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1. Inledning 

1.1 Bakgrunden till egnahemspolitiken och forskningsläge 
Runt sekelskiftet 1900 är Sverige ett land statt i förändring. Landets unga industri når nya 

oanade höjder och dess andel av BNP kan vid denna tid börja jämföras med jordbrukets. 

Verkstadsindustrin blommar, uppfinningar såsom separatorn, kullagret och ångturbinen 

skapar nya möjligheter för produktion och industri. Men detta samhällets omvandlingsskede, 

som av forskare belysts som den industriella erövringen av landet, står inte utan konflikter och 

problematik.1  

I arbetet Det Fosterländska Hemmet - Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring 

sekelskiftet 1900 av Nils Edling betonar den samme att trots att den växande industrin allt mer 

övertog den ekonomiska tyngdpunkten från jordbruket, så var Sverige i själva verket under 

denna tid utan tvekan fortfarande ett agrart jordbrukssamhälle. Ett samhälle där lantbruket 

fortfarande dominerade som arbetsgivare och där, trots att städerna växte sig allt större, 

majoriteten av befolkningen ännu levde och verkade på landsbygden.2  

Industrins framväxt genererade nya förhållanden på landsbygden och en ny politisk agenda 

växte fram. Detta för att försöka hejda den industriella förändringsvågen och de 

intressekonflikter som de olika närningarnas intressen självklart skapade.3  

Edling kartlägger skickligt de olika vändningarna och inslagen i den politiska diskussionen 

om de orosmoment som dessa sociala och samhälleliga förändringar förde med sig. Det är 

framförallt tre fenomen som pekas ut som alarmerande för samtidens samhälle – socialism, 

utvandring och urbanisering.4 Det är oftast efter första världskriget som man brukar fastställa 

början på en reell avbefolkning av landsbygden men redan runt sekelskiftet debatterades det 

om en allt mer krympande tillgången på arbetskraft inom jordbruket och dessa fenomen blir 

utpekade som en starkt bidragande orsak.5 Mer specifikt skulle man kunna säga att dessa 

aspekter gemensamt gestaltar det största upplevda hotet mot det traditionella och agrara 

intressena i Sverige.6  

Dessa upplevda konflikter mellan industri och jordbruk, modernt och traditionellt, kom att 

skapa politiska försök att bibehålla jordbrukets struktur och funktion. Lantarbetarfrågan kom 

att lyftas fram som ett av samtidens stora sociala problem och kom att driva fram en ny fråga 

1 Edling 1996, s. 29 – 32 
2 Morell 2001, s. 12 – 14 
3 Edling 1996, s. 29 – 32 
4 Edling 1996, s. 90 – 104 
5 Morell 2001, s. 76 
6 Edling 1996, s. 90 – 104 
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inom jordbrukspolitiken. En fråga som ansågs vara den enande lösningen på var och en av 

dessa sociala problem, nämligen egnahemsfrågan. Staten skulle tillhandhålla lån till arbetare 

för att etablera småjordbruk och främja landsbygdens arbetskraftsutbud. Genom att stimulera 

en ny jordägarklass ville man motverka de sociala problemen.7  

En viktig pusselbit i Edlings arbete är hans betoning av att placera in egnahemsfrågan i 

periodens övergångsskede. Samtidens självbild, framlyft i den politiska och sociala diskursen 

om egnahemsfrågan, får spegla detta omvandlingsperspektiv. För att moderera den kraftiga 

samhällsomvandlingen får egnahemsfrågan funktionen att dämpa friktionen mellan industrins 

omstörtande effekter på jordbrukets traditionella plats i näringslivet. Ytterst intressant är 

emellertid att Edling, trots att han lyfter fram de många konservativa inslagen i 

egnahemsverksamhetens funktion, understryker egnahemsfrågan som en i grund och botten 

socialintegrerande politik. En politik med starka socialliberala beståndsdelar där den sociala 

frågan, frågan om ekonomiskt och socialt oberoende skulle väga tyngre än den etablerade 

bilden av egnahemspolitiken som konservativ.8  

Kulturgeografen Tomas Germundsson har med sitt arbete Lantbrukets egnahem även han 

viktiga bidrag till denna uppsats. Till skillnad mot Edling lägger Germundssons arbete mer 

fokus på jordbrukets strukturförändring i samband med det industriella genombrottet, detta för 

att fånga egnahemsfrågans betydelse för den svenska landskapsutvecklingen. Detta gör han 

genom framförallt en närgående studie av egnahemsetableringen och dess utfall i Malmöhus- 

och Kristianstads län.  

Den kritik som Germundsson, och till en viss del även Edling, sedermera lyfter fram i 

samband med egnahemsverksamheten kommer att få en framträdande plats i vårt arbete. En 

kritik som luftades redan under verksamhetens tidiga år och som senare under åren har 

poängterats och debatterats.9  

1.2 Syfte och Frågeställning 
I denna uppsats vill jag belysa egnahemsfrågan som sällan får det historiska erkännande som 

det förtjänar. Denna socialpolitiska fråga har på något sätt blivit en bortglömd och misslyckad 

del av 1900-talets tidiga jordbrukspolitik. Detta trots dess långa existens och trots dess plats 

som en av sekelskiftets hetaste politiska frågor.   

7 Edling 1996, s. 16 – 28 
8 Edling 1996, s. 373 – 374 
9 Germundsson 1993, s. 38 – 42, 104 
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I undersökningen ska vi därför undersöka egnahemsfrågan utifrån ett relativt outforskat 

område inom dess sfär. Ett område mot vilken tung kritik har riktat sig, men vars empiriska 

stöd i själva verket inte är så väl belagt inom forskningen som man kan tro.  

Redan under egnahemsverksamhetens tidiga år framfördes det kritik mot olika aspekter av 

verksamheten. En av dessa riktades mot verksamhetens så kallade socialpolitiska och 

samhällsintegrerande prägel. Man uttryckte en oro över att många jordägare sålde av mindre 

bördiga jordlotter till egnahemslåntagare för ett högt pris och därmed utnyttjade de 

möjligheter till kapital som låneverksamheten erbjöd. På detta sätt menade man att det var 

jordägarna som hade den största fördelen av verksamheten. Denna kritik kom att följa med 

egnahemsverksamheten under åren.10 Vi ska till följd därav undersöka närmare om det 

verkligen var så att det var jordägarna som tjänade på egnahemspolitiken med följande 

frågeställningar: 

 

• Vilka var det som sålde jord och fastigheter till egnahemslåntagare? Var det vanliga 

bönder, fastighetsbolag eller var det godsägare? 

• I vilka områden kan vi se att denna jord såldes? Var det i slätt- eller skogsbygder? 

1.3 Metod, material och avgränsning 
För att besvara arbetets frågeställningar ska vi göra en fallstudie för att synliggöra hur reell 

kritiken mot verksamheten var. Undersökningen kommer hantera och baseras på de 

ansökningar och beviljande av egnahemslån som finns bevarade på stadsarkivet i Uppsala. 

Dessa hjälper oss emellertid inte direkt med att få svar på våra frågor angående jordägarnas 

inblandning i jordförsäljningen. Genom ansökningarna och beviljandena kan vi dock ta reda 

på var de egnahemssökande har ansökt om sina egnahem. Ansökningarna uppger nämligen 

namnet på egnahemmet och vilken socken/härad i vilken denna tillhör. Detta leder oss till den 

andra delen av undersökningens källmaterial. 

Genom att fördjupa oss i mantalslängder från året innan respektive ansökan kan vi studera 

vem jordägaren som väljer att säja sin mark är. Mantalslängderna är sorterade efter år, härad 

och socken. Vi kan därför relativt enkelt söka upp rätt fastighet/mark i rätt härad/socken och 

identifiera vem jordägaren som sålde av marken var. Eftersom människors samhällsstatus på 

många sätt identifierades av deras yrken och titlar blir det inte svårt för oss att sedermera 

identifiera de större godsägarna och de ofrälse, då dessa benämns med sina titlar i 

mantalslängderna t.ex. med friherre, kapten, bonde eller torpare et cetera. Undersökningen 

10 Germundsson 1998, s. 24 
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kommer i och med undersökningsmaterialet att få en tydligt kvantitativ prägel där 

huvudstudien till mångt och mycket hanterar insamlade data från protokollen och 

mantalslängderna. 

