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Höganäsbolagets hus nr 35
Att bygga hus under 2.a världskriget

Stawfordska Sällskapet
Lars Dahlbom



Höganäs-Billesholms Aktiebolag

Nybyggnad å tomt 12, 13, 14, 15
i Kv Columbus, Höganäs

Året är1943. Världskriget rasar vidare med en rad händelser som förebådar Tysklands fall. Tyskarna 
kapitulerar i Stalingrad, Hamburg utsätts för intensiva bombningar, de allierade landstiger på Sicilien och 
Mussolini störtas. 

Här hemma går industrin på högvarv och det förutses högkonjunktur för svenska varor efter kriget. 
Det gäller alltså för företagen att se om sitt hus och då inte minst på tjänstemannasidan. I Höganäs är 
bostadsbristen ett problem för Höganäsbolaget, dåvarande Höganäs-Billesholms Aktiebolag. Det finns alltså 
alla skäl till att förbättra bostadssituationen i Höganäs och eftersom Höganäs Stad i stora delar är synonymt 
med Höganäsbolaget tar Bolaget initiativ till byggandet av bl. a. ett radhus för tio tjänstemannafamiljer i 
kvarteret Columbus.

Bygget genomförs under en period då tillgång till byggvaror och arbetskraft är starkt begränsade 
beroende dels på försvarets enorma behov av betong, stål mm och dels på den starkt reducerade importen. 
Det kan därför vara av intresse att studera hur ett sådant relativt stort projekt som det här aktuella 
genomfördes.

I rapporten visas flertalet av de dokument som återfunnits i Höganäsbolagets arkiv. Eftersom läsbarheten 
hos flera av ritningarna har reducerats p g a blekning, finns ett antal nyritade dokument baserade på de gamla 
ritningarna. Övriga dokument, mestadels bestående av brev, offerter, ansökningar, specifikationer mm, har 
skannats in och publicerats som de hittades.

Höganäs i juni 2010
Stawfordska Sällskapet
Lars Dahlbom



Ur protokollet från styrelsens för Högansä-Billeshols Aktiebolag sammanträde den 27 maj 1943 kan 
läsas:

V.D. lämnade en ingående redogörelse för förhållandena på bostadsmarknaden vid bolagets samtliga 
verk. Det konstaterades därvid att en mycket stor brist på arbetarebostäder råder överhuvudtaget men 
särskilt i Höganäs. Åtskilliga förslag hava dryftats och prövats för att avhjälpa denna brist och därvid har 
framkommit såsom enda riktiga väg att subventionera bostadsbygget.

V.D. föreslog nu, att sådan subventionering skulle medgivas, men att denna skulle ställas i relation till de 
bidrag, som arbetarna kunna erhålla från Höganäs stad och resp. kommuner.

Styrelsen medgav V.D. rätt att förhandla med Höganäs Stad och övriga kommuner angående dylik 
subventionsverksamhet och anslog för detta ändamål ett belopp av maximalt Kr. 250.000. 

Fram till det här beslutet hade det varit naturligt för Bolaget att i sitt sociala ansvar även  inbegripa ett 
ansvar för att förse sina anställda med bostäder. Detta framgår tydligt av en rapport som presenterades vid 
ett styrelsemöte den 26 okt 1940. Vid detta möte noterades att Bolagets totala innehav av lägenheter uppgick 
till 794 st, varav 185 st i Höganäs. Beslutet den 27 maj 1943 innebar en kursändring; i stället för att själv 
tillhandahålla bostäder ville bolaget succesivt överföra detta ansvar till det allmänna, en ordning som vi väl 
idag inte ifrågasätter.

Ett av de sist byggda husen före kursändringen är det hus som numera har adressen Långgatan 19. 
Beslutet om denna byggnation kom den 12 mars 1943 För ändamålet avsattes 325 000 kr.

Vi den här tiden fanns en stor brist på byggmaterial såsom tegel, stål, betong men också arbetskraft var 
en bristvara p g a det pågående världskriget. Dels var importen starkt begränsad, dels drog de pågående 
försvarsarbetena till sig en avsevärd del av tillgängligt byggmaterial. De pågående försvarsarbetena i 
kombination med omfattande beredskapsinkallelser reducerade starkt tillgången på arbetskraft till den 
civila marknaden. I syfte att styra de tillgängliga resurserna rättvist och till största möjliga effektivitet hade 
staten utvecklat ett omfattande styrsystem, som arbetade med flera typer av verktyg; från de personliga 
ransoneringskorten till licenser för stora resursförbrukare. 

