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Inledning 
Den här uppsatsen kommer att handla om den egnahemsverksamhet som kom att växa fram i 

Sverige runt sekelskiftet 1900. Med 1904 års riksdagsbeslut att skapa en egnahemslånefond 

skulle man främja landsbygdens arbetskraftsutbud och försöka mildra de stora sociala och 

ekonomiska förändringar som ägde rum på landsbygden och inom jordbrukssektorn.1 

Egnahem kan sägas vara ett ganska vagt begrepp på en verksamhet som kom att 

uppträda under olika skepnader och med olika funktioner under de många år som den 

existerade. Sprungen ur 1800-talets associationsväsende dök egnahemsbegreppet först upp i 

form av Motalaföreningen Egna Hem 1892. Detta sällskap kan sägas vara tätt sammanknutet 

med 1870- och 1880-talets många byggnads- och bostadsföreningar som växte fram i flera av 

de allt mer industrialiserade städerna. Dessa föreningar var en del av det liberala 

associationsväsendet som genom filantropiska initiativ strävade efter att förbättra arbetarnas 

situation.2 Under 1800-talets sista år kom egnahemsfrågan sedermera att vinna allmänt gehör 

som en lösning på flera av de stora sociala problem som dök upp i kölvattnet av 

industrialiseringen och kan ses som ett konglomerat av jordbruksekonomiska, 

arbetsmarknadspolitiska och bostadssociala målsättningar.3 

Egnahemslån gjorde det möjligt för mindre bemedlade arbetare att ta fördelaktiga lån av 

staten för att etablera ett eget hem på egen jord. En modell av egnahem var bostadslägenheter 

som skulle ligga i angränsning till städerna, men tyngdpunkten av verksamheten lades på 

bildandet av småjordbruk på landsbygden. Det riktades emellertid stark kritik mot reformen 

redan från dess tidigaste år. Genom egnahemslånen menade kritikerna att godsägarna och 

andra större jordägare fick tillfälle att sälja av jordbruksmark till egnahemslåntagare i form av 

värdefullare tomtmark. Men förhöll det sig verkligen på det sättet? Blev följden att det var 

godsägarna som gynnades av reformen istället för de mindre bemedlade arbetarna? 

Forskningsläge 

Viktigt att poängtera är att egnahem inte var en isolerad svensk företeelse. I flera andra länder 

i Europa skedde liknande samhällsförändringar som satte nya krav på jordlagstiftningen, 

socialpolitiken och jordbrukspolitiken. Länder såsom Finland, Danmark, England och 

Preussen genomförde statsunderstödd småbruksbildning.4 

1 Morell 2001, s. 127-129 
2 Edling 1996, s. 116-117 
3 Edling 1996, s. 373, 381 
4 Germundsson 1993, s. 94-98 
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I Sverige var det framförallt det danska exemplet som stod som modell. Där tillsattes en 

landbokommission redan 1894 vars betänkande från 1896, tillsammans med 1897 och 1899 

års lagar blev upptakten till främjandet av småbruksbildningen. I Danmark hade politiken en 

tydligt konservativ prägel där man utöver att förmedla jord till arbetare även ville främja 

arbetskraftsutbudet för de större jordbruken. Godsägarna och storbönderna höll kvar 

arbetskraften på landsbygden genom att främja icke självbäriga småjordbruk, så att familjerna 

var tvungen att arbeta på de närbelägna godsen. Regeringsskiftet 1901 flyttade emellertid 

fokus från detta arbetsgivarperspektiv och man försökte därefter främja en självbärighet för 

dessa småbruk.5 

I Det Fosterländska Hemmet - Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring 

sekelskiftet 1900 menar Nils Edling att man för att förstå framväxten av egnahemspolitiken 

måste titta till de aktörer som drev frågan, först som en frivilligförening, sedermera i den 

offentliga debatten och sist men inte minst som politisk fråga i riksdagen. 

Edling kartlägger utförligt de olika vändningarna och inslagen i den offentliga debatten 

innan egnahemsverksamhetens tillkomst 1904. Han belyser framförallt de varierande 

huvudproblem som debatten kom att fokusera på. I synnerhet orosmoment såsom – socialism, 

utvandring och urbanisering – ansågs vara bland de mest oroande av de samhällsförändringar 

som ägde rum. Dessa tre fenomen genererade flera problemformuleringar, bland annat 

arbetskraftsbrist i lantbruket och emigrationsfrågan som båda är nära sammanknutna med 

egnahemsverksamheten. I själva verket växte egnahemsverksamheten fram som en bred 

lösning på flera av dessa problem.6 Edling lyfter kanske i första hand fram 

egnahemsverksamheten som ett i grunden ”socialliberalt projekt avsett att befria ’småfolket’ 

från ekonomiskt och socialt beroende och mobilisera det politiskt.”7 Den gängse tendensen att 

beteckna egnahemspolitiken som konservativ menar han vara ett misstag. Även om 

verksamheten hade flera konservativa och därmed återhållande och dämpande inslag drevs 

projektet av ett allt mer ökat socialpolitisk intresse.8 

Anne-Sofie Kälvemark utreder i Reaktionen mot Utvandringen – Emigrationsfrågan i 

svensk debatt och politik 1901-1904 på liknande sätt hur den offentliga debatten om den 

svenska emigrationen uppfattades och diskuterades i början av seklet. För att förstå de 

uttalanden och åsikter som ventilerades angående utvandringen menar Kälvemark att man 

närmare måste studera vilka intressen och motiv som låg bakom dessa uttryck – politiska, 

5 Olsen 1967, s. 63-66 
6 Edling 1996, s. 361 
7 Edling 1996, s. 373 
8 Edling 1996, s. 373-375 
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sociala och/eller ekonomiska. För att urskilja om man kan placera in emigrationsfrågan i ett 

taktiskt politiskt sammanhang lyfter Kälvemark fram individerna och intressegrupperna 

bakom den offentliga debatten.9 

Undersökningen tydliggör de olika attityderna till utvandringen i den offentliga 

debatten, i begynnelsen både positiv och negativ men sedermera efter sekelskiftet allt mer 

negativ. Framförallt visar undersökningen att flera av de aktiva parterna i debatten 

representerade en konservativ intressegrupp med starka agrara intressen vars huvudkritik mot 

emigrationen lyfts fram som dess negativa inverkan på jordbruket. I samband med detta 

kommer även egnahemsfrågan på tal som en god lösning på emigrationsproblemet.10 

I Sten Carlssons Lantmannapolitiken och Industrialismen – partigruppering och 

opinionsförskjutningar i svensk politik 1890-1902 genomförs en grundlig genomgång av 

andra kammarens riksdagspolitik. Mot bakgrunden av den intima kopplingen mellan 

industrialiseringsprocessen och den politiska utvecklingen står den svenska väljarkåren och 

förhållandet mellan väljare och parti i fokus. Carlsson porträtterar ett land i förändring, där 

den industriella utvecklingen allt mer kom att skapa nya sociala och därmed även politiska 

behov hos den svenska befolkningen. Den ökande urbaniseringen och proletariseringen, men 

även de stigande lönerna, kom att driva fram ett allt större krav på allmän rösträtt och sociala 

reformer. I Carlssons undersökning av de svenska riksdagsvalen runt sekelskiftet 1900 kan 

man se en förskjutning av den svenska väljarkåren där de konservativa agrarerna allt tydligare 

förlorade riksdagsplatser till förmån för de mer industrivänliga rösträttsliberalerna och 

socialdemokraterna. Någonting som starkt påverkade den samtida politiken och därmed även 

utgångspunkterna för egnahemsrörelsen.11 

I Lantbrukets egnahem – Egnahemsrörelsen, småbruket och landskapet i sydsvenskt 

perspektiv lämnar kulturgeografen Tomas Germundsson ett viktigt bidrag till detta arbete. 

Undersökningens huvudsyftet är att lyfta fram egnahemsverksamhetens ursprung i de stora 

samhällsförändringar som skedde vid industrialismens genombrott och undersöka dess 

inverkan på svensk bebyggelse- och landskapsutveckling. Av Germundssons ingående 

undersökning av egnahemsetableringen i Malmöhus- och Kristianstads län fram till 1915 är 

det mycket som tyder på att den stora etableringen av egnahem i dessa två län troligtvis inte 

hade kunnat äga rum utan den omfattande jordstyckning som ägde rum på de närliggande 

9 Kälvemark 1972, s. 11-13 
10 Kälvemark 1972, s. 220-221 
11 Carlsson 1953, s. 376-383 
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godsen. Detta var sannolikt en produkt av de stora godsens behov av kapital för att finansiera 

investeringar i maskiner och byggnader.12 

Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka det var som egentligen sålde jord/fastigheter till 

egnahemslåntagarna. Detta undersöks mot bakgrunden av den offentliga debatten som fördes 

om egnahemsverksamheten. Med stöd i litteraturen kommer arbetet även att söka diskutera 

hur de olika intressena bakom verksamheten kom till uttryck under verksamhetens 

utformning. Frågeställningarna lyder således: 

 

• Vilka sålde av jord och fastigheter till egnahemslåntagare? Var det vanliga bönder 

eller godsägare? 

• Vad var det för jord som såldes och i vilka områden, i slätt- eller skogsbygder? 

• Vad fanns det för olika intressen bakom egnahemsfrågan och hur kom dessa till 

uttryck? 

Disposition och avgränsning av ämnet 

Innan själva undersökningen kommer det först att göras en djupdykning i bakgrunden till 

egnahemsverksamheten. För att förstå egnahemsfrågan och jordägarnas agerande i 

sammanhanget är det nämligen essentiellt att få en inblick i hur den politiska situationen såg 

ut i sekelskiftets Sverige, egnahemsverksamhetens uppkomst i den politiska debatten och de 

intressen som fanns bakom egnahemsreformen. Denna bakgrund kommer att kartläggas med 

hjälp av litteraturen men även bestå av en mindre undersökning av de fem motioner som lades 

fram inför riksdagen 1899 och sedermera av egnahemskommitténs betänkande som 

presenterades 1901. I samband med dessa kommer jag även diskutera föresatsen med 

motionerna och betänkandet och om det går att urskilja uttryck för egenintresse och/eller 

allmänintresse från olika grupper. Detta är av vikt eftersom det kan ha stor inverkan på den 

fullständiga bilden av egnahemsverksamheten och hur vi ska uppfatta jordägarnas roll i den 

samma.  

Arbetets fokus kommer emellertid att ligga på uppsatsens andra del, där själva 

undersökningen äger rum, här undersöker jag närmare jordförsäljningen till 

egnahemslåntagarna och i vilken typ av bygd denna ägde rum.  Denna del kommer att 

12 Germundsson 1993, s. 127-129 
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begränsas till två specifika områden, Trögd och Hagunda härader med tillhörande socknar. 

Valet av dessa härader specificeras närmare under metodavsnittet innan undersökningen som 

sedermera följs av en närmare jämförelse mellan de två områdena och deras ekonomiska 

förutsättningar under denna tid. Här behandlas aspekter såsom jordmån, djurhållning, 

befolkningsmängd och brukningsenheter. 

Därefter följer huvudundersökningen av jordförsäljningen. Källmaterialet som kommer 

att användas för denna del är Uppsala läns egnahemsprotokoll och mantalslängder för de 

socknar som ligga under de två utvalda häraderna. Uppgifterna från dessa kommer sedermera 

att sammanställas och behandlas kvantitativt för att urskilja mängd och frekvens på 

ansökningarna och därmed även på jordavstyckningen och vilka som ägnade sig åt detta. Jag 

kommer även att titta på fördelningen av de två modellerna av egnahemmen. 

Slutligen följer en avslutande diskussion baserad på ovan nämnda undersökningar att 

presenteras. Denna diskussion kommer sträva efter att besvara de frågeställningar som ställts i 

arbetet och ge en fullvärdig bild av egnahemsverksamheten. 

De första lånen beviljades 1905 och verksamheten fortled sedermera fram till 1946. 

Under dessa år är det fullt möjligt att motiven och funktionen med egnahem avsevärt 

förändrades, i takt med de samhälleliga förändringar som ägde rum. För undersökningen blir 

det därmed aktuellt att titta på de tidigaste åren. De undersökta åren kommer därmed att 

sträcka sig från 1905-1925, de första tjugo åren av verksamheten. En avgränsning sker även 

till Uppsala län, av den anledningen att egnahemsansökningarna för detta län är väl bevarade 

och återfinns i betydande kvantitet. Inte minst blir det också lättare för mig själv att få tillgång 

till materialet. 

Teori 
Är det egenintresset eller allmänintresset som dominerar det offentliga livet? Söker människan i 
politiken i första hand tillgodose privata önskemål och behov eller handlar hon i avsikt att 
befrämja det hon tror vara bäst för samhället som helhet?13  
  

I Det gemensamma Bästa – om egenintresset och allmänintresset i västerländsk politik söker 

Leif Lewins svaret på motiven bakom människans politiska handlande. Med avstamp i tre 

statsvetenskapliga fält; rationalistisk förklaring (rational choice), politisk filosofi och 

valforskning söker han leda oss mot en förklaring om uppkomsten till vad som tolkas som 

”det gemensamma bästa” i politiken.14 

13 Lewin 1988, s. 11 
14 Lewin 1988, s. 11-12 
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Enligt ett rationalistiskt perspektiv ”public choice” utgår man från att människan 

handlar efter överlagda beräkningar och motiv, hon styrs alltså först och främst av ett 

egenintresse. Hon är en rationell och nyttomaximerande varelse, och därmed egoistisk. Inte 

minst är människan rationell som politisk aktör. Individen röstar för egenintresse, partier 

strävar efter röstmaximering och byråkrater att höja sin lön och status, människan styrs alltid 

av privata motiv som riskerar att motverka allmänintresset. Ett annat perspektiv, ”social 

choice”, handlar om och undersöker hur individuella preferenser övergår och sedan speglas i 

de kollektiva beslut som tas i en grupp. I motsats till dessa egenintressen har rationalisterna 

tolkat allmänintresse till att vara när så många som möjligt får sina önskemål och behov 

tillgodosedda. 15 

Många inom det filosofiska fältet har emellertid lyft fram flera problem med att tolka 

och identifiera egenintresse och allmänintresse. Till exempel belyser de svårigheterna med att 

tolka egenintresse utifrån ett beteende eftersom flera andra faktorer måste tas i beaktande som 

påverkar detta, bland annat normer och social hänsyn. En annan problematik lyfts fram av 

Brian Barry som allmänintresset som motivering till ställningstaganden. Med detta finns en 

risk att man inte hittar det existerande eller förväntade egenintresset vid en närmare 

undersökning, eftersom det är med allmänintresset som man motiverar sitt handlande. Barry 

menar att allmänintressets främsta funktion är merely that of casting an aura of legitimacy 

around decisions which are in fact the outcome of group pressures”.16 Innebörden av 

allmänintresse anses minst lika problematisk. Att tolka det som en sammanslagning av 

befolkningens olika egenintressen tycks problematisk då det är ytterst oklart hur en 

sammanvägning av dessa intressen skulle te sig.17 Man menar att: 

 
samhällsvetenskaperna begår ett misstag, när de beskriver alla människor som fullblodsegoister, 
som i varje läge söker utvinna så stora fördelar som möjligt. I stället styrs människorna av 
övertygelser om vilka värden som bör skyddas och befrämjas i samhället.18 
  

Det är alltså svårt att identifiera och fastställa vad som menas med egenintresse och 

allmänintresse. Lewin konstaterar emellertid utifrån sin studie att antagandet att det är 

egenintresset som ligger bakom drivkrafterna till politiken inte håller. Han menar istället på 

att allmänintresse och egenintresse kan överlappa varandra och inte alls utesluter varandra, 

intressen kan sammanfalla. Det är i mötet mellan gruppers egenintresse och allmänintresse 

som en kompromiss till det gemensamma bästa uppnås. Människan har förmågan att 

15 Lewin 1988, s. 12-18, 20 
16 Lewin 1988, s. 23, citerad I Lewin 
17 Lewin 1988, s. 25-28 
18 Lewin 1988, s. 28 
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samarbeta och gör det som en konsekvens av att det i de flesta fall är det gemensamma bästa 

som gynnar flera parter.19 

Detta teoretiska ramverk används av ekonomihistorikern Mickael Karlssons i hans 

arbete Filantropi under konstruktion – En undersökning av Sällskapet DBW:s 

samhällsengagemang 1814-1876 där han undersöker motiven och drivkrafterna bakom 

frivilligföreningarnas filantropi under 1800-talet. Detta gör han genom en närmare studie av 

det gotländska 1800-talssällskapet De Badande Wännerna (DBW).   

Motiven bakom associationsväsendets etablering av olika fattigvårdsinrättningar såsom 

fattigskolor, understödsanstalter och trädgårdsanläggningar kan framförallt ses ur ett 

allmännyttigt perspektiv där verksamheten fyllde betydelsefulla moraliska, sociala och 

ekonomiska funktioner. Man ville förbättra den sociala situationen för underklasserna. De 

sparbanksinrättningar som etablerades fyllde även de sådana funktioner och kan därmed sägas 

representera ett allmänintresse.20 

Många av dessa föreningar drev även en självhjälpsidé som gick ut på att arbetarna 

själva, genom flit och moral skulle förbättra sin situation.21 På liknande sätt var föreningen 

Egna Hem en gren av associationsväsendet som grundades på en självhjälpsideologi med 

disciplinerande och uppfostrande drag. Självhjälpsideologin betonade arbetarnas egen strävan 

efter att förbättra sin ekonomi med flit, sparsamhet och gudsfruktan.22 

Emellertid har forskningen pekat på att motiven till sällskapens filantropiska 

engagemang var långt mer mångfacetterade än man först skulle kunna tro. Karlsson menar på 

att det existerade ett egenintresse hos sparbankernas styrelser där främjandet av det lokala 

näringslivet och en ökad tillgång till krediter åt styrelserna själva var det egentliga motivet till 

inrättningen. Lika ofta som drivkrafterna drevs av filantropiska motiv drevs de även av motiv 

att disciplinera och kontrollera underklasserna, eller i själva verket att tillgodose det egna 

affärsintresset. Det existerade alltså ett ekonomiskt egenintresse i grundandet av 

sparbankerna.23 Emellertid visar Karlssons resultat att det fanns flera motivbilder och 

drivkrafter till sällskapets val att inrätta en sparbank och att denna inrättning fyllde flera olika 

funktioner, både ekonomiska och sociala. Samverket mellan filantropin och egenintresset var 

istället starkt och möjligheterna för de olika grupperingarna inom sällskapet att få sina 

19 Lewin 1988, s. 127-137 
20 Karlsson 2012, s. 30-31 
21 Karlsson 1912, s. 19-20 
22 Edling 1996, s. 116-117 
23 Karlsson 2012, s. 30-31, 15-18 
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intressen mer eller mindre tillgodosedda utan att sällskapet blev lidande var därmed 

förvånansvärt goda.24 

 Liksom i studien av sällskapet DBW:s filantropi existerar det i egnahemsfrågan 

konkurrerande perspektiv på drivkraften bakom verksamheten. Edling lyfter fram 

egnahemsverksamhetens som ett socialliberal avancemang och menar på att de konservativa 

dragen är underställda idén om dess socialintegrerande och frigörande effekter. Medan studier 

av närliggande områden såsom utvandringen och rikspolitiken av Kälvemark och Carlsson, 

och sedermera Germundssons undersökning av det praktiska utfallet av verksamheten, tyder 

på att det fanns andra politiska intressen och motiv som drev och stod bakom frågan. 