Det finns en myckenhet av bevarat och varierande material från de olika länens 

egnahemsnämnder från dess start 1905 till dess avveckling 1946. Undersökningen kommer 

därför inte lida brist på material och fortsatta studier inom ämnet med nya infallsvinklar är 

långt ifrån omöjligt. För vår del är en tydlig avgränsning därför avgörande för att kunna 

hantera den stora mängd material som finns att tillgå. Undersökningen kommer fördenskull att 

granska egnahemsansökningar från 1905-1915, alltså de första tio åren av rörelsens existens. 

Detta för att de tidiga åren inte är så väl undersökta och för att det är ytterst intressant att se 

ifall den kritik som riktar sig mot egnahemsrörelsen har belägg för sin kritik redan under detta 

tidiga skede av verksamhetens historia. 

Vidare avgränsning är dock behövlig och därför begränsas undersökningen till att studera 

enbart Uppsala län. Detta för att området ligger nära till hands för undersökningen men också 

på grund av den ansenliga mängd material som finns att hämta från länets forna 

egnahemsverksamhet. Två av Uppsala läns härader och deras respektive socknar har valts ut 

till fallstudien. Detta först och främst för att materialet ska bli hanterligt men dessa två 

härader är även utvalda för sina speciella geografiska förutsättningar som vi ska gå närmare in 

på under nästa rubrik. Den första häraden som valts ut är Trögds härad med socknarna: 

Hacksta, Löt, Veckholm, Torsvi, Kungshusby, Herkeberga, Litslena, Husbysjutolft, Villberga, 

Lillkyrka, Boglösa, Vallby, Arnö och Vårfrukyrka. Och som Trögds motpol har vi Hagunda 

härad med socknarna: Gryta, Balingsta, Hagby, Ramsta, Vesteråker, Dalby, Tibble, Åland och 

Järlåsa. 

Enligt hushållningssällskapet placeras Hagunda, liksom Trögd, in i upplands södra distrikt, 

dock betydligt mer nordligare beläget än Trögd. Mantalslängderna å andra sidan behandlar 

Trögd som en del av det södra fögderiet och Hagunda som det mellersta fögderiet.  Huruvida 

Hagunda är beläget i det ena området och inte det andra så kan vi fastställa att de geografiska 

skillnader som finns mellan de två är tillräkliga för att undersökningen ska kunna behandla 

dem som sådana.  

1.4 De geografiska förutsättningarna 
Som vi nämnt ovanstående så är våra härader utvalda på grund av sina tydligt geologiska 

olikheter. Om vi tittar närmare på en sammanställning av Sveriges officiella statistik från 
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1906-1908 kan vi genom att studera de statistiska uppgifterna om de två häraderna direkt se 

att de lämpar sig utmärkt för vår undersökning (tabell 1). 

 

 

 

 

Härad Hagunda Trögd 
Befolkningsmängd 4 589 7 861 
Antal brukningsdelar 250 526 
Högst 2 har. 1 9 
2- 20 har. 40 178 
20- 100 har. 49 95 
100- har. 8 11 
Antal jordtorp 422 567 
Åker och annan odlad 
jord 10409 18137 
Skogsbärande mark 19 161 11282 
Oxar 178 1258 
Tjurar 189 297 
Kor 3429 5428 
Får 2 262 2802 
Svin 1129 3306 
Fjäderfän 8 074 15900 
Källa: Egen bearbetning av Sveriges Officiella statistik, Jordbruk och boskapsskötsel 1906-

1908 – N och Sveriges Officiella statistik, befolkningsstatistik 1906-1910 – A. 

 

Som vi kan se är Trögd det avsevärt större området med mer än det dubbla antalet 

brukningsdelar, alltså brukade jordbruk. Antalet torp per brukningsdel i Trögd är 1,1 till 

skillnad mot Hagunda 1,7. Men den största skillnaden ligger i de två häradernas olika 

jordmåner och den typ av terräng som är förhärskande i deras områden. Skogsarealens 

omfattning i Trögd fastställdes under undersökningen till 11 282 hektar och den odlade 

åkermarken till 18 137 hektar. Om vi sedan tittar på Hagunda härad kan vi se att Hagundas 

brukningsmöjligheter har helt andra förutsättningar med 19 161 hektar skogsbärande mark 

och 10 409 hektar åkerjord. Trögd har 34 hektar åker per brukningsdel medans Hagudna har 

41 hektar åker per brukningsdel.11 

11 Sveriges Officiella statistik, Jordbruk och boskapsskötsel 1906-1908 – N, Befolkningsstatistik 1906-1910  

 

Tabell 1. Geografiska och demografiska egenskaper för Trögd och 

Hagunda härad, 1906-1910. 
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Trögds fina lerjordar skapade helt andra möjligheter för dess medborgare och deras 

nyttjande av jorden.  Ju längre norr ut vi kommer i Uppland desto större mängd grus och sten 

förekommer i jordmånen, den övergår till moränjord. Trögd, beläget i södra Uppland där 

nästan hälften av arealen odlas, åtnjuter i stället det uppländska slättlandskapet. I mellersta 

och norra Uppland upptar odlingsarealen istället en tredjedel respektive en sjättedel av jorden. 

Detta på grund av den successivt sämre jordmånen norr över, som även Hagunda påverkas av 

eftersom denna härad ligger vid gränsen till mellersta Uppland.12  

Framförallt kan vi se att fördelningen av jorden är i större brukningsdelar i Trögd än i 

Hagunda. Åkerjordens kvalitet och kvantitet gör även att behovet av oxar, som kan plöja 

jorden, är stort. Tittar vi i tabell 1 ser vi en tydlig tonvikt på ox- kreatur i Trögd. Detta i bjärt 

kontrast till Hagunda som naturligt inte har samma behov av arbetsdjur. Det går ungefär en 

oxe per 15 hektar i Trögd till skillnad från en oxe per 58 hektar i Hagunda. Jorden odlas alltså 

inte i samma grad.  I själva verket förekommer en större mängd kor och får i Hagunda än i 

Trögd. Då avkastningen från dessa djur, till exempel mejeriprodukter och ull, blir mer 

lukrativt än att försöka odla jorden.13   

Tabell 1 lyckas med relativt liten mängd information upplysa oss om precis det vi vill få 

bekräftat. Nämligen att våra utvalda härader har en klar geografisk variation som även 

resulterar i olika ekonomiska och sociala förhållanden för deras invånare. Detta kommer att få 

konsekvenser för vår utredning om egnahemsrörelsen. 

Från vilket område jorden såldes till egnahemslåntagare är av vikt för arbetet då detta är 

starkt sammankopplat med vår idé om varför man sålde av jorden. Om vi tar fasta på kritiken 

om att jordägarnas vinstintresse och utnyttjande av egnahemslånen är reell så borde vår 

undersökning teoretiskt sett, mer eller mindre, ge ett visst utslag. En större försäljning av jord 

till egnahemslåntagare borde vara styckade från storgodsen i Hagunda i betydligt större 

utsträckning än i Trögd. Detta på grund av att den sämre odlingsjorden i Hagunda på detta sätt 

gick att sälja av för ett bättre pris än den redan fördelaktiga och vinstdrivande jorden i Trögd. 

1.5 Problem och svårigheter under arbetet 
Det finns en rad olägenheter med denna typ av undersökningar. Gamla handskrivna protokoll 

kan sägas vara det första av dessa. Tydningen av dessa handstilar har gjorts med största 

noggrannhet, ändock finns det ingen garanti för att tolkningsfel inte har begåtts. Lyckligtvis 

finns det en säkerhet i att kunna jämföra platsnamn och fastigheter i egnahemsnämndens 

12 Hushållningssällskapets Jubileumsbok, s. 37 – 39 
13 Sveriges Officiella statistik, Jordbruk och boskapsskötsel 1906-1908 – N 
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protokoll med platsnamn och fastigheter i mantalslängderna. Det blir på det sättet lättare att 

komplettera stavning och att identifiera feltolkningar. 

