finansiären, så är det Abelins åsikt att den skall komma från samhället. Tanken är att 

koloniträdgården skall vara nyttig för förädlingen av människan, men den som tjänar på 

förädlingen är också den som bör betala för den. Det är därav samhällsapparaten som 

måste  tillgodose  ”dessa  den  mindre  bemedlade  klassens  anspråkslösa,  allmännyttiga 

kraft, ty just de själfva hafva ju häri som lätt inses, ett af sina högsta intressen”158 för det 

är ”individernas förnöjsamhet och lyckliga ekonomiska och moraliska belägenhet be-

stämma  ju  ytterst  samhällets  egna  ställning  i  dessa  hänseenden”159.  Marken  skall 

arrenderas av ett bolag, eller en privatperson, och till dessa skall sedan kolonisterna be-

tala sin lilla del av arrendet. Samma argumentation för koloniträdgårdarna har Bergquist 

funnit. För att koloniträdgårdarna skulle kunna skapas var det nödvändigt att samhället 

– offentligheten – tog på sig ansvaret för frågan. Huruvida samhället skulle ta ansvar för 

att förmedla mark rådde det delade meningar om i olika städer. Däremot är frågan något 

som transcenderar de politiska blocken och klasserna. Bergquist skriver att kolonirörel-

sen lockade de som kände en närhet till samhälleligt reformarbete, som anknöt till ar-

betarnas förhållanden.160 Genom kolonirörelsens vägledning av arbetarna skulle det ge 

de insikter om hur de skulle kunna använda sin energi på ett nyttigt sätt. Genom att ar-

betaren bildas så minskar också de samhällsfientliga inställningarna.161 Det gäller alltså 

för den egna staden att skapa och arrendera ut mark till kolonirörelserna, genom att göra 

så anknyts kolonisterna till samhället och blir därmed delaktiga goda medborgare.

Det Abelin främst är fokuserad på i sin bok om koloniträdgården är hur den skall 

vara konstruerad. Närmast en arkitekt beskriver han bland annat hur gångarna skall se 

ut, vilken bostadsnorm som bör vara rådande, vilka växter som bör planteras och vilka 

som bör undvikas och så vidare. För Abelin fyller kolonins estetik, eller helhetsintryck, 

en central funktion. 

Liksom hand och fot hos människan endast utgöra olika delar af hennes kropp, utgöra de 

skilda lotterna endast delar af koloniträdgården i dess helhet. För att kroppen skall fun-

gera ordentligt, växa till i styrka och skönhet, måste dess olika lemmar och organ arbeta i 

158 Abelin, Rudolf. Koloniträdgården. s. 18
159 Ibid. s. 18
160 Bergquist. s. 85
161 Ibid. s. 93
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samdräkt, och så måste också de olika lottägarne göra för att se sin koloniträdgård gå 

framåt i skönhet och alstring.162

För att trädgården skall uppnå högsta kvalitet, och därmed uppfylla dess syfte, är det 

nödvändigt att konstruktionen av de enskildas kolonilotter värnar om att uppfylla hel-

hetens målsättning. Härvid kommer det krav på den enskilde kolonisten, och Abelin 

skriver att ”han måste också underkasta sin anläggning att blifva i en viss öfverenss-

tämmelse  med  det  helas skönet  och syfte”163.  För att  det  skall  finnas en gemensam 

grund för alla kolonister så måste de lämna in en plan till kolonins nämnd, så att de kan 

granska att den uppfyller ”det helas” krav. Men det skall inte vara alltför handfasta reg-

ler,  utan  den  enskildes  smak  och  fantasi  måste  få  spelrum i  hans  egen  trädgård.164 

Koloniträdgårdens utformning är alltså en kompromiss mellan föreskrivna normer för 

det helas skönhet och den enskildes vilja. Ifall kolonisten får överhanden så kan träd-

gården urarta och därmed förlora sitt syfte, men om koloninämnden får överhanden så 

resulterar det i att den enskilde vantrivs. Bergquist menar att individen är underordnad 

samhället, och för att uppnå en positiv utveckling för kolonin är detta förhållande nöd-

vändigt.165 Den enskilda kolonisten skall dock ha möjlighet, inom ramarna för verksam-

heten, att få ge uttryck för sin inneboende kraft och därmed säga något om sin person-

lighet.166 

För att kolonin skall fungera är det viktigt att det finns regler som reglerar kolonister-

nas rättigheter och skyldigheter. Abelin framställer ett antal stadgar som han anser man 

bör ha i beaktande vid bildandet av en koloni. Stadgarna ingår i fyra underkategorier: 

