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Egnahemmet Hällen

Fornsigtuna i ny
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Smällan, Vallby i Håbo-Tibble

Fredrikslund, Bro

Thetorp, Håtuna
Udden, Håtuna

Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro,

samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med

Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24 februari 2004.
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Medlem i UKF

… får fortlöpande information
om hembygdsforskning, om före-
läsningar, exkursioner och studie-
besök. Medlem blir man genom
att sätta in årsavgiften 90 kr på
postgiro 27 58 94 - 4. Du får
UKF:s medlemsinformation 3 - 4
gånger per år. Då och då kommer
också den här skriften, Kultur &

Historia.

UKF:s böcker och skrifter

… finns att köpa på biblioteken i
Upplands-Bro, i Bålsta Bokhan-
del och direkt hos UKF tel 08 -
582 413 55 (telefonsvarare).

Du kan också sätta in bokens
pris + porto 45 kr på UKF:s post-
giro 27 58 94 - 4, eller beställ
med e-brev ukf@ukforsk.se .
Böckerna levereras då till dig
med inbetalningskort.

UKF:s hemsida har ny adress

www.ukforsk.se

Som du ser är den nu mycket
enklare än den förra. Du hittar
massor av information. Börje
Sandén har kontinuerligt lagt ut
bl a kompletterande uppgifter till
artiklarna i hembygdsboken.
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Tredje artikeln om egnahemsrörelsen
signerad Carl Gunnar Jansson

I två nummer av Kultur & Historia har vi fått ta del av vad Carl Gunnar
Jansson har forskat fram om egnahemsrörelsen. I den första artikeln fick
vi läsa om idéhistoria, en viktig ingrediens i forskningens grunder. Han
visade då på möjliga impulser till den svenska egnahemsreformen i bör-
jan av 1900-talet.

Hur reformen växte fram till beslut i riksdagen och vad resultatet blev
av ett mångfasetterat arbete fick vi följa i den andra artikeln.

I en tredje och sista artikel ger oss Carl Gunnar ett fylligt material över
ett antal typiska egnahem bland de många som byggdes i Upplands-Bro.
Forskarens och författarens underifrånperspektiv är mycket tydligt när
han beskriver det historiska skeendet.

• Sid 3. Hällen - ett av egnahemmen på Mariedals mark. Det är Svea Gus-
tavsson som berättar. Fortfarande och under stor del av sitt liv har hon bott
på Hällen. Svea får också vara det här numrets omslagsflicka.

• Sid 5. Med arkivens hjälp har Carl Gunnar letat fram och förtecknat ett
stort antal av de ca 50 egnahemmen i Upplands-Bro.

• Sid 6. Hällen, eller som fastigheten officiellt heter i jordeboken Kyrkbyn
4:8, styckas av 1912. Tomten var redan bebyggd vid det tillfället.

• Sid 8 - 9. Bokverket Sveriges bebyggelse, topografisk beskrivning över

Sveriges städer och landsbygd, del V, som utgavs 1947 innehåller uppgif-
ter om nästan alla bebyggda fastigheter omkring 1945.

• Sid 10. Byråkratin är väl utvecklad. Exempelvis omfattade ingressen till
låneansökan fyra tätskrivna sidor.

• Sid 11. Skeppsbacka i Bro den 18 oktober 1912 - ännu ett exempel på by-
råkratiska avstånd.

• Sid 12 - 13 Säljkatalog från AB Helios med annonser från Bro.
• Pärmens baksida. Så här ser en del av egnahemmen ut i februari 2004.

Välkomna till vårens program

Onsdag 24 mars kl 19.00.
Utställningshallen på Skällsta säteri, nära Håtuna kyrka vid vägen mot Nyborg.
Håtuna - en centralort i gammal tid. Håtunaleken och Fornsigtuna. Börje
Sandén berättar om Håtunalekens roll i historien och introducerar oss i den se-
nate forskningen kring det medeltida Fornsigtuna nuvarande Signhildsberg.

Den nya ägaren av Skällsta säteri, Karl-Erik Karlsson, bjuder på kaffe i sin
stora utställningshall. Föranmälan till UKF senast en vecka innan, tel 08 - 582
405 15 eller e-brev till ukf@ukforsk.se .

Onsdag 7 april kl 19.00
I observatoriet vid Kvistaberg. Repris av höstens övertecknade arrangemang.
Välkomna att titta på stjärnhimlen

Amatörastronomerna Johnny och Conny Ljung berättar om stjärnhimlen
Antalet deltagare är begränsat. Ring 08 - 582 405 15 och anmäl ditt intresse,
eller e-brev till ukf@ukforsk.se.

Onsdag 14 april kl 19.00
Villa Skoga, bakom systembolaget i Kungsängen.
UKF.s årsmöte. Efter förhandlingarna ca 19.30 Island, isländska sagor och
bilder från en rundtur på ön.

Söndag 16 maj kl 13.00
Grand-tour, Fornsigtuna / Signhildsberg. Se artikel sid 14 - 15.

Hela ceremonien med utbringandet av
skålar till gudarnas ära skulle vi få be-
vittna; nyheter utväxlas, skalder fram-
föra sina kväden, rikligt med mat
skulle serveras och drycker bäras fram
från det särskilda utskänkningsbordet.

Sagor och myter visar upp karaktärs-
egenskaper och värderingar som en
gång gällde i Norden. Därför är de
isländska sagorna värdefulla om vi vill
lära känna mänskliga förhållanden ba-
kom de arkeologiska iakttagelserna. De
berättar om mod och styrka, obrottslig
trohet, en påtaglig respekt för kvinnor-
na, känsla för rent spel, hur man reste
sig mot allt som inkräktade på den per-
sonliga handlingsfriheten, hur man
kunde dö för en god och rättvis sak,
hur man kunde sätta en ära i att dö med
ett skämt på läpparna, hur man ville
lämna ett gott rykte om sig efter döden.

Forntida idrott
Sagorna ger oss också mängder av de-
taljer om vad man roade sig med när
man samlades till ting och kult. Liksom
i det gamla Grekland spelade idrotten
en viktigt roll. De idrottsliga övningar-
na hade hela tiden en praktisk funktion,
de var en förberedelse och övning inför
en bister verklighet, där snabba överfall
och plundringar tillhörde vardagen. Då
hade man inte något annat att lita till än
sin egen kraft och förmåga.

Varje tillfälle till kämpalekar togs
tillvara, särskilt vid folkmöten och ting;
man anlade särskilda lekvallar med
plats för talrika åskådare. Skickligheten
på olika slags vapen underhölls, man

gick “med båga sin i skottbacka” och
då handlade det inte bara om träffsä-
kerhet; man skulle skjuta pilen med
kraft också.