Det var alltså under de här förhållandena som hus nr 35, som var Bolagets officiella beteckning på det 
aktuella huset, byggdes. 

Hus nr 35 består av 10 st lägenheter och betecknades som tjänstebostäder för tjänstemän byggt som 
radhus i två våningar. Huset höll hög standard. Bl a installerades kylskåp som standardutrustning.

Huset ritades av Joel Elgström i en utpräglad funkisstil. Joel Elgstöm var arkitekt och byggmästare 
och flitigt utnyttjad under den här tiden. Som en kuriositet kan nännas att han har ritat Höganäsbolagets 
vattentorn. 

Huset har uppmärksammats vid flera tillfällen för sin rena, tidstypiska stil, bl a i boken Arkitektguide 
Skåne (Byggförlaget 2000) och i Helsingborgs Dagblads reportage 990207 om ”Byggen som står sig”



Dokumenten

De dokument som återfunnits i Höganäsbolagets arkiv består av ritningar och skrivelser såsom offerter, 
beställningar, ansökningar mm. Ritningarna är överlag svårlästa p. g. a. blekning, medan övriga dokument är 
merendels i gott skick. En del ritningar som berör husets utformning har nyritats för bättre läsbarhet.

Angelägenhetsprövning
Den 24 mars 1943 ansöker Bolaget om angelägenhetsprövning hos Länsarbetsnämnden för ”ett bostadshus 
inom kvarteret Columbus i Höganäs, inrymmande 10 tjänstemannabostäder”.  
Angelägenhetsgraden skall, enligt Bolaget, bedömas efter den bostadsbrist som råder i Höganäs.
Förutom fysiska specifikationer på byggnaden uppges vilka resurser i form av byggnadsmaterial och 
arbetstimmar, som kommer att erfordras. Av redovisningen framgår att man bedömer antalets mandagar för 
byggnationen till 1660.
Sid 6-7

Dem 6 april 1943 önskar Statens Byggnadslånebyrå, dit ansökan remitterats, kompletterande uppgifter ang 
tegelbehovet, eftersom tegel är en bristvara. Ansökan krävs trots att Bolaget själv producerar tegel. Den 8 
april skickar Bolaget svar och bifogar ritningar på huset. I svaret framgår att inflyttningsdag är satt till den 1 
okt 1943. 
Sid 8-9

Järnåtgång
Den 12 april meddelar Bolaget Byggnadslånebyrån att en omräkning av järnåtgången har utförts av Hjalmar 
Elgström & Co (byggnadsentreprenör för huset). Härvid har en reducering från 50 ton till 16,5 ton uppnåtts. 
Beräkningen bifogas.
Sid 10-11

Den 15 april 1943 kommer svar från Statens Arbetsmarknadskommission på angelägenhetsansökan. 
Ansökan har remitterats till Statens Byggnadslånebyrå. I svaret har bifogats svaret från Byggnadslånebyrån 
(se nedan). Reducering av järnåtgången krävs före beslut.
Sid 12

Av bilagan framgår att den ursprungliga järnåtgången beräknats till 50 ton. Denna åtgång har reducerats till 
16,5 ton. Byggnadslånebyrån är dock inte imponerad utan kräver en ytterligare reducering med ca 60%. 
Sid 13

Bolaget har i ett svar till Byggnadslånebyrån (ej påträffat) menat att den kraftiga reduceringen av 
järnåtgången kräver utbyte av källarens betongbjälklag till ett bjälklag av trä. Svar på detta kommer 
från Byggnadslånebyrån den 3 maj 1943. I detta svar menar man att det är fullt möjligt att bygga 
ett betongbjälklag med en järnåtgång av 6,5 ton, inklusive skyddsrumsväggar. Man önskar få in 
bjälklagsritningar och ber Bolaget räkna om behovet.
Sid 14-15

Bolagets svar avsänds den 10 maj 1943. I detta svar redovisar Bolaget vissa förslag till ändringar samt att 
hela konstruktionen överlämnats till lektor Gustaf Winberg i Malmö för förnyad beräkning.
Sid 16

Lektor Gustaf Winbergs svar är daterat den 17 maj 1943 och i detta beräknar han järnåtgången till 5700 kg.
Sid 17-18



Winbergs förslag skickas till Byggnadsbyrån den 19 maj 1943.
Sid 19

Den 4 juni kommer det efterlängtade beskedet från Statens Arbetsmarknadskommission att byggnationen 
har förklarats som företrädesberättigat. Anställandet av arbetskraft är begränsad till det uppgivna behovet 
och endast via den offentliga arbetsförmedlingen eller med dess medgivande. Bolaget får också i viss mån 
anställa personer under 50 år.
Sid 20