(A)  Angående koloniträdgårdens  uppgift  och  medel,  (B)  Angående ordningen inom 

trädgården och de enskilde lottägarnes förhållande därtill,  (C) Angående trädgårdens 

angelägenheter och (D) Angående föreningens räkenskaper. Den första kategorin regle-

rar att jorden skall användas uteslutande till trädgårdsskötsel, reglerar ekonomisk ersätt-

ning för förvaltning och att eventuellt överskott bör användas till att sänka avgifterna för 

kolonisterna. Kategori B reglerar kolonisternas förpliktelser gentemot kolonin. De skall 

”förbinda sig att föra ett nyktert och städadt lefverne samt ej tillåta något den allmänna 

162 Abelin, Rudolf. Koloniträdgården. s. 29-30
163 Ibid. s. 30
164 Ibid. s. 36
165 Ibid. s.115-116
166 Ibid. s.139
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moralen störande äga rum på lotten”.167 Det får ej heller förekomma några djur på områ-

det och varje person är ålagda att hjälpa till med ordningsarbete på gemensamma ytor. 

Kolonisterna kan också avhysas ifall de ”ej nöjaktigt vårdar sin lott varnas först och, om 

ej detta hjälper, beröfvas han densamma”168. Kategori C reglerar det styrande organet på 

kolonin – styrelsen. Styrelsen skall anställa en uppsyningsman som skall agera som den 

”verkställande myndigheten”.  Stämman skall  utse,  efter styrelsens  förslag, en nämnd 

som granskar byggnationsplaner.169 Sammantaget kan man urskilja att koloniföreningen 

skall bestå av en stiftelse som har ett övergripande ansvar och framlägger förslag till 

stämman och en uppsyningsman som är myndighetens – stiftelsens – ordningsman i 

kolonin. Om maktfördelningen i koloniföreningarna skriver Bergquist att de var en vik-

tig del i hur man skulle bekämpa de sociala farorna som fanns utanför. Det skulle inte 

existera några klasser i kolonin, utan där var alla likställda. Gemensamt skulle de kunna 

utnyttja varandras erfarenheter för att nå fram till en grund för ett nytt samhälle.170 Den 

första stiftelsen i Göteborgs koloniförening bestod av människor från olika socioeko-

nomiska grupperingar, men trots deras uppenbara skillnader delade de en gemensam 

tanke om att kolonier var något bra för individen och samhället. Initiativet kom ofta från 

de borgerliga men drivandet av frågan var ofta oberoende av ens socioekonomiska sta-

tus.171 Själva styrelseskicket  skiljer sig inte markant  från det som manats av Abelin. 

Föreningens beslutande organ var styrelsen och till den var alla valbara. Det var en form 

av  direkt  parlamentarism som stod  i  kontrast  till  den indirekta  parlamentarism som 

rådde i staden, där de flesta inte hade rösträtt eller var valbara.172 Det skulle även finnas 

en föreståndare,  som har  stora  likheter  med  uppsyningsmannen.  Föreståndaren  hade 

samma myndighetsstatus som styrelsen och var dess förlängda arm i koloniområdet. 

Han var dock inte enbart en tillsynsman utan kolonisterna kunde vända sig till honom 

ifall de hade några frågor till styrelsen. 

Makten i både Abelins kolonikonstruktion, och Göteborgsföreningen är koncentrerad 

till styrelsen. Styrelsen har fått mandat av kolonisterna att sköta deras ärenden, men de-

167 Abelin, Rudolf. Koloniträdgården. s.45.
168 Ibid. s.45.
169 Ibid. s. 44-45
170 Bergquist. s. 83
171 Ibid. s. 83-84
172 Ibid. s.179
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ras makt var inte absolut – Göteborgsföreningen kunde avsättas ifall kolonisterna var 

missnöjda.173

Sammantaget  är  Abelins  kolonikonstruktion  väldigt  lik  för  Göteborgsföreningen. 