Spjut var ett betydelsefullt vapen,
men tävlingen gick inte ut på att kasta
längst, som i våra dagar, man skulle
träffa målet med kraft. Nackdelen med
spjut som vapen kan tyckas vara upp-
enbar för oss; när det är kastat, har man
inget kvar. Men det bekymrade inte vi-
kingarna; det fanns ju redan kastade
spjut att ta till, och dessutom kom nya
farande genom luften. Tävlingen gick
ut på att kunna fånga spjut i luften. För
detta ändamål hade man tävlingsspjut
utan spetsar. Och man tävlade i att kun-
na kasta med såväl vänster som höger
arm, ja, att kasta två spjut samtidigt.

Man tävlade naturligtvis i hopp; hals-
brytande hopp från höjder, språng över
gravar och åar, över hästar, människor
och föremål; och det skulle ske i full
stridsutrustning.

Simning var en viktig livförsäkring
för vikingen ute på havet, i strider kun-
de man lätt hamna i vattnet; och man
tävlade förstås med kläderna på. Det
ingick naturligtvis att man skulle slåss i
vattnet och hålla den andre under ytan
så länge som möjligt, dock utan att
motståndaren fick drunkna; segraren
måste se till att den ‘kvävde’ fördes le-
vande i land.

Det viktigaste för vikingen var att
kunna hantera svärd och sköld. Att öva
sig med det i idrottssammanhang var
också det farligaste. Därför hade strikta
regler utvecklats inför denna sport.

Liksom i all idrottsutövning måste allt
göras för att undvika allvarliga skador.
Kungen som högste övervakare ville
naturligtvis inte få sina män lemlästa-
de.

Om striden inte var avgjord medan
sköldarna ännu var hela fortsatte man
med blanka vapen. Men då fick man
inte lämna de två skinnen på 5 x 5 al-
nar som man spände upp med stroppar
i varje hörn. Man gjorde så för att sä-
kert kunna avgöra när striden skulle
vara slut; den som tillfogade den andra
så stora skador att blod föll på skinnen
förklarades som segrare.

Här i Signhildsbergsparken finns idag
grunderna till en förhistorisk kungs-
gård. Inga andra kungsgårdar har beva-
rats så väl. Fördolt någonstans i
herrgårdsparken kan vi förhoppnings-
vis finna grundstenarna till den medel-
tida kungsgården där Håtunaleken kan
ha ägt rum.

Vi har all anledning att med intresse
följa den vidare forskningen kring
Fornsigtuna. Den har redan lett till en
omvärdering av relationerna Birka -
Sigtuna - Fornsigtuna.

Börje Sandén

Grand-Tour 2004

Fornsigtuna / Signhildsberg

Söndag 16 maj kl 13.00. Samling vid
Signhildsbergs parkering. Åk mot
Aske kursgård i Håtuna, därifrån
skyltning.

Börje Sandén ställer en ny forskar-
fråga;
- Vad var det för anläggningar som
Aschaneus beskrev 1612 ? Kan det verk-
ligen ha varit det som grävdes ut

1984 - 1988 ?

Börje guidar oss på platsen för utgräv-
ningen, vid Signhildsberg och den för-
bjudna marknadsplatsen. Ta med
matsäck. Ingen föranmälan.
Välkomna !

Läs mer om Fornsigtuna på
UKF.s hemsida

www.ukforsk.se

OBS - ny adress!

Här ställs såväl amatörarkeolo-

ger som yrkesutövande arkeolo-
ger inför något nytt. En

konstgjord platå på vilken en

stor hallbyggnad uppförts. Några
hundratal kubikmeter med stora

stenar har lyft upp byggnaden,

troligen för att ge den större mo-
numentalitet. Här låg den synlig

på långt håll för alla som färda-

des på den enda vattenvägen till
Uppsala. Ytterligare en hus-
grundsplatå finns i området. Den

innehåller kanske tusen kubikme-
ter sten. Sedan man väl fått upp

ögonen för denna typ av byggna-

der har sådana hittas även på
andra ställen. Foto: Börje San-
dén.
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Egna hem till min dre be med la de ar be ta re på lan det
Avsnitt tre

- Carl Gun nar Jans son -

”Det egna hem met ver kar i hög grad upp fo stran de, ökar fa mi lje tref na den och ska par en god med bor ga ran da. Där det byggs
en ligt sun da prin ci per, blir det i läng den bil li ga re än den hyr da lä gen he ten ; det ver kar näm li gen som en spar bös sa i hvil ken

un der ung do men ned släp pes öf ver skott af kraft och pen ning ar.” Nor disk fa mi lje bok 1907  ”Egna hem”

Året är 1912. Al bert Na ta na el Ax els -
son, som ur sprung li gen kom mer från
Väs ter göt land, ar be tar som kusk på
Men lö sa gård i Hal land. Hans hus tru
Hul da Te re sia bör dig från Åland är
husa på sam ma gård. De har två barn:
Eli sa bet tre år gam mal och et tå ri ga
Vio la. Ar be tet som kusk och husa bör
ha gett de båda re la tivt hög sta tus
bland sta tar fa mi ljer na på går den. De
när ändå dröm men om att få äga en
egen gård; att rå sig själ va.

Hur de två fått reda på att det i det
av lägs na Upp land fanns en gård vid
namn Ma ri e dal och att den na  skul le
styck as upp i eg na hem, det vet vi inte.
Kun ska pen om den snart tioå ri ga re for -
men, som skul le hjäl pa obe med la de ar -
be ta re till ett eget småb ruk, var sä kert
vitt spridd i Sve ri ge. I byg den fanns
tro li gen per so ner, som re dan ta git ste -
get från sta ta re till eg na hem ma re. Lo -
kal tid ning en kun de inte gär na und vi ka
att be rät ta om den na sto ra, so ci a la re -
form. Hur Al bert och Hul da lå tit sig in -
for me ras och var för det blev just
Ma ri e dal i Upp land,  är dolt för efter -
värl den.

AB Hem på lan det
Fö re ta get AB Hem på lan det hade 1912 
köpt in både Ma ri e dal i Håbo - Tibble
kom mun och Kvarn nibble i Hå tu na
kom mun för att här ska pa två så kal la -

de eg na hem sko lo ni er. Bo la get hade
bil dats 1899 i den våg av na tio na lism
och lands bygds ro man tik, som svep te
ge nom lan det. I tju go lot ter på högst
6-7 ha hade går den Ma ri e dal styck ats – 
åkern och hag mar ken vill säga. Sko gen 
hade de ti di ga re ägar na Ols son och Ro -
sen lund ta git hand om och pas sat på att 
av ver ka de skogs plät tar, som de nya
ägar na – eg na hem mar na – skul le bli
äga re till. 

Hit till en okänd trakt flyt tar nu Al -
bert och Hul da med de två bar nen. Fa -
mi ljen blir inte en sam även om den är
den för sta som tar sin fas tig het i be sitt -
ning. Snart finns nya småb ru kar fa mi l -
jer runt om. Ge nom eg na hems bo la get
ord nas ett stat ligt, bor gens fritt lån. Hur
stort det var 1912 har inte gått att få
fram. När Al bert has tigt av li der 1934
åter stod 4000 kr att be ta la och då hade
han år li gen er lagt rän tor och amor te -
ring ar.

