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Egnahemsrörelsen i Sverige

Egnahemsrörelsen bildades i Sverige under 1800-talets slut. Den ville på olika sätt göra det lättare för 
arbetare att skaffa sig ett eget hus och med en tillhörande trädgård kunna odla egna grönsaker och 
frukter. Den första föreningen, Egna Hem, bildades 1892 med säte i Motala. Den köpte upp ett stort antal 
markområden på olika håll i Sverige och styckade upp dem i egnahemstomter. Ur föreningen bildades 
1899 det första bolaget, AB Hem på landet, som bidrog till många egnahemsområden fram till att första 
världskriget bröt ut 1914.

Under 1920-talet växte egnahemsrörelsen. I byggandet började man använda standardiserade och för-
tillverkade byggnadselement. Svenska hustillverkare började ge ut huskataloger med typhus för egna-
hem som kunde beställas direkt från tillverkaren.
 
År 1940 hade rörelsen vuxit i omfattning och många kunde njuta av friheten av ett eget boende. Egna-
hem är ett begrepp som starkt förknippas med det svenska folkhemmet och socialdemokratiska stats-
ministern Per Albin Hansson. Men egnahemsrörelsen brukar egentligen definieras som borgerlig. 
Det var liberala och konservativa politiker som drev igenom den statliga egnahemsreformen 1904. Deras 
syfte var att motverka arbetarrörelsens framfart samt försäkra en stabil tillgång på arbetare i industri-
företagens närhet.

Egnahem i Nossebro

I Nossebro verkade Necks mekaniska verkstäder, som under 1930-och 1940-talen expanderade stort. Be-
hovet av att anställa ny arbetskraft ökade och därmed behovet av nya bostäder. 1942 uppfördes genom 
Necks försorg ett egnahemsområde strax öster om fabriksområdet, i Nossebro kallat ”Negerbyn”. 
Området bestod av 18 fastigheter med friliggande bostadshus för arbetare och tjänstemän. Husen kom 
som färdiga väggelement från hustillverkaren Götenehus. Tre hyreshus med tvårumslägenheter för arbe-
tare byggdes fem år senare.Ytterligare ett egnahemsområde tillkom 1952-53 genom Necks verkstäder. 

Ett av husen på Egnahemsvägen
så som det såg ut när det var 
nybyggt1942.

Företaget ville säkra behovet av arbetskraft och köpte då in mark från Essunga Västergård, i dag är det 
Eriksgatan. Man lät uppföra tolv egnahem, ritade av arkitekt Alf Hermansson i Vara. Dessa såldes sedan 
till anställda vid Necks för ca 50.000 kr. Företaget hjälpte till med ett räntefritt lån på 6.000 kronor, vilket 
skrevs av med 1/10 varje år man arbetade på Necks. Slutade låntagaren sitt arbete på Necks och sålde 
huset till någon annan anställd, skulle denne få samma förmånliga låneförmåner. Utöver detta lån fick 
man 8.000 kr i statligt bidrag, som också skrevs av på tio år. Resten fick man låna på Skaraborgsbanken i 
Nossebro.



Några av egnahemshusen längs 
Eriksgatan, vilke byggdes under 
åren 1952-53. Foto från Nossebro 
hembygdsförenings bildarkiv.

I Nossebros bägge egnahemsområden hyrde ägaren ofta ut husets övervåning.  Enligt ett skriftligt avtal 
mellan ägaren och Necks skulle lägenheten hyras ut till andra anställda på företaget.

Område i förändring

Husen i Nossebros bägge egnahemsområden var relativt enkla i ett och ett halvt plan. Det ursprungliga 
fasadmaterialet med locklistpanel har med några undantag bytts ut under åren till tidstypiska fasad-
material från 1950 och framåt; eternitplattor till dagens tilläggsisoleringar. En del har även byggts ut för 
att tillmötesgå dagens behov av större ytor och fler rum.

Karaktärisering 

Dock kan man i dag än se de grundläggande karaktäristiska dragen; de enhetligt byggda husen med sin 
snedställda placering i förhållande till gatan. I det första egnahemsområdet intill Necks fabriksområde 
upplevs de tillsammans med övriga hus - disponentvillan och hyreshusen - som en helhet. Området visar 
på företagets blomstrande verksamhet från efterkrigstiden. Detta är ett tydligt exempel på en vanlig fö-
reteelse i våra svenska samhällen fram till 1960-talet. Då tog epoken slut när miljonprogrammet lansera-
des från 1965 och tio år framåt.

Värda att bevara

Mot denna bakgrund är Nossebros två egnahemsområden mycket väl värda att bevara. De representerar 
en expansiv era i Nossebro liksom i Sverige, och om än i dag tydligt går av att avläsa. Med sin närhet till 
Necks fabriksområde syns den starka kopplingen fortfarande vilket förstärker intresset för husen och 
bostadsområdet.

Fotografi försättsblad: Ett av de få egnahemshusen i ”Negerbyn” med ursprunglig fasad. Foto: Maria Zeilon
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