Emellertid finns det problem i möjligheten att protokollen och mantalslängderna inte 

korrelerar. I några fall förekommer inte de adresser som uppges i protokollet i 

mantalslängderna, detta blir ett problem under framförallt de första undersökta åren.  I en del 

fall förekommer även skillnader i stavning i de båda, V blir lätt W, C blir lätt K och F övergår 

ibland till V et cetera. Man är på många sätt helt utlämnad till de anteckningar som förts för så 

länge sedan. 

Ett orosmoment för undersökningen har varit möjligheten att mantalslängderna inte varit 

konsekventa i sina anteckningar. De torp och jordlotter som antecknats tillhöra de större 

godsen kan otvivelaktigt tilltros. Men en farhåga att somliga av dessa jordlotters och 

fastigheters tillhörighet inte antecknats eller antecknats på ett annat vis har under arbetet 

återkommit. Det har funnits en misstanke om att somliga av fastigheterna med största chans 

tillhört storgodsens sfärer. Möjligt är att dessa marker sålts av tidigare än tidsspannet för vår 

undersökning. En bekräftelse på detta skulle dock leda oss på en intensiv och tidskrävande 

skärskådning av mantalslängderna som vi helt enkelt inte har tid med. I undersökningen måste 

vi därför lita på att konsekventa anteckningar har förts. 

1.6 Disposition 
Innan undersökningen gör vi en fördjupning och går närmare in på hur låneverksamheten kom 

att se ut rent praktiskt. Här diskuteras även det flytande begreppet egnahem och sist men inte 

minst behandlas kritiken som riktades mot verksamheten. 

Därefter kommer undersökningen att disponeras med en sammanställning av den 

information och statistik som tillägnats oss genom låneansökningarna för socknarna. Här 

undersöks den stora bilden av ansökningarna, hur många som ansökte och fördelningen av 

dessa. Därefter undersöks de två häraderna var för sig för att få en tydlig bild av hur deras 

respektive egnahemshistorik ser ut, vilken typ av egnahem man ansökte om och vilka det var 

som sålde jorden för dessa. 

En sammanfattande diskussion kommer att avsluta arbetet. Här diskuteras vad vi kommit 

fram till under arbetets gång. 
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2. Egnahemsverksamheten 

2.1 Egnahemskommittén och egnahemslånefonden 
En egnahemskommitté tillsattes 1899 för att undersöka behovet av åtgärder för lantbruket och 

dess arbetare. De åtog sig studieresor runtom i Sverige för att studera landskapens 

förhållanden och för att undersöka hur reella de omdiskuterade problemen var på 

landsbygden, arbetskraftsfrågan och bostadsförhållanden låg i centrum. Man skickade ut 

enkäter till länsmyndigheter och till hushållningssällskap i länen och dessa var inte sena med 

att bekräftade bristen på arbetskraft på landsbygden. En stor majoritet av 

hushållningssällskapen och myndigheterna uttryckte sin oro över att arbetskraftsutbudet inom 

jordbruket länge minskat medan den i industrierna successivt ökat.14  

 

Med denna bakgrund föreslog kommittén att statsfinansierade lån till eget hem och egen 

jord skulle utgå till skötsamma och idoga arbetare ute på landsbygden. Den som önskade söka 

egnahemslån skulle först själv finna sig en passande lägenhet eller bit mark och förhandla 

med dess ägare om pris och kontrakt. Därefter skulle ansökningen om lån ta vid.15  

Lånet var ämnat för två modeller av egnahem, bostadsegnahem som helt enkelt var ett 

bostadshus på egen grund och jordbruksegnahem som var ett småjordbruk, en prioritering 

skulle komma att läggas på den senare nämnda typen av egnahem.16  

Varje län skulle ha en egnahemsnämnd som skulle hantera ansökningarna och lånen. 

Lånen skulle vara fördelaktiga på det viset att de skulle ha låg ränta och lång amorteringstid. 

Kommittén föreslog även att lånen inte skulle tillåtas vara så stora att de små 

egnahemsjordbruken skulle ha möjlighet att vara självbäriga. Med ett småjordbruk skulle 

egnahemsägarna fortfarande tvingas att arbeta utanför hemmet. På detta vis skulle 

arbetskraftsbehovet tillfredställas.17  

Om det verkligen var arbetskraftsbrist på landsbygden vet vi egentligen inte. Många 

forskare ifrågasätter idag detta påstående. Men Edling har här ett viktigt bidrag när han hävdar 

att det egentligen inte är särskilt viktigt att få det bekräftat att det verkligen rådde brist på 

arbetskraft inom jordbruket. Genom att följa den politiska diskussionen vet vi att det fanns en 

föreställning om att det var så. Enligt Edling är det istället av största vikt att undersöka vilka 

det var som drev på frågan om arbetskraftsbristen, vilka motiv hade man. Intressant nog är det 

14 Edling 1996, s. 170 – 171 
15 Edling 1996, s. 164 – 165 
16 Germundsson 1993, s. 2 – 10 
17 Edling 1996, s. 164 – 165 
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i synnerhet forskning om den svenska utvandringen som har påvisat att det framförallt var 

storjordbrukarna och godsägarna som drev på frågan om det usla läget på jordbrukets 

arbetskraftsförsörjnings tillgång. Genom sina höga ställningar inom näringsliv och politik 

kunde dessa lantbrukets arbetsgivare föra sin talan och lyfta fram det ur deras perspektiv allt 

oroande förhållandet på landsbygden.18 Detta är av vikt för vår undersökning då detta 

accentuerar egnahemsfrågan som en av jordägarnas drivmedel för att skydda den egna 

verksamheten.  

Hushållningssällskapets bekräftar på många sätt arbetskraftsfrågan och utvandringen 

aktualitet i det tidiga 1900-talets Sverige. Den rådande stämningen och klimatet runt omkring 

dessa frågor blir tydligt i dess jubileumsskrift 1815-1915. I denna berättas att klagomål över 

den bristande arbetskraften förekommit flitigt under 1800-talet gång. Men 

hushållningssällskapet uppger att:19 

 

”Under 1800-talets lopp hava omständigheter tillkommit, som gjort klagomålen 

berättigade i helt annan grad än förr, nämligen industriens kraftiga uppsving och 

emigrationen”20 

 

I hushållssällskapets skrift blir bristen på arbetskraft ett allt växande problem för de stora 

godsen. Industrins höga löner och det växande priset på arbetskraft skulle på många sätt ha 

drivit fram styckningen av de större godsen och gårdarna, någonting som uppges bli vanligare 

och vanligare.21 

 

Till slut, efter att i flera decennier ha debatterats och lyfts fram som en lösning på flera av 

sin tids stora samhällsfrågor, stiftas den statliga egnahemslånefonden 1904. Detta efter många 

politiska vändningar där Egnahemskommitténs förslag på många områden reviderats och fått 

nya tyngdpunkter. En av de hett diskuterade frågorna var framförallt storleken på det 

maximala lånebeloppet. Egnahemskommitténs förslag om ett ytterst lågt lånebelopp ansågs av 

många vara otillräckligt, vilket det faktiskt var enligt Egnahemskommitténs uträkningar. 