Häl len var be byggt tidigare
Det är in gen öde tomt man flyt tar till.
Här finns två små hus: en stu ga på ett
rum och kök och ett svin hus. Stäl let bär 
nam net Häl len. Stu gan som dit tills
hade be botts av rät ta ren på Ma ri e dal
blir nu fa mi ljens hem fle ra år fram ö ver. 
Det är trångt när sex per so ner – två
flick or till: Svea och Inga föds här –
ska sam sas i ut rym met, men man

dröm mer om det nya hus et som ska
byg gas. Men först i tur står la du går den. 
På den får Al bert  läg ga en stor del av
sin ar bets tid för att få dju ren un der tak. 
Här ska ju bli plats för häs tar, kor, gri -
sar och höns. Här mås te bli ett dass och 
plats för vag nar, red skap, skörd och fo -
der till dju ren. Ett vagn sli der med
över byg gnad kom mer se na re. Av tre
sto ra, väx an de gra nar in köp ta av Ols -
son och Ro sen lund för 50 kr, får man
en präk tig ved bod. 

Flytt in i nya huset
Någ ra år tar det och en otro lig ar bets in -
sats krävs för att få den nya bos ta den
klar. Men när fa mi ljen 1920 kan flyt ta
in blir det nya bo en det ett lyft för fa mi l -
jen Ax els son som det på sam ma sätt
kom att bli för de många tu sen eg na -
hem mar na runt om i lan det. Två vån -
ing ar med man sard tak och käl la re blir
det, ett hus av en mo dell, som vi ser
runt om i byg den. Byg gna dens kva li tet
er bju der än i dag de bo en de en full god
stan dard.

Här för nu den lil la fa mi ljen fram till
1934 en ge men sam kamp för sin ex is -
tens. Sä kert krä ver till va ron som småb -
ru ka re ännu stör re in sat ser än den som
an ställd  på Men lö sa gård. Trygg he ten
är nog obe fint lig, men man är ju sin
egen.

Häl len – ett av eg na hem men på Ma ri e dals mark

Forn sig tu na var en av de all ra först be -
skriv na or ter na i Mä lar da len. Det låg
vid sam ma vat ten som nu va ran de Sig -
tu na fast på den mot sat ta stran den vid
en herr gård som he ter Sign hilds berg.
Den isländ ske för fat ta ren Snor re Stur -
la son gav Forn sig tu na en be ty dan de
roll i det forn ti da Sve ri ge. Det är där
som den från Tur kland in van dran de
höv ding en Oden slår sig ner. “Oden
tyck te att där var fag ra slät ter och god
jord mån … han till äg na de sig ett vid -
sträckt land, som han kal la de Sig tu na.”  
Det var här som dyr kan det av Oden
bör ja de för att se dan flyt tas till Upp sa -
la.

Det be rät tas om Forn sig tu na i säg ner -
na. När det på 1600-ta let byt te namn
till Sign hilds berg var det åte ri gen en
isländsk saga som åbe ro pa des. I den
här be rät tel sen skall vi huvud sa kli gen
ut nyt tja sa gor na för att med de ras hjälp 
för sö ka ska pa en bild av de män nis kor
som en gång be fol kat Forn sig tu na. 

Här har för vis so gjorts ar ke o lo gis ka
under sök ning ar. De har gett plat sen
den ram inom vil ken vi kan låta män -
nis kor na fram trä da. Vi vet där för se dan 
1980-ta let att här låg en kungs gård med 
huvud byg gna der av en dit tills okänd
kon struk tion. Här fanns enkla re hus
som ut nyt tja des av han dels män samt
bos tä der för dem som be sök te tings-
och mar knad splat sen. Ett få tal män nis -
kor har bott här per ma nent. Det fram -
går av det lil la an tal gra var man fun nit i 
om rå det.

Ödet vil le att Forn sig tu na skul le
kom ma att över ges. Verk sam he ten flyt -
ta des till plat sen för nu va ran de Sig tu na
omk ring år 1000. Över Forn sig tu na
läg ra de sig i stäl let fri den; den for na
sam lings plat sen som sju dit av liv och
rö rel se blev en be tesha ge för kre a tu ren
i den in til lig gan de byn med sina fyra
går dar. En by som för lång tid fick be -
hål la nam net Forn sig tu na.

Inga far tyg lade läng re till i Forn sig -
tu nas hamn, in gen kung steg ut ur sin
mag ni fi ka byg gnad för att ta emot

främ man de sän de bud. Inga han dels män 
byt te läng re päls verk och sla var mot
sil ver och guld. Slam ran det med sköl -
dar och spjut när kung en för kun na de
sina be slut från tings hö gen hade för all -
tid tyst nat, så ock så me nig he tens ju bel
och bu an den när käm pag la da vi king ar
vi sa de upp sina idrott sli ga fär dig he ter
på le kval len.

Här vid Sign hilds berg - fort fa ran de
en ligt sa gan - ut ö va des till en bör jan
den hed nis ka kul ten kring Oden in nan
hans efter fö lja re Yng ve Frej flyt ta de
den till Upp sa la. 

Vi be hö ver emel ler tid inte nöd vän -
digt vis gå till ba ka till forn ti den för att

fin na sa gor och le gen der om Forn sig tu -
na. Så da na ska pas ock så i vår tid. I en
upp märk sam mad TV-se rie på 1980-ta -
let fick vi veta att Forn sig tu na låg i
Väs ter göt land! Det blev stort ra bal der i 
me dia. Ef ter en fäl lan de dom i ra dio -
nämn den för osa klig het sän de TV en
pa nel dis kus sion mel lan lan dets lär de
och rep re sen tan ter för den s.k. Väst gö -
tas ko lan. De lär de för kla ra de att det
rik ti ga Forn sig tu na låg i Upp land vid
en herr gård som he ter Sign hilds berg.
Ett pås tå en de som då inte hade stöd i
nå gon ar ke o lo gisk under sök ning. 1984
under sök tes bäg ge plat ser na. Det väs -
ter götska var en ofull bor dad la du gård
från 1800-ta let.

En av de äld sta sa gor na gav på
1600-ta let ett nytt namn åt Forn sig tu na. 
Här på sin ny bygg da herr gård Sign -
hilds berg bod de näm li gen den his to -
riskt lär de Åke Rå lamb. Han hade
över ty gats om att det ta var plat sen för
den i forn ti den myck et kän da sa gan om 
prins Ha bor och kung a dot tern Sign hild, 
kär leks pa ret som trot sa de sina fä ders
för bud till äk ten skap. När Ha bor för -
klädd till sköld mö, dvs kvinn lig kri ga -
re, be sök te Sign hild blev han av slö jad,
dömd till dö den och hängd vid Ha bor -
slätt på an dra si dan vatt net. Sign hild
brän de sig inne i jung fru bu ren. 