De socialliberala strömningarna blev allt starkare runt sekelskiftet. I debatten om 

egnahemsfrågan var det många liberaler som ansåg att verksamheten skulle mildra de sociala 

missförhållandena på landsbygden och förbättra arbetarnas ställning. Emellertid existerade det 

i samverkan med detta en politisk strategi från liberalerna att utöka väljarkåren och bygga upp 

ett starkare stöd för sin politik. På samma sätt såg en annan intressegrupp, de konservativa 

agrarerna, andra möjligheter med egnahemsverksamheten. Liksom i Danmark, såg lantbrukets 

arbetsgivare en chans att försöka binda arbetare på landsbygden på inte fullt självbärande 

mark, för att få en stadig arbetskraftsresurs tillgänglig.  

Med ovanstående diskussion i minnet skall understrykas en medvetenhet om det svåra i 

att definiera begreppen egenintresse och allmänintresse. I arbetet kommer därför en tydlig 

uppdelning att göras mellan vad man kan tolka som egenintresse och allmänintresse. Det 

arbetsgivarintresse som möjligen kommer att skönjas i undersökningen kommer att likställas 

med ett så kallat egenintresse eftersom det drivs av en viss intressegrupp till dess egen 

förmån. Likaledes kommer andra uttalade sociala och framförallt ekonomiska motiv som 

gynnar den egna intressegruppen att behandlas som ett mått på egenintresse. Skulle det visa 

sig att flera godsägare satt i system att sälja av mark från framförallt skogsbygd istället för 

slättbygd till egnahemslåntagare kommer även det att tolkas som ett uttryck av egenintresse. 

Detta eftersom det finns tydliga ekonomiska fördelar med ett sådant handlande och ett tydligt 

avståndstagande från att gynna egnahemslåntagarna. 

 Ett tydligt ståndstagande från detta egenintresse, och ett tecken på allmänintresse, 

skulle vara att till exempel under den offentliga debatten om egnahemsverksamheten och/eller 

den så kallade förhandlingsprocessen när verksamheten utformades försöka styra in 

egnahemsverksamheten på en mer samhällsnyttig kurs. Med samhällsnyttig definieras ett 

24 Karlsson 2012, s. 175-176 
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intresse att aktivt öka och/eller förbättra låntagarnas sociala och ekonomiska situation. Detta 

ska även i första hand prioriteras framför eller parallellt med de egna intressena. Att bryta 

eller förändra en sådan politik som drivs i egenintresse till förmån för individen kommer även 

det att klassificeras som ett försökt till allmänintresse. 

Självfallet måste arbetet även ta i beaktande att det, liksom i DBW:s fall, kan finnas 

flera motivbilder bakom verksamheten och de olika gruppernas agerande. Något uttryck för 

en kompromiss och samverkan mellan olika intressen, kanske mot/för det gemensamma bästa, 

skall självfallet också kommenteras. 

Egnahemsintresse – vems intresse? 

Politik och sociala omvälvningar  

En nyckel till att förstå den verklighet som egnahemsverksamheten växte fram ur finns att 

hitta i de sociala förändringar som präglade sekelskiftets Sverige. Man brukar prata om denna 

tid som en brytpunkt mellan det gamla traditionella och det framväxande moderna samhället, 

där den allt växande industrin kom att stå i förgrunden för de omvälvande förändringarna som 

tog plats.25 Den förändring som långsamt ägde rum blir inte minst tydlig om man studerar den 

demografiska utvecklingen. Under 1800-talet skedde en bred befolkningsökning, inte minst 

bland jordbruksbefolkningen. Runt 1880-talet nådde denna sin befolkningstopp med ungefär 

tre miljoner människor. Men jordbrukets procentantal av rikets befolkningsmängd, som länge 

legat på ca 80 procent, hade redan på 1840-talet börjat minska till förmån för de framväxande 

städerna.26 

Övergången till industrisamhälle stod inte utan konflikter. Politiskt visade sig 

intressekonflikter tydligt vid de tillfällen de uppstod mellan de olika näringarna. Framförallt 

kan tullstriden, unionsfrågan, rösträttsfrågan och försvarsfrågan, alla hett debatterade under 

1800-talets sista decennier, nämnas som aktuella frågor där olika intressegrupper stred om 

gehör i riksdagens kammare.27 För att förstå de politiska besluten som drev fram 

egnahemsfrågan är det viktigt att få med sig en förståelse för dessa politiska intressekonflikter 

i sekelskiftets tvåkammarriksdag, då de i synnerhet kom att färga synen på jordbrukets 

situation och behov. 

 

25 Edling 1996, s. 29 – 32?? 
26 Morell 2001, s. 14-15 
27 Morell 2001, s. 109-117 
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De statliga organen är inte självändamål. ’De ha skapats av människor för att tjäna människor. Det 
är till stor del klart fixerbara sociala krafter, som fylla de statliga institutionerna och bära upp den 
statliga utvecklingen … Ämbetsmän och industrimän, bönder och arbetare ha kämpat om makten 
att få bestämma vad man kallar ’statsviljan’. Med växlande framgång ha de lyckats göra sin vilja 
till ’statens vilja’, sina önskemål till ’statens beslut’. De vid en viss tidpunkt härskande intressena 
ge staten dess karaktär, bestämma vidden av dess uppgifter.28  
 

Tvåkammarriksdagen, som ersatte ståndsriksdagen 1866, blev ett gott forum där jordbrukets 

intressen kunde försvaras. Tvåkammarsystemet i sig och den sociala sammansättningen i 

riksdagens första och andra kammare förtäljer mycket om jordbrukarintressets politiska 

dominans. 

För valbarhet till den första kammaren krävdes från start ett högt inkomstbelopp eller 

fast egendomsvärde. Resultatet var en kammare av nästan uteslutande ståndspersoner där 

landets herreklass fick en självklar representation. Dessa valdes in av de större städernas 

stadsfullmäktige och landstingen, som själva valdes av de kommunalt röstberättigade.29 Med 

kommunalt röstberättigade kan dock förtydligas att då rösträtten var starkt begränsad var de 

mindre bemedlade och därmed inkomstsvaga grupper helt uteslutna som valkrets. 

Landstingen kan därmed sägas bestå av en snäv grupp av godsägare, större jordbrukare, 

framgångsrika affärs- och ämbetsmän som sedermera röstade in varandra i förstakammaren. 

Kammarens sociala sammansättning bestod 1890, med små förändringar under de närmsta tio 

åren, av 59 ämbetsmän, 44 godsägare, fem bönder, tre utövare av fria yrken och 34 

företagare.30 

För inträde och valbarhet till andra kammaren var inkomstkravet 800 riksdaler per år 

eller fastigheter värderade till minst 1000 riksdaler. Detta uteslöt effektivt majoriteten av 

arbetare och även många småföretagare och statstjänstemän, medan det gynnade ett större 

antal hemmansägare.31 Därmed blev hemmansägarna den största väljarkåren och inte sällan 

representerades dessa politiskt i andra kammaren av de godsägare och storbönder som även 

dominerade det politiska och ekonomiska livet ute i socknarna. Dessa samlades i 

Lantmannapartiet, bildat 1867, det parti som framför något annat kom att förknippas med 

bondeklassens och agrarernas konservativa politiska intressen.32 Jordbrukarna var länge 

talrikt representerade i de två kamrarna, den näst största gruppen i första kammaren och i 

andra kammaren uppgick de 1876 till cirka 57 procent, och innehade majoritet ända mot slutet 

av seklet. Det fanns således spelrum och goda möjligheter för jordbrukarna att tillvarata de 

28 Gellerman 1958, s. 5 
29 Morell 2001, s. 109-110 
30 Carlsson 1953, s. 62-63 
31 Morell 2001, s. 109 
32 Carlsson 1953, s. 53-54, 36 
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egna intressena, om dessa skulle bli hotade.33 Under 1800-talets sista decennium kan man 

alltså urskilja en djupt konservativ och agrarorienterad riksdag. Under seklets sista år skedde 

även en tydlig glidning åt höger i riksdagen, inte minst orsakat av hotet av en allmän rösträtt. 

Vid en eventuell rösträttsutvidgning, där inkomstkravet sänktes till 500 riksdaler, skulle en 

stor grupp nya röstberättigade få inträde i politiken. Däribland en stor mängd industriarbetare 

som hade lite att vinna av en agrarorienterad politik.34 

 
Över hela linjen ledde 1890-talets industrialiseringsprocess och arbetarklassens frammarsch till att 
bondeklassen drogs åt höger. Fram till 1899 var denna högertendens inom riksdagen starkare än den 
vänstertendens, som till följd av lönestegringen framträdde bland väljarna. Omslaget kom genom 1899 års 
val.35 

 
Sekelskiftet är alltså en tid då nya intressegrupper bildas och vinner fäste i politiken medan 

andra grupper till följd av detta långsamt tappar terräng. Det fanns en långsamt växande om 

än tydlig hotbild mot den agrarorienterade sfären, man höll inte bara på att tappa sin sedan 

länge framträdande ekonomiska position inom näringslivet utan även den politiska 

dominansen. Detta genererade självfallet motreaktioner och försök att förhindra en fortsatt 

utveckling i den riktningen. 

En anledning till att egnahemsfrågan på många plan drevs på vänsterkant av den icke 

socialistiska vänstern, alltså liberalerna, kan ses som en reaktion mot den hårdnade 

konservativa fronten. Det blev en del i liberalernas politiska strategi att försöka vinna 

landsbygdsbefolkningens stöd från lantmannapartiet. Man avancerade även mot ett politiskt 

område och en fråga som socialdemokratins industri- och stadsorientering inte närmat sig och 

inte visade några tecken på att göra. I samma veva som man förespråkade egnahemsbildning 

förespråkade man även avskaffandet av fideikommissen, en reform mot en modern 

arrendelagstiftning och ett statligt ingripande mot skogsindustrins okontrollerade uppköp av 

fastigheter.36 

Det var i samband med dessa liberalernas närmanden mot jordbruksbefolkningen som 

föreningen Egna Hem lyftes fram som ett tydligt exempel på att det fanns enorma behov på 

landsbygden som krävde omfattande insatser. Genom att vidga folkets ekonomiska oberoende 

genom egnahemsbildning skulle rösträttsarbetet vinna mark.37 

33 Gellerman 1958, s. 10 
34 Carlsson 1953, s. 193, 204 
35 Carlson 1953, s. 306 
36 Edling 1996, s. 136-140 
37 Edling 1996, s. 141-149 
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Liberalerna hade en central position i att lyfta upp egnahemsfrågan till den högre 

politiska beslutsnivån. Fraktioner av det konservativa lantmannapartiet fick även upp ögonen 

för frågan, men knappast på samma breda front som liberalerna.38 Emellertid hade både andra 

kammarens högergrupp liksom dess liberala samlingsparti en stor majoritet jordbrukare vars 

engagemang för egnahem bottnade i ett försök att bromsa jordbrukets förlorade träng till 

industrin. Mycket tyder på att detta skäl skulle väga tyngre i egnahemsfrågan än det sociala.39 

Egnahemsverksamheten var en fråga som kopplades ihop med ett flertal politiska 

frågor, inte minst med utvandringsfrågan. Bakom denna plötsligt uppblossande iver att hejda 

utvandringen framträder ett intresse förankrat i jordbruket där de sociala, ekonomiska och 

politiska omvälvningarna skapade nya reaktioner mot emigrationen.40 

Under 1900-talets tidigaste år ventilerades emigrationsfrågan i ett antal politiska 

instanser, bland annat i olika förbund, föreningar och i riksdagen. Framförallt diskuterade man 

i Sveriges agrarförbund emigrationens biverkningar. Detta förbund bildades 1895 och 

samlade de konservativa godsägarna och storbönderna från de båda kamrarna för att skydda 

jordbrukets intressen. I Agrarförbundet tillsattes 1903, efter önskemål från delförening 

Skaraborgs läns agrarförening, en utredning för att undersöka orsakerna till utvandringen och 

möjliga åtgärder. Den framförda motivationen till utredningen var den vådliga folkminskning 

som skedde på landsbygden till följd av emigrationen. Senare samma år skrevs även en 

petition av förstekammarledamoten Lithander till kung Oskar II där emigrationens skadliga 

inverkan på industrins och jordbrukets arbetskraft lyftes fram. Även på lantbruksriksdagen 

lyfte självaste jordbruksminister Odelberg frågan huruvida man skulle vidta åtgärder för att 

förhindra utvandringen. Kritiken mot emigrationen återkommer i fortsättningen om och om 

igen till den brist på arbetskraft som uppfattades urholka jordbruket. Tillsammans med flera 

andra förslag lyftes egnahemsrörelsen kontinuerligt fram som en lösning.41 

Man gjorde en stark koppling mellan emigrationen och dess negativa följd för 

jordbruket. De lösningar och åtgärder som presenterades kan i många fall sägas ha ett 

utpräglat jordbruksintresse för ögonen där idén om det egna hemmet och den egna torvan blev 

ett ledord. De förslag som lades fram var helt orienterade i jordbruksområdet. Om man tittar 

på den politiska inriktningen hos involverade föreningar och herrar finns ett tydligt samband. 

Agrarförbundet var långt ifrån ett politiskt opartisk intresseförbund utan var starkt 

sammanlänkat med det protektionistiska lantmannapartiet i andra kammaren. Medan 

38 Edling 1996, s. 150 
39 Gellerman 1958, s. 124 
40 Kälvemark 1972, s. 64, 214 
41 Kälvemark 1972, s. 112-120 
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Lithander och Odelberg båda tillhörde det protektionistiska majoritetsparti som dominerade i 

första kammaren.42 

Det lönsamma i att sälja av mark 

I de flesta fall är det just landsbygdens minskade arbetskraftsutbud som tycks stå i centrum för 

de agrara intressena runt omkring egnahemsfrågan. Emellertid finns det mycket som talar för 

att man från godsägar- och storbondehåll uppfattade flera fördelar och vinster med 

egnahemsverksamheten och främjandet av småbruk. 

Med utgångspunkt i de finansiella och ekonomiska problem som många större 

jordbrukare tycktes ha under denna tid anförde storbruksägaren Axel von Arbin 1893 i 

Lantbruksklubben i Linköping det för dessa ändamålsenliga i att stycka av och sälja av 

smålotter som tomtmark. Enligt föredragshållarens kalkyler borde försäljaren då kunna utgå 

från egendomens halva värde, lägga till 25 procent och sedan sätta försäljningspriset 

proportionerligt mot varje lott.43 Försäljningen av små jordlotter bekräftas här vara en god 

affär och en möjlighet för markägarna att få tillgång till eftertraktat och så nödvändigt kapital. 

von Arbin hade själv satt detta i verket på sina egna egendomar.44 

Efter ett sådant anförande är det inte svårt att tänka sig att man inom de större 

jordbrukarkretsarna var mer än medvetna om att mycket fanns att vinna genom att sälja av till 

förmån för tomtmark och detta långt innan egnahemslånefonden. När så 

egnahemsverksamheten med sina lån garanterade att de potentiella köparna, den mindre 

bemedlade arbetarklassen på landsbygden, hade tillgång till det nödvändiga kapitalet är det 

inte egendomligt att man utifrån jordägarhåll såg flera fördelar med verksamheten. 

Intressant är även att egnahemsverksamheten föregicks av en ny jorddelningslag 1896 

som berörde hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring. Detta för att de tidigare 

bestämmelserna, framförallt för avstyckning av mindre fastigheter, varit komplicerade och i 

många fall även kostsamma. Den nya lagen underlättade bildandet av mindre fastigheter 

avsevärt och kom därmed att bedda vägen för egnahemsverksamheten som skulle komma.45 

Denna reform bidrog troligtvis till att ca 25000 brukningsenheter, den stora majoriteten under 

20 hektar, tillkom mellan åren 1890-1910 (även om dessa siffror är osäkra). Detta utöver 

egnahemsrörelsens siffror.46  

42 Kälvemark 1972, s. 125 
43 Germundsson 1993, s. 57-59 
44 Germundsson 1993, s. 57-59 
45 Germundsson 1993, s. 69 
46 Germundsson 1993, s. 113-114 
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Uppgifter tyder även på att flera godsägare i Skåne genomförde en mängd 

ägostyckningar på sina fastigheter och gods. Till exempel styckade F.H. von Seth loss en 

större mängd jordlotter från sitt säteri Osbyholm. Dessa jordlotter var av varierande storlek 

och styckades av under åren 1904-1915. Många av lotterna såldes sedermera till 

egnahemslåntagare, vid några tillfällen kombinerades flera av de minsta avstyckningarna och 

såldes i ”lösvikt”.  Det bör emellertid nämnas att det inte var uteslutande till ändamålet att 

sälja till egnahemslåntagare.47 

Mycket tyder alltså på att jordavstyckningen från större egendomar redan var en 

igångsatt process redan under dessa år. Det tycks ha legat i tiden att stycka av och sälja loss 

mark från de större godsen och gårdarna, von Arbins uttalande bekräftar att man hade 

upptäckt att det kunde vara väldigt lukrativt att göra detta. Därmed blir det heller inte 

underligt om man sedermera sökte stöd politiskt för att kunna fortsätta med och/eller förenkla 

denna avstyckning först och främst med lättnader i ägostyckning och jordavsöndring och 

sedermera med egnahemslånefonden. Egnahemsverksamheten torde ha uppfattats som en god 

möjlighet att utöka avstyckningen som redan var satt i system. 