Starka liberala röster ropade efter ett högre belopp som skulle sättas. Man enades emellertid 

18 Edling 1996, s. 173 – 175 
19Bring & Sjöström, 1916, s. 33 
20 Bring & Sjöström, 1916, s. 33 
21 Bring & Sjöström, 1916, s. 33 
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om en kompromiss där ett maximalbelopp på 5000 kronor, ett belopp som sedan kom att 

höjas successivt under åren, för jordbruksegnahem och 4000 kronor för bostadsegnahem.22 

Regeringens val att frångå Egnahemskommitténs tydliga arbetsmarknadspolitiska 

utformning av egnahemsverksamheten betonas av Edling som en stark bekräftelse på att 

egnahemspolitiken var allt annat än i grunden konservativ. Enligt den samme utelämnas 

därmed arbetsgivarnas intressen och verksamhetens grundvalar konstruerades av den till 

mångt och mycket partiöverskridande idén om att finna en hållbar lösning på ”den sociala 

frågan”. Detta uttryck blev ett samlingsnamn för de sociala orosmoment som tycks torna upp 

sig över lantbruket och dess arbetare – utvandring, fattigdom, orolig arbetsmarknad med 

mera.23  

Under 1905-1909, den första femårsperioden, avsattes en lånefond på 10 miljoner kronor 

som skulle förmedlas av hushållningssällskapen i de olika länen. Redan 1908 togs dock ett 

beslut om att för åren 1909-1913 utöka beloppet till fem miljoner kronor årligen och sedan 7,5 

miljoner kronor för ytterligare en period.  Räntan på lånen sattes till 3,6 procent och delades 

in i en amorteringsdel och en stående del. Återbetalningstiden blev satt till ungefärliga 26 år 

för ett jordbruksegnahem respektive 21 år för en lägenhet. När dessa år gått hade man fem år 

på sig att betala tillbaka den stående lånedelen. För att söka fyllde man i fastställda 

frågeformulär och uppgifter om köpekontrakt på den på landsbygden belägna 

marken/fastigheten. Den individ som önskade ett lån skulle även uppnå kriterierna för åldern 

25-50 år, svenskt medborgarskap och en god karaktär.24  

 

2.2 Begreppet egnahem 
Innan vi går in på den reella undersökningen måste vi klargöra exakt vad som menas med 

begreppet egnahem. I själva verket var det ett ord som användes som samlingsnamn för flera 

olika typer av bostäder. Det är därför inte helt ovanligt att stöta på en mängd synonymer för 

detta ord – egnahemsjordbruk, jordbruksegnahem, jordbrukslägenheter, mindre jordbruk och 

små jordbruk.25 Ett egnahem kunde alltså vara ett mindre hus eller en liten lägenhet med 

ungefär 3-4 rum. Det kunde även inbegripa tillhörande jord/mark, men inte heller detta var en 

22 Germundsson 1998, s. 19 – 22 
23 Edling 1996, s. 375 
24 Germundsson 1998, s. 19 – 22 
25 Edling 1996, s. 33 
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nödvändighet för begreppet. De kunde således ha formen av ett småjordbruk eller av en 

arbetarbostad.26  

Ett småjordbruk är även det ett ganska vagt begrepp men definieras emellertid oftast 

genom två avgränsningar/kriterier. Först och främst genom dess storlek på inte mer än tio 

hektar. Det andra kriteriet är dess arbetskraftsbehov. Småjordbruket var ett arbetsintensivt 

familjejordbruk, det drevs av familjen utan lejd arbetskraft. En grundläggande idé med 

egnahemmen var att de som tidigare nämnts skulle främja landsbygden och jordbruket i form 

av självproducering eller genom att bidraga med arbetskraft. En premiss var därför att dessa 

skulle vara belägna på landsbygden eller utanför industrierna. Båda begreppen har en 

inneboende heterogenitet.27  

I denna undersökning behöver vi inte ingående tampas med att behandla dessa vida 

definitioner. Vi kan emellertid anse det befogat att tydliggöra dessa begrepps bredd för att 

förtydliga vad egnahem rör sig om. Då vi endast hanterar ansökningar och beviljandet av 

egnahemslån för att kartlägga var och vilka det var som faktiskt sålde jorden till 

egnahemslåntagarna, räcker det med att utgå från de förda protokollen och dess inbegripande 

av orden. 

2.3 Kritiken 
Som vi redan har nämnt i all hast resulterade inte egnahemspolitiken i de stora förhoppningar 

som dess förespråkare hoppades på. De samhällsproblem som man önskade lösa med 

egnahemspolitiken kom på många sätt att vara ett fortlöpande inslag i det tidiga 1900-talet.  

Industrin fortsatte att expandera och skapa nya förutsättningar för näringsliv och samhälle, 

även utvandringen av svenskar till Amerika fortsatte att förekomma i hög grad lång in på 

1900-talet. Med den ökande industrialiseringen och växande städer kom likaså partier så som 

socialdemokraterna växa sig större och få större inflytande, något som en konservativt 

förankrad jordägare i andra riksdagskammaren knappast kunde ha setts som en förbättring av 

samhällsklimatet.28  

Det finns flera aspekter av egnahemsverksamheten som kom att kritiseras och ifrågasättas 

under åren. En av dessa lyfts fram av Germundsson och berör nybildningen av jordbruk. Det 

vill säga att en stor del av de lån som beviljades inte gick till det önskade nybyggandet av 

småjordbruk. I själva verket gick många av lånen till redan bebyggda och gamla fastigheter 

t.ex. torp och gårdar som bara köptes loss. Speciellt under de tidiga åren fram till och med 

26 Edling 1998, s. 8 – 9 
27 Edling 1998, s. 8 – 10 
28 Morell 2001, s. 136 – 141 
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första världskriget var detta en återkommande företeelse. Den kommitté som tillsattes 1911 

för att utreda verksamheten riktar, trots belåtenhet med verksamheten, kritik mot just det låga 

antalet nybildningar av småjordbruk och likaså mot jordägarnas inflytande på verksamhetens 

förlopp.29  

I Germundssons undersökning blir det tydligt att Malmöhus län står ut som en under dessa 

första år aktiv förmedlare av nybildade egnahem. Sedermera försköts nybildningstrenden 

norrut och mot slutet av egnahemsrörelsens år var det framförallt norrland som hade den 

största andelen nybildningar av småjordbruk. Intressant är även att Germundsson lyfter fram 

Kristianstads län som ovanligt aktiv i småbruksbildning genom egnahem. Denna framgång 

och aktivitet tillmäts, från 1906 och tre decennier framåt, ordförande i Kristiansstads 

egnahemsnämnd greve och godsägare Raoul Hamilton. Under Hamiltons överinseende och 

främjande av bildningen av egnahemsenheter gick Kristiansstads län i framkant för 

egnahemsbildningen.30 I det godstäta södra Sverige sålde man av en stor mängd 

brukningsenheter som egnahem, dessa kunde styckas från de stora arealer mark som såldes av 

från godsen. I mälardalen ägnade sig godsen, till skillnad från de sydligt belägna, i större 

utsträckning åt friköp av torp och gårdar med hjälp av egnahemslånen.31 Vad greve Hamilton 

hade för bevekelsegrunder i sin strävan att främja egnahemsbildningen kan vi bara spekulera 

om men nog vore det intressant att undersöka om han själv sålde av denna typ av mark till 

egnahemslåntagare. 

Hushållningssällskapens centrala position för verksamheten har även den pekats ut som en 

påfallande svaghet. Till mångt och mycket hängde egnahemsverksamhetens tyngdpunkt och 

framgång på hushållningssällskapets inställning och engagemang att bevilja de ansökta lånen. 

Man menade på att detta decentraliserade upplägg, där hushållningssällskapet hade för stort 

utrymme för fria tolkningar, skulle hämma en effektiv och lyckad låneverksamhet. Sällskapets 

möjlighet och måhända även deras tendens att styra den potentiella risktagningen som 

utlåningen utsatte sällskapet för gjorde att egnahemsverksamheten på många sätt beviljades 

efter fastighetsmarknadens kriterier. När det kom till kritan var det handpenning, kapital och 

egna medel som till stor del avgjorde möjligheterna att bli låntagare.32  

Sist men inte minst ska vi beröra den kritik som har en framträdande plats i denna uppsats, 

kritiken mot jordägarnas nya fördelar. Detta lyfts fram av både Germundsson och Edling, 

även om vi kan säga att Germundsson lägger mer tonvikt och större diskussion på ämnet.  