(Cir ka 350 år in nan Rå lamb döp te
om Forn sig tu na till Sign hilds berg hade 

den his to riskt väl kän de kung Bir ger
Mag nus son vis tats på sin kungs gård i
Hå tu na. Där hade han år 1299 under -
teck nat ett ännu be va rat brev med ort -
nam net Forn sig tu na. Sju år se na re blev 
han till fång a ta gen av sin brö der på
kungs går den i Hå tu na, och när han
åtskil li ga år se na re fick sin hämnd på
dem ut ta la de han de be röm da ord en:

- Minns ni Hå tu na le ken?
Här läm na de vi för en kort stund sa -
gans värld. Nu åter vän der vi dit.)

Sa gor har ju på se na re tid bli vit
omått ligt po pu lä ra, på film och i böck -
er, pre cis så om hul da de som de en gång 
var i forn ti den. Hur många hade inte fa -

sci ne rats av Ha bor och Sign hild. Vi
kan fö lja sa gans väg ge nom ti der na och 
se hur den bro de rats ut från en täm li gen 
spars ma kad men kärn full be rät tel se i
bör jan av 1200-ta let till en ro man tisk
Ro meo och Ju li a ver sion. 

I en an nan be römd isländsk saga,
även den do ku men te rad i fle ra ver sio -
ner, upp en ba ra de sig den kän de nor ske
vi king en, se der me ra hel gon för kla ra de
Olav den he li ge, i Forn sig tu na. I Snor re 
Stur la sons tapp ning från ti digt 1200-tal 
be rät tar han hur fol ket ännu kun de peka 
ut res ter na ef ter de bryg gor där Olav le -
gat med sin flot ta. 

(Så väl des sa sten kum mel som pa rad -
ga tan upp mot den kung li ga mot tag -
nings hal len kom mer vi att tit ta på när
Forn sig tu na och Sign hilds berg vi sas
för all män he ten i mit ten av maj det ta
år.)  

Hade den nor ske vi king en kom mit
som fred lig gäst skul le Olov Sköt ko -
nung sä ker li gen sti git fram med hela
sin hird här uppe på höj den för att häl sa 
ho nom väl kom men. Fan fa rer skul le ha
lju dit när Olof med sitt man skap van d -
ra de längs den fina pa rad ga tan som led -
de från bryg gan upp till mot tag nings -
hal len. Där inne skul le han pla ce ras i
hög sä tet mitt på nor ra väg gen av den ca 
25 m långa byg gna den. Själv skul le
Olov Sköt ko nung sit ta i hög sä tet mitt
emot.

Säg ner nas Forn sig tu na - kungs gård,
mar knad splats, vi king ars idrott sa re na 

… ?  



Svea Gustavsson har berättat
om livet på Hällen

Allt det här och myck et mer minns Svea Gus tavs son . Hon drar sig lätt
till minnes gran nar i eg na hem men från bör jan av sek let. Någ ra kun de i
bör jan ut nyt tja ett be fint ligt hus som i Käm sta, Durk torp och Lång vre -
ten. An dra måste byg ga nytt som i Sväng sta, Ängs bo, Kyrk by torp och
Nor re bo. Nu är hon en av de få kom mun bor, som ännu kan be rät ta om
en upp växt i ett eg na hem.

Ef ter att med fa milj ha flyt tat till ett an nat eg na hem – Sten backa i
Vä stra Ryd – över tar hon och ma ken Häl len 1967. Här bor hon ännu
som pigg pen sio när och la gar sin mat på den ved spis hon ab so lut inte
vill av va ra.  Svea an ser, att eg na hems re for men har var it till stor glä dje
för hen nes egen fa milj och för Sve ri ge i stort. Ibland kun de dock li vet
som egen små fö re ta ga re vara hår da re än till och med det som sta tar na
lev de.

Fri he ten hade sitt pris. Det kun de hän da att sta tar bar nen i sko lan
hade ve teb röd med på lägg med sig till fru ko stras ten me dan Häl len bar -
nen fick nöja sig med mörkt korn bröd med flott.

Nu är so nen Yng ve fas tig he tens äga re och dri ver vid si dan om en an -
ställ ning en min dre såg på går den. Mar ken är ut ar ren de rad till en gran -
ne i det när be läg na Vä gäng en. Att li vet i det ta eg na hem ver kli gen haft
den goda ef fekt, som Nor disk fa mi lje bok pås tår – ska pat en god med -
bor ga ran da – är det lätt att kon sta te ra.

Mera mark
för en dräg li gare till va ro
Att kla ra sig en bart på eg na hem met är
näs tan omöj ligt. Al bert kö per till sam -
mans med gran nen Mau ritz Sköld en
le dig eg na hemslott Ax elslätt och får ut -
nyt tja mar ken vid ett torp stäl le Plikt -
s tu gan i bo la gets skog - mot att han in -
häg nar mar ken och skö ter dess del i
väg håll ning en av lands vä gen ge nom
om rå det. Ge nom att des su tom ar ren de -
ra mar ken av eg na hem met Nor re bo blir 
Al bert li tet av stor bon de i trak ten. Nu
finns minst fem kor och ett par kvi gor.
På åkern od las vall och säd, po ta tis och 
är tor till av sa lu. Sä den mås te för va ras
torrt och vak tas mot hung ri ga råt tor.
För mal ning åker man för sta ti den till
vä der k var nen i Hel ges ta och se dan till
Aske. En an svars full upp gift är att här -
bär ge ra fö re nings gal ten, som skall
tjänst gö ra då  små jord bru kar na kom -
mer med sina sug gor.

Det blir Hul das upp gift att på Hö tor -
get i Stock holm bju da ut pro duk ter från 
Häl len och an dra hus håll i Ma ri e dal.
Hon åker till sta den med var or på tis -
dags mor go nen och åter vän der först på
lör dags kväl len. Över nat ta får hon göra
hos be kan ta i sta den. Hon sä ljer färsk -
po ta tis, grö na är tor och åke rär tor.
Svamp, bär och li lje kon va ljer finns i
mängd i sko gen, men de mås te plock as. 
Det är till stor del bar nens upp gift att se 
till att det ta blir pro duk ter, som mo dern 
kan för vand la till väl be höv li ga kon tan -
ter. För eko no min är inte lätt att kla ra
även om alla drar sitt strå till stack en.

På flick or na an kom mer inte bara det -
ta utan att ef ter för må ga laga mat, stä -
da, skö ta dju ren och allt an nat. Den
yng sta – Svea – minns upp gif ter na att
bära in ved, att skö ta småg ri sar och
kal var och se till att ma ten värms åt
dem. Ef ter sju års ål der krä ver skol -
gång en sitt. Ge nom sko gen till Ne gel -
ste na sko la går man de för sta två åren
och se dan lands vä gen till Kyrk sko lan
för de fö ljan de fyra. 

Väg håll ning och skogskör slor
för att få ex tra in kom ster
Trots dju ren och de gan ska sto ra mar -
ker na mås te Al bert ha fle ra bi sysslor.
Väg håll ning en, som vid den na tid lig -
ger på lans byg dens jord ä ga re, skö ter 
han  för egen räk ning och för Ols son
och Ro sen lund. Han har för körs rätt till
den av ver kning som bo la get gör och
kör ett an tal år  tim ret till Ne gel ste na

bryg ga. Se na re åtar han sig i stäl let
kör ning av skogs pro duk ter från Dra get
vid Bål sta till Hå tu na holms bryg ga.
Det ta är ett vin ter ar be te som bör jar da -
gen ef ter tret ton da gen och hål ler på så
länge väg la get till å ter.