Upptakten till egnahemsverksamheten 

Egnahemsfrågan cirkulerade i debatt och framställdes i motioner under ett antal år. Redan 

1889 motionerade den konservative godsägaren Erik Åkerlund från Roslagen i andra 

kammaren om satsningar på lättnader för arbetare att förvärva jord. Han menade att 

småjordbruk kunde ersätta arbetarförsäkringar.48 I en senare motion 1898 föreslog han att en 

statlig lånefond skulle etableras och söka främja de mindre bemedlades möjlighet till 

egnahem och jord. Åkerlund önskade uppfylla två syften med att stödja egnahemsbildningen, 

först och främst att hindra den framväxande socialismen och för det andra att förbättra 

arbetarnas situation och villkor. Detta andra syfte kan betraktas som ett medel att uppnå det 

första. Genom ett hälsosamt socialpolitiskt system med fostrande inslag skulle socialismen 

motverkas.49  

Hotbilden mot jordbrukspolitiken är tydlig i denna situation där Åkerlund fruktar en 

större spridning av de antagonistiska politiska åsikterna. Det existerade därmed ett tydligt 

intresse att skydda den egna politiken och de egna värderingarna. Åkerlunds föresats att 

skydda de egna intressena genom att förbättra arbetarnas situation, om det nu var hans 

47 Germundsson 1993, s. 144 
48 Edling 1996, s. 150-151 
49 Germundsson 1993, s. 49-51 
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uppriktiga intention kan vi inte veta med säkerhet, måste emellertid betraktas utifrån ett mått 

av allmänintresse eller till och med kanske ett försök till ”det gemensamma bästa”. Eftersom 

Åkerlund för att tillgodose det egna intresset även tar hänsyn till arbetarnas, han uppfattar 

situationen som att deras intressen sammanfaller. 

1899 lämnades inte mindre än fem motioner fram där man föreslog att staten skulle 

vidta åtgärder i syfte att bereda mindre bemedlade och arbetare en möjlighet att skaffa sig 

egnahem. Två av dessa motioner, M. Schenströms och M. F. Nyströms, var avsevärt kortare i 

sin utformning och skiljde sig från de andra. Schenström belyste framförallt att trots att staten 

genomfört lättnader för bland annat hemmansklyvning och ägostyckning, för att underlätta 

jordförvärvningen för arbetare, så var dessa inte tillräkligt. Staten borde, menade han, erbjuda 

lån av statsmedel, med låg ränta och lång amorteringstid för att fullfölja möjligheterna till ett 

eget hem och egen jord.50 Schenströms motion kan ses som en kortare och mindre utvecklad 

motion än de andra tre men med ungefär samma budskap.  

Nyströms motion kretsade helt runt bostadsbristen i Stockholm och dess menliga 

inverkan på hälsa och allmän sedlighet. För att arbetarna i staden skulle få tillräklig tillgång 

till god luft och solljus, menade han att staten skulle främja byggandet av en villastad vid 

Järva fältet där lägenheter sedan skulle hyras ut till arbetare i statlig regi. Detta med låg ränta 

och lång amorteringstid.51 

I täten av motionerna framträder bruksägare G. Benedicks motion som den som fick 

mest gehör. Emellertid finns det flera likheter mellan denna och de motioner som lades fram 

av den liberala folkpartisten H. Pantzarhielm och lantmannapartisten godsägaren C.J. 

Jakobson från andra kammaren samma år, båda med uppslutning från flera kammarkolleger. 

Många av dessa kammarkolleger var sammanlänkade med agrarförbundet liksom Jakobson 

och Benedicks själv, vars motioner med största säkerhet hade utformats i konsensus med 

agrarrörelsens överläggningar.52 

Benedicks motion lades fram i första kammaren och framhöll behovet av att hjälpa 

arbetarklassen på landet att anskaffa egnahem. Som skäl för detta lade Benedicks fram flera 

argument, bland annat att arbetarna på landet levde under betydligt mindre lyckliga 

förhållanden än de i städerna, varvid städernas arbetare inte alls var i samma behov av hjälp. 

Stadsarbetarna skulle med sina goda löner själva kunna förskaffa sig egnahem. En förbättring 

av lantarbetarnas ställning skulle även hindra att dessa flyttade till städerna och därmed hindra 

50 M. Schenströms motion, motion nr 6 1899, s. 11-12 
51 M.F. Nyströms motion, motion nr 146 1899, s. 11-16 
52  Edling 1996, s. 152 
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bristen på lantarbetare i jordbruket. Det skulle likaså bli för stora ansträngningar för 

statsverket att inbegripa städernas arbetare i reformen. Benedicks föreslog sedermera att lånen 

som skulle utgå skulle sättas med mycket låg ränta och att amorteringstiden skulle vara 

mycket lång. Alla slags lantarbetare skulle få möjligheten att förvärva egnahem, både industri 

och jordbruksarbetare. Maximalbeloppet för lånen skulle anpassas efter individen och 

förhållandena i det område som ansökningen gällde. I samband med arbetarnas förvärvande 

av jord framhölls även ett ”önskemål” om en förenkling och prissänkning på jordavstyckning 

och lagfart.53 

Förvärvandet av egnahem skulle få ”en särdeles välsignelserik inverkan” i både 

moralisk, ekonomisk och socialt avseende på arbetarklassen. Det skulle innebära ett 

förverkligande av deras ”käraste önskningar”, motarbeta böjelser för uteliv och därmed ha en 

positiv inverkan på nykterheten. En jordägande arbetare skulle även politiskt påverkas av sin 

nya roll och inte bli socialist eller ”omstörtningsman”. Och inte att förglömma skulle även 

landet i sig vinna på verksamheten då folkmängden tillsammans med landets ekonomiska 

bärkraft och försvarsstyrka skulle öka, medan utvandringen skulle avta och landets uppodling 

främjas. En person, hvilken såsom jordegare har egna intressen, som äro beroende af 

samfundsordningens bestånd, blir ej gerna socialist eller omstörtningsman. Erfarenheten lär, 

att bofasta arbetare i allmänhet äro utmärkta både arbetare och medborgare.54 

Även Benedicks förespråkade egnahemslån som ersättning för arbetarförsäkring, liksom 

Åkerlund. Han menade att det senare endast uppmuntrade industriarbetare till socialism och 

bedrägeri. Medan egnahemslånen skulle främja positiva egenskaper såsom sparsamhet och 

samhällslojalitet, skulle arbetarförsäkringarnas kravlöshet endast fungera nedbrytande. 

Lantmännens inställning till försäkringarna var långt ifrån vänlig, man såg dem som ett svek 

mot jordbrukarna eftersom politiken endast skulle gynna industriarbetarna. Genom att lyfta 

fram egnahemsfrågan flyttade man även fokus till landsbygdens sociala fråga.55 

Pantzarhielm, med 24 herrar i andra kammaren bakom sig, menade i sin motion att 

staten lagt mer energi på utdikning, torrläggning och kolonisering av Norrland, för eget och 

statsekonomisk syfte och inte för social hänsyn, än att faktiskt rent praktiskt hjälpa mindre 

bemedlade att förvärva mindre jordlotter. Det är dels ur humanitetssynpunkt, dels ur ren 

fosterländsk och dels ur politisk synpunkt, som jag anser att denna fråga i sig eger en 

53 G. Benedicks motion, motion nr 10 1899, s. 1-3 
54 G. Benedicks motion, motion nr 10 1899, s. 4 
55 G. Benedicks motion, motion nr 10 1899, s. 1, Edling 1996 s. 151-152  
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inneboende lifskraft.56 På grund av urbaniseringen och därmed jordbruksarbetskraftens ökade 

inflyttning till städerna var staten förr eller senare tvungna att förbättra arbetarnas förhållande 

på landsbygden. Det gällde att bereda bröd åt mången arbetare- och småbonde-son, som nu 

vänder hembygden eller fosterlandet ryggen för att på annat håll söka sig utkomst.57 

Pantzarhielm betonade på många sätt arbetarnas behov av bättre villkor, detta betydligt mer 

eftertryckligt och utförligt än de andra motionärerna. Ändock menade även han att det inte 

minst var ändamålsenlig för jordbrukarna att bruka egnahemslåntagarna som arbetskraft. 

Jorden skulle därmed odlas intensivare/effektivare och därmed även kunna föda dubbel så 

många yrkesjordbrukare som vid motionens skrivelse.58 Emellertid understryker han att detta 

skulle ske när det egna jordbruket tillät det. Den ordentlige och skötsamme arbetaren skulle få 

möjlighet att inom sitt eget yrke, sitt eget verksamhetsområde kunna klättra stegen uppför till 

en i någon mån åtminstone oberoende och sjelfständig samhällsställning, såsom egare eller 

arrendator af eget hem.59 

Bakom Jakobsons motion ställde sig 17 ledamöter från andra kammaren. Jakobson 

belyste att trots att stadsmakten redan tagit vissa steg för att betrygga möjligheten för mindre 

bemedlade att anskaffa sig ett eget jordbruk och ett egna hem, så måste mer göras. Hvad är då 

att göra? Jo, man skall observera och se efter, i hvilken rigtning de redbara och praktiska 

svenske arbetarne sjelfva vilja gå i detta afseende.60 Jakobson hänvisar här framförallt till 

föreningen Egna Hem och menar att med tanke på denna förenings snabba framgångar under 

endast några få år så tycks just egna hem på egen jord vara vad arbetarna själva önskade. Om 

stöd skulle ges denna verksamhet skulle det främja hala landet och befolkningen. Han 

föreslog därmed att lån skulle erbjudas till mindre bemedlade för att införskaffa egna hem. 

Dessa skulle erbjudas till låg ränta och amorteras på 25-30 år, med rättigheter att amortera 

under kortare tid.61  

Statsutskottets utlåtande var ytterst bestämda i tonen i sina svar till motionärerna, 

framförallt till Nyström. Även om det inte uttrycks direkt, så märks det tydlig att den svåra 

bostadsbristen i Stockholm inte var någonting som ansågs betryckande i sammanhanget. Man 

menade på att de beslut som tagits för styckning av kronoegendomar under 1890-talet varit 

mer än tillräkligt i den riktningen. Beträffande Jakobsons motion upplyste man om att en fond 

56 H. Pantzarhielms motion, motion nr 177 1899, s. 2 
57 H. Pantzarhielms motion, motion nr 177 1899, s. 2 
58 H. Pantzarhielms motion, motion nr 177 1899, s. 6-10 
59 H Pantzarhielms motion, motion nr 177 1899, s. 8 
60 C.J. Jakobsons motion, motion nr 192 1899, s. 14 
61 C.J. Jakobsons motion, motion nr 192 1899, s. 13 
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inte skulle avsättas för någonting så länge en utredning i frågan inte ägt rum. Utskottet anslöt 

sig till Benedicks uppfattning att fokus skulle ligga på landsbygden och möjligheterna att 

främja bostäder och egnahem där.  Frågor angående anordnande af arbetarebostäder inom 

städerna vore nemligen af helt annan innebörd än de, som afsåge beredande af egna hem å 

landsbygden.62 Man hemställde därmed en begäran om utredning, innan någonting beslutades. 

Edling menar på att de andra motionärerna saknade den ensidigt agrara orienteringen 

som Benedicks hade.63 Även om de tre sista motionerna behandlar och belyser samma frågor, 

ligger det mycket i det han säger. Pantzarhielms motion uttrycker betydligt större fokus på 

arbetarna och deras behov, framförallt betonar han inte inflyttningen av arbetskraften till 

städerna som huvudproblemet, utan arbetarnas sociala situation. Han frångår inte 

arbetsgivarintresset, utan ser det som någonting positivt att arbetarna och egnahemmen ska 

främja de större jordbruken. Emellertid är det viktigt att poängtera att Pantzarhielm endast såg 

detta som en naturlig inkomst utöver det egna jordbruket, som skulle komma i första hand. 

Därmed kan vi kanske tolka hans motion som ett uttryck för allmänintresse, han lägger på 

många sätt arbetarnas sociala situation i centrum för motionen. Varken Benedicks eller 

Jakobsons motion framstår i samma dager då Jakobsons först och främst tycks bedriva 

lobbyverksamhet för föreningen Egna Hem, medan Benedicks tycktes vilja använda 

egnahemmen för att stävja den socialistiska frammarschen och hindra landsbygdens arbetare 

från att lämna jordbruket för städerna. Benedicks motion var på detta vis agrarorienterad, han 

var själv godsägare och troligtvis låg frågan om arbetskraftens försvinnande från landsbygden 

honom varmt om hjärtat. Detta präglade tonen och inriktningen på hans motion som till stor 

del uttrycker ett starkt arbetsgivarintresse.  

Argumentet att använda egnahemmen som motverkande faktor mot socialismen är 

spännande eftersom han även betonar en individinriktning på lånen, där den ansökandes 

karaktär, ekonomi och arbetsförhet bedöms. På ett sådant sätt kunde man försäkra sig om att 

det var en god arbetskraft som etablerades på landsbygden, utan avvikande politiska åsikter 

eller andra icke önskvärda egenskaper. Räddandet från socialismen innebar därmed att hindra 

dess spridning, man var inte intresserad av att rehabilitera de som redan drabbats av den röda 

sjukan. 

Det var Benedicks motion som anförde störst gehör från statsutskottet och det är tydligt 

att vid tillsättandet av egnahemsutredningen var det framförallt dennes motion som speglade 

62 Egnahemskommitténs betänkande s. 35-36 
63 Edling 1906, s. 151-152 
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dess utformning.  Han blev sedermera utsedd till ledamot i den egnahemskommitté som 

tillsattes på hans egen inrådan. 

Egnahemskommittén 

Till följd av 1899 års motioner och den allt livligare debatten om egnahem och de frågor som 

kom att förknippas med verksamheten tillsattes 1899 en egnahemskommitté för att utreda om 

det fanns något reellt behov av en egnahemsverksamhet. Efter en del förändringar blev 

ordförande för denna kommitté häradshövding H. Claëson och samtliga ledamöter; den 

konservative G. Benedicks från första kammaren och hängiven agrarrörelsen, 

försäkringsdirektör och liberal S. Palme, H. Pantzarhielm liberal, östgöten och 

hemmansägaren P. G. Petersson från andra kammarens högerflygel, och lektor P. 

Waldenström. Kommittén erbjöds stor frihet med utredningen och fick själva fastlägga 

egnahemmens utformning, bredden av statens understöd och vilket samhälleligt behov som 

skulle tillfredställas.64 

Innan eventuella åtgärder sattes in menade man att man behövde försäkra sig om att de 

omdiskuterade problemen på landsbygden bottnade i verklighet. Enkäter rörande arbetskrafts- 

och bostadsförhållanden skickades därför ut till länens myndigheter och hushållningssällskap 

för att få svar på frågan. Kommittén åtog sig sedan studieresor i landet för att själva undersöka 

dessa förhållanden.65 

Kommitténs betänkande presenterades 1901 med förslag om att ett statsfinansierat lån 

skulle utgå till mindre bemedlade arbetare för att främja deras möjligheter att köpa en egen 

jordlott och ett eget hem. Man rekommenderade att en egnahemsnämnd skulle tillsättas för 

varje län, dessa skulle sedermera pröva de inkomna egnahemsansökningarna och likaledes 

fritt bestämma ordningen i vilken de ansökande skulle erhålla sitt lån.66 Betänkandet hade en 

tydlig självhjälpsidé och stor fokus skulle läggas på den individuelle lånesökande och 

nämndens uppgift var att bedöma dennes karaktär, uppförande och ekonomiska och sociala 

förhållande.67 

Man delade emellertid upp egnahemslägenheterna i två modeller – jordbrukslägenheter 

och bostadslägenheter. Planen var att jordbrukslägenheterna skulle bildas av jordbrukare för 

att spridas på landsbygden medans lägenheterna skulle fungera som bostadslägenhet till 

industriarbetare i närmare anknytning till städer och järnvägar där markpriset var 

64 Egnahemskommitténs betänkande s. 2-4, Edling 1996 s. 61 
65 Egnahemskommitténs betänkande s. 117-120 
66 Egnahemskommitténs betänkande s. 3 
67 Edling 1996, s. 165 
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jämförelsevis högt. Kommittén menade inte heller att jordbrukslägenheterna skulle vara 

självbärande utan man skriver att å andra sidan bör ingen jordbrukslägenhet vara så stor, att 

en arbetare derå har full syselsättning och således genom dess förvärfvande skulle upphöra 

att vara arbetare i vanlig mening och i stället ingå i de egentlige jordegarnes klass.68 

Kommittén betonade likaledes att de lånesökande som redan genom flit och sparsamhet 

förvärvat vissa tillgångar, redan visat sig förtjänta av en hjälpande hand och därmed ägde 

företrädesrätt framför andra som inte visat denna flitighet.69 Framförallt innehöll förslaget att 

arbetare på landsbygden skulle premieras och gå före arbetarna i staden och sedermera att 

företräde skulle lämnas åt den som önskade förvärva en jordbrukslägenhet framför 

bostadslägenhet.70 Maximalbelopp för ett jordbruksegnahem sattes till 4000 kronor medan en 

jordbrukslägenhet 3000 kronor, detta för att jordbrukslägenheter i de flesta fall kostade mer.71 

Den egnahemssökande skulle på egen hand finna ett lämpligt egnahem eller en bit mark 

för att själv driva förhandlingar om egnahemskontrakt med jordägaren. Vid en ansökan om 

egnahemslånet skulle sedan köpekontrakt, byggnadsplan och kostnadsförslag bifogas med 

ansökningen. Man intresserade sig även i egnahemsansökningsformulären för den sökandes 

arbetshistoria och intentionen att fortsätta med samma slags arbete.72 

Det finns mycket att kommentera angående egnahemskommitténs betänkande. 