29 Germundsson 1993, s. 99 – 106 
30 Germundsson 1998, s. 23 – 24 
31 Germundsson 1993, s. 113 
32 Edling 1996, s. 376 – 377 
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Den kritik som uttalades redan vid kommitténs redovisning 1914 kom att växa sig allt starkare 

under åren, många undrade ifall egnahemspolitiken verkligen gynnade småbrukarna och de 

mindre lottade arbetarna eller om det i själva verket var jordägarna som gynnades. På grund 

av den låga räntan menade man att jordägarna kunde sälja mark till egnahemslåntagare för 

högre pris än om räntan varit lägre.33 Trots att egnahemsverksamheten hade tagit avstånd från 

egnahemskommitténs arbetsgivarlinjen så blev man snart på det klara med att jordägarna vann 

nya lukrativa möjligheter genom verksamheten som öppnade marknaden för en ny mängd 

köpare. De markägare som var villiga att stycka upp och sälja sin mark till egnahemslåntagare 

kunde se fram emot en lukrativ verksamhet.34 Tillgången till de avlägsna betes- och 

skogsmarker som 1800-talets skiften fört med sig blev en viktig jordtillgång för 

egnahemsbildning. Dessa avlägsna områden, som blev mer och mer olönsamma i takt med ett 

ökat behov av rationalisering och specialisering på de större jordbruksenheterna, blev därför 

mer vinstgivande om de styckades och såldes som egnahemsenheter.35  

3. Egnahemsverksamheten i Trögd och Hagunda 

3.1 Ansökningarna 
Uppsala läns hushållningssällskap uppger i sin jubileumsbok att det vid slutet av 1914, när de 

första tio åren av egnahemsverksamheten kunde värderas, var möjligt att konstatera att 

lånerörelsen under åren varit mycket givande. Trots att verksamheten under de första åren 

endast haft ett fåtal ansökningar så växte detta antal sakta men säkert i omfång och omkring 

368 lån hade vid denna tid beviljats till egnahemssökande runt om i Uppsala län. Detta till ett 

värde av närmare 1 000 000 kronor. Man uppger även att de första årens totala lånebelopp på 

40 000 – 60 000 kronor per år med åren växte till 100 000 kronor och sedermera till 200 000 

kronor de två sista åren. Av de 368 beviljade lånen kan vi se att 250 var jordbrukslån och 118 

bostadslån, samt att ansökningarna under åren kom att bli fler och fler (diagram 1).36  

 

 

 

 

 

33 Germundsson 1998, s. 24 
34 Edling 1996, s. 378 
35 Germundsson 1993, s 23 – 24 
36 Bring & Sjöström, 1916, s. 285 – 286 
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Hur många sökta lån som avslagits under denna tid uppger inte hushållningssällskapet. 

Troligtvis rör det sig om ett relativt stort antal, då hushållningssällskapet sägs ha varit 

försiktiga och restriktiva med att bevilja ansökningarna. Man tror att sällskapen runt om i 

Sverige under de två första åren avslog 41 respektive 30 procent av alla ansökningar37  För 

våra härader rör det sig om ungefär 10-15 ansökningar som under åren avslogs. Av de totala 

368 beviljade lånen i Uppsala län vet vi genom vår undersökning att 60 stycken var beviljade 

för Trögd och Hagunda härader (Tabell 2). Majoriteten av dessa, hela 41 stycken av 

ansökningarna, var inte förvånansvärt ansökningar för jord och fastigheter i Hagunda. De 

resterande 19 från Trögd. 

 

De första åren av vår undersökning bekräftar vad samtidens iakttagare även de blev väl 

medvetna om, nämligen att egnahemsverksamheten fick en ljummen start. I 

sammanställningen av arbetet (tabell 2) kan vi se att dessa år ser ett trevande antal sökande 

och från våra härader är det inte mer än tre ansökningar om egnahemslån som beviljas under 

det första året 1905. 1906 sjunker antalet beviljade ansökningar till två stycken, därefter ökar 

ansökningarna till åtta för att sedan sjunka ned till endast en beviljad ansökning 1908. I och 

med 1908 kan vi emellertid för de undersökta åren se en gradvis ökning av ansökningar för 

socknarna fram till 1912. Efter detta år fluktuerar antalet återigen kraftigt. 

37 Germundsson 1993, s. 101 
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Diagram 1. Antal jordbruks- och bostadslån i Uppsala län 1905-1914. 

Källa: Bring & Sjöström, 1916, s. 286. 
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Vi kan under de tio åren följa antalet beviljade ansökningar för de två häraderna (diagram 

2). Det blir här tydligt att det är Hagunda härad, utöver åren 1906 och 1909 då det inte 

förekommer några ansökningar från denna härad, som når det högsta antalet beviljade 

ansökningar under åren. Med toppår 1907, 1911 och 1912 på åtta respektive sju ansökningar. 

Trögds härad håller sig på ett betydligt lägre antal ansökningar och ser inte heller samma 

volatilitet i ansökningsantalet. 

 
 

 

 

 

På det hela taget är det alltså inte särskilt många ansökningar om lån under de första åren. 

Låneverksamhetens glansperiod kommer först på 20- och 30-talet då även ett avsevärt större 

lånebelopp beviljas. 1920-talets lågkonjunktur med depression och stor arbetslöshet drev 

människor att försörja sig på eget jordbruk.38 En anledning till det låga ansökningstalet som 

beviljades kan så klart vara det faktum att verksamheten inte hunnit etablera sig ordentligt 

under våra undersökta år. Hushållningssällskapet kan avsiktligen ha gått försiktigt fram under 

dessa första år. Den tänkta målgruppen hade möjligen en relativt knapp kännedom om 

möjligheterna till att ansöka om egnahemslån under detta tidiga stadium. Det kan vara så att 

de höga lönerna och de goda förutsättningarna att jobba i städernas industrier gjorde att arbete 

inom jordbruket inte lockade arbetarna och att det därför inte skulle vara särskilt märkvärdigt 

om ansökningsantalet var lågt.  

38 Morell 2001, s. 135 
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Diagram 2.  Antal beviljade ansökningar för Trögd och Hagunda 1905 -1915. 

Källa: Egen bearbetning av egnahemsansökningar 1905-1915, Trögd och Hagunda 

härad. 
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Det står likaledes klart att en stor del av socknarna i våra två härader inte presenterar någon 

ansökning om egnahemslån under dessa tio år. Herkeberga, Kungshusby, Lillkyrka, Boglösa 

och Arnö är alla socknar från Trögd som inte förekommer i vår statistik. Från Hagunda har vi 

på samma sätt Gryta, Balingsta, Ramsta, Dalby, Tibble och Vesteråker som faller bort.  

Det finns säkerligen många anledningar till varför dessa socknar inte förekommer bland 

ansökningarna. En trolig anledning är just det totalt låga antalet sökande och att 

egnahemsverksamhetens etablering än så länge var ouppmärksammad. Om vår undersökning 

skulle utvidgas till t.ex. ytterligare 5-10 år kan det tänkas att dessa socknar skulle ha ett större 

antal ansökningar om egnahemslån och förekomma mer frekvent i vår undersökning. 

Det tog inte bara tid för låneansökningarna att komma igång de första åren utan också 

hushållningssällskapet och dess egnahemsnämnd stod inför en helt ny typ av verksamhet med 

alla dess utmaningar. Liksom de första åren präglas av få ansökningar så utmärks de även av 

ganska outvecklade och begränsade protokoll.  De första fyra årens protokoll är helt enkelt 

lösa pappersblad med de sökandes uppgifter: namn, yrke, egnahemmets namn och ort. De 

som fått sina ansökningar avstyrkta ströks i protokollet över med en penna eller så saknar de 

en bock vid sitt namn. Det är alltså ganska torftiga och svårläsliga protokoll. 

Vi får tyvärr under de första årens ansökningar inga uppgifter om hur många medlemmar 

man är i familjerna, eller varifrån man kommer, men mest aktuellt för vår undersökning är att 

vi inte heller får reda på vilken typ av egnahem man tar lån för, egnahemsbostad eller 

egnahemsjordbruk. En avvikelse från detta är 1907 års ansökningar för Hagunda där bifogade 

köpekontrakt bevarats. Dessa bekräftar beviljandet av lån för åtta Ribbingebäckslägenheter, 

det rör sig alltså om åtta bostadslägenheter. Det är först 1909 som protokollen får en mer 

omfattande utformning där vi får ta större del av ansökarnas uppgifter, framförallt typen av 

egnahem. Protokollen får nu formen av en liten mapp med ansökningarna snyggt 

strukturerade efter härader. I denna mapp ligger sedan ett löst papper där de beviljade lånen är 

uppskrivna. 