Arbetsmarknadskommissionens beslut skickas till Länsarbetsnämnden i Malmöhus län den 7 juni 1943
Sid 21

Parallellt med hanteringen av järnåtgången drevs frågan om behovet av värmeledningsradiatorer enl 
följande:

Den 7 maj 1943 meddelar Bolaget Statens Industrikommission att beställda radiatorer inte kan levereras 
förrän tidigast till årsskiftet p. g. a. brist på järn. En lösning på detta problem är att Bolaget själv ordnar 
fram behövlig mängd järn. Man ber därför Industrikommissionen om hjälp att få fram järn enl en bifogad 
specifikation.
Brevet visar upp en vacker språkbehandling med en stilistisk utformning som klart speglar tiden för dess 
tillkomst.
Sid 22-23

Den 15 maj svarar bolaget på ett brev från Industrikommissionen som ej återfunnits. I Bolagets brev 
redovisas detaljer angående behovet av radiatorerna.
Sid 24

Från Industrikommissionen har också inkommit deras meddelande ang ”beslag å och reglering av handeln 
med radiatorer och värmeelement”. Ur meddelandet framgår att alla radiatorer, inkl råvaror, beslagtogs 
natten mellan den 2.de och 3.dje juni 1943. De beslagtagna radiatorerna fick därefter endast levereras och 
uppsättas efter Industrikommissionens beslut. 
Sid 25-30

Den 18 juni 1943 ansöker Bolaget om licens för plåt till radiatorerna på ett formulär från 
Industrikommissionen. 
Sid Sid 31-32

Industrikommissionen återkommer med ett frågeformulär som Bolaget returnerar besvarat den 27 september. 
Av detta framgår att byggnadsarbetet påbörjades den 5 maj 1943 och beräknas vara avslutat i mars 1944 med 
inflyttning den 1 april 1944. I angelägenhetsprövningen angavs inflyttningsdag till den 1 oktober 1943.
Sid 33

Med detta frågeformulär avslutas turerna runt järnleveranserna.



Materialbrist

Den rådande bristen på bl a järn medförde ett speciellt omfattande administrativ 
verksamhet. På de följande sidorna har alla dokument som berör denna aktivitet 
samlats och presenteras i tidsordning.



























































Övriga dokument

Övriga dokument rörande byggnationen redovisas i det följande. Dokumenten visas 
i tidsordningenl innehållsförteckningen. En del ritningar är svårlästa p. g. a. blekning 
och har därför nyritats. Den nyritade ritningen har placerats i slutet av listan.



Övriga handlingar

Sida Daterat Innehåll
37 430218 Till N Brül. Förslag till bättre ljudisolering mellan lägenheterna önskas
38 430219 Svar från Brül ang bättre ljudisolering mellan lägenheterna.
39-49 430224 Arbetsbeskrivning omfattande allt arbete exkl värme & sanitär, el, vatten & 

avlopp samt måleriarbeten.
50 Beräkning av fall i avloppsledningar 1
51 Beräkning av fal li avloppsledningar 2
52 430225 Kostnadsberäkning. Skrivet på rutat anteckningspapper med blyerts. 