Framförallt att kommittén i sig var starkt representerad av herrar etablerade i de agrara 

kretsarna och att detta syns tydligt på betänkandets utformning. Betänkandet uppfyller i allra 

högsta grad de önskemål som herr Benedicks presenterade i sin motion. Av vikt för detta 

arbete är det faktum att kommittén förespråkade att den egnahemssökande själv skulle 

förhandla med jordägaren om kontrakt innan ansökningen för egnahemslånet. Först och 

främst öppnar detta upp för en naturlig ojämlikhet i förhandlingsposition där den med all 

säkerhet lågutbildade arbetaren skulle ha svårt att hävda sig mot en troligen välutbildad och 

insatt jordägare. Möjligheten för jordägaren att utnyttja det juridiska ramverket till sin fördel 

blir överhängande. Utöver utbildningsnivå kan man tänka sig att det på samma sätt existerar 

en hierarki där arbetaren skulle ha svårt att hävda sig på grund av den sociala underställdheten 

som naturligtvis förekom. Om arbetaren sedermera redan var anställd hos jordägaren och 

enbart köpte loss en fastighet som tidigare arrenderats med hjälp av egnahemslånet, är det 

svårt att se att denne skulle ge sig in i en intensiv förhandlingsprocess med sin arbetsgivare. 

68 Egnahemskommitténs betänkande s. 3-4 
69 Egnahemskommitténs betänkande s. 36-37 
70 Egnahemskommitténs betänkande s. 3 
71 Egnahemskommitténs betänkande s. 31-34 
72 Egnahemskommitténs betänkande s. 11-13 
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Viktigt är även att lägga märke till det arbetsgivarorienterade förslaget om att fokusera 

på att främja jordbruksegnahem och att egnahemskommittén särskilt betonar att dessa inte 

skall vara självbärande utan vara så pass små att arbete krävdes på annat håll. Denna vinkling 

av förslaget går inte att förklara på något annat sätt än att det fanns starka agrar- och/eller 

arbetsgivarintressen. En mer liberal inriktning på verksamheten med större betoning på den 

socialpolitiska aspekten av förslaget hamnar här långt i skymundan. Det skulle möjligen vara 

genom idén av egnahemmen som karaktärsdanande och individfokuserad, men detta luktar 

mer paternalism. Det var fogliga och arbetsamma arbetare man ville binda vid jorden. 

Konstateras kan att betänkandet helt tydligt på flera viktiga punkter är utformat till 

förmån för en viss intressegrupp, nämligen jordförsäljarna. Det finns helt tydligt ett stort mått 

av egenintresse i utformning av betänkandet där landsbygdens arbetsgivare skulle bli de som 

tillmötesgicks av en realisering av betänkandet. 

Egnahemskommitténs förslag omarbetades emellertid på många områden och när 

regeringen 1904 lade fram sin proposition hade tyngdpunkten flyttats på flera områden. 

Statsutskottet ville istället för en egnahemsnämnd att länsstyrelserna och 

hushållningssällskapen skulle ta ansvaret för låneverksamheten då dessa redan hade en god 

insikt i orternas förhållande. Man var också tveksamma till att lagstadga innan en prövning av 

verksamheten gjorts.73  

 
statskontoret ansåge sig så till vida böra instämma häruti, som det, enligt 
ämbetsverkets mening, ej gärna kunde vara lämpligt att redan från början, och 
innan någon erfarenhet vunnits om de vidlyftiga och detaljerade bestämmelsernas 
ändamålsenlighet, åt dem gifva egenskapen af lag, i hvilken ändring följaktligen 
icke skulle kunna äga rum.74 
 

Statsutskottet manade till försiktighet, vilket kanske var ett tecken på att man anade att en 

lagstadga skulle vara att ge hela handen, istället för ett lillfinger. Arbetsgivarintresset fanns 

även tydligt kvar i propositionen, äfven för arbetsgifvare som endast vissa tider behöfva 

anlita tillfälliga arbetare, kan det vara till väsentlig gagn, att genom egna hem vid orten 

fästas arbetare, som under särkilda delar af året ägna sig åt jordbruksarbete.75 Man önskade 

förmildra den snedfördelning som tycktes skilja industrin och jordbrukets arbetskraftsutbud, 

men man frångick på andra sätt arbetsgivarintresset till förmån för arbetarna. Framförallt 

menade utskottet, med stöd av flertalet liberaler, att Egnahemskommitténs förslag på 

bostädernas maximalbelopp var alltför ringa, ett så lågt lånebelopp ansågs inte främja 

73 Proposition 1904, nr 92, s. 50-53 
74 Proposition 1904, nr 92, s. 53 
75 Proposition 1904, nr 92, s. 10 
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låntagarna. Ett högre belopp krävdes så att arbetarna skulle få en fullt oberoende ställning. 

aximalbeloppet höjde alltså till 6000 kronor för ett jordbruksegnahem, 3000 för 

bostadsegnahem. önskvärdheten af, att jord komme att tillhandahållas i så stora lotter, att 

innehafvarne icke tvingades att för sin utkomst söka arbete utom hemmet.76  

Propositionen fick utstå väsentlig kritik, inte minst från Benedicks. Dennes intresse av 

självständiga småjordbrukare, separerade från storböndernas maktsfär, var tämligen svagt. En 

omröstning i första kammaren antog utskottets sänkning med 90 röster mot 25 stycken medan 

det i andra kammaren blev avslag med 102 röster mot 92.77 

Resultatet blev en kompromiss där maximalbeloppet för ett jordbruksegnahem blev 

5000 kronor och 4000 kronor för bostadsegnahem. Belopp kom sedan att höjas successivt 

under åren.78 Tydligt är emellertid att liberalerna förespråkade ett högre belopp medan 

lantmannapartisterna det lägre, förutom vissa undantag. Belysas måste dock att anslutningen 

till det lägre beloppet inte nödvändigtvis betyder ett stöd för arbetsgivarintresset. En böjelse 

för sparsamhet och/eller även en tro att summan faktiskt var tillräklig för att förvärva ett 

egnahem av god kvalitet, är likaså troliga motiv till att stödja förslaget av det lägre värdet. Det 

är dock tydligt att man framförallt i första kammaren tog hänsyn till arbetsgivarintresset bland 

kammarkollegerna och att detta slutligen vägde tyngst i omröstningen.79 

Det avsattes 10 miljoner kronor för den första femårsperioden 1905-1909. Lånen skulle 

förmedlas av hushållningssällskapen i de olika länen. Man märkte dock ganska snart att den 

avsatta summan inte var tillräcklig och beslut togs redan 1908 om att öka beloppet till fem 

miljoner kronor årligen för åren 1909-1913. Kriterierna för att kunna ansöka om egnahemslån 

var att man var i åldern 25-50 år, tillräckligt gammal för att redan ha arbetat ihop ett visst 

kapital men inte så gammal att du inte skulle kunna fullfölja återbetalningskravet. 

Återbetalningstiden delades in i en amorteringsdel och en stående del. Tiden för 

amorteringsdelen varierade beroende på lägenhetens typ, 26 år för ett jordbruksegnahem 

respektive 21 år för en lägenhet. När dessa år passerat betalade man tillbaka den stående delen 

på fem år. Räntan sattes på 3,6 procent.80 

Genom att höja maximalbeloppet för lånen frångick regeringen till viss del den 

arbetsmarknadsorientering som Egnahemskommitténs utstakat för verksamheten. Även om 

beloppet fortfarande kan anses relativt lågt, betydde de liberala påtryckningarna en betydande 

76 Proposition 1904, nr 92, s. 61 
77 Gellerman 1958, s. 128-131 
78 Germundsson 1993, s. 90-92 
79 Gellerman 1958, s. 130-133 
80 Germundsson 1993, s. 90-94 
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skillnad i möjligheter för låntagarna genom dess påverkan på utformningen av 

egnahemsverksamheten. Emellertid behöll regeringen kommitténs förslag om en individuell 

förhandlingsprocess mellan låntagare och jordägare och att verksamheten skulle behålla den 

decentraliserade utformningen. Kanske för att man från regeringens håll inte hade någon 

önskan om att få en utökad belastningsbörda eller ekonomisk påkänning. Detta i kombination 

med den lösa organisationen där hushållningssällskapens fria tyglar om verksamheten (som vi 

skall återkomma till) gjorde det teoretiskt mycket lätt för jordägarna att lokalt utnyttja sin 

sociala ställning och att använda egnahemsverksamheten i eget syfte. 

Kritik riktas mot verksamheten 

Även om starka röster hördes som förespråkade en egnahemsverksamhet, framförallt från 

liberalt håll, var det många som var starkt kritiska till ett sådant projekt runt sekelskiftet. Man 

menade att småjordbruket inte var så ekonomiskt rationellt som en del hävdade och likaledes 

att lånen istället för att förbättra situationen för arbetarna, skulle leda till en bundenhet till de 

lokala arbetsgivarna. En hållning som framförallt det socialdemokratiska partiet med Hjalmar 

Branting i spetsen hade och som i flera år gjorde partiet tämligen ointresserat av 

egnahemsbildningen.81 

Efter att egnahemsverksamheten infördes tog det inte heller många år innan den första 

utvärderingen av verksamheten ägde rum. Detta troligtvis för att man tidigt märkte att 

verksamheten inte fick den långtgående och gynnsamma effekt på småbruket som man hade 

hoppats på. 1911 tillsattes därför en egnahemsutredning att granska utfallet av verksamheten. 

Denna presenterade sedermera 1914 i sitt betänkande, utöver några småjusteringar med 

verksamhetens organisering, sin och statsmaktens belåtenhet med verksamheten. Man menade 

att främjandet av småjordbruken genom en egnahemsetablering skapade en mer fri och 

oberoende jordbruksbefolkning vars utveckling vid sidan av det större jordbruket var 

gynnande för båda parter.82 

 Den positiva inställningen till verksamheten är emellertid ytterst intressant eftersom det 

faktiskt ventilerades en hel del kritik mot egnahemsrörelsen. Vid denna tid, 1905-1911 hade 

endast 9500 lån beviljats, av dessa var 6200 för jordbruksegnahem.83 Många menade att 

främjandet av småbruket totalt misslyckats eftersom betydligt färre lån än planerat hade 

ansökts om och beviljats. En majoritet av de som hade beviljats hade sedermera varit för att 

81 Morell 2001, s. 133-134 
82 Germundsson 1993, s. 115-118 
83 Edling 1996, s. 376 
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köpa loss torp och redan byggda fastigheter. Vissa menade även att det var ett 

arbetsgivarintresse som drev frågan och att flera låntagare drevs till att komplettera 

egnahemslånet med dyrare lån, eftersom det fanns en tendens hos de som förmedlade lånen att 

sänka det ansökta beloppet. Men kanske den viktigaste kritiken menade att jordägarna 

utnyttjade egnahemslånens låga ränta, genom att sälja jordlotter till egnahemslåntagare 

förvärvde de ett mycket högre pris än med sedvanliga räntesatser.84 Landshövding Johan 

Widén i Östersund menade 1907 i en riksdagsmotion att I många fall har därför den förmån, 

man afsett att genom egnahemslånen bereda arbetarne, i själfva verket till stor del kommit 

jordägare till godo.85 

Ett sätt att möta kritiken var att 1907 inrätta en statlig jordförmedlingsfond vars 

funktion skulle vara att finansiera markförvärv till förmedlarna så att dessa sedan kunde 

garantera att egnahemslånen gick till nybildningen av egnahem. De spekulativa inslagen av 

egnahemsbildningens skulle på detta sätt motarbetas. Resultatet blev emellertid en löst 

organiserad fond som inte anpassades efter de båda egnahemmens pris och storlek och inte 

heller var den som egnahemmen inriktad på fastigheter och jordlotter på landsbygden. Den 

blev istället upptakten till den privata inblandningen i verksamheten och användes endast av 

bolag och föreningar.86 

Det existerade alltså flera röster som lyfte fram åtskilliga negativa aspekter med 

verksamheten och regeringen var inte omedveten om kritiken. Jordförmedlingsfonden var ett 

ganska svagt försök att styra egnahemsbildningen i rätt riktning, man torde ganska snabbt ha 

blivit medvetna om att denna inte utnyttjades av hushållningssällskapen. Det är därför 

intressant att inga större förändringar skedde med egnahemsverksamheten i sig. Till exempel 

att kontrollen av marken och fastigheterna som såldes till låntagarna blev i alla fall befintlig, 

så att man kunde vara säkra på att de skulle kunna leva under gynnsamma förutsättningar. Det 

låg på varje enskilt hushållningssällskap att aktivt och engagerat ansvara för att verksamheten 

blev ändamålsenlig. Därför kan man undra varför verksamheten inte centraliserades mer efter 

kritiken, eftersom mycket tyder på att det fanns god grund för den. Detta såvida inte andra 

behov och intressen faktiskt tillfredställdes med denna ofullständiga egnahemsverksamhet. 

Utöver en del små organisatoriska ändringar under 20-talet och början av 30-talet 

fortled egnahemsverksamheten utan särdeles stora förändringar fram till 1938, då ett nytt 

betänkande av en egnahemskommitté lades fram. Denna utredning kan sägas vara början till 

84 Germundsson 1993, s. 115-118 
85 Edling 1996, s. 378 
86 Edling 1996, s. 378 

26 
 

                                                           



 
 

slutet av verksamheten, kanske först och främst för att man kunde konstatera att den 

samhälleliga utvecklingen skapat nya behov och rört sig bort från småjordbrukens tid.87 

Den kritik som nu adresserade verksamheten riktades främst mot 

hushållningssällskapen. Man menade att det framförallt var hushållningssällskapens brist på 

engagemang som lett till de misslyckade resultaten, då dessa inte befrämjat jordförmedlingen 

i den grad de borde. Hushållningssällskapens passivitet för att tillhandahålla jord och bristen 

på ansvarstagande för att egnahemmen som bildades inte varit bärande bidrog till att den 

sociala situationen för egnahemslåntagarna inte var så god som man hoppats på. Mängden 

ofullständiga jordbruk som bildats var vid en närmare undersökning oroväckande hög.88 

Gårdar med tio till tolv hektar åker och en liten men varierande bit skogsmark till detta ansågs 

vara av normal och bärande storlek. Men det visade sig att ca 200 000 brukningsenheter var 

långt mindre än detta, och med varierande avkastningsmöjligheter. Under alla verksamma år 

1905-1936 hade totalt utdelats ungefär 50 000 jordbrukslån och ca 60 procent av dessa hade 

gått till redan bebyggda och gamla fastigheter t.ex. torp och gårdar som bara köptes loss, i 

flera fall av arbetare som redan bebott dessa i många år.89 Det stod även allt mer klart att 

egnahemslånen på många sätt gynnat de större jordägarna som på grund av de fördelaktiga 

lånen tjänat bra pengar på att stycka av och sälja marken som smålotter.90 

Att egnahemsverksamheten drevs vidare utan avgörande förändringar efter den första 

utredningen är notabelt men kanske inte särdeles konstigt eftersom flera av de båda 

kammarnas medlemmar hade starka intressen i jordbruket. Viktigt att ta i beaktande är även 

hushållningssällskapens fria händer med verksamheten och att det var dessa som beviljade 

ansökningarna för de fastigheter som köptes. Dessa sällskap var på intet vis några opolitiska 

eller neutrala organ utan en godsägarförening i sitt ursprung. Att detta sällskap beviljade 

egnahemslån till ofullständiga jordbruksegnahem skedde bevisligen, men om detta skedde för 

att öppna upp möjligheten för godsen att kunna använda sig av arbetskraften eller att sälja loss 

mark är osäkert, men inte omöjligt. 

Hushållningssällskapen 

De svenska hushållningssällskapen har sin grund i det ökade intresset för att rationalisera och 

upplysa om jordbruket under 1700-talet. Sedermera beslutade man i början av 1800-talet att 

hushållningssällskap skulle upprättas länsvis för att främja jordbrukets utveckling. Redan från 

87 Morell 2001, s. 140-141 
88 Germundsson 1993, s. 201-208 
89 Edling 1996, s. 381 
90 Morell 2001, s. 140 
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början dominerades verksamheten av lantadeln, det vill säga jordbrukande aristokrater. Dessa 

valde in varandra till ledamöter med landshövdingen som den ständige ordförande, även 

sedan val till denna post införts. Sällskapen hade en rad områden där de var verksamma, först 

efter landstingens bildande på 1860-talet fokuserades deras verksamhet mer till 

jordbruksnäringen och sådant som kopplades därtill. Man ägnade sig mycket åt forskning och 

överläggningar om agrara frågor. Det var därför naturligt att de blev en viktig del i 

egnahemsverksamheten och blev de som administrerade den största delen av egnahemslånen. 

De verkade på många vis som lantbruksstyrelsens förlängda arm.91 

Svaren på de frågor och formulär som skickades ut till länsstyrelserna och 

hushållningssällskapen i landet i samband med egnahemskommitténs utredning är minst sagt 

intressant för arbetet. Vid förfrågan om huruvida länen led brist på arbetskraft inom 

jordbruket svarade en majoritet att sådant var fallet, men att huvudorsaken därtill var 

arbetarnas flytt in till städerna och industrin då dessa erbjöd högre lön, bättre villkor och 

större frihet. Man upplevde på det hela taget att industrin istället hade gott om arbetare till 

skillnad mot jordbruket.92 

Vid förfrågan om denna brist på arbetare hade sin grund i svårigheter för arbetarna att 

förvärva egnahem var svaren delade, även om många län inte hade några direkta åsikter. 

Kalmars, Blekinges, Malmöhus, Vestmanlands och Jämtlands län menade att sådant var fallet. 

Men förtydligade med tillägget att det till viss del även berodde på industrins lockelse. I 

Värmlands, Hallands och Jönköpings län belyste man att man tvärtom hade gott om torp som 

inte nyttjades, troligtvis till följd av emigration.93 

Detta tycks vara ett tydligt tecken på att inte ens länsstyrelserna helhjärtat kunde 

utesluta möjligheten att det inte var bristen på jord och fastigheter som orsakade 

arbetskraftsbristen på landsbygden utan snarare urbaniseringen.  

När Egnahemskommittén sedan frågade om det kunde anses önskvärt att staten skulle 

underlätta arbetarnas möjlighet att skaffa sig egnahem var nästan uteslutande alla 

länsstyrelser, hushållningssällskap och diverse kronofogdar, länsmän och underavdelningar 

starkt positiva till ett sådant ingripande från statens sida. Även många av de län som uttryckt 

att förflyttning av arbetskraften till stor del berodde på industrin och inte bristen på 

91 Morell 2001, s. 142-145 
92 Egnahemskommitténs betänkande, bilaga D, s. 69-71 
93 Egnahemskommitténs betänkande, bilaga D, s. 72 
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tillgängliga bostäder, svarade samstämmigt med de andra att ett statligt ingripande vore 

önskvärt.94 

Dessa svar kan framförallt bero på den oro länsstyrelserna och hushållningssällskapen 

kände vid arbetskraftsutbudets minskning inom jordbruket. Man förfasades över de 

förändringar som ägde rum och som inte tycktes gå att förhindra. Även om man inte kunde 

spåra denna minskning av arbetskraft till bristen på bostäder på landsbygden, försökte man 

möjligen greppa de potentiella lösningar och förbättringar av tillståndet som stod till buds. 