 

Efter ovanståenden överblick över antalet beviljade ansökningar för de olika häraderna och 

ett förtydligande av det material som vi arbetar med ska vi nu gå närmare in på fördelningen 

av låneansökningarna för de olika socknarna. Vi studerar nu häraderna var för sig och tittar 

närmare på deras socknar och framförallt vilken typ av egnahem som man har ansökt om då 

detta har en stor betydelse för vår utredning. Sist men inte minst ska vi granska 

mantalslängderna och undersöker vilka jordägare det var som sålde jord och fastigheter till de 

som ansökt om egnahemslån. 
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3.2 Trögd härad 
Av Trögds totalt 19 egnahemsansökningar är en majoritet av ansökningarna för Veckholm 

socken. Vi kan se att denna socken har fem sökande under de undersökta tio åren (tabell 2) 

och att dessa utgör en stor andel eftersom den totala mängden beviljade ansökningar under 

dessa år var tämligen liten för Trögd.  De resterande socknarna har endast en till två, möjligen 

tre, beviljade ansökningar. 

Av intresse för vårt arbete är även vilken form av egnahem som söktes – egnahemsbostad 

eller egnahemsjordbruk. Om vi drar oss till minnes de olika häradernas geografiska 

förutsättningar blir det ytterst intressant att 

studera fördelningen av de två olika typer av 

egnahem som man kunde ta lån för. Vi tolkade 

det tidigare som att jordägarna i Trögd med sin 

goda åkerjord inte skulle drivas av samma 

behov av att sälja av jord, då den redan är 

lukrativ att bruka under de egna domänerna. 

Vi kan med arbetet konstatera att man faktiskt 

sålde jord och fastigheter till egnahem i Trögd. 

Vi får därmed gå ett steg längre och säga att 

om dessa jordägare nu verkligen säljer av jord 

och fastigheter så borde dessa rent teoretiskt 

vara för egnahemsbostäder. Därmed skulle 

betydligt mindre område jord säljas av till 

skillnad från de större jordlotter som krävs för egnahemsjordbruk. 

I undersökningen kan vi dock se att antalet sålda egnahemslägenheter och antalet sålda 

egnahemsjordbruk var förhållandevis jämnt i Trögd härad. De åtta egnahemsbostäderna som 

såldes var knappast den övervägande majoritet som vi trodde skulle förhärska statistiken, då 

egnahemsjordbruken även de var åtta till antalet. Det kan vara så att det under de första åren, 

då vi som sagt inte vet så mycket om de ansökta egnahemmen, var egnahemsbostäder som 

söktes och beviljades. Vi vet emellertid att dessa potentiella egnahem från de första åren 

endast uppgår till antalet tre. Det rör sig alltså inte om en avgörande stor del.  

Från och med 1909 så förekommer båda typerna av lån blandat under åren. Det tycks inte 

heller vara så att de olika socknarna i Trögd visar någon speciell tendens att föredra någon av 

dessa. Egnahemmen av båda typer är spridda över socknarna och även över jordägarna.     
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Diagram 3. Antalet beviljade ansökningar i Trögd, 

fördelade på de två olika egnahemmen. 

 Källa: Egen bearbetning av egnahemsansökningar 

1905-1915. 
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Uppsala län har sedan medeltiden varit och är fortfarande än idag ett jämförelsevis godstätt 

område i Sverige. Även om storgodsens funktion och intressesfär förändrats dramatiskt under 

det gångna århundradet. I våra härader är det under det tidiga 1900-talet ett 30-tal 

säterier/gods som dominerar landskapsbilden. Framförallt är det deras stora innehav av jord 

och gårdar som understödjer deras auktoritet och inflytande.39 Om vi tittar i mantalslängderna 

ser vi att bondgårdar, torp och olika typer av bruk tycks vara ett regelbundet inslag i 

storgodsens domäner.  

Vi ska innan vi går vidare med undersökningen vända vår blick mot en annan aspekt av 

kritiken än den mot godsägarnas potentiella fördelar. En del av denna riktar sig som vi vet 

mot den uteblivna nybildningen av jordbruksegnahem. Man hävdar att det i många fall rör sig 

om familjer som med hjälp av egnahemslånen köper loss torp och gårdar som de har brukat 

under godsen, oftast under en längre tid. Godsägarna väljer alltså att sälja av jord och torp till 

anställda arbetare.40 

Då vår undersökning inte direkt hanterar denna del av kritiken ska vi inte närmare beröra 

ämnet. Men nämna i förbifarten att nybildningen av egnahem är en aspekt av 

egnahemsverksamheten som skulle vara intressant och givande att titta närmare på. Av det vi 

har kunnat se i mantalslängderna så är kritiken runt detta ämne välgrundad då ett flertal av 

jordägarna tycks ha sålt fastigheter och jord till egnahemslåntagare som har burit samma 

efternamn. Det rör sig troligen om söner eller nära släktingar som beviljats egnahemslån och 

som sedan köpt familjens egendom som egnahem (tabell 2). 

 

Nu närmar vi oss kärnan i vår undersökning när vi ska börja titta närmare på 

mantalslängderna och de ursprungliga ägarna till egnahemsjorden. Tyvärr är de första fyra 

åren av ansökningar som redan sagts svåra att uttala sig om. Det rör sig som vi vet inte om 

något särskilt stort antal ansökningar men svårigheterna att hitta och identifiera 

egnahemsnamnet i mantalslängderna för dessa år har varit beständigt. En möjlighet är att 

dessa jordlotters/fastigheters namn inte etablerat sig ordentligt och egentligen står skrivna 

under annat namn i mantalslängderna eller så har handstilen på ansökningarna varit så pass 

svårtydlig att det förekommit en feltolkning av namnet.  

Om vi tittar på fördelningen av de sålda egnahemmen i Trögd ser vi att en majoritet av 

dessa har styckats av från de stora godsen. Det står alltså klart att godsägarna i betydande 

39 Ulväng, G. HerrgårdariSverigeUplGodsstorlek1905. 7/1-14 
40 Germundsson 1998, s. 23 
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utsträckning var involverade i jord- och fastighetsförsäljning till egnahemslåntagare. En 

betydligt mindre andel egnahem såldes av fristående torpare och brukare, och ytterligare en 

liten andel står vi i ovisshet om (diagram 4). Genom vår undersökning blir det likaledes 

tydligt att det var ett flertal godsägare som under åren sålde av jord. 

 

1906 stöter vi på ägaren till två av Weckholms fem egnahemsfastigheter, Grysta och 

Friberg i Trögd. Dessa gårdar visar sig lyda 

under Grysta och Nibble frälsegård och 

ägaren råkar vara ingen mindre än statsråd 

J. von Ehrenheim. Ehrenheim blir alltså vår 

förste godsägare som säljer av mark han av 

allt att döma inte behöver. Ett antal fler 

godsägare kan även konstateras vara 

engagerade i jordförsäljningen. Grysta, 

Nibble, Myrby, Kävra, Gånsta, Värnsta och 

Viggby är alla stora herrgårdar och 

frälsegårdar med stora arealer av jord och 

fastigheter i Trögd. 

Dessa fräls- och herrgårdar är alla lätta 

att identifiera, de benämns tydligt som 

herrgårdar i vår statistik.   

Trots det stora antalet herrgårdar som förekommer som tidigare ägare av egnahemsjorden 

rör det sig emellertid inte om en massförsäljning av mark från jordägarnas sida. Ingen utav de 

inblandade jordägarna i Trögd har under denna tid påbörjat något som skulle kunna liknas vid 

en storskalig verksamhet. De stora herrgårdarna tyck under dessa år sälja en till två 

jordlotter/fastigheter och inte mer (tabell 2).  