Koloniträdgårdarna har funnits i Sverige sedan 1895, men det är efter sekelskiftet de 

fick sitt stora genombrott. Göteborgsföreningen bildades 1905 och året efter fick de till-

gång till mark. Ett år efter det, 1907, publicerar Abelin sin bok. Det är under den här 

perioden och under tiotalet som koloniföreningarna växer över landet. 174

7. Slutsats

Ve mänskligheten, om ålderdomen omedelbart skulle föra till grafven och framtvinga ett 
utestängande! Då föregicks den sansade erfarenheten, och då miste de unga, som ännu stå 
midt i kampen och striden, sitt yppersta värn.175

Rudolf Abelin blev 96 år gammal och jag har haft privilegiet att få följa hans författar-

skap från 32 års ålder fram tills 63. Resan är dock ej slut än, utan nedan följer nu min 

analys av rapportresultatet.

Egnahemrörelsen; en rörelse utan fasta gränser, som binds samman av gemensamma 

ideologiska  övertygelser  och  värderingar.  Värdegrunden  är  baserat  utifrån  den 

borgerliga  intressesfären  där  naturen  är  dag,  och  staden  är  natt.  Idyllen  är  en  egen 

jordlott,  med rödmålad  stuga,  en välskött  trädgård,  flaggstång och en lycklig,  intim 

familj. Familjen som där lever har ett njutbart själsligt liv, de är reglerade enbart av 

årstidernas  förändring.  I  staden splittras  familjerna;  fäderna spenderar  sin  fritid  med 

tillfällig  njutning på krogen, modern  spenderar  sin hos grannhustrun och barnen får 

sköta sig själva. Huruvida det är en rättvis bild av ett faktiskt tillstånd, eller ifall det är 

en modifierad sanning är inte det som är det centrala. Det centrala är att stora delar av 

de borgerliga intellektuella vid sekelskiftet ansåg att det är i kontakt med naturen som 

man får ett rikt liv. Hos Abelin finner vi hemideologiska inslag i samtliga skrifter, och 

det måste vara en överraskning. Vid första anblicken så är de hemideologiska kompo-

nenterna inte särskilt ringa, utan de täcker in ett stort område så det är ingen nål i en 

höstack  finna  komparationspunkter.  Vad  är  då  överraskningen?  Rudolf  Abelin  var 

utbildad  trädgårdsmästare,  han  skrev  handböcker  som  skulle  kunna  användas  av 

173 Ibid. s.187
174 Ibid. s.36-37
175 Abelin, Rudolf. Herrgårdsträdgården.  s.187
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samtliga  grupper  i  samhället;  den lilla  trädgården,  villaträdgården,  koloniträdgården, 

trädgården  i  lägenheten,  herrgårdsträdgården  och  en  barnbok  med  naturen  och 

trädgården  som  tema.  Inbakat  i  de  hundratalet  sidorna  finns  en  värdegrund  som 

egentligen inte behöver finnas där, men som ändå finns där. Varför väljer Abelin att 

inkorporera  de  elementen  i  sina  skrifter?  Jag  är  inte  särskilt  beläst  i  1800-talets 

trädgårdslitteratur,  men  däremot  har  jag  förgäves  läst  en  bok  om  fruktodling  från 

århundradet och där fanns inte det minsta tecken på någon värdegrund. 

Ifall jag skulle sätta fingret på en hemideologisk komponent som jag tror att Abelin 

satte i första rummet så är det kärnfamiljen, och det skulle om möjligt kunna förklara 

hans övergripande idé. Det man uppmärksammar först är att det finns en rekonstruering 

av  rollerna.  Mannen  skall  återigen  bli  fadern  i  huset  i  fallet  om  torpar-  och 

koloniträdgården. Genom att frigörandet från masskulturen blir han en person igen, en 

fader. I fallet med herrgårdsträdgården handlar det inte särskilt mycket om att mannen 

skall bli fader igen, för jag får inget intryck av att han skulle ha förlorat det. Däremot 

handlar det om att återskapa rollen som herrgårdsägare; en originell man, en karaktär 

med visioner och initiativförmåga som kan inspirera sin omgivning till att göra goda 