Om detta bör benämnas som ett tecken på egenintresse är osäkert. Snarare försökte man 

förbättra situationen för landsbygdens arbetare och på detta vis hålla dem kvar inom sektorn. 

Men det kan även vara så att man från länsstyrelserna och hushållningssällskapens sida var 

väl medvetna om att det gick att göra goda affärer på egnahemsverksamheten genom att 

stycka loss mark och sälja den till låntagarna. Både länsstyrelserna och 

hushållningssällskapen var till största delen agrarorienterade, både i sitt arbete och i sin 

sociala sammansättning. Många av dem var godsägare själva och de få som inte var det rörde 

sig i samma sociala kretsar som dessa godsägare. Inte minst hade de möjlighet att påverka inte 

bara bilden av behovet av reformen, utan även dess utformning och dess praktiska 

implementerande. Möjligheten att främja ett egenintresse, om det existerade ett sådant, var 

god. Möjligheten att den sociala kretsen som omgärdade hushållningssällskapen och 

länsstyrelserna kunde utöva påtryckningar på ett privat och informellt sätt var också goda. 

Framförallt var det hushållningssällskapen som beviljade egnahemsansökningarna för 

de redan bebyggda fastigheterna och för de fastigheter/jordlotter som inte visade sig tillräkligt 

stora för att vara självbärande. De kände personligen många av godsägarna som sålde 

jord/fastigheter till egnahemslåntagarna och kan med största sannolikhet ha gjort det själva. 

Genom att strunta i jordförmedlingsfonden och inte själva förse låntagarna med god jord, där 

faktorer som pris, areal och avkastningsmöjligheterna var anpassade efter varandra och till 

låntagarna, valde hushållningssällskapen aktivt att låta jordförsäljningen av sämre 

fastigheter/jord att fortgå.  

Om undersökningen av häraderna Trögd och Hagunda skulle ådagalägga att det 

framförallt var godsägare som styckade av och sålde fastigheter/jordlotter till 

egnahemslåntagare, kan det konstateras att hushållningssällskapen handlade utifrån ett stort 

mått av egenintresse för den egna gruppen, då de beviljade dessa. 

94 Egnahemskommitténs betänkande, bilaga D, s. 74 
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Egnahemslåntagning i Trögd och Hagunda 

Trögds och Hagundas ekonomiska förutsättningar 

En stor del av arbetet bygger på de två studieobjekten, häraderna Trögd och Hagunda. Dessa 

två härader är handplockade och står som typexempel på två olika ekonomiska förutsättningar 

för jordbruk, Trögd en slättbygd och Hagunda en skogsbygd. Likväl finns det utöver de 

skillnader som vi skall gå närmare in på många aspekter som förenar de två häraderna.  

De upplevde sida vid sida den agrara expansionen vid 1800-talets början och sedermera 

under seklets andra hälft övergången till ett allt mer industriellt jordbruk där nya marknader, 

konkurrens och uppfinningar skapade nya möjligheter och utmaningar. De stora ekonomiska 

och samhälleliga förändringarna var ingen ensidig utveckling inom ett begränsat område utan 

en utveckling som påverkade hela den agrara sektorn. Men det var en omdaning där Trögd 

och Hagunda hade olika förutsättningar och utgångspunkter att hantera dem. 

Jordbruksutvecklingen i sydvästra Uppland genomgick många dramatiska förändringar under 

1700- och 1800-talet. De större gårdarna och herrgårdarna växte sig under dessa århundraden 

stora och man skapade sig stora sammanhängande enheter av åker- och ängsmark som 

odlades upp med allt effektivare metoder. Förutsättningarna för att skapa dessa större enheter 

av åkerareal var däremot betydligt gynnsammare i slättbygderna, det var inte bara den goda 

jorden som skapade de bättre förutsättningarna utan den goda jordens belägenhet.95 

I Mälardalens slättbygder var mängden torp och backstugor relativt få med tanke på den 

explosionsartade befolkningsökningen. Detta var till följd av att avsaknaden av stora 

skogsmarker skapade få alternativa binäringar i dessa bygder och gjorde att möjligheten att 

försörja en växande folkmängd var begränsad. I godstäta områden var man även mån om de 

egna anställda och att det var dessa som skulle nyttja jorden. Under 1800-talets senare hälft 

minskade i själva verket torpen i slättbygderna på grund av den omorganisation av 

arbetskraften som skedde. Men även därför att herrgårdarna/huvudgårdarna tenderade att 

överta torpens åkermark för att använda dem till egen nyodling. Godsen med större partier 

skogsmark fortsatte att ha torpare i betydligt ansenligare skala, detta till följd av att torpens 

mark oftast låg för avlägset för att kunna inkorporeras i huvudgårdarna.96 Dessa avlägsna 

betes- och skogsmarker blev mer och mer olönsamma i takt med ett ökat behov av 

rationalisering och specialisering på de större jordbruksenheterna.97 

95 Ulväng 2008, s. 68 
96 Ulväng 2008, s. 86-87 
97 Germundsson 1993, s 23-24 
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Sydvästra Uppland, och därmed de två häraderna, är ett tämligen godstätt område, 

liksom resten av mälardalen. En normalstor herrgård i Upplands slättbygd hade ungefär 2,8 

torp per herrgård, inklusive alla de torp som låg under de underlydande gårdarna. I Trögd 

under denna tid fanns det 26 herrgårdar, vilket innebär att det rörde sig om ungefär 73 torp 

direkt under herrgårdarna, resten, närmare 497, tillhörde bondgårdarna. Till skillnad mot 

Trögd och slättbygden, hade en normalstor herrgård i skogs- och mellanbygden 7,3 torp per 

herrgård, inklusive torp på underlydande gårdar. Detta innebär att Hagunda, med sina 16 

herrgårdar, hade ungefär 117 direkt underlydande torp. I området fanns drygt 300 andra torp 

som tillhörde vanliga bondgårdar.98 

Detta kan ha haft en betydande inverkan på egnahemsutvecklingen. Lånen var som 

tidigare nämnts ämnade att gynna småbruksbildningen, men i Uppland var det en osedvanligt 

liten del av egnahemmen som nybyggdes, de allra flesta var redan bebyggda enheter. Detta 

innebär att de fastigheter som framförallt var i den tänkta storleken för egnahem och i den 

rätta prisklassen var just torpen. Det fanns flera torp under både herrgårdar och vanliga 

gårdar, men utbudet av torp fanns att tillgå i långt större utsträckning i skogsbygderna än i 

slättbygderna. Eftersom dessa områden på många sätt var svårbrukade och avlägsna blev 

egnahemmen ett sätt för jordägarna att stycka loss och göra sig av med dessa oönskade 

områden så vinstgivande som möjligt. 

Under 1800-talet professionaliserades och industrialiserades jordbruket allt mer. 

Människorna började lämnade landsbygden i allt större skaror och resultatet blev en 

löneökning som i sin tur drev på en ökad mekanisering. Därmed var ödet avgjort för 

landsbygden, dess gods och dess arbetskraft eftersom mekaniseringen även minskade behovet 

av arbetskraften. Med de förbättrade transportmöjligheterna från och med 1870-talet öppnades 

även marknaden för utländsk konkurrens och billigt spannmål från USA och Ryssland. 

Resultatet blev sjunkande spannmålspriser som drabbade de spannmålsproducerande gårdarna 

hårt. Detta drev på utvecklingen mot en kostsam animalieproduktion som även den blev en 

del i dessa stora förändringar som ägde rum.99 

Det är under detta omvandlingsskede som egnahemsfrågan tar plats i den offentliga 

debatten och sedermera, som vi skall se i undersökningen, blir en del av 

landsbygdsutvecklingen i Trögd och Hagunda. 

Beläget i sydvästra Uppland och tillhörande det södra fögderiet, består Trögd till stor 

del av bördig slättbyggd med fina lerjordar och med god odlingspotential. Nästan hälften av 

98 Ulväng ”Databasen Sveriges herrgårdar" (1905) 
99 Ulväng 2008, s. 205-207 
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arealen odlas i detta slättlandskap. Ju längre norrut man rör sig i landskapet övergår 

jordmånen sakta men säkert till allt grus- och stenhaltigare moränjord där skogsmark blir den 

dominerande jordtypen. I mellersta och norra Uppland upptar odlingsarealen en tredjedel 

respektive en sjättedel av jorden. Det är på gränsen till mellersta Uppland som vi sedermera 

hittar Hagunda vars jordmån därmed påverkas av den successivt sämre jordmånen norr 

över.100 

I Sveriges officiella statistik från 1906-1908 går det att närmare studera 

sammanställningar och statistiska uppgifter om de två häraderna som bekräftar det som redan 

nämnts: att det finns flera viktiga geologiska aspekter som skiljer Trögd och Hagunda åt. 

Dessa skillnader skapade sedermera helt olika förutsättningar för egnahemsverksamheten i 

häraderna och deras socknar. I tabellen nedan har ett utdrag av statistiken sammanställts för 

att tydliggöra skillnaderna (tabell 1). 

 

Tabell 1. Geografiska och demografiska egenskaper för Trögd och Hagunda härad, 1906-1910. 

Härad    Trögd    Hagunda 

       
Per 
brukningsdel             

Per 
brukningsdel    

Folkmängd 7861 
 

4589 
 Brukningsdelar om 

   < 2 har. 17 
 

1 
 2-20 har. 281 

 
88 

 20-100 har. 208 
 

144 
 100- har. 20 

 
17 

 Det totala antalet 
brukningsdelar 526 

 
250 

 Antal jordtorp 567 
 

422 
 Åkerareal och annan odlad 

jord 
18 

137 34,5 
10 

409 41,6 

Skogsbärande mark 
11 

282 21,4 
19 

161 76,6 
Naturlig äng 752 1,4 1244 5,0 
Oxar och tjurar 1555 3,0 367 1,5 
Hästar 1884 3,6 1461 5,8 
Kor 5428 10,3 3429 13,7 
Får 2802 5,3 2262 9,0 
Svin 3306 6,3 1129 4,5 

Källa: Egen bearbetning av Sveriges Officiella statistik, Jordbruk och boskapsskötsel 1906-
1908 – N och Sveriges Officiella statistik, befolkningsstatistik 1906-1910 – A. 

100 Hushållningssällskapets Jubileumsbok, s. 37-39 
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Den största delen av Trögd domineras av åker- och annan bördig jord medan den 

skogsbärande marken ligger på en betydigt mindre andel. Åkerjorden och skogsmarken per 

brukningsdel är 34,5 respektive 21,4 ha. Det går ungefär 2,3 ha åkerjord per invånare. 

Storleken på de olika brukningsdelarna säger det även ganska mycket om 

förutsättningarna i Trögd. Majoriteten av brukningsdelarna, närmare bestämt 53,4 procent är 

mellan 2-20 har. Detta är relativt små jordlotter, vilket betyder att den största majoriteten i 

Trögd livnär sig på ett ganska litet område. Jorden i Trögd kan därmed tolkas som tillräkligt 

fin för att en liten jordlott ska kunna ge så pass god avkastning att jordbruket står sig. 

Ytterligare 39,5 procent av brukningsdelarna är mellan 20-100 har. Antalet torp per 

brukningsdel är 1,1 och alltså även den relativt liten, vilket stöder idén om att slättbygdernas i 

större utsträckning slukat torpen i takt med godsens expansion. 

Intressant blir det även att studera fördelningen av djur för de olika häraderna. Mest 

slående kan väl sägas vara den stora skillnaden i antalet oxar. I Trögd är antalet oxar 81 

procent av det totala antalet oxar i de båda häraderna, det går ungefär 3 oxar per brukningsdel. 

Detta är en anmärkningsvärd skillnad, men inte särskilt oväntad då man i Trögds slättområde 

nämligen hade ett stort behov av ox- kreatur. Åkerjordens kvalitet och kvantitet ökade 

behovet av oxarna, som användes främst till att plöja upp jorden. Även hästar användes till 

stor del som dragdjur men dessa var i Trögd betydligt ovanligare än oxarna, 3,6 per 

brukningsdel. 

I Hagunda ser det i allra högsta grad annorlunda ut. Tvärtemot Trögd har Hagunda stora 

områden av skogsbärande mark som nästan är dubbelt så stor som åkerarealen. Det går 41,6 

ha åker per brukningsdel medan andelen skog är markant med 76,6 ha skogsmark per 

brukningsdel. Brukningsdelarna är även till största delen större i Hagunda än i Trögd, 57,6 

procent är mellan 20-100 har. Här blir det också tydligt att skogsbygden Hagunda har 

betydligt högre antal jordtorp per brukningsdel än slättbygden Trögd, med sina 1,7. 

Det är dock i antalet oxar som man ser den stora skillnaden, det går nämligen 1,5 oxar 

per brukningsdel i Hagunda och därmed hälften så många som i Trögd. Man har inte i 

Hagundas skogsmarksområde på långt när samma behov av dessa arbetsdjur då jorden inte 

odlas i samma utsträckning. Även om det dock förekommer ett större antal hästar per 

brukningsdel. På samma sätt kan man se att det förekommer en relativt stor mängd kor och får 

per brukningsdel, 13,7 och 9,0 i Hagunda jämfört med Trögd. Detta för att den eventuella 

avkastningen från dessa djur, till exempel mejeriprodukter och ull, var betydligt mer lönande 

än att försöka bruka den tunga jorden. 

33 
 



 
 

Den tydliga skillnaden mellan Trögd och Hagunda får inte enbart en betydande inverkan 

på häradernas sociala och ekonomiska förhållanden utan även stor betydelse för denna 

undersökning av egnahemsverksamheten. Då jorden i Trögd är tillräckligt bördig för att det 

skall vara lukrativt att bruka den själv är det i Hagunda betydligt svårare att bruka jorden med 

ett positivt avkastningsresultat. Därmed bör det vara betydligt mer lukrativt för markägare i 

Hagunda att avyttra jord än vad det skulle vara i Trögd. 

Om mark i Trögd avyttras i samband med egnahemsverksamheten torde det vara till 

förmån för egnahemslägenheter, eftersom dessa krävde mindre ytor mark eller fastigheter som 

inte till någon större utsträckning påverkade åkerarealen. I Hagunda å andra sidan är det mer 

sannolikt att värdet på marken understiga det potentiella egnahemspriset och att det därmed 

blir vanligare att sälja av mark till jordbruksegnahem. En större försäljning av jord till 

egnahemslåntagare borde vara styckad i Hagunda i betydligt större utsträckning än i Trögd. 

 

Källmaterial och problematik 

Källmaterialet som jag kommer att använda mig av består av egnahemsansökningsprotokoll 

för åren 1905-1925 och mantalslängder för socknarna i Trögd och Hagunda härader 1904-

1924.  

Man kan i ansökningsprotokollen se att egnahemsverksamheten utvecklas under årens 

gång. De första årens ansökningsregister kan inte sägas vara mer än ett separat A4 papper för 

varje år med nedklottrade namn och adresser där anteckningar och understrykningar bekräftar 

huruvida ansökningarna beviljats eller ej. Vilken typ av egnahemsbostad som man ansökte för 

står inte och inte heller vilken härad socknarna ligger under. En första förändring och 

utveckling av dessa register kan man se i och med år 1909, då man började införa mer utförlig 

information angående den egnahemssökande. Framförallt antecknades från och med nu vilken 

typ av mark man köpte, åker, äng och/eller skogsmark, vilken typ av bostad, lägenhet eller 

jordbruk, storlek på lånet et cetera. Allting sorterades in systematiskt under häraderna. 

Nästa förändring skedde 1920 då ett nytt system infördes i registren. Man introducerade 

ett system med fyra sammanträdestillfällen under året, ett i februari respektive, maj, augusti 

och november. Man slutade även att föra in ansökningarna under häraderna och istället 

placeras ansökningarna in i den ordningen de ansöktes under årets fyra 

sammanträdestillfällen. Varje kvartsperiod har sedermera en avdelning med bordlagda 

ansökningar och därefter nya ansökningar. Dessa bordlagda ansökningar återkommer sedan 

inför varje period och det blir därmed lätt att man av misstag räknar med dessa ansökningar 
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dubbelt. Detta skapar alltså ett något mindre systematiskt register och en utökad svårighet i att 

urskilja ansökningar för de socknar som hanteras i detta arbete. 

Innan det är dags att gå närmare in på mantalslängderna skall det förtydligas att detta är 

förteckningar över skatteskyldliga personer inom olika mantalsskrivningsdistrikt, oftast 

ordnade under härader och socknar, som sedan sammanställdes länsvis. Längderna upptog 

information såsom namn, hemvist, födelseår, civilstånd, yrke, tjänst med mera. 

Mantalslängderna talar alltså om var människor var skrivna och betalade skatt. Genom att 

studera mantalslängder från året innan varje egnahemsansökning går det att se vem som 

betalade skatt för marken/fastigheten och därmed vem som sålde den till låntagarna. 

 Fram tills 1917 är Trögd och Hagunda upptagna i olika mantalslängder där Trögd 

arkiveras under Häradsskrivaren i Södra Upplands fögderi och Hagunda under Mellersta 

Upplands fögderi. I och med 1918 förs de båda in under Häradsskrivaren i Trögds fögderi. 

Det finns en viss problematik med detta källmaterial. Framförallt finns utmaningen att 

kunna tyda den handskrivna skriften som genomgående avfattats i skrivstil. En vanesak på 

många sätt och vis, där man blir alltmer erfaren i att urskilja hur vissa bokstäver skrivs och 

hur skrivstilen flyter på. Emellertid uppstår lätt smärre svårigheter vid byte av protokollförare 

eller till och med vid byte av penna, något jag själv upplevt som ett ovälkommet hinder under 

arbetets gång. Trots att det låter överdrivet blir ett sådant byte lätt mer komplicerat än vad 

man tror. Det kan därför bli besvärligt att matcha adresserna för ansökningarna med 

mantalslängderna då handstilarna kan te sig väldigt olika. Emellertid har det yppat sig som så 

att genom att jämföra platsnamn och fastigheter i mantalslängderna och i egnahemnämndens 

protokoll så har det även i viss omfattning blivit lättare att komplettera eventuella 

felstavningar och även feltolkningar. Tyvärr finns det dock ingen garanti för att några 

tolkningsfel inte har begåtts. Det har i vissa fall visat sig vara extrem svårt att uttyda somliga 

bokstäver och ord. 