3.3 Hagunda härad 
En övervägande majoritet av de beviljade ansökningarna för Hagunda är ansökningar om lån 

för jord/fastigheter i Järlåsa socken. Så mycket som 26 stycken av ansökningarna, hela 63 

procent av den totala mängden beviljade ansökningar för Hagunda ansökte om egnahemslån 

för denna socken. Från och med 1908 och resten av vår undersökningstid figurerar denna 

socken kontinuerligt i ansökningarna. Den socken som efter Järlåsa har flest sökande är Åland 

58% 
32% 

10% 

Trögd 
Godsägare Ofrälse Oidentifierade

Diagram 4. Fördelningen av de olika typerna av 

jordägare verksamma i egnahemsförsäljning i 

Trögd härad. 

Källa: Egen bearbetning av egnahemsansökningar 

och mantalsregister för Trögd härad 1905-1915. 
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och det är framförallt under de första åren 

som dessa förekommer, 

Ribbingebäckslägenhetena drar här upp 

antalet. 

Till skillnad mot Trögd kan vi i 

Hagunda se en klart och tydligt böjelse i 

försäljningen av egnahem. Det visar sig att 

en stor majoritet av lånen i Hagunda, så 

mycket som 73 procent, avser 

egnahemsjordbruk.  30 av de 41 egnahem 

som såldes till låntagarna är för 

egnahemsjordbruk, endast åtta 

egnahemslägenheter beviljades, det vill 

säga 20 procent. De sista sju procenten är 

de oidentifierade från verksamheten tidigaste år. Dessa innehar dock ingen avgörande roll på 

grund av sitt ringa antal och den tydliga majoritetsfördelningen av egnahemmen. Det hade 

emellertid varit intressant att se vilken typ av egnahem dessa såldes av som. 

Denna övervägande del av egnahemsjordbruk visar uttryckligen att jordägarna i Hagunda 

hade ett syfte med försäljningen. Detta styrker vår tanke om att Hagundas sämre jordmån och 

ansenliga skogsbebyggelse skapar ett större incitament för jordägarna att sälja av jorden 

istället för att själva bruka den. Trögd och 

Hagunda får med sina olika geografiska 

förutsättningar i hög grad olika fördelar av 

egnahemsverksamheten. Detta ådagaläggs 

genom deras fördelning av de olika 

egnahemmen. 

 

I Hagunda kan vi liksom i Trögd observera 

att godsägarna står för en betydande andel av 

jordägarna som sålde jord till 

egnahemslåntagare. Godsägarna står för 

ungefär 56 procent av det totala antalet sålda 

egnahem i Hagunda under de första tio åren. I 

Egnahemsb
ostad

Egnahemsjo
rdbruk

Oidentifiera
de

Hagunda 8 30 3

0
5

10
15
20
25
30
35

Hagunda 

56% 32% 

12% 

Hagunda 
Godsägare Ofrälse Oidentifierade

Diagram 5. Antalet beviljade ansökningar i Hagunda, 

fördelade på de två olika egnahemmen. 

 Källa: Egen bearbetning av egnahemsansökningar 

1905-1915. 

 

Diagram 6. Fördelningen av de olika typerna av 

jordägare verksamma i egnahemsförsäljning i 

Hagunda härad. 

Källa: Egen bearbetning av egnahemsansökningar 

och mantalsregister för Trögd härad 1905-1915. 
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Hagunda är det framförallt herrgårdarna och det stora frälsegårdarna Bredsjö, Möjbro, 

Gällsätra och Björknäs som engagerat sig i jordförsäljning till egnahemslåntagare. I statistiken 

är emellertid även Ribbingebäckslägenheterna medräknade. Det finns nämligen stora 

indikationer på att dessa tidigare löd under Ingla Herrgård och Ida Rudbeck. 

Vi kan även konstatera att ungefär 32 procent av egendomarna såldes av vanliga bönder 

och torpare. Fördelningen av de sålda enheterna är förvånansvärt likt fördelade i våra två 

härader, till skillnad mot vad vi trodde. Godsägarnas procentuella andel av 

egnahemsförsäljningen i Hagunda är alltså inte större än den i Trögd. De verkar inte heller 

vara någon påtaglig skillnad mellan torparnas och böndernas procentuella andel av 

försäljningen i de båda häraderna. 

Uppseendeväckande blir det emellertid om vi beaktar häradernas storlek. Då Trögd med 

sin befolkning på 7 861 och mer än dubbla antal brukningsdelar kan betraktas som nästan två 

gånger så stort som Hagunda med blott 4 589 invånare, är det intressant och talande att de 

ändå har statistiska likheter. Om vi går närmare in på vad mantalslängderna har att säga stöter 

vi dock på mer markanta skillnader. 

Framförallt bör en man lyftas fram som speciellt intressant för oss, nämligen Kapten F. O. 

Gripensvärd. Från sin herrgård, Bredsjö i Järlåsa socken, styckar Gripensvärd loss och säljer 

ett stort antal jordlotter/fastigheter för att sälja dem som egnahem. 1911 säljer han sju 

blivande egnahem och 1912, 1913 och 1914 säljs ytterligare en fastighet för vartdera året loss 

från Bredsjö. Vi kan konstatera att Gripensvärd är den av godsägarna som mest frekvent säljer 

av jord och fastigheter till egnahemslåntagare. I hans fall rör det sig inte om 1-2 egnahem utan 

om en successiv avstyckning och försäljning. 

4. Avslutande diskussion 
Vi har i detta arbete försökt närma oss den av Germundsson och Edling framlyfta kritiken 

som riktat sig mot jordägarnas potentiella fördelar av egnahemsverksamheten. I vår studie har 

vi ställt två härader och deras geografiska olikheter mot varandra för att försöka utreda hur 

olika komponenter såsom jordmån, åker- och skogsareal, djurhållning och befolkningsmängd 

skapat deras förutsättningar och intresse av egnahemsverksamheten. Detta för att undersöka 

om jordägarna i de olika häraderna kan anses ha exploaterat egnahemsverksamhetens 

fördelar. 

Vi kan konstatera att betydligt fler beviljningar av låneansökningar förekom för Hagunda 

än för Trögd under dessa undersökta år. Med fler än dubbelt så många beviljade är det tydligt 
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att skogsbygden Hagunda mer aktivt tog del av möjligheterna till egnahemslån. Detta trots 

Trögds betydligt större befolkningsantal och brukningsdelar.  

Den majoritet av egnahemsjordbruk som såldes i Hagunda talar även den för ett 

begagnande av de möjligheter som egnahemsverksamheten skapade. I Hagunda härad, med 

dess sämre och steniga jordmån och stora skogsområden, kan vi tolka det som att det helt 

enkelt var mer lukrativt för jordägare att sälja loss jord och fastigheter. De fördelar som 

försäljningen av jord till egnahemslåntagarna gav översteg värdet av att själva bruka eller 

begagna jorden som betesmark för den stora mängd kreatur som vi vet att Hagunda hyste. 

Vi utgick i undersökningen från att Trögds goda jordmån inte skapade något ekonomiskt 

behov av att sälja loss jord till egnahemsjordbruk. Nu när vi kan se undersökningens resultat 

kan vi värdera om detta och utgå från att det fanns intresse och en tänkbar profit i att sälja jord 

för egnahemslånens kapital även i Trögd. Vi vet att Trögd sålde av en hel del jord för 

egnahem, emellertid inte i samma skala som Hagunda. Trögd sålde även ett jämt antal av de 

båda typerna av egnahem och detta påvisar ytterligare en skillnad i häradernas 

egnahemspolitik. 

Efter vår undersökning kan vi alltså fastslå att Hagunda och Trögds exempel verkligen 

bekräftar att de geografiska förhållandena spelar en avgörande roll för utfallet av 

egnahemsverksamhetens genomslagskraft i olika områden. 