318.500 kr
53 430315 Ansökan till Byggnadsnämnden
54 430408 Protokoll från Byggnadsnämnden
55 430407 Styrelsens beslut att bygga huset
56 4303 Offert gällande byggnationen från Hjalm. Elgström & Co. 217 000 kr.
57 430320 Offert gällande byggnationen från N M Eriksson. 253 900 kr
58 430320 Reservationer för bl. a. problem med materialleveranser från N M Eriksson
59 430320 Offert gällande byggnationen från Bröderna Lundblad. 270 000 kr
60 430322 Offert gällande byggnationen från Teoder Åhman. 239 200
61 430323 Offert gällande byggnationen från Haraldsson & Andersson. 245 000 kr
62 430330 Bolaget bekräftar beställning av huset hos Hjalmar Elgström
63-74 430406 Anvisning för värme och sanitet
75 430421 Följebrev för offertinordran värme & Sanitet
76 430414 Omräkning av radiator i kök
77 430430 Rekvisition för radiatorer
78 430430 Spec av radiatorbehov. Bil till rekvisition
79 430508 Offert gällande VVS. G A Johansson. 53 700 kr + 2 750 kr
80 430510 Offert gällande VVS. Carl Edvards eftr. 54 800 + 2 780 kr
81-83 430510 Offert gällande VVS. Ahlberg & Bengtsson .52 850 + 2 490
84 430512 Offert gällande VVS. Österberg & Bengtsson. 45 104 + 2 314
85 430514 Avvisande av offert rörande VVS.
86 430517 Antagande av offert från Österberg & Bengtsson ang VVS
87 440114 Besiktningsutlåtande VVS.
88 430429 Beskrivning å måleriarbetet
89 430224 Offert gällande måleriarbete från Ahlberg. 12 000 kr.
90 430628 Offert gällande måleriarbetet från A Svensson. 12 100 kr
91 430807 Offert gällande måleriarbetet från Julius Ahlberg. 11 060 kr
92 430518 Komplettering av el-arbete
93 430707 Beställning av elarbeten. Elkompaniet
94 430512 Faktura. Hjalm Elgström. Inhängnad för skydd av rosor.
95 431123 Faktura. Hjalm Elgström. Kylskåpsmontering
96 431109 Offert gällande plattgången. Hjalm Elgström. 
97-98 431110 Offert gällande plattgången. Västergötlands Förenade Kalkindustrier
99 431209 Offert gällande plattgången. Hjalm Elgström.
100 431210 Komplettering till offert 431209. Hjalm Elgström
101 431229 Beställning av plattgången av Hjalm Elgström
102 431229 Beställning av plattgången av Hjalm Elgström. Kontrolldokument
103 431229 Komplettering till offert 431209. Hjalm Elgström
104 440107 Ändring av beställning av plattgången
105 440108 Ändring av beställning av plattgången. Kopia
106 440617 Överenskommelse med Hjalm Elgström om plattgång
107 440619 Bekräftelse av överenskommelse med Hjalm Elgström ang plattgång



108-113 431122 Förslag till växter. Victor Anjou
114 440107 Rekvisition av växter. 
115 440207 Anhållan om kostnadsförslag för växter
116 440221 Beställning av växter med bilaga
117 440218 Bilaga till beställning av växter (440221)
118 430320 Rekvisition av rostfri utrustning för köken.
119 430514 Beslut om att kylskåp monteras.
120 430616 Beställning av kylskåp
121 430916 Beställning av espangjoletter för fönster
122 431116 Beställning av städskåp och gardinstänger
123 430407 Anslagsuppföljning
124 430714 Delbetalning till Hjalm Elgström
125 430831 Delbetalning till Hjalm Elgström
126 431009 Delbetalning till Hjalm Elgström
127 431110 Delbetalning till Hjalm Elgström
128 440121 Delbetalning till Hjalm Elgström
129 440330 Delbetalning till Hjalm Elgström
130 440623 Delbetalning till Hjalm Elgström
131 440531 Slutbetalning till Hjalm Elgström. Sid 1
132 440531 Slutbetalning till Hjalm Elgström. Sid 2
133 440805 Faktura fr Hjalm Elgström för tilläggsarbeten
134 430731 Delbetalning till Österberg & Bengtsson
135 431103 Delbetalning till Österberg & Bengtsson
136 440125 Slutbetalning till Österberg & Bengtsson
137 430918 Delbetalning till Elkompaniet
138 440207 Delbetalning till Målarmästare Julius Ahlberg
139 430200 Ritning. Västfasad och källarplan
140 430200 Ritning. Fasader
141 430200 Perspektivskiss och tomtlayout
142 430202 Planritning. Källare, plan 1 och plan 2
143 430202 Planritning. Plan 1 och 2
144 430408 Godkänd planritning. Källare, plan 1 och 2
145 431011 Ritning skyddsrum
146 431100 Ritning. Trädgårdsanläggning
147 431100 Ritning. Altaner och gräsfrö
148 Ritning. Ändring av stadsplan
149 430519 Ritning. Bjälklag över vån 2
150 Ny ritning. Bjälklag över bottenvåning
151 Ny ritning. Bjälklag över andra våningen
152 Ny ritning. Fasader. Väst och öst
153 Ny ritning. Fasader. Norr o syd. Skärning
154 Ny ritning. Takstol
155 Ny ritning. Tomt
156 470521 Tvättstugeregler 1
157 Tvättstugeregler 2

Med de två tvättstugereglerna, förövrigt ett problemkomplex som mänskligheten inte verkar 
kunna komma att lösa, är listan av tillgänglig dokumentation komplett. Det finns ytterligare några 
dokument av typ broschyrer på värmepannor och liknande. Det finns också en del dokument 
rörande den fortsatta verksamheten i huset men dessa ingår inte i byggnadsskedet.




















































































































































































































