Avvikelser i stavning kan vara en sådan sak där V blir lätt W, E till Ä, C blir lätt K och 

F övergår ibland till V et cetera. Inte sällan stavas ord med dessa bokstäver kontinuerligt olika 

under den undersökta tiden. Speciellt under verksamhetens första år tycks det vara svårtydligt 

och de adresser som uppges i protokollet verkar under denna tid vara vanskligare att 

identifiera i mantalslängderna. Jag har valt att så systematiskt som möjligt anteckna alla plats- 

och egennamn sådant de står i protokollen och mantalslängderna. Detta innebär att den 

oregelbundenhet i stavning som diskuterats ovan kommer att redovisas i sin ursprungliga 

form. 
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Det var under dessa år flera lägenheter som började dyka upp i samhällena och dessa 

hade i flera fall samma adress men med varierande bostadsnummer. En svårighet har varit att 

identifiera ägaren till dessa bostadslägenheter som i flera av ansökningarna inte nedtecknats 

med bostadsnummer. Framförallt i Trögd där dessa förekommit ganska frekvent har det lett 

till glapp i identifieringen av jordförsäljaren. Betydligt lättare har det varit att identifiera 

torpen i socknarna, som alla präglats av individuella och i många fall karismatiska namn. 

Svårigheten som har funnits med dessa är istället att identifiera vilken gård eller herrgård som 

de lydde under och därmed vem som var jordägaren och inte bara den som brukade jorden. 

Metod 

För att kunna besvara arbetets frågeställningar kommer jag i detta arbete att undersöka de 

egnahemsansökningar som skickades in och sedan redovisades i Egnahemsnämndens 

protokoll för Trögd och Hagunda härad under de första 20 åren av verksamheten, 1905-1925. 

Dessa två härader består sedermera av flera socknar, Trögds härad med socknarna: Hacksta, 

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

Lillkyrka, Boglösa, Vallby, Arnö och Vårfrukyrka. Därefter Hagunda härad med socknarna: 

Gryta, Balingsta, Hagby, Ramsta, Vesteråker, Dalby, Tibble, Åland och Järlåsa. 

Genom att titta närmare på vilken härad/socken egnahemsansökningarna gällde och 

kanske framförallt namnet på egnahemmet kommer detta arbete att försöka spåra upp 

jordägarna som sålde jord till egnahemslåntagarna. Detta kommer jag göra genom att studera 

mantalslängder för de socknar som egnahemsansökningarna gällde. Till skillnad från årtalet 

för egnahemsansökningarna tittar vi i mantalslängderna på året innan dessa. De första 

ansökningarna började 1905 och därmed matchas de ansökta egnahemsnamnen från detta år 

med mantalslängder för 1904. På så sätt kommer det uppdagas vem som ägde och betalade 

skatt för jorden/fastigheterna innan de såldes till egnahemslåntagarna. 

Egnahemsnamnen kommer att metodiskt matchas med jorden/fastigheterna i 

mantalslängderna. Jag kommer sedan att så noggrant som möjligt att föra in 

uppgifterna/statistiken från egnahemsprotokollen och mantalslängderna i register för att 

sedermera redovisa i undersökningen. Aktuellt för undersökningen kommer att utifrån 

statistiken studera ägaren till fastigheterna/jorden och vilken modell av egnahem som var 

förhärskande i de olika häraderna – jordbruksegnahem eller bostadsegnahem. Detta för att få 

ett begrepp om i vilken typ av bygd de olika egnahemmen såldes – slätt- eller skogsbygd. 

Mantalslängderna är på ytan ett tacksamt källmaterial och sorterade efter år, härad och 

socken. Man kan därmed söka upp den ansökta fastigheten/jorden i rätt härad/socken och 
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identifiera jordägaren. Det är oftast inga bekymmer med att särskilja de olika jordägarnas 

status från varandra. Allt som oftast identifierades människors samhällsstatus genom deras 

yrken och titlar. Titlar såsom till exempel friherre, kapten, statare, bonde eller 

trädgårdsmästare et cetera förekommer flitigt i uppgifterna. 

Eftersom kontraktsförhandlingen om ett egnahem förhandlades fram mellan den 

ansökande och jordägaren innan ansökningen prövades hos hushållningssällskapen är det för 

denna undersökning aktuellt att titta närmare på både de beviljade och de avslagna 

ansökningarna. Eftersom det är jordägarna vi är intresserade av vet vi oavsett beviljning eller 

ej att det fanns jordägare med önskan om att sälja mark till egnahemslåntagare. Lyckligtvis 

behöver vi därmed inte särskilja de avslagna ansökningarna från de beviljade, någonting som 

både under de tidiga åren och de senare visat sig besvärligt. 

De beviljade ansökningarna 

Förväntningarna på egnahemslånefonden var minst sagt uppskruvade när det begav sig 1905. 

Men när de första åren av verksamheten passerat och ansökningstrycket visat sig minst sagt 

ljummen, var det många från politiskt håll som upplevde en stor besvikelse. Det var inte bara 

färre ansökningar än väntat utan även ett stort antal av dessa som inte beviljades. Man tror att 

inte mindre än 41 respektive 30 procent av alla ansökningar under verksamhetens första två år 

avslogs av hushållningssällskap runt om i Sverige.101 För Trögd och Hagunda härader rörde 

det sig om ungefär tio till 15 ansökningar som under de första tio åren avslogs, ett betydligt 

större antal avslogs under nästkommande tio år.  

I en jubileumsbok 1914 uppger Uppsala läns hushållningssällskap emellertid att 

egnahemsverksamheten varit mycket fruktbar under dess första nio år. Det låga antalet 

ansökningar som inkommit de allra första åren hade lyckligtvis utökats och växte stadigt i 

antal. Ungefär 368 egnahemslån hade vid denna tid beviljats runt om i Uppsala län, 250 av 

dessa var jordbrukslån och 118 bostadslån. 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.102 

Undersökning tyder på att ungefär 60 stycken av dessa 368 egnahembeviljningarna var 

ansökningar för Trögd och Hagunda. Antalet ansökningar som fick avslag är svårt att 

fastställa men troligtvis rör det sig om ett relativt stort antal. Det kan finnas flera orsaker till 

det låga ansökningstalet. Ett utav dem kan självfallet vara det faktum att verksamheten inte 

101 Germundsson 1993, s. 101 
102 Bring & Sjöström, 1916, s. 285 – 286 
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Diagram 1.  Antal egnahemsansökningar för Trögd och Hagunda 1905 -1925. 
Källa: Egen bearbetning av egnahemsansökningar 1905-1925, Trögd och Hagunda härad. 
 

hunnit etablera sig ordentligt och/eller att målgruppen som man riktade sig mot hade en 

relativt begränsad kunskap om möjligheterna till lånetagningen. Eller så var efterfrågan på 

småjordbruk och bostäder på landsbygden inte så eftertraktat för arbetarna trots allt. De höga 

lönerna och de goda förutsättningarna i städernas industrier kanske lockade mer. Enligt 

hushållningssällskapen och länsstyrelserna rapporter var det ju detta som trots allt betraktades 

som den största anledningen till att landsbygden avbefolkades. Men det pratades även om att 

detta kunde vara en följd av den försiktiga och restriktiva beviljningen av ansökningarna som 

länets hushållningssällskap svarade för.  

Det var först på 20- och 30-talet som låneverksamheten började komma igång 

ordentligt. Med 1920-talets lågkonjunktur, arbetslöshet och depression försökte många 

försörja sig genom småjordbruk.103 Detta syns även tydligt i undersökningen då ca 50,0 

respektive 45,3 procent av ansökningarna för Trögd och Hagunda ansöktes mellan åren 1920-

1925 (bilaga 1). 

Även i Trögd och Hagunda blev antalet ansökningar just de första åren långt ifrån 

många. Vid en sammanställning av antalet egnahemsansökningar per år (diagram 1) går det 

att se att de två häraderna gemensamt hade endast fyra ansökningar det första året och endast 

Trögd hade två nästföljande år. Utöver de åtta ansökningarna för Hagunda 1907, som skiljde 

sig markant från antalet ansökningar de närmast liggande åren, var det först efter 1910 som 

103 Morell 2001, s. 135 
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ansökningarna till viss del ökade. Emellertid fluktuerade antalet ansökningar kraftigt strax 

efter 1912. Det var som tidigare nämnts först på 20-talet som det började röra sig om ett större 

antal ansökningar Utöver 1906 och 1909, då det faktiskt inte förekom några ansökningar för 

Hagunda, så är det tydligt att denna härad var den som under de undersökta åren hade 

betydligt fler ansökningar än Trögd. Framförallt är det toppåren 1907, 1921 och inte minst 

1925, med nio, nio respektive 16 ansökningar som gjorde detta. Det var ett betydligt antal 

färre ansökningar för Trögds härad under dessa år. 

Egnahemsförsäljningen i Trögd härad 

Under de undersökta åren var det allt som allt totalt 64 ansökningar för Trögd härad. I 

genomsnitt blir detta 3,2 ansökningar per år och troligtvis inte på långt när det antal man hade 

hoppats på när man införde lånefonden. 

Ansökningarnas fördelning för Trögds 13 socknar levde med all säkerhet inte heller upp 

till förväntningarna. Att anmärka på är att det endast var ett fåtal av de 13 socknarna som 

under undersökningens 20 år förekommer i ansökningsprotokollen regelbundet. Socknarna 

Kungs-husby, Lillkyrka och Boglösa förekommer över huvudtaget inte alls medan Vallby, 

Arnö, Torsvi, Husbysjutolft och Herkeberga endast förekommer vid en upp till tre tillfällen. 

Därefter förekommer Hacksta, Löt, Villberga och Litslena med mellan fem och sju 

ansökningar. Dominerande är Veckholm med tjugo ansökningar och hela 31,3 procent av det 

totala antalet ansökningar, därefter kom Vårfrukyrka med elva ansökningar. Fördelningen av 

ansökningarna är därmed ytterst varierande, majoriteten är spridda på ungefär tio olika 

socknar som har ett fåtal ansökningar var. Det är endast Veckholm som skiljer sig från 

mängden och som har ett betydande antal ansökningar. 

Av betydelse för undersökningen är även vilken form av egnahem som söktes – 

egnahemsbostad eller egnahemsjordbruk. Eftersom jord från slättbygden Trögd med dess fina 

lerjordar och bördiga åkermark var betydligt mer vinstgivande att bruka under de egna 

domänerna än jord från skogsbygden Hagunda, fanns inte samma ekonomiska incitament att 

sälja av jorden. Om det nu skulle vara som så att jordägarna verkligen satte i system att sälja 

av mark till egnahemslåntagare för att själva vinna ekonomiska fördelar så borde 

egnahemsförsäljningen i Trögd först och främst ha varit i form av bostadsegnahem. Eftersom 

dessa krävde en betydligt mindre jordlott än vad som skulle behövts för egnahemsjordbruk. 

Emellertid kan man se att fördelningen av de olika formerna av egnahem inte 

resulterade i förväntningarna. Det var tvärtemot vad som förväntades 33 stycken 

jordbruksegnahem som söktes under de undersökta åren och dessa överstiger tydligt antalet 
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bostadsegnahem som endast var 24 stycken. Dessa 33 jordbruksegnahem var 57,9 procent av 

den totala mängden ansökningar. Emellertid finns ett mörkertal på sju ansökningar där det har 

varit omöjligt att identifiera vilken typ av egnahem som har ansökts. Fyra av dessa är från de 

första åren då protokollen inte var tillräkligt organiserade och inte förtäljer vilken typ av 

egnahem som man ansökte om (tabell 2).  

Intressant är likväl att hela 23 stycken av dessa jordbruksegnahem ansöktes mellan åren 

1920-1925. Dessa uppgår till hela 70 procent av det totala antalet jordbruksegnahem som 

ansöktes för Trögd under undersökningsperioden. Från och med 1909, när protokollen 

förbättrades, går det att urskilja ansökningar för båda typerna av egnahem. Fram till 1915 var 

antalet ansökningar för de olika egnahemsmodellerna förvånansvärt jämt i Trögd och den 

övervägande majoritet som vi trodde skulle förhärska statistiken uteblev. År 1919, alltså efter 

de första 15 åren av verksamheten, var bostadsegnahem dominerande med 15 mot tio 

jordbruksegnahem. Det sker därmed en övergång från och med 1920 där bostadsegnahem 

tappar mark mot jordbruksegnahem. 

Vad detta kan bero på är osäkert. En möjlighet skulle kunna vara den lilla men kanske 

ändå kännbara omorganisering som skedde efter den första utredningen av verksamheten. 

Eftersom man uttalat en fokus på främjandet av jordbruksegnahem kan det betyda att 

hushållningssällskapen mer aktivt började arbeta för detta. En annan faktor skulle även kunna 

vara första världskrigets magra år och en ökad tro från arbetarnas sida att småjordbruk var en 

god möjlighet att klara de svåra tiderna. Efterfrågan på jordbruksegnahem kanske därmed 

ökade. Eller möjligen att jordägarna, som faktiskt stod för utbudet, såg mer förmånliga 

intäkter genom försäljningen av jordbruksegnahem. 

Det är svårt att påvisa en relevant fördelning eller tendens av de olika 

egnahemsmodellerna för de olika socknarna i Trögd. Detta framförallt då flera av dem har ett 

så litet antal ansökningar. Nämnas bör dock att av Litslenas sju ansökningar var sex stycken 

för jordbruksegnahem och alla ansökningar för Villberga för bostadsegnahem. Av Veckholms 

20 ansökningar var 14 jordbruksegnahem, 13 av dessa ansökta efter 1920. Alla de andra 

socknarna visade en stor växling mellan båda modellerna.  
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Källa: Egen bearbetning av egnahemsansökningar 1905-1925. 

 

 

 

Tabell 2. Antalet egnahemsansökningar i Trögd, fördelade på de två olika egnahemmen och de olika 

jordägarna. 

Säljare 
Antal  
egnahem 

Antal egnahem 
 i procent 

Antal  
jordbruksegnahem 

Antal  
bostadsegnahem 

Oidentifierade 
egnahem 

Godsägare 34 53% 21 9 4 
Bonde 8 13% 3 3 2 
Obesutten 8 13% 3 5 1 
Oidentifierade 14 22% 6 7 1 
Det totala 
antalet 64 100% 33 24 8 

De första tio åren av verksamheten såldes en stor mängd av egnahemmen i Trögd loss från 

gods. Av 23 ansökningar var alltså 13 stycken avstyckade från godsen, detta motsvarar 38 

procent av den totala mängden ansökningar under dessa år. Det går alltså att konstatera att 

godsägarna i allra högsta grad var aktiva i jord- och fastighetsförsäljning till 

egnahemslåntagare redan under verksamhetens tidigaste år. 

Om man tittar på hela undersökningstiden ökade emellertid antalet avstyckningar från 

godsen successivt och vid 1925 var det totala antalet egnahem avstyckade från gods 34 

stycken, och därmed ökade de 38 procenten till 53 procent (tabell 2). Av de 34 egnahemmen 

som styckades av från gods var det 21 stycken som var jordbruksegnahem och nio som var 

bostadsegnahem. Man tycks alltså som godsägare i Trögd ha föredragit att sälja loss mark till 

jordbruksegnahem, även om denna trend ser ut att slå igenom först på 20-talet.  

Ett betydligt mindre antal fastigheter/jordlotter såldes även av vanliga bönder. Fyra 

jordbruksegnahem, tre bostadsegnahem och två oidentifierade egnahem såldes av dessa. Det 

fanns ungefär 497 stycken torp under bondgårdarna runt om i Trögd och av dessa utgjorde 

egnahemmen endast en till två procent (svårt att veta utan närmare kontroll). Alltså endast en 

liten bråkdel av alla torpen under bondgårdarna såldes som egnahem. 

Helt annorlunda såg det ut för torpen under godsen. Som tidigare nämnts i arbetet fanns 

det i socknarna runt om i Trögd omkring 26 herrgårdar med sammanlagt 73 underlydande 

torp. Utifrån undersökningen går det att utläsa att åtminstone 21 av dessa var torp som såldes 

som egnahem, emellertid kan det röra sig om ett större antal, möjligen ända upp till 33 
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stycken. Med detta noteras att mellan 30 och 46 procent av alla torp som låg under herrgårdar 

i häraden såldes som egnahem (svårt att veta utan närmare kontroll). 

Detta påvisar, oberoende av de osäkra siffrorna, att en betydligt större andel av torpen 

under herrgårdarna såldes som egnahem till skillnad från de som ägdes av vanliga bönder. Det 

är även tydligt att det var ett flertal godsägare som under åren sålde av jord till 

egnahemslåntagare. De första lånen för fastigheter avstyckade från gods ansöktes 1906 i 

Veckholm socken, dessa var avstyckade från Grysta och Nibble Frälsegård, under Grönsöö 

Herrgård, som ägdes av statsråd J. von Ehrenheim.  Ehrenheim blir alltså den förste 

godsägaren som sålde av mark till egnahemslåntagare i Trögd.  Under de följande åren 

styckades flertalet jordlotter/fastigheter loss från ett stort antal gods.1909 och 1911 styckade 

godsägare J.A. Carlström två fastigheter i Villberga socken, detta från Viggeby Herrgård. 

Även Kapten F.R. Ridderbjelke sålde två egnahem i Vårfrukyrka från Kävra Herrgård 1914 

och 1921. Godsägare K. Arosenius styckade av och sålde två fastigheter från Gånsta 

Frälsegård (Under Nybyholms Herrgård) och Godsägare C. Nauckhoff sålde endast en 

fastighet i Wallby från Hacksta Herrgård i Enköpings näs (bilaga 1). 

Tre jordlotter, två jordbruksegnahem och ett bostadsegnahem, såldes från Ekolsunds 

Herrgård i Husby-sjutolft socken under dessa år. Detta kan ses som ett förhållandevis litet 

antal egnahem med tanke på den systematiska avstyckningen av jordlotter och fastigheter som 

skedde 1914-1915 då herrgårdens ägor klövs och bytte ägare. Under dessa två år styckades 

inte mindre än 18 områden i fler än 50 mindre jordlotter.104 

De flesta av godsägarna sålde under de undersökta åren ungefär en till två jordlotter som 

var avstyckade från godsen och inte mer. Det är snarare så att flera avstyckningar kan ses som 

undantaget och inte regeln. Trots att det är ett relativt stort antal egnahem som låg under gods 

och herrgårdar under de tidigaste åren så rör det sig definitivt inte om en massförsäljning av 

mark från jordägarnas sida under denna tid. Under de första 10 åren hade ingen av de 

inblandade jordägarna påbörjat något som man skulle kunna benämna som en storskalig 

verksamhet. 