Häst gäl ler hela ti den, för Al bert kö -
per in gen trak tor. Klock an fem sti ger
han upp för att hin na en och en halv
vän da på da gen. Den an dra dags las ten
får vän ta in till Kvarn nibble tills han
fort sät ter re san näs ta dag. Sitt eget ved -
be hov – bo la get har ju av ver kat Häl -
lens egen skog – får han fyl la på i
Håbo hä rad sall män nings skog bor tåt
Bål sta. Han är som mar kä ga re själv de l -
ak tig i sko gen men frak ten hem tar stor 
del av ar bet sti den.

So li da ri te ten mel lan
egnahemmarna
Var för fort sät ter han inte sin kör sel åt
bo la get som han har för körs rätt till? I
all män het tycks eg na hem mar na var it
hjälp sam ma och so li da ris ka mot var an -

dra t.ex. om skör den sla git fel. En dast
nå gon en sta ka tving as läm na sitt små -
b ruk – kull byt te rar – som Ivar Lo sä ger 
i An al fa be ten.  Men det finns grän ser
för so li da ri te ten. En av bru kar na er bju -
der sig att göra skogskör slor na bil li ga re 
åt bo la get än Al bert, som ju hade för -
körs rätt till sysslan. Det re tar ho nom så 
till den grad att han aldrig mer tar på
sig upp dra get utan vä ljer den myck et
be svär li ga re trans por ten Dra get – Hå tu -
na holm.

Sam häl let stäl ler nya krav, som kan
bli eko no miskt be tung an de. Urin brunn
och tät göd sel stad mås te byg gas för att
und vi ka smitt sprid ning till drick svatt -
net. Tro li gen har fa mi ljen för de nya
kost na der na ta git upp nya lån. Sand
och grus till gjut ning häm tas vid en
grus täkt in till Alby gård. Min sta flick -
an Svea fö ljer med far vid hämt ning en.

Det hår da ar be tet lö per på i drygt tju -
go år. En ka ta strof drab bar dock fa mi l -
jen, då Al bert has tigt går bort 1934.

- - - -   
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Bro vid Ves te rås ba nan.
Å det Spar res ka god set Bro till hö ri -
ga ut går dar ne Her ne vi och Hus by,
be lä get 3 1/2 mil från Stock holm
och ome del bart in till Bro järn vägs -
sta tion och Bro ång båts bryg ga, vid
Mä la ren, har bo la get i år sålt ett be -
tyd ligt an tal torp stäl len och ar ren -
de går dar.

För när va ran de fin nes en dast ett
få tal kvar, och fö ljer be skrif ning på
de sam ma här ne dan. På grund af sin 
när be lä gen het till huf vud sta den och 
egen järn vägs- och ång båts sta tion,

Ek bo da, f. d. ar ren de gård, 2 mi nu ters
väg från Bro järn vägs sta tion. Fullt till -
räck li ga byg gna der. Are a len 21 tld
[tunn land]14 kpld [kap pland] pri ma,
bör dig, väl skött åker, 9 tid 16 kpld
skog. Pris: 12,455 kro nor. [Hus et ovan 
är borta och er satt med an nat.]

Kock backa, ut gård, ny bygg da stör re
bo nings hus och la du gård. Myck et so -
lidt bygdt. Be lä get all de les bred vid
järn vägs sta tio nen och sto ra lands vä -
gen. 30 tld pri ma väl skött åker, 20 tld 4 
kpld skog. Pris: 17,780 kro nor. [La du -
går den ri ven - där lig ger nu bran dsta -
tio nen i Bro.]

Kock torp, f. d. ar ren de gård, präk ti ga,
del vis nya byg gna der och 6 mi nu ters
väg från Bro järn vägs sta tion. Läm par
sig sär skildt för stör re träd gårds mäs te -
ri i fö re ning med jord bruk Are a len 19
tld 6 kpld åker af bäs ta be skaf fen het.
Skog 31 tld. Pris 13,402 kr.

I tryck sa ken finns ock så ett an tal allmänna
upp gif ter om Bro.

Att söka röt ter na till det egna hem met
el ler fas tig he ter i ti di ga re släkt led bor -
de kun na vara ett forsk nings ar be te lika
spän nan de som släkt forsk ning en.
Många av forsk nings o bjek ten i Upp -
lands-Bro kom mun skul le tro li gen då
bli eg na hem. Ännu dolt för efter värl -
den är ock så det som hän de med Hem
på lan dets köp av Kvarn nibble. 

ha des sa stäl len, be bygg da som de
äro, var it myck et be gär li ga. Jord en
är i re gel af bäs ta be skaf fen het och
väl skött, be står af så väl ler myl la
och svart myl la på ler bot ten och i
en sta ka fall sand jord. Sko gen är
vack er, och präk ti ga be tes mar ker
fin nas på en del lot ter.

Me je ri, han dels bod och slak ta re
fin nes på plat sen, lik a så te gel bruk
samt ångs åg. God till gång på ar -
bets för tjänst hela året om, syn ner li -
gast vin ter ti den.

 Sel ma La ger löfs tan kar i Nils Hol -
gers sons under ba ra resa är rep re sen ta -
ti va för många inte llek tu el las ro man tis ka 
syn på småb ru kar na:

Det är bara de, som gå böj da un der
det evi ga ar be tet med jord en, som
kun na hål la det land uppe från tid till
tid.

 Fö ru tom det om fat tan de käll ma te ri al som jag 1979 an vände för min 60-poängs -
upp sats 1979 Egna hem till min dre be med la de ar be ta re på lands byg den.

- Gun nar Bro berg: Oön ska de i folk hem met.
- Maj Hall berg: En ar be tark vin nas liv.
- Mats Mo rell: Det sven ska jord bru kets his to ria 4. Jord bru ket i in du stri sam häl let.
- Per Son dén: Hugo Tamm till Få nöö.
- Eli sa beth Teg ner: In ven te ring av kul tur his to riskt in tres sant be byg gel se i Upp -
lands-Bro, 1973.
Ma te ri al ur sam ling ar na i KB (Kung li ga Biblio te ket), Fö re ning en för Stock holms
fö re tags min nen, Lands ar ki vet i Upp sa la och Stock holms Lant mä te ri en het.

In tres seväckande forsk nings om rå de

Käl lor till ar ti klar na om egnahem

Be sök UKF.s hem si da med nya ad res sen www.uk forsk.se .