ting. Det hänger också samman med hans avsaknad av originella politiker. För kvinnan 

handlar det om att omfamna sin moderlighet, i likhet med vad Ellen Key sade, och bli 

modern i familjen. Frustrationen på den ansvarslösa kvinnan är något som verkligen 

lyser igenom i På sluttande plan, och frustrationen handlar om att det är barnen som blir 

lidande. Kvinnan måste omfamna sin moderlighet för att kunna vara den stöttepelare 

som är nödvändig i den borgerliga familjebildningen. Det är hon som har ansvar för 

hemmet, barnen och även för fadern. Ifall den svenska slappheten som bröt unionen 

infiltreras i hemmet kommer framtidens generationer gå en mörk framtid till mötes. På 

herrgårdsträdgården handlar det inte om att omfamna moderligheten, utan den existerar 

redan,  utan  hon  skall  bli  ”härskarinnan”  och  övertar  då  ansvaret  för  just 

herrgårdsträdgården. Det centrala i kärnfamiljen, för Abelin, är dock barnen, att de kan 

få en uppväxt som ser bättre ut än vad den gjorde för tiden. I städerna kan barnen leka 

lite varstans, och ifall de har tur kan de leta reda på en sandlåda men i övrigt finns det 

ingenting som stillar Abelins krav på fantasi, kreativitet och livsglädje. Det är tydligt att 

ifall det finns en trädgård, och vuxna som är delaktiga i den tillsammans med barnen, så 

kommer de också att få en annan respekt för livet. Med fantasin och kreativitetens hjälp 
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kan de skapa något, såsom en egen rabatt, och sedan lär de sig att vårda den, och där 

ligger essensen för hans fostran. Det är hälsosamt, inger respekt för livets helighet och 

främjar kreativiteten. Det är det som det inledande citatet handlar om: ”Då föregicks den 

sansade erfarenheten, och då miste de unga, som ännu stå midt i kampen och striden, 

sitt yppersta värn”. Kärnfamiljen skall finnas för att föra fram ett friskare och sundare 

släkte, som har respekt för sina likar.

En av frågeställningarna som formulerades för uppsatsen var: Vilka syften har Abe-

lins trädgårdar? Vilka orsaker finns det till deras skapelser? I utläggningen om de cen-

trala värdena i hemideologin har jag redan varit inne och rört på ett av svaren, men det 

finns övriga beröringspunkter. Ifall vi ser till redogörelsen i Dagboksanteckningar från 

mina resor så framkommer det två bilder av Europas dåvarande mäktigaste nationer – 

England och Tyskland. Den tavla som målas upp av England är inte särskilt smickrande, 

och mycket av det handlar om avsaknaden av naturens moment i stadsbilden. Tyskland 

å andra sidan har en helt annan mentalitet och den avspeglas också i trädgårdsskötseln, 

som är exemplarisk. Eftersom hans referensram är trädgårdarna är det möjligt, men kan-

ske något naivt, att påstå att ifall en nation har välskötta trädgårdar, så har de också ett 

välskött folk. Eftersom ingenting lämnas åt slumpen i hans utläggningar om trädgår-

darna, hur de skall vara uppbyggda och vilka växter som bör användas, så tror jag att 

det ligger ett uns sanning i påståendet att trädgårdarna syftar  till  att skapa en bättre, 

sundare  och  friskare  människa.  Vid  flertalet  tillfällen  poängterar  han  vikten  av  det 

fysiska arbetet för att stärka kroppen och sinnet, och vad är då bättre än att göra det i 

anslutning till naturen som framställs som livets moder? Så trädgårdarnas syfte är dels 

att  stärka  kärnfamiljen,  att  motverka  de negativa  konsekvenserna  av  industrialismen 

(masskulturen)  och genom fysiskt  arbete  stärka kroppen och själen.  Sedan finns det 

också  en  ekonomisk  baktanke,  i  likhet  med  P  J  Röisö  –  som  han  jämförs  med  i 