Mot slutet av undersökningen blir läget emellertid ett helt annat. Det är framförallt två 

gods som står ut i mängden. En utav dessa som sålde av flera jordlotter till egnahemslåntagare 

i Trögd var Friherre Hugo Tamm som 1909 sålde av två egnahem som styckats från Ågersta 

Frälsegård, ett bostadsegnahem i Löt socken och ett jordbruksegnahem i Hacksta. Han sålde 

sedermera två bostadsegnahem och ett jordbruksegnahem 1921, 1924 och 1925 i Löt socken. 

104 Lantmateriet.se – Historiska kartor, lantmäterimyndigheternas arkiv, Husby-sjutolft 
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Åren 1922 och 1923 sker även en storskalig jordstyckning till egnahemslåntagare i Veckholm 

socken, från Ekholmens herrgård. Under dessa år styckade godsets ägare Carl Axel Carlson 

loss inte mindre än nio torp, ca 26 procent av det totala antalet egnahem som legat under gods. 

Alla av dessa var jordbruksegnahem och upptar därmed även 43 procent av alla 

jordbruksegnahem som styckats från godsen. 

Detta är det första beviset på att det faktiskt skedde en storskalig avstyckning från 

somliga av godsen. Tamms kontinuerliga avstyckning under den undersökta perioden, men 

framförallt Carlsons stora avstyckning på 20-talet. 

Allt som allt var det strax över tio olika godsägare som var inblandade i försäljningen av 

34 egnahem i Trögd. En betydligt mindre andel egnahem såldes av fristående torpare och 

brukare medan ett antal inte har gått att identifiera. Detta framförallt på grund av avsaknaden 

av lägenhetsnummer i egnahemsprotokollet. I flera fall har det gått att hitta egnahemsnamnen 

i protokollen och identifiera området på de historiska kartorna, men då det rört sig om så pass 

många lägenheter med olika ägare har jag valt att inte chansa.  

Mycket tyder på att flera av de fastigheter som såldes som egnahem av torpare och 

bönder sedan tidigare tillhört godsen, men att dessa fastigheter friköpts tidigare. Detta skulle 

innebära att flera av godsägarna börjat stycka av och sälja loss mark/fastigheter redan innan 

egnahemslånelagen. Kanske till följd av lättnaderna i jordavstyckningslagen 1896, och kanske 

även för att mekaniseringen gått så långt att man tidigt upptäckte att det bästa sättet att lösa 

situationen var att sälja loss den sämre marken för att få tillgång till kapital åt mekaniseringen. 

Egnahemsförsäljning i Hagunda härad 

Av Hagundas nio socknar är det endast Dalby och Skogs-Tibble som inte dyker upp bland 

ansökningarna. Men även här, som i fallet med Trögd, är det två socknar som kan sägas 

representera den stora majoriteten av alla egnahemsansökningar.  

Vesteråker och Ramsta hade en respektive tre ansökningar och Balingsta sex, medan 

Gryta och Hagby hade sju respektive nio stycken. Med sina 23 ansökningar utgör Åland 

ensam 23,2 procent av det totala antalet ansökningar, men den absolut största majoriteten av 

ansökningarna var för Järlåsa socken, hela 47 stycken och därmed 49,5 procent av det totala 

antalet ansökningar. Till skillnad från Åland vars ansökningar är samlade till två större 

klungor åren 1907 och 1925, förekommer ansökningarna för Järlåsa kontinuerligt under alla 

de undersökta åren. Det finns år då ansökningar för denna socken uteblev, men av de 20 åren 

som undersöks kan man se att förutom de första tre åren var det endast 1916, 1917 och 1919 
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som Järlåsa inte förekommer bland ansökningarna. Jämfört med de andra socknarna är detta 

minst sagt en frappant förekomst. 

En av anledningarna till det höga antalet egnahemsansökningar för Järlåsa är av allt att 

döma att ägaren till Bredsjö säteri kapten Otto Gripensvärd beslutade sig för att gå i pension 

och därmed att stycka av och sälja loss den stora egendomen mellan 1913-1918. Han 

genomförde laga skifte därför, med förrättning 1910, som omfattade ca 2000 hektar. Enligt 

källor låg det under Bredsjö under detta tillfälle ungefär 32 torp och mindre gårdar som till 

stor del såldes av successivt under åren då ingen var intresserad av att köpa Bredsjö i dess 

helhet.105 Viktigt att komma ihåg är att stora herrgårdar och gods som dessa dominerade orten 

där de huserade, både ekonomiskt och socialt, och markinnehavet var sällan ägor avskiljda 

från samhället. Detta innebar att en försäljning och/eller ett stort avstyckningsprojekt av 

ägorna berörde stora markområden, situerade runt om i socknen. Liksom för Ekolsunds 

herrgård i Husby-sjutolft skedde det därav stora förändringar i jordfördelningen i Järlåsa. Men 

till skillnad från Ekolsund såldes ett mycket större antal av dessa avstyckade jordlotter till 

egnahemslåntagare. 

För Hagunda förekommer det sex stycken oidentifierade egnahem. Lyckligtvis är detta 

färre än vad som hade kunnat vara fallet då flera av ansökningarna från 1908 har gått att 

identifiera som bostadsegnahem. Detta med hjälp av de köpebrev som bifogats 

egnahemsansökningarna med information om försäljningen av dessa 

Ribbingebäckslägenheter.  

I Hagunda, till skillnad mot Trögd, var det en stor majoritet av egnahemsansökningarna 

som var för jordbruksegnahem. Redan efter de första tio åren var 73 procent an ansökningarna 

för jordbruksegnahem och detta var en trend som vid slutet av vår undersökning ökat. Med 72 

stycken av det totala antalet av 95 ansökningar, utgör jordbruksegnahemmen 77,4 procent av 

det totala antalet egnahemsansökningar i Hagunda härad. Förutom de åtta 

Ribbingebäckslägenheterna som såldes 1908 är det först på 20-talet som bostadsegnahemmen 

förekommer frekvent i ansökningarna. Elva av de 21 bostadsegnahemmen ansöks mellan 

1920-1925. Det existerar alltså ett flertal år då det inte ansöktes om ett enda bostadsegnahem.  

Idén om att jordägarna i skogsbygden Hagunda skulle sälja av färre smålotter med 

bostadsegnahem till förmån för större jordbruksegnahem på grund av det större incitamentet 

att sälja av jorden istället för att själva bruka den, ser här ut att bekräftas. 

105 Eriksson 2013, s. 1-5 
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Källa: Egen bearbetning av egnahemsansökningar 1905-1925. 

 

Fördelningen av dessa egnahemtyper på de olika socknarna visar att det framförallt var 

Åland, med de åtta Ribbingebäcklägenheterna, som sålde flest bostadsegnahem. Emellertid 

var det Gryta och Balingsta, med deras sju respektive sex ansökningar, där fyra vardera var 

för bostadsegnahem, vars egnahemsansökningar dominerades av denna modell av bostad. 

Under de första tio åren av verksamheten stod godsägarna intressant nog för ungefär 50 

procent av det totala antalet sålda egnahem. Det skedde därmed en ihållande avstyckning från 

godsen i Hagunda under de undersökta åren. 

 
Tabell 3. Antalet egnahemsansökningar i Hagunda, fördelade på de två olika egnahemmen och de 

olika jordägarna. 

Säljare 
Antal  
egnahem 

Antal egnahem 
i procent 

Antal  
jordbruksegnahem 

Antal  
bostadsegnahem 

Oidentifierade 
egnahem 

Godsägare 70 74% 54 15 1 
Bonde 8 8% 6 0 2 
Obesutten 5 5% 4 1 0 
Oidentifierade 12 13% 4 5 3 
Totala antalet 95 100% 68 21 6 

 

Tydligt är att det var betydligt fler godsägare som sålde fastigheter till egnahemslåntagare, ca 

74 procent av det totala antalet egnahem, än vanliga bönder som endast sålde åtta procent. I 

Hagunda fanns de omkring 117 torp som lydde under de 16 herrgårdarna runt om i socknarna, 

vi vet att det åtminstone var 54 av dessa som såldes som egnahem men det skulle även kunna 

vara omkring 70 stycken (svårt att veta utan närmare kontroll). Detta skulle i vilket fall 

motsvara mellan 46 och 60 procent av alla herrgårdstorp. Under de vanliga bondgårdarna i 

Hagunda lydde det ungefär 305 torp och av dessa såldes två till tre procent, det vill säga åtta 

stycken, som egnahem. 

Återigen blir det tydligt av undersökningen att en mycket större andel av torpen som 

sålde som egnahem styckades loss från herrgårdarna. Det var ett mycket litet antal av 

bönderna som engagerade sig i egnahemsverksamheten. 

De första egnahemmen avstyckade från gods i Hagunda var Ribbingebäckslägenheterna 

1908 i Ålands socken. Dessa styckades av från Kölva Herrgård och såldes genom ett 

fastighetsbolag för ägarinnan, den eminenta friherrinnan Ida Rudbecks, räkning.  En annan 

herrgård belägen i Åland är Österby herrgård tillhörande attaché J.A.M. von Engeström som 

1925 styckade av tio av herrgårdens torp. Några andra herrgårdar som flitigt förekommer är 

bland annat Sunnanå, Eka och Hammarskog herrgård. 
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De fastigheter som styckades loss i Järlåsa tillhörde tre gods, två av dessa var Björknäs 

herrgård under C.A. Bergmark som sålde av sex jordbruksegnahem och även Östfora herrgård 

under jägarmästare E. Eriksson som även han styckade av sex jordbruksegnahem. Men det är 

framförallt ett gods och dess ägare som bör lyftas fram som speciellt intressant i denna 

undersökning och det är som tidigare nämnts Kapten F. O. Gripensvärd i Järlåsa som vid sin 

pensionering styckade loss en mängd jordlotter, stora som små, från sin herrgård Bredsjö. 

Många av dessa såldes sedermera till egnahemslåntagare, alla i form av jordbruksegnahem. 

1911 säljer han sju fastigheter till egnahemslåntagare och 1912-1914 ytterligare nio stycken. 

1920 och 1923 säljs ytterligare en fastighet för vartdera året loss från Bredsjö (sista året 

troligtvis från herrgårdens nye ägare Ryttmästare Gösta Leijonhufvud). Gripensvärd tycks 

vara den godsägare som mest frekvent sålde av jord och fastigheter till egnahemslåntagare 

och detta successivt.  

Dessa tre herrgårdar i Järlåsa står gemensamt för 43 procent av alla egnahem 

avstyckade från gods i Hagunda. Antalet godsägare och ägarinnor som är inblandade i 

egnahemsförsäljningen ser ut att vara strax över tio stycken. Det förekommer även flera andra 

herrgårdar och frälsegårdar som endast dyker upp som jordförsäljare vid något enstaka 

tillfälle och även några som vi vet var ägare till några av jordlotterna tidigare och som såldes 

till egnahemslåntagare i andra hand. Liksom i Trögds fall troligtvis några år innan den 

undersökta perioden till torpare, bönder och lägenhetsägare som sedan sålde 

marken/fastigheten till egnahemslåntagarna. I flera fall är det också tydligt att 

egnahemslåntagarna redan har bott i fastigheterna i flera år eller att det är sonen i familjen 

som tar lånet och att de därmed köper loss sina hem med hjälp av lånen istället för att nybilda. 

Slutligen skall betonas att undersökningen har påvisat många saker, kanske framförallt 

att det var ett stort antal godsägare som sålde av jord/fastigheter till egnahem i både Trögd 

och Hagunda, emellertid sålde dessa av betydligt fler fastigheter/jordlotter i Hagunda. Men 

framförallt sålde godsägarna i båda häraderna loss betydligt större andel av sina torp än vad 

vanliga bönder gjorde. Detta tyder på att det var godsägarna som grupp som hade det största 

incitamentet att stycka av till egnahem.  Till skillnad mot vad som antogs såldes det även en 

stor del jordbruksegnahem i Trögd, inte bara bostadsegnahem. Detta betyder att det fanns 

större incitament att sälja loss torp även i slättbygder. Betydligt fler jordbruksegnahem såldes 

icke desto mindre i Hagunda, som i betydande utsträckning även hade fler ansökningar totalt 

sett. Detta tyder på att skogsbygderna trots allt hade den största drivkraften att engagera sig i 

egnahemsverksamheten, det var här störst andel torp och flest jordbruksegnahem såldes av. 
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Avslutande diskussion 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka vilka det var som sålde av jord/fastigheter till 

egnahemslåntagare under de första 20 åren av verksamheten samt att ta reda på i vilken typ av 

bygd denna mark såldes, i slätt- och/eller skogsbygder. En viktig del av arbetet har även varit 

att göra detta mot bakgrund av debatten i riksdagen för att sedermera försöka diskutera hur 

olika intressen kommit till ytan i debatten och utformningen av verksamheten. 

Undersökningen har utförts genom att ställa två uppländska härader, Trögd och 

Hagunda, utvalda för sina olika ekonomiska förutsättningar, mot varandra. Genom att studera 

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

har arbetet försökt utreda huruvida dessa komponenter genererade olika intressen och 

förutsättningar för att engagera sig i egnahemsverksamheten. 

Konstateras kan att det finns flera skillnader mellan de olika häradernas 

egnahemsansökningar. Under de 20 åren som har undersökts ansöktes det betydligt fler 

egnahem för skogsbygden Hagunda än för slättbygden Trögd, 95 mot 64 stycken och därmed 

60 procent mot 40 procent. En fördelning som kontinuerligt präglade undersökningstiden. 

Intressant är emellertid att fördelningen av de olika modellerna av egnahem, 

jordbruksegnahem och bostadsegnahem, inte skiljer sig till närmelsevis så mycket som väntat. 

I Hagunda var den största majoriteten av ansökningarna, hela 76 procent, för 

jordbruksegnahem. Detta bekräftar att det i skogsbygden Hagunda, med dess moränjord och 

stora skogsområden, definitivt var mer lukrativt för jordägarna att sälja av jorden och 

fastigheterna i form av egnahem, än att bruka dem själv. 

Ansökningarna för Trögd var i högre grad mycket jämnare fördelat på de båda 

modellerna av egnahem, med 58 procent jordbruksegnahem mot 42 procent bostadsegnahem. 

Den förväntade dominansen av bostadsegnahem i Trögd, infann sig aldrig, istället var 

fördelningen förvånansvärt jämn fram till 20-talet då ansökningar för jordbruksegnahem 

började dominera. Undersökningen visar att det helt klart fanns ett intresse och troligtvis även 

en ekonomisk vinst av att sälja av större jordlotter till jordbruksegnahem även i Trögd. Här 

krävs, efter undersökningens resultat, följaktligen en omvärdering av teorin att 

slättbygdsområdenas bördiga jordmån inte skapade samma ekonomiska behov av att stycka av 

jord till jordbruksegnahem. 

Studien påvisar likaledes att det var en stor andel av egnahemmen som styckades av 

från herrgårdar och gods i de båda häraderna. I Trögd var den ungefär 53 procent av de 

ansökta egnahemmen som tidigare legat under godsen. Intressant i sammanhanget är även att 
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det var ett tämligen stort antal godsägare som var inblandade i jordförsäljningen till ett relativt 

litet antal egnahemslåntagare. De flesta av dessa styckade i själva verket inte loss fler än två 

till tre egnahem. Den är endast Ekholmens herrgård som 1922-1923 sålde av en stor mängd av 

sina torp till egnahemslåntagare. 

I Hagunda däremot tyder undersökningen på någonting annat. Här var det ungefär 74 

procent av egnahemmen som styckats av från herrgårdarna. Det är framförallt en man som 

måste betraktas som djupt engagerad i verksamheten, nämligen Kapten P.O. Gripensvärd, 

som styckade loss inte mindre än 27 procent av Hagundas totala antal egnahem. Gripensvärd 

styckade konsekvent ned sina jordegendomar och sålde systematiskt av dem till 

egnahemslåntagare. 

Slutligen kan det konstateras att det i väldigt få fall var vanliga jordbrukare som sålde 

jord/fastigheter till egnahemslåntagare. Det var framförallt ett större antal godsägare som 

sålde av en stor mängd av herrgårdarnas torp. Det kan ha varit upp till 46 procent av torpen 

under herrgårdarna som såldes till egnahem i Trögd, och inte mer än en till två procent av 

bondgårdstorpen som såldes till låntagarna. I Hagunda såldes kanske upp till 60 procent av 

alla herrgårdstorp som egnahem, medan bondgårdarna endast sålde av två till tre procent av 

den totala mängden torp som lydde under dessa. Utan tvivel var det just godsägarna som 

utnyttjade egnahemsverksamheten. Det var herrgårdarna med sitt behov av stor arbetsstyrka 

som led mest av arbetskraftens inflyttning till städerna och som hade störst behov av att binda 

arbetarna på landsbygden vid fastigheter, så att de stannade kvar. Men jordavstyckningen och 

försäljningen av egnahem erbjöd dem även tillfället att tjäna stora summor och att få tillgång 

till det eftertraktade kapitalet för att kunna fullfölja den mekanisering som man drivits till att 

snabbt sätta i verket på grund av landsbygdsflytten.  