Där får du ri klig in for ma tion om
vår lo ka la his to ria som ofta ock så
är riks his to ria. Här fö ljer ett ur val
av äm ne sor den:

Al ma res tä ket
Da lupp ro ret 1743

De mok ra tin på 1700-ta let
Forn bor gar
Forn sig tu na
Gra fit gru van
Gran ham mars man nen
Hem bygds bo ken 1820
Hålv ä gar
Hå tu na krö ni ke bok

Hå tu na le ken
Jord e böck er
Jung fruk ro gen
Kar tor
Kom mu ni ka tio ner
Kra val ler 1810
La by rin ter
Lås sa kyr kas ar kiv

Ort namn
Orts bor be rät tar
Run ste nar
Rö sa ring
Rö var grot tan
Skål gro par
Vi king ar
Ång bå tar
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Svea Gus tavs son med barn bar net Ma ri el le ut an för Häl len 1999.  Foto: för fat ta ren.

Hem ma vid med samtalets och arki vens hjälp

Ef ter mina två ti di ga re bi drag av
mer te o re tisk art, kan jag nu rik ta
fo kus mot vår kom mun.

Jag vill bland an nat med Svea
Gus tavs sons hjälp visa Dig de fö r -
än dring ar som byg den genom gick
tack vare en so ci al re form som star -
ta de med ett riks dags beslut 1904.

Upp lands-Bro skul le se be tyd ligt
an nor lun da ut om inte de stat li ga lå -
nen hjälpt män nis kor un der små
eko no mis ka för hål lan den att ska pa
sig bät tre lev nadsvill kor. De fick
fort sät ta sin hår da kamp för till va -
ron men la grun den till fram ti da so -
ci alt av an ce mang.

Utan tvi vel höj des lands byg dens
bos tads stan dard enormt och de
bos tä der som bygg des har i vis sa
fall dugt åt 2000-ta lets be fol kning.

I Lands ar ki vet i Upp sa la kan den
in tres se ra de fin na mäng der av ma -
te ri al: skri vel ser till och från Hus -
håll nings sälls ka pets eg na hems -
nämnd, lå ne kort, sock en kort över

an sök ning ar, lig ga re över lö pan de
ären den m.m. De fles ta rör sock nar
i nor ra Upp land men de som gäl ler
de fem kom mu ner som se na re bil -
da de Upp lands-Bro, är många nog
för att ut gö ra ett rikt stu di e ma te ri al.

Vi har en kon cen tra tion av eg na -
hem i Bro och Håbo-Tibble, där ju
ko lo nin Ma ri e dal låg. Även i Hå tu -
na och Vä stra Ryd finns gan ska
många men få i Lås sa och Stock -
holms-Näs (Kungs äng en).

Kan ske finns Ditt hus el ler barn -
doms hem bland des sa?

Följ med
på en resa i vår kom mun!
Kan ske fin ner Du i det ta lil la ur val
någ ra be kan ta namn på hus som
står där än el ler an dra som ut veck -
ling ens vind so pat bort. Inom pa -
ren tes an ger jag nam net på den som 
fått eg na hemslå net, el ler någon som 
ti digt över ta git hus et. Det här är
bara ett li tet ur val. Själv kan Du sä -

kert hit ta yt ter li ga re några av de 
fem tio ta let ur sprung li ga eg na hem -
men i Upp lands-Bro.

Vi star tar i Hå tu na med Hä rads bro
(Pers son),  The torp (Mår dell), Ber -
ga (An ders son).

I Håbo-Tibble (fö ru tom Ma ri e -
dal)  Sol back en (Möl ler), Vä gäng en
(Karls son), Smäl lan (Sand stedt).

In på Svea Liv gar des om rå de i
Vä stra Ryd finns nam nen Nor ra
Kärr bo da (Sven ning), Stenbacka.
(Gustavsson).

I Bro sam häl le fin ner man Gun -
ne bo (Nor man), Do ris borg (Pet ters -
son, tele fon väx eln),  Ek ber ga (E.
Karls son) och ut an för sam häl let Ek -
bo da (Lund vall), Ängs hol men (Löt -
mark),  Fu ru berg (G. An ders son),
Her ne vi sol dat torp (Borg) och
Skep par torp (En qvist).

I Lås sa Lug net (Hed ström) och
slut li gen i Stock holms-Näs Kor s -
äng en (Pet ters son, Sund blad).

I bre vet på fö re gå en de sida upp ly ser
Ry man om att han ett år ti di ga re till
Eg na hems bo la get He lios läm nat en an -
sö kan om eg na hemslån till sam mans
med kon trakt på in köpt jord bruk slä gen -
het m.m. Kon trak tet vi sar att han köpt
jord bruk slä gen het av gre ve J. Spar re på 
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AB Helios beskrifning öfver småbruk och
trädgårdstomter 1911

Du som är in tres se rad kan prö va att höra av dig till riks te le -
fon 3624 el ler allm. tel. 8684. Vän tar du dig bref svar när du
skri ver till bo la get på Va sa ga tan 20 i Stock holm ska du bi fo ga 
dub belt por to, men kan ske vän tar du ändå förgäves.

Tex ten i bo la gets tryck sak ski ljer sig inte spe ci allt myck et
från nu ti da sälj tex ter. Språ ket na tur ligt vis, men ar gu ment
och löf ten känns för vå nan svärt ak tu el la.

Bro gård. Efter som han trots för fråg -
ning ar inte fått nå gon som helst upp lys -
ning om sa kens ut gång, frå gar han:

Är an sö kan jäm te kon trakt in läm -
nad till Eg na hem skom mit tén och
när har det i så fall skett? Om kon -

trak tet finns hos kom mit tén ber han 
att få det åter sänt, så att han kan
läm na in en ny an sö kan med er for -
der li ga ga ran ti er.

Det bor de ha var it eg na hems bo la get
He lios och inte Hus håll nings sälls ka -
pets eg na hem skom mit té som  be vi ljat
ett så dant lån. Det har inte var it möj ligt 
att fö lja ären dets fort sat ta be hand ling
och få klar het i om lå net be vi ljats, men
1913 bygg des på fas tig he ten Ber gli den
ett min dre bos tads hus och en la du gård.
1949 upp för de Bror Aug. Ry man en
stör re bos tad på fas tig he ten för vil ket
han be vi lja des ett eg na hemslån. Vid
den ti den har dock vill ko ren än drats
och an sva ret för lå nen lagts på Kung li -
ga bos tads sty rel sen. Tyd li gen be dö mer 
man inte där den sö kan de – nu 63 år –
som öve rå rig.

För min skad bild av för sta si dan av bo la gets bro schyr. (Ef ter 
ori gi nal hos Kung li ga Biblio te ket.) Ut ö ver all män na sälj tex ter 
in ne hål ler den ock så an non ser om småb ruk och tom ter som
är till salu. Jag åter ger någ ra av dem från Upp lands-Bro.

Fre driks berg, ar ren de gård, 2 km från
Bro järn vägs sta tion. Präk ti ga byg g na -
der, nya, fullt till räck li ga. Are a len 42
tld 23 kpld ut märkt åker, 39 tld 14 kpld 
skog. Pris: 19,410 kr. [La du går den vid 
Fre driks berg är nu me ra ri ven.]