Östgötaposten. Tanken om självhushållningens principer är alltid lockande, men i fallet 

med Abelin handlar det mer om att man kan få egenproducerade varor och att kassan 

kan drygas ut. I torpar- och koloniträdgården är den ekonomiska vinsten att pengarna 

som  annars  hade  gått  till  krogen  istället  hamnar  i  hushållskassan.  Eftersom 

herrgårdsträdgården är mycket mer omfattande är det viktigt att den inbringar pengar 

för  att  täcka  löpande  utgifter.  Vid  sidan  om  det  ekonomiska  syftet  så  har 

herrgårdsträdgården att uppenbart syfte, och det är att agera som ledstjärna i mörkret – 
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att stå för upplysning. Som nämnts tidigare är det centralt att herrgårdsägaren kan ägna 

sin tid åt att vara innovatör och utöva inflytande på omgivningen, som i äldre tider. På 

det viset överrensstämmer också Edlings uttalande om Abelin som socialkonservativ – 

att samhället skall utvecklas, men man skall värdesätta det äldre normsystemet.

Hur förhåller sig böckerna till varandra? Är det ett enhetligt system som framkom-

mer? I herrgårdsträdgårdens inledning refererar han till de tidigare böckerna i fråga om 

rent praktiska arbeten, men det vittnar inte om att det skall finnas en övergripande idé. I 

skrifterna utgår han från de faktiska förhållandena, och beskriver idealtillståndet för hur 

det skulle kunna bli. I  På sluttande plan, hans egentliga politiska manifest, beskriver 

han vilka områden i samtiden som felar – det politiska systemet, klasskonflikter, stads-

bor, stadsmiljön och uppfostran. I sina övriga skrifter framför han olika idéer som skulle 

lösa de problemen som uppställs i På sluttande plan. I koloniträdgården framställer han 

ett politiskt system som står i motsatsförhållande till det rådande för samtiden. I likhet 

med koloniföreningen i Göteborg är det direkt demokrati, där det inte finns några skill-

nader mellan olika medborgare. Klassklyftorna existerar inte i kolonin, utan där är alla 

likställda och har samma rättigheter och villkor. I På sluttande plan föreslår han, i likhet 

med koloniträdgården, att lösgöra rösträtten för att på så vis få stopp på agitatorerna. 

Koloniträdgården är en metafor för samhället, hur det ideala stadslivet skulle kunna se 

ut och, jag tror, det baseras mycket på hans upplevelser i Reutlingen. De övriga böck-

erna står ej i konflikt med detta, utan jag anser istället att de kan ses som en del av 

samma system. Torparträdgårdarna på landet står i kontakt med herrgårdsträdgårdarna, 

som återigen agerar som en stat i staten. De skulle kunna agera som det lokala besluts-

organet i olika frågor på samma vis som uppsyningsmannen i kolonierna. Jämför man 

det med hans upplevelser i Tyskland är de ganska snarlika. I Reutlingen hade alla fa-

miljer i staden sin egen täppa utanför staden, och det allmänna preussiska medvetandet 

signalerar om ett väldisciplinerat folk.

Den sista frågeställningen jag hade var hur Abelin förhöll sig till modernitetens pro-

blem. Frågan har redan delvis besvarat i samband med de övriga, men det kan behövas 

något förtydligande. Gentemot moderniteten är Abelin i de flesta fall obarmhärtig. Det 

finns dock en övergripande princip som styr, och det är som Jonas Hansson skriver: att 

den kritik som riktas gentemot kulturen inte skall ses som ett avståndstagande från mo-

derniteten. Abelin är inte bakåtsträvare utan poängterar i  Herrgårdsträdgården att den 
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måste formas med utgångspunkt från den moderna människan. Han är dock starkt kri-

tisk till hur moderniteten har påverkat människan. I hans första publicerade skrift, i tid-

ningen Dagny, är han ganska positiv till kvinnans emancipation, medan han senare blir 

negativt inställd till den. Förmodligen hänger detta samman med hans upplevelser från 

senare resor och iakttagelser när det moderna sveper över Sverige. Expansionen av sta-

den är bland det värsta eftersom de urholkar landsbygden på sunda människor och för-

vanskar de genom industrin och stadslivet. Lösningen på detta är inte att lägga ned in-

dustrierna eller att allokera folk till landsbygden, utan istället att fokusera på hemmets 

trevnad och koloniträdgårdar.  Modernitetens ”nervösa jäktande” genom masskulturen 

kommer därmed också att lösas eftersom varje familj har någonting att sysselsätta sig 

med.

