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Stadens egnahemsträdgårdar 1905-1936
Anna Jakobsson
Det övergripande målet för forskningsprojektet Kunskap om
trädgårdens roll inom egnahemsrörelsen i Sverige 1905-1936
och dess tillämpning i diskussionen kring hållbar utveckling
och välmående i dagens städer är att bredda kunskapen om
trädgården och dess roll inom egnahemsrörelsen i Sverige.

Omslagsbild till boken
Egnahemsträdgården av
Gustaf Lind, utgiven 1933.

För att få ett ökat bostadsbyggande instiftades statliga egnahemslån i Sverige 1904/5. Lånen möjliggjorde markköp i städernas
utkanter för att antingen skapa ett mindre jordbruk eller en bostad
med trädgård enligt givna modeller. Argumenten var att ett eget
hem skulle förbättra självkänslan och hälsan hos befolkningen,
samtidigt som det skulle säkra en viss självhushållning. Beviljandet av egnahemslån var som störst under de första 10 åren, då en
omfattande byggnation av egnahemsområden gjordes runt om i
Sverige. År 1936 tillsattes en statsutredning kring egnahem och
författarna till den var kritiska till att organisationen medgav att
nya småbruk bildades trots att de inte kunde bli självförsörjande.
Detta ledde i förlängningen till att egnahemslånen upphörde 1948.
Egnahemsträdgårdarna har därefter i många fall styckats upp och
bebyggts allteftersom odlingen har upphört.
Projektet genomförs som en postdok-studie december 2013–
december 2015 vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på Alnarp, SLU, och vid Institutionen för
kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds Universitet. Även
Länsstyrelsen i Skåne och Nätverket för det gröna kulturarvet (del
av Hållbar Utveckling Skåne) utgör diskussionspartners i projektet.
Studien tar sig an att analysera trädgårdens roll inom egnahemsrörelsen, och även i den svenska stadens utveckling, från 1905
när egnahemslånen instiftades och fram till 1936 när de började
utredas och mängden lån avtog. En sådan studie av egnahemsträdgården har inte har gjorts i Sverige tidigare. I studien ingår en
analys av litteratur och arkivmaterial om egnahemsträdgården och
en diskussion av resultaten ur olika teoretiska perspektiv som kan
kallas för ett multidisciplinärt angreppssätt. Ett antal exempel på
egnahemsområden kommer ingå i studien.
För att ge ett så brett perspektiv på egnahemsträdgården som
möjligt kommer projektet vara ämnesövergripande. De olika forskningsämnena och -teorierna som tillämpas kommer framför allt
att vara landskapsarkitekturteori, trädgårdshistoria och kulturgeografi. Ett förväntat resultat är en utveckling av metoder för att
studera trädgårdar historiskt. Ytterligare ett förväntat resultat är att
bidra till en diskussion kring hur kunskap om egnahemsträdgården
i historien kan användas som en resurs för en samtida och framtida
utveckling av staden, dess grönska och dess invånares välmående.

Forskningsnytt

Syftena är att bidra till diskussionen kring hållbar stadsutveckling
och människors välmående i staden, men även att diskutera användningen av historisk kunskap om stadsodling i en nutida stadskontext. Sammanfattningsvis innebär projektet en kunskapsutveckling
kring redan genomförda studier kring egnahem samtidigt som det
förmedlar en förståelse och ett medvetandegörande av egnahemsträdgårdens roll och värden. Dessa värden kommer utgöra basen
för en diskussion inom projektet som handlar om välmående och
hållbar utveckling i dagens svenska städer.

Mål
• att bidra till diskussionen om hållbar utveckling och människans
välmående i staden genom kunskap om historien och utvecklingen av trädgården vid ”egnahem”
• att diskutera tillämpningen av kunskap om stadsodlingens
historia i dagens stadsplanering
• att bidra till den pågående förtätningsdebatten och till debatten
om ett ökat behov av stadsodling
• att diskutera behållningen i att hantera både materiella och im
materiella värden i forskningen och utvecklingen av bostadsom
råden i, och i angränsning till, staden, till exempel det materiella
värdet i byggnader och grönsaker och de immateriella värdena
välmående, historia och identitet
Exempel på innehåll/studier i projektet
• Egnahem (med trädgårdarna) som en del i städernas utveckling
• Växtmaterialet och det som odlades (i samarbete med POM,
Programmet för odlad mångfald)
• Litteratur- och arkivstudier (allmänt och specifikt) samt fall
studier (en eller flera)
Förväntade resultat
• en utveckling av metoder för att studera trädgårdar historiskt
• att bidra till ökad kunskap om egnahemsträdgården, dess växter
och utformning
• diskutera hur kunskapen kan användas som en resurs för en
samtida och framtida utveckling av staden, dess grönska och dess
invånares välmående.
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