Sand ha gen, f. d ar ren de gård, 5 mi nu -
ters väg från Bro järn vägs sta tion Fullt
till räck li ga byg gna der, som dock del vis 
tarf va re pa ra tion. Are a len 24 tid 15
kpld åker, bra jord, samt 21 tid 1 kpld
skog. Pris: 13,128 kro nor.



Bo la get bil da des 1899 och var ett av
många som nap pat på eg na hem si dén.
1907 fick det sitt för sta lån från jord -
för med lings fon den. Man gav ock så ut
ak ti er på 50 kr att kö pas av all män he -
ten och fick så ett be ty dan de ak ti e ka pi -
tal. Sty rel sen, som själv såg sitt bo lag
som rent ide ellt, in ne höll vid star ten
många kän da pro fi ler som L.M. Erics -
son och Na ta na el Be skow men här
fanns ock så en mek.ar be ta re och en
bok bin da re. Ma ri e dal och Kvarn nibble

var två av få ta let fas tig he ter som in -
köp tes för att styck as till småb ruk.

Främst äg na de man sig åt att köpa in, 
stycka och för sä lja om rå den i Stock -
holms nä rom rå de. Sä kert kän ner Du till 
någ ra av dem: Sol hem, Duv bo, Skäl by, 
Älv sjö, Tul linge. Det rör de sig här om
ska pan det av tu sen tals nya fö rorts fas -
tig he ter. När bo la gets lå ne verk sam het
upp hör de 1948 och Bos tads sty rel sen
tog över verk sam he ten hade bo la get
läm nat ut lån på drygt 13 milj. kro nor

till 3 811 eg na hem. På des sa bod de då
11 852 per so ner. Idag kan man nog in -
stäm ma i Nor disk fa mi l je boks spå dom,
att eg na hem men – åt min sto ne här –
skul le bli en spar bös sa för fram ti den.

I sam ling ar na på Stock holms fö re -
tags min nen finns mas sor av till gäng ligt 
ma te ri al om AB Hem på lan det. Det
finns i  kar tong er för va rat ett di gert
ma te ri al om de nämn da fö ror ter na, men 
in get om Ma ri e dal och Kvarn nibble.
Upp gif ter om bo la gets grun dan de och
om dess verk sam het kan man dock fin -
na i en min nessk rift , som gavs ut
1949.

- - - -

Så här bil da des eg na hem met Häl len,
 Kyrk byn 4:8 i Tibble socken

Efter som Hus håll nings sälls ka pet inte
hade nå got med bo la gets ut lå ning att
göra, går det just nu inte att hit ta an -
sök nings hand ling ar från Al bert och
Hul da och de an dra eg na hem mar na på
Ma ri e dals el ler Kvarn nibble mar ker.
Här åter står ett fram ti da de tek tiv ar be te. 
Kan ske kan Du som lä sa re bi dra med
upp gif ter.

Kar tan på näs ta sida är häm tad från 
Stock holms lant mä te rienhet. Den är
gjord 1912 och vi sar de nya ägor som
upp kom, då lant mä ta ren M. Mört sell

gjort upp styck ning en av mar ken i Ma -
ri e dal för de nya eg na hem men. Den
kan vara nå got svår att tyda bland an -
nat på grund av ny väg sträck ning ge -
nom om rå det på 1930-ta let.

 Man ser att bo la get de lat upp om rå -
det i tju go lot ter, som får fas tig hets be -
teck ning ar från Kyr byn 4:2 – 4:21.
Häl len bör vara om rå de Eg be nämnd
Kyrk byn 4:8. En del lot ter är så små att
där inte rim li gen kan ha ska pats ett eg -
na hem. Ned an be skrivs Ax els sons ur -
sprung li ga fas tig het.  Tro li gen har
dä ref ter fle ra lot ter sla gits ihop och

mark köpts till från an dra mar kä ga re.
Så bör fö ru tom Häl len; Käm sta, Ängs -
bo, Back e bo och Durk torp ha bli vit
bär kraf ti ga småb ruk.

An dra eg na hem tor de vid sam ma tid
ska pats ge nom köp av mark från går dar 
run tom som Ål sta och Jä dra. Ett tio tal
har byg gnad sår 1910 – 1920. Det var
vid den här ti den po pu lärt vid de stör re
jordbruken att sä lja av mark. Då gäll de
det främst torp stäl len som låg av si des
el ler an nan mark av min dre vär de för
går dens sköt sel, för att med det nya ka -
pi ta let ra tio na li se ra den egna går den.

Klipp ur för rätt nings hand ling en från 1912 för hem manslot ten lit te ra Eg. (Häl len)
- Åker och tomt är drygt 1,34 hek tar
- Skogs- och be tes mark ca 3 hek tar
- Im pe di ment, det vill säga mark som inte går att bru ka 0,2 hek tar
Vär det på mar ken är ut räk nat till 977:30 kr.

(Av de här uppgifterna kan vi för stå att man för att få en bär kraf tig en het mås te ha köpt till jord.)

Riksd agen hade fö ru tom be ty -
dan de be lopp för lång iv ning
an sla git me del till en jord för -
med lings fond för in köp av
mark till eg na hem och in rät tat
jord för med lings by rå er. Det är
möj ligt, att Al bert och Hul da
Ax els son fått vetskap om AB
Hem på lan det ge nom en så -
dan.

De som inte sök te lån ge nom
bo lag och fö re ning ar hade att
vän da sig till det Hus håll nings -
sälls kap, som fanns i var je län.
Dess eg na hem skom mit té (se na -
re eg na hems nämnd) gran ska de
noga den sö kan de och an sök -
nings hand ling ar na. Det fanns
ock så lo ka la nämn der som
Bro-Håbo eg na hems nämnd
med god per son kän ne dom.

Om lån be vi ljats skul le eg na -
hem met be sik ti gas. Det sked de
of tast ge nom ett om bud – tro li -
gen en po lis man – för Ko nung -
ens be fall nings ha van de =
lands höv ding en.

Alla lån som nämn den be vi l -
ja de var inte av sed da för ny -
bild ning av jord bruks – el ler
bos tads fas tig het, där det i bör -
jan fanns en hög sta gräns på
6000 kr. Många lån kun de vara
på någ ra hun dra kro nor och
kun de rub ri ce ras:

U.  upp skovslån
P.   pre mi e lån
Fb. för bät trings lån
K.  krislån

Det se na re var för mod li gen en
typ av lån som tyvärr många
tving a des ut nyt t ja. 

Det sked de allt så en nog grann 
gran sk ning av dem, som sök te
eg na hemslån. Lands ar ki vet i
Upp sa la har år svi sa för teck -
ning ar över be vi l ja de och av -
slag na an sök ning ar.

Skepps backa i  Bro den 18 ok to ber 1912
Lå ne by råk ra ti i den hög re sko lan drab bar Bror Au gust Ry man. Då lik som nu
gäl ler det att hit ta de rät ta ord en och skicka dem till rätt in stans om det ska
bli det re sul tat man vill. Vi vet inte hur det gick för Ry man, vil ken väg hans
brev van dra de i byråkratin om han fick nå got svar el ler ej. Här finns plats för
mera forsk ning. Ar ki ven är många och in ne hål ler ibland det minst an a de.
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By råk ra tin kun de vara ett hin der

Ibland finns an teck ning ar om skä len till av sla gen. Skog vak ta re
C A Ry man bo en de i Skepps backa i Bro hade sökt eg na -
hemslån, men fått av slag. Som skäl an gavs ”öve rå rig”. Som re -
gel skul le man inte för att be vi ljas lån vara över 50 år.