Vi har även fastställt att åtskilliga bönder och framförallt torpare sålde fastigheter till 

egnahemslåntagare i de olika socknarna. Upp till 32 procent av jordägarna i båda häraderna 

var vanliga jordbrukare. Men den kritik som Germundsson lagt fram har även en 

välberättigande grund. I våra härader var det framförallt godsägarna som var de största 

distributörerna av de jordlotter och fastigheter som såldes till egnahemslåntagare. Det är svårt 

att bilda sig en definitiv och komplett bild av hur djupgående deras intresse för verksamhetens 

förmåner var, men utan tvivel var det dem som genom egnahemslånen fick tillgång till 

kapital. I vår undersökning är det emellertid endast kapten Gripensvärd som tycks sätta i 

system att stycka av fastigheter och sälja dem som jordbruksegnahem. Men till vilken grad 

Gripensvärd och de andra godsägarna sålde framtida egnahem, om detta blir en kontinuitet, 

behöver vi ytterligare 5-10 år av ansökningar att undersöka för att fastslå. 
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6. Bilaga 
 

 

 

 Hagunda        

Årtal Socken Egnahemmets 
namn 

E.
B. 

E.
J. Säljare Titel Såld från Kommentarer 

1905 Åland Karlby i Järlåsa   ? ? ? 
Ej 
identifierbar 

1905 Åland Lucidbo, 
Lundbo?   ? ? ? Ej identifierbar 

1907 Åland Skomartorp, 
Ribbingebäck X  Ev. Ida Rudbeck Friherrinna 

Ev. Ingla 
Herrgård  

1907 Åland Stenberga eller 
Gubbtorp X  Ev. Ida Rudbeck Friherrinna 

Ev. Ingla 
Herrgård  

1907 Åland Knottret eller 
Johannesberg X  Ev. Ida Rudbeck Friherrinna 

Ev. Ingla 
Herrgård  

1907 Åland Ramsjö X  Ev. Ida Rudbeck Friherrinna 
Ev. Ingla 
Herrgård  

1907 Åland Eriksberg eller 
stormossen X  Ev. Ida Rudbeck Friherrinna 

Ev. Ingla 
Herrgård  

1907 Åland Ulriksdal 
(Igenängen) X  Ev. Ida Rudbeck Friherrinna 

Ev. Ingla 
Herrgård  

1907 Åland Nybygget X  Ev. Ida Rudbeck Friherrinna 
Ev. Ingla 
Herrgård  

1907 Åland Borrsätra X  Ev. Ida Rudbeck Friherrinna 
Ev. Ingla 
Herrgård  

1908 Järlåsa Sofiero   ? ? ? Ej identifierbar 
1910 Järlåsa Borgarbo  X K.P. Jansson ? ?  

1910 Järlåsa Lillsätra  X J.G. Edberg Torpare ? 
Köpt av C.P. 
Jansson 

1910 Järlåsa Kristineberg  X ? ? ? Ej identifiebar 
1910 Järlåsa Björklunda  X O. Persfors ? ?  

1911 Järlåsa Kvicksätra  X C.A. Bergmark ? 
Björknäs 
Herrgård  

1911 Järlåsa Nyberg   X F.O. Gripensvärd Kapten 
Bredsjö 
Herrgård  

1911 Järlåsa Stora Hamlund/ 
Hannelund  X F.O. Gripensvärd Kapten 

Bredsjö 
Herrgård  

1911 Järlåsa Stora 
Skärsjötorp  X F.O. Gripensvärd Kapten 

Bredsjö 
Herrgård  

1911 Järlåsa Fredriksberg  X F.O. Gripensvärd Kapten 
Bredsjö 
Herrgård  

1911 Järlåsa Gustafsbo  X F.O. Gripensvärd Kapten 
Bredsjö 
Herrgård  

1911 Järlåsa Wackerå  X F.O. Gripensvärd Kapten 
Bredsjö 
Herrgård  

1911 Järlåsa Lilla  X F.O. Gripensvärd Kapten Bredsjö  

Tabell 2. Sammanställning av egnahemsnämndens protokoll 1905-1915 och mantalslängder för Trögd 

och Hagunda härader 1904-1914. 

Förtydligande: E.B står för egnahemsbostad och E.J står för egnahemsjordbruk. 
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skärsjötorp Herrgård 

1912 Järlåsa Kyrkbyn nr 1  X 
J. Johansson i 
Djursholm ? Kyrkbyn  

1912 Järlåsa Almungbo  X F.O. Hanning Torpare ? 
Köpt av O. 
Hanning 

1912 Järlåsa Nybäck  X ? ? ? Ej identifierbar 

1912 Järlåsa Stjernhult  X F.O. Gripensvärd Kapten 
Bredsjö 
Herrgård  

1912 Järlåsa Smedsbo  X K.R. Eriksson Torpare ?  
1912 Järlåsa Pet(t)erslund  X K.J. Johansson Torpare ?  
1912 Järlåsa Erikslund  X J.A. Andersson Torpare ?  

1913 Järlåsa Hagalund  X K.A. Olström Torpare ? 
Köpt av 
Olström 

1913 Järlåsa Risbergsbo  X F.O. Gripensvärd Kapten 
Bredsjö 
Herrgård  

1913 Åland Modare  X G.O. Moberg Banvakt ?  
1914 Järlåsa Möjsjön  X K.P. Wrängel ? ?  

1914 Järlåsa Knutsbo  X F.O. Gripensvärd Kapten 
Bredsjö 
Herrgård  

1914 Åland Öfresbo   X A. Von Essen Friherre 
Gällsätra 
Frälsegård  

1914 Hagby Möjbro  X Uppsala Akademi Institution Möjbro  

1914 Hagby 
Möjbro  X F.O. Brunnberg Godsägare 

Möjbro 
Frälsegård  

1914 Hagby Möjbro  X F.O. Brunnberg Godsägare 
Möjbro 
Frälsegård  

1915 Järlåsa Spjutmossen  X K.E. Pettersson ? ? 
Köpt av J.A. 
Pettersson 

1915 Järlåsa Börjedal  X J.G. Jansson ? ? 
Köpt av A.J. 
Jansson 

 
 
 

        

 Trögds 
härad        

1905 Weckhol
m Ö Wäppeby   J.E. Pettersson ? ?  

1906 Weckhol
m Grysta   

P.J. Von 
Ehrenheim Statsråd 

Grysta 
Frälsegård  

1906 Weckhol
m Friberg    

P.J. Von 
Ehrenheim Statsråd 

Nibble 
Frälsegård  

1909 Hacksta Ågersta  X H. Tamm Friherre 
Ågersta 
Frälsegård Ej identifierbar 

1909 Löt Karlsborg X  H. Tamm Friherre 
Ågersta 
Frälsegård  

1909 Hacksta Granlund X  ? ?   
1911 Löt Ramby  nr 9 X  E. Andersson ? Ramby  

1911 
Willberga Grillby nr 1 X  

J.A. Carlström i 
Stockholm Godsägare Grillby 

Möjligen 
under Viggby 
Herrgård 

1911 Litslena Sätrarne nr 1  X J.E. Johansson ? ?  
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1912 
Löt Eneby nr 1  X J.A. Selén ? Eneby 

Möjligen 
under Fånö 
Herrgård 

1912 Torsvi Flakäng  X 
J. Andersson i 
Enköping Fabrikör ? 

Köpt av A.W. 
Andersson 

1913 Wallby Honningsby  X C.F. Hållén ? Hånningby  

1914 Vårfrukyr
ka Gånsta fridhem X  K. Arosenius Godsägare 

Gånsta 
Frälsegård  

1914 Vårfrukyr
ka Kävra X  F.R. Ridderbjelke Kapten 

Kävra 
Strögods  

1915 Weckhol
m Hedsta  X A.G. Karlsson ? Hedsta  

1915 Weckhol
m Hedsta X  ? ? Hedsta 

Ej 
identifierbar 

1915 Wallby Sycklinge X  C. Nauckhoff Godsägare 
Sycklinge 
Frälsegård  

1915 Husbysjut
olft Myrby  X Seton Godsägare 

Myrby 
Frälsegård  

1915 Litslena Ullstämma  X 
F.L. Larsson i 
Herrängen ? Ullstämma  
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