Viktigt att belysa är att egnahemsfrågan var en del i den förändringsprocess som 

präglade jordbruket och landsbygden under denna tid. Mycket tyder på att försäljningen av 

mark från herrgårdarna redan var igångsatt och att egnahemsverksamheten på många sätt bara 

innebar en lagstadgad lättnad att fortsätta med detta. Åkerlunds motion 1889 var upptakten till 

godsägarnas påtryckningar på riksdagen att främja deras egenintresse med lättnader i 

ägostyckningslagen. På samma sätt innebar motionerna från 1899, särskiljt Benedicks, 

ytterligare påtryckningar på riksdagen för att tillmötesgå godsägarnas behov av ytterligare 

reformer, inte bara genom ytterligare lättnader i ägostyckningslagen utan genom 

egnahemslånefonden. Egnahemskommitténs betänkande kan sedermera ses som ett eko av 

godsägarnas önskemål med verksamheten och präglades starkt av arbetsgivarintresset och 

därmed av godsägarnas egenintresse. 
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Det har i arbetet framträtt att det var många olika intressen som drog i egnahemsfrågan, 

både uttryck för egenintresse och allmänintresse har om vartannat präglat dess utformning och 

praktik. På många sätt kan man se egnahemsfrågan som en kompromiss mellan de olika 

intressena där arbetsgivarintresset och egenintresset på många sätt fick stå tillbaka för 

allmänintresset. Inte minst styrde liberala krafter in verksamheten på allmänintressets väg, 

kanske framförallt genom det höjda maximalbeloppet och genom att förespråka självbärande 

egnahem, även om de själva hade en agenda som grundade sig i ett politiskt egenintresse. Icke 

desto mindre låg egnahemsreformen framförallt i godsägarnas intresse även om 

arbetsgivarintresset motarbetades. Det är tydligt att de, liksom i deras påtryckningar för 

lättnader i jordstyckningslagen, blev bemötta med svar från riksdagen, vars utformning av 

egnahemsverksamheten var just på ett sådant decentraliserat sätt att det inte är något tvivel om 

att man lämnade dörren öppen för godsägarna att använda reformen efter eget tycke. 

Framförallt genom att göra verksamheten beroende av hushållningssällskapens godtycklighet 

i flera år, sällskap vars egen sammansättning bestod av den godsägandeklassen, skapade man 

en reform som kunde tillmötesgå godsägarintresset. 
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Figur 1. Karta över Uppsala Län med Trögd och Hagunda härader markerade i rött 

http://www.upplandia.se/res/Kartor/uppland1.jpg, hämtad 12/1 2015 
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Tabell 4. Sammanställning av egnahemsnämndens protokoll 1905-1925 och mantalslängder för Trögd 
och Hagunda härader 1904-1924. 

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

 

 

Bilaga 1. 

 
 Hagunda        

Årtal Socken 
Egnahemmets 
namn 

E.B
. 

E.
J. 

Säljare Titel Såld från Kommentarer 

1905 Åland Karlby i Järlåsa   Ej identifierad    

1905 Åland 
Lucidbo, 
Lundbo?   Ej identifierad   

 

1907 Balingsta Björk nr1   Ej identifierad    

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, Kyrkbyn 
nr 1   F. Jansson   

 

1908 Järlåsa 
Marielund, 
Kyrkbyn nr 1 

 
 F. Jansson   

 

1910 Järlåsa 
Borgarbo 

 
X C.A. Bergmark  

Björknäs 
Herrgård 

 

1910 Järlåsa 
Lillsätra 

 
X C.A. Bergmark  

Björknäs 
Herrgård 

Köpt av C.P. 
Jansson 

53 
 



 
 

1910 Järlåsa 
Kristineberg, 
Kyrkbyn nr 1 

 
X F. Jansson   

 

1910 Järlåsa 
Björklunda 

 
X C.A. Bergmark  

Björknäs 
Herrgård 

 

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 skärsjötorp 

 
X F.O. Gripensvärd Kapten 

Bredsjö 
Herrgård 

 

1912 Järlåsa 
Kyrkbyn nr 1 

 
X 

J. Johansson i 
Djursholm   

 

1912 Järlåsa 
Almungbo 

 
X F.O. Gripensvärd Kapten 

Bredsjö 
Herrgård 

Köpt av O. 
Hanning 

1912 Järlåsa 
Nybäck 

 
X F.O. Gripensvärd Kapten 

Bredsjö 
Herrgård 

 

1912 Järlåsa 
Stjernhult 

 
X F.O. Gripensvärd Kapten 

Bredsjö 
Herrgård 

 

1912 Järlåsa 
Smedsbo 

 
X F.O. Gripensvärd Kapten 

Bredsjö 
Herrgård 

 

1912 Järlåsa Pet(t)erslund  X K.J. Johansson Torpare   

1912 Järlåsa 
Erikslund 

 
X F.O. Gripensvärd Kapten 

Bredsjö 
Herrgård 

 

1913 Järlåsa 
Hagalund 

 
X F.O. Gripensvärd Kapten 

Bredsjö 
Herrgård 

Köpt av Olström 

1913 Järlåsa 
Risbergsbo 

 
X F.O. Gripensvärd Kapten 

Bredsjö 
Herrgård 
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1913 Åland Modare  X G.O. Moberg Banvakt   

1914 Järlåsa Möjsjön  X K.P. Wrängel Bonde   

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   

1914 Hagby 
Möjbro 

 
X F.O. Brunnberg Godsägare 

Sunnanå 
Herrgård 

 

1914 Hagby 
Möjbro 

 
X F.O. Brunnberg Godsägare 

Sunnanå 
Herrgård 

 

1914 Hagby 
Möjebro 

 
x F.O. Brunnberg Godsägare 

Sunnanå 
Herrgård  

1915 Vesteråker Björklunda  x F. Högberg Torpare   

1915 Järlåsa 
Spjutmossen 

 
X C.A. Bergmark  

Björknäs 
Herrgård 

Köpt av J.A. 
Pettersson 

1915 Järlåsa 
Börjedal 

 
X C.A. Bergmark  

Björknäs 
Herrgård 

Köpt av A.J. 
Jansson 

1916 Gryta 
Bruk nr 1, 
Örsundsbro 
tegel. 

 x Spens Greve 
Höja 
Herrgård 

 

1917 Ramsta 
Wissgärde? 
Stacklägert? 

 x E.G. Andersson Bonde   

1918 Järlåsa 
Lindsta/Lilla 
Hägglunda 

 x F.O. Gripensvärd Kapten 
Bredsjö 
Herrgård 

 

1918 Järlåsa Eriksberg  x Ej identifierad    

1918 Hagby Ekbolanda/Nybo
rg 

 x   
Ursprunglige
n under Eka 
Herrgård 

 

1918 Hagby 
Ekbolanda 

 x   
Eka 
Herrgård 

 

1919 Balingsta Kumla x  Uppsala Akademi Institution   

1920 
Balingsta 

Karlsborg/Karlsb
erg? 

x  
K.F. Samuelsson 

Jordbruksarbet
are  

 

1920 
Järlåsa Lilla Slässbo 

x  
F.O. Gripensvärd Kapten 

Bredsjö 
Herrgård 
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1920 
Järlåsa Gustafsberg 

 x 
F.O. Gripensvärd Kapten 

Bredsjö 
Herrgård 

 

 

 

1921 Gryta Grytaby 

x  

Statsverket  

Grytaby 
Herrgård 
(ägdes av 
staten) 

 

1921 
Järlåsa Karinbo 

 x 
E. Eriksson Jägarmästare 

Östfora 
Herrgård 

 

1921 
Järlåsa 

Granhammar, 
torp 

 x 
E. Eriksson Jägarmästare 

Östfora 
Herrgård 

 

1921 

Järlåsa Löfhagen, torp 

 

 

 

 

xx E. Eriksson Jägarmästare 
Östfora 
Herrgård 

 

1921 
Järlåsa Långängen, tor? 

 x 
E. Eriksson Jägarmästare 

Östfora 
Herrgård 

 

1921 

Hagby Jonsberg 

 x 

  

Ursprunglige
n under Eka 
Herrgård 
eller 
Ekbolanda? 

 

1921 
Gryta Petersborg 

x  
  

Hesta 
Tegelbruk 

 

1921 
Järlåsa Skärbäck 

 x 
Gösta 
Leijonhufvud? Ryttmästare 

Bredsjö 
Herrgård 

 

1921 Gryta Örsundsbro x  Ej identifierad    

1922 Hagby Thorslund nr:2 x  Ej identifierad    

1922 
Ballingsta Frövitorp 

 x 
Sandberg, f von 
Essen Prostinna 

Hammarskog 
Herrgård 

 

1922 Järlåsa Stensborg  x Ej identifierad    

1922 
Järlåsa Envallen, torp 

 x 
E. Eriksson Jägarmästare 

Östfora 
Herrgård 

 

1922 
Järlåsa Kyrkbyn 

 x 
V.E. Forsslund i nr 
1   

 

1922 Gryta Örsundsbro x  Ej identifierad    

1923 Balingsta Erikslund x  Ej identifierad    
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1923 
Gryta Bromsbo 

 x 
Banér Friherre 

Onsicke 
Herrgård? 

 

1923 
Järlåsa 

Kyrkbyn, 
Anneberg? 

x  
Ej identifierad   

 

1923 Järlåsa Spissmossen  x Ej identifierad    

1923 
Järlåsa Stora Slässbo 

 x 
F.O. Gripensvärd Kapten 

Bredsjö 
Herrgård 

 

1923 
Balingsta 

Fröviborg/Frövib
yggnad 

x  
Sandberg, f von 
Essen Prostinna 

Hammarskog 
Herrgård 

 

1923 
Järlåsa Blackbo Östfora 

 x 
E. Eriksson Jägarmästare 

Östfora 
Herrgård 

 

1924 
Hagby Ekalund 

x  
  

Ursprunglige
n under Eka 
Herrgård 

 

1924 
Åland 

Fredriksberg/Köl
va? 

 x 
Ida Rudbeck Friherrinna 

Kölva 
Herrgård, 
Åland 

 

1925 

Järlåsa Hasselbo 

 x 
Gösta? 
Leijonhufvud Ryttmästare 

Bredsjö 
Herrgård 
eller Närkes 
torvaktiebola
g 

 

1925 
Åland Vallkärret 

 x 
 Johan Adolf 
Mattias von 
Engeström Attaché 

Österby 
Herrgård 

 

1925 
Åland Trumpmyra, torp 

 x 
Johan Adolf Mattias 
von Engeström Attaché 

Österby 
Herrgård 

 

1925 
Åland Strömsätra, torp 

 x 
 Johan Adolf 
Mattias von 
Engeström Attaché 

Österby 
Herrgård 

 

1925 
Åland 

Stora Norrgärdet, 
torp 

 x 
Johan Adolf Mattias 
von Engeström Attaché 

Österby 
Herrgård 

 

1925 
Åland Lilla Norrgärdet 

 x 
Johan Adolf Mattias 
von Engeström Attaché 

Österby 
Herrgård 

 

1925 
Åland Högdal 

 x 
Johan Adolf Mattias 
von Engeström Attaché 

Österby 
Herrgård 

 

1925 
Åland Dunderbo, torp 

 x 
 Johan Adolf 
Mattias von 
Engeström Attaché 

Österby 
Herrgård 
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1925 
Åland Persbo, torp 

 x 
Johan Adolf Mattias 
von Engeström Attaché 

Österby 
Herrgård 

 

1925 

Gryta 
Husby 
Halldammen 

 x 
Klara Sofia 
Lindström, född 
Källström? Hush? 

Ursprunglige
n under 
Husby 
herrgård 

 

1925 
Åland 

Norrbo/Österby 
Norrbo torp 

 x 
Johan Adolf Mattias 
von Engeström Attaché 

Österby 
Herrgård 

 

1925 
Åland Hagaberg, torp 

 x 
 Johan Adolf 
Mattias von 
Engeström Attaché 

Österby 
Herrgård 

 

1925 Järlåsa Skullalund?  x Ej identifierad    

1925 

Järlåsa Skärbäck 

 x 
Gösta 
Leijonhufvud? Ryttmästare 

Ursprunglige
n under 
Bredsjö 
Herrgård 

 

1925 

Järlåsa Sågtorpet 

 x 
Gösta 
Leijonhufvud? Ryttmästare 

Ursprunglige
n under 
Bredsjö 
Herrgård 

 

1925 Ramsta Ekbacken x  Robert August Smith Årby?  

 

 

 

        

 
Trögds 
härad 

       

1905 Weckholm Ö Wäppeby   J.E. Pettersson Bonde   

1905 Weckholm N. Dalby   Ej identifierad    

1906 
Weckholm Grysta   P.J. Von Ehrenheim Statsråd 

Grysta 
Frälsegård 

 

1906 
Weckholm Friberg    P.J. Von Ehrenheim Statsråd 

Nibble 
Frälsegård 

 

1909 
Hacksta Ågersta  X H. Tamm Friherre 

Fånöö 
Herrgård 

 

1909 
Löt Karlsborg X  H. Tamm Friherre 

Fånöö 
Herrgård 

 

1909 Willberga Grillby nr 42   
J.A. Carlström i 

 
Viggeby 
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Stockholm Herrgård 

1909 Hacksta Granlund X  Ej identifierad    

1910 Hacksta Torpsutjord   Ej identifierad    

1911 Löt Ramby  nr 9 X  Elof Andersson Torpare   

1911 
Willberga Grillby nr 1 X  

J.A. Carlström i 
Stockholm Godsägare 

Viggeby 
Herrgård 

Viggby 
Herrgård 

1911 Litslena Sätrarne nr 1  X J.E. Johansson Bonde   

1912 
Löt Eneby nr 1  X J.A. Selén  Eneby 

Möjligen under 
Fånö Herrgård 

1912 
Torsvi Flakäng  X C.A. Hemlin  Torsvi gård 

Köpt av A.W. 
Andersson 

1913 
Wallby Honningsby  X C.F. Hållén Bonde 

Hornö 
Säteri? 

 

1914 Weckholm N. Dalby, Hedsta x  Ej identifierad    

1914 
Vårfrukyrk
a Gånsta fridhem X  K. Arosenius Godsägare 

Gånsta 
Frälsegård 

 

1914 
Vårfrukyrk
a Kävra X  F.R. Ridderbjelke Kapten 

Kävra 
Strögods 

 

1915 
Wallby Sycklinge X  C. Nauckhoff Godsägare 

Sycklinge 
Frälsegård 

 

1915 
Husbysjuto
lft Myrby  X Seton Godsägare 

Myrby 
Frälsegård 

 

1915 
Litslena Ullstämma  X 

F.L. Larsson i 
Herrängen Bonde  

 

1915 

Wallby 

Sycklinge, 
Skomakaretorp i 
Lidingby x  C. Nauckhoff Godsägare 

Hacksta 
herrgård i 
enköpings 
näs 

 

1915 Weckholm Hedsta/Hedesta  x Ej identifierad    

1915 Weckholm Hedsta/Hedesta x  Ej identifierad    

1916 
Hacksta 

Torp Ännesta 
utjord 3  x Hugo Tamm Friherre 

Fånöö 
Herrgård 

 

1916 Vårfrukyrk
a 

Gånsta , Lisas 
Höjd   K. Arosenius Godsägare 

Gånsta 
Frälsegård 
(Under 
Nybyholms 

 

59 
 



 
 

herrgård) 

1916 
Vårfrukyrk
a Lugnet, Enögla   Sven P. Thallenius Bonde  

 

1917 Villberga Rösta x  C.V. Johansson Torpare   

1917 
Vårfrukyrk
a 

L:a Alby, 
Ulunda nr1   Oskar Vahlqvist Torpare  

 

1918 
Litslena 

Pinnan Tibble, 
Thuleg 9 x  Ej identifierad   

 

1919 
Litslena 

Finnbo/Finntorp
? 4?  x Ej identifierad   

 

1919 Villberga Lugnet x  H. Landqvist? Torpare   

1919 
Vårfrukyrk
a Gånsta 2? x  Carlsson i Enköping   

 

1920 Villberga Grillby x  J. Engdahl? Bonde   

1921 Arnö Strandby  x Fredrik Carlsson Lantbrukare Arnöberg  

1921 
Hacksta 

Ännersta/ 

Ännesta x  Ej identifierad   
 

1921 Litslena Granelund  x A.G. Tibblin? Bonde   

1921 
Löth Ågersta x  Hugo Tamm Friherre 

Fånöö 
Herrgård 

 

1921 Villberga Hörnan Grillby x  Ej identifierad    

1921 Willberga Värnsta? nr 1 x  Andersson Torpare   

1921 
Vårfrukyrk
a Kävra/Käfra?  x F. R. Ridderbjelke Kapten 

Boda 
Herrgård 

 

1921 
Vårfrukyrk
a Hällstigen  x C. Nauckhoff Godsägare 

Hacksta 
herrgård i 
enköpings 
näs 

 

1922 
Husbysjuto
lft Ekolsund  x Karl Kämpe Löjtnant 

Ekolsunds 
Herrgård 

 

1922 Veckholm Jennylund  x G.T. Ström Torpare   

1922 
Veckholm Målartorp  x Carl Axel Carlson Godsägare 

Ekholmens 
Herrgård 

 

1922 
Veckholm L:a Kungstorp  x Carl Axel Carlson Godsägare 

Ekholmens 
Herrgård 
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1922 
Veckholm Sofielund  x Carl Axel Carlson Godsägare 

Ekholmens 
Herrgård 

 

1922 
Veckholm Grindbo  x Carl Axel Carlson Godsägare 

Ekholmens 
Herrgård 

 

1922 
Veckholm London  x Carl Axel Carlson Godsägare 

Ekholmens 
Herrgård 

 

1922 Veckholm Gustafsberg  x J.H. Lindahl Torpare   

1922 
Veckholm Portugal  x Carl Axel Carlson Godsägare 

Ekholmens 
Herrgård 

 

1922 
Vårfrukyrk
a 

Rosenberg/Solba
cka x  C.A. Berggren   

 

1923 
Herkeberga Kronoborg  x C. Hagström  

Savlinge 
Herrgård 

 

1923 Veckholm Sollberg?  x Ej identifierad    

1923 
Veckholm 

L:a Fallehof? 
Falehov  x Carl Axel Carlson Godsägare 

Ekholmens 
Herrgård 

 

1923 Veckholm Soldattorpet  x J.G. Bergqvist Torpare   

1923 
Veckholm Karlsro/Karlsbo?  x Carl Axel Carlson Godsägare 

Ekholmens 
Herrgård 

 

1923 
Veckholm Sveden?/Freden?  x Carl Axel Carlson Godsägare 

Ekholmens 
Herrgård 

 

1923 
Vårfrukyrk
a Lundbylund  x Ej identifierad   

 

1924 Litslena Skolsta utjord  x Ej identifierad    

1924 Litslena Lundby  x Ej identifierad    

1924 
Löt Ågersta x  Hugo Tamm Friherre 

Fånöö 
Herrgård 

 

1925 
Husbysjuto
lft Husbylund x  Seton Godsägare 

Ekolsunds 
Herrgård 

 

1925 
Löt 

Boda 

/Bodarne?  x Hugo Tamm Friherre 
Fånöö 
Herrgård 

 

1925 
Vårfrukyrk
a Brunna x  J. Gustavsson Torpare  
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