I ok to ber 1912 till stäl ler so nen Bror Aug. Ry man Eg na hem s -
kom mit tén det här bre vet. Det kan ut gö ra ex em pel på att det inte 
var så lätt att hit ta rätt in stans för an sö kan om eg na hemslån.



Lant mä te ri kar tan från 1912 vi sar upp styck ning en av Kyrk byn Nr 4 i Tibble sock en. Tom ten märkt med Eg i
mit ten av kar tan är den fas tig het som re dan 1912 var be byggd och kal la des Häl len, Det är fort fa ran de den
plats där Svea Gus tavs son bor. Ef ter ori gi nal kar ta i Stock holms lant mä te rienhets ar kiv.

Byråkratin väl utvecklad redan för
100 år sedan

I bo ken”DEN SVENSKA EGNAHEMSRÖRELSEN
HANDBOK UTGIFVEN AV NATIONALFÖRENINGEN
MOT EMIGRATION” från 1915 får man bland myck et an -
nat in tres sant gäl lan de be stäm mel ser för er hål lan de av eg -
na hemslån. Re gel ver ket är om fat tan de. Det här är någ ra av
de krav, som ställ des. 

Den lå ne sö kan de ska ej vara yng re än 21 år och
som re gel ej över 50, man el ler kvin na. Tro vär dig
per son ska kun na in ty ga att sö kan den är känd för
spar sam het, nyk ter het och he dran de van del samt
ha sin ut komst huvud sa kli gen av kropps ar be te.

Eg na hemslå nen ut läm nas av hus håll nings sälls kap,
bo lag och fö re ning ar, som bil dats för än da må let.
Den sö kan de mås te läm na en skuld för bin del se,

inte cknad i fas tig he ten. Fas tig he ten be lå nas till
minst hälf ten och högst fem sjät te de lar av en fas tig -
hets vär de; tre fjär de de lar om det en bart gäl ler bos -
tads lån. Det finns en amor te rings del som lö per på
29 år med en rän ta på 3,6 % och en lika stor stå en de 
del. Den se na re mås te vara be tald se nast fem år ef -
ter amor te rings de len.

Det var allt så kla ra och stränga reg ler som Ivar Lo Jo -
hans sons far,  Al bert och Hul da Ax els son vid Häl len
lik som drygt 100 000 an dra eg na hem ma re i ri ket hade
att rät ta sig ef ter. Här kan Du se en del av för sta si dan
på Hus håll nings sälls ka pets i Upp sa la län an sök nings -
hand ling, dock ej från vår kom mun.

Det finns tre si dor till. By råk ra tin var väl ut veck lad
re dan för hun dra år se dan.
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Vä gäng en i Håbo-Tibble.
To talt 18 ha, dä rav 12 åker, 6 skog. Tax e rings vär de; jord 17.400 kr, skog
1.400 kr. Mull hal tig le rig sand. Sko gen är barrs kog.
Man byg gnad av trä upp förd 1913. Mo der ni se rad 1936. 1 vån o vinds vå -
ning. En lä gen het 3 rum och kök. Elsljus, vat ten och av lopp. Stall och la -
du gård upp förd 1913, loge och ma ga sin upp fört 1914. 2 häs tar, 3 kor, 2
svin. Går den lig ger 9 km från järn väg sta tion. Nu va ran de äga ren köp te
går den 1922. Äga re fru Anna Fredr. Strand berg född 1897 i Håbo-Tibble
för sam ling. Äga ren är le da mot av skol rå det.

Nor ra Kärr bo da, Tran byg ge, Vä stra Ryd.
To talt 9 ha dä rav 5 åker och 4 skog. Tax e rings vär de jord 8.300 kr, skog
500 kr. Mull blan dad ler jord, sko gen är barrs kog med in slag av björk.
Man byg gnad upp förd 1916 med två lä gen he ter. 3 rum, 2 kök, hall, elsljus.
Stall, loge, la du gård, tvätt stu ga upp för da på 1800-ta let. 1 häst, 2 kor, 1
ung djur, 2 svin. Går den lig ger 1 km från buss håll plats.
Nu va ran de äga ren, lant bru ka ren Karl Oscar An ders son född 1855 i Väs -
ter ha ninge för sam ling, köp te fas tig he ten 1947.

Ek bo da, Her ne vi 6:6, Bro, så som eg na hem met såg ut 1945. Nu finns en till byg gnad.
Are al: To tal 15 ha, dä rav 10,5 åker, 4,5 skog. Tax e rings vär de 16.300 kr, dä rav jord
15.600, skog 700.
Mull rik mo rän på mo rän mo. Skogs bes tån det är gran- o. talls kog.
Man byg gnad av trä upp förd 1933. 1 vån ing o. man sard vå ning. 2 lä gen het 2 rum, 2
kök. Elsljus, vat ten o. av lopp. Stall, la du gård o. loge av trä, upp förd 1936. 2 häs tar, 6
kor, 2 ung djur, 3 svin. Går den lig ger 1 km från järn väg sta tion. Går den har var it i släk -
tens ägo se dan 1797. Nu va ran de äga ren, fru Anna L. Lund vall f. 1909 köp te den 1937.

Häradsbro i Kvarn nibble, Hå tu na.
Are al: To talt 22 ha, dä rav 16 åker, 6 skog. Tax e rings vär de för jord en 15.700 kr,
sko gen 800 kr. Jord art: Mull hal tig lera, barrs kog. 
Man byg gnad av trä, upp förd på 1927. Moderniserad 1934. En vån ing och man -
sard vå ning, 2 lä gen he ter, 3 rum, 2 kök. Cen tral vär me, var mvat ten, elsljus samt
vat ten och avlopp. Stall, la du gård, loge, vagn sli der och ma ga sin upp för da 1923. 2 
häst, 6 kor, 2 ung djur, 1 svin, 130 höns. Två km till buss håll plats, 7 km till
järnväg.
Går den kom i släk tens ägo för ca 100 år se dan ge nom nu va ran de äga rens mor far.
1922 till träd de nu va ran de äga ren ef ter sin fa ders sterb hus.
Nu va ran de äga ren köp te går den 1922 från Hå tu na holm. Äga re, lant bru ka re Evert 
Gust.Wil li am Pers son född 1900 i Hå tu na.

Text och bil der till de fyra fas tig he ter som re do vi sas på upp sla get är häm ta de ur
bo kver ket "Sve ri ges be byg gel se, to pog ra fisk be skriv ning över Sve ri ges stä der och
lands bygd, del V", som ut gavs 1947. Brutet tak, så kallat mansardtak, var mycket
vanligt i våra trakter men som synes inte regel.