Avslutningsvis vill jag kort öppna upp för en diskussion för fortsatt bearbetning av 

ämnet. Det jag anser mig ha gjort är att ha tagit det första steget i berättelsen om Rudolf 

Abelin, och det är en historia som kan utvecklas till det mångdubbla. Det finns spörsmål 

att fylla otaliga sidor, och nedan presenterar jag nu ett antal:

• Hur förhöll sig egentligen Abelins trädgårdsskrifter till de övriga i samtiden? En 

intressant komparation hade varit mellan Abelin och Rösiö. Vilken spridning har 

hans böcker haft? Eftersom Den mindre trädgården utkom i 8 upplagor fram till 

1933 ger det indikationer på att de har haft någon form av inverkan

• Finns det brev, dagböcker eller verksamhetsberättelser från hans tid på Norrvi-

kens trädgårdar? Dessa skulle i så fall kunna tillföra en mer personlig dimension 

på honom. Det verkar i alla fall osannolikt att han har slutat skriva vid 63 års ål-

der när han uppenbarligen har en sådan fallenhet för det, och en sådan glödande 

passion. Det finns två stora händelser som utspelar sig under hans livstid, som 

jag ej  funnit  dokumenterat,  och det är  första och andra världskriget.  Ifall  det 

finns material som omfattar hans ställning till krigen, så kommer det att öppna 

upp för mångfalt  fler komparationsmöjligheter,  och utveckla mer konkret hur 

han stod politiskt.

• Estetik var något som skulle vara med i uppsatsen från början, men som sedan 

fick slopas. Det man frågar sig är hur hans estetik förhåller sig till övriga? Är 

han innovatör på det området? Estetiken är också ett  omskrivet  ämne,  så det 
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borde inte vara särskilt svårt att bygga vidare på det. En enkel sak vore att göra 

en komparation av hans ritningar på kolonitäpporna med de övriga i Sverige, 

och internationellt. 

Motivationen till fortsatt forskning om Rudolf Abelin dels är inspirerande att läsa än 

idag, och att det finns ett levande arv efter honom – Norrvikens trädgårdar. Trädgår-

darna är ett levande arv efter hans passion, kärlek och fantasi, och så bör det förbli men 

kan ej så förbli ifall det inte förekommer en rättvis historieskrivning om honom.
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8. Sammanfattning

Undersökningen behandlar Rudolf Abelins författarskap från slutet av 1880-talet  och 

fram till mitten av 1910-talet. Det finns en avsaknad av forskning, om Abelin, som tar 

hänsyn till samtidskontexten och samtliga av hans publicerade verk. Uppsatsen åsyftar 

att visa hur samtliga böcker skall uppfattas som en helhet. De böcker som studeras är 

främst mönsterböcker i trädgårdsskötsel, men där ventileras också ett större system av 

idéer och värderingar. Litteraturen placeras i kontexten av den kulturkris som uppkom-

mer när moderniteten gör sitt intåg i Sverige.  Modernitetskritiska rörelser, som egna-

hemsrörelsen och kolonirörelsen, jämförs med de idéer som presenteras i Abelins litte-

ratur, för att på så vis försöka skapa en större förståelse för hur hans såg på sin samtid 

och framtid. 

Uppsatsen påvisar att det finns stora likheter mellan Abelin och de modernitetskri-

tiska rörelserna, och att det är en utveckling som skett över tid. Det som gör Abelin till 

ett original, jämfört med andra hemideologer, är att han bakar in sin kritik i böcker som 

främst rör trädgårdskonsten. Vid studie av samtliga av hans böcker så bildas det en röd 

tråd, som uppvisar tankar om ett större, enhetligt, idealsamhälle där förhållandet mellan 

människan och naturen kännetecknas av vördnad. Det står i stark kontrast till den ex-

ploatering av naturen som industrialismen – moderniteten – representerar. 

Resultaten i uppsatsen innebär en större förståelse för Abelins förhållande till samti-

den, men också i hur han betraktar trädgårdarna ur ett annat perspektiv än rent estetiskt. 

Slutsatsen påvisar att det finns en rad områden där vidare forskningen kan gå vidare, för 

att kunna skapa en större bild av denna trädgårdens mästare.
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