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Förord

Ända från starten av Höganäsbolagets (HB.s) verksamhet (1796) sågs en nyttighet i att kunna erbjuda 
företagets anställda bostad. I början av verksamheten fanns inga disponibla bostäder i närheten av bolagets 
verksamhetsområde. Det som fanns var ett fiskeläge och en del byar med inriktning på lantbruk. Det blev 
därför en av företagets uppgifter att bygga upp ett fungerande samhälle med tillhörande infrastruktur. 
Fastighetsinnehavet ökade ständigt och var på 40-talet betydande. Kravet på att fastighetsägare, i samband 
med 2:a världskriget, skulle förse sina hyresgäster med skyddsrum i skälig omfattning medförde en 
omfattande verksamhet för HB. Byråkratin inom stat, länsstyrelse och kommun var väl utbyggd och ett antal 
beslutsfattare skulle förses med ansökningar, svaromål och andra skrivelser.
Vid 2:a världskrigets utbrott fanns ett antal instanser med uppgift att styra byggnationen av skyddsrum.
Högsta ledningen för det civila luftskyddet låg hos socialdepartementet. För hantering av de specifika frågor 
som hade med detta verksamhetsområde att göra inrättades Luftskyddsbyrån inom departementet.
Luftskyddsinspektionen inrättades 1937 med stöd av luftskyddslagen, som börjat gälla samma år. Det var 
den ökade risken för anfall från luften som utgjorde bakgrunden till den nya lagen. Luftskyddsinspektionen 
skulle utöva den centrala ledningen och övervakningen av luftskyddet inom landet. Luftskyddsinspektionen 
var en del av civilförsvaret och avsåg icke-§militära åtgärder i syfte att försvåra anfall från luften.1944 
uppgick Luftskyddsinspektionen i den då nybildade civilförsvarsstyrelsen som senare blev Statens 
Räddningsverk.
Resp Länsstyrelse hade ansvar för bl a inrättandet av skyddsrum inom sitt distrikt och hade i sin tur indelat 
detta distrikt i ett antal luftskyddsområden med  luftskyddschefer som ansvariga tjänstemän.
Lokalt inrättades även Luftskyddsnämnder vars uppgift var att tillvarata kommunens intressen i frågor 
gällande det civila luftskyddet.

Materialet ger en tidsbild som karaktäriseras av bl a en starkt underdånig ton mot ”överheten” men också 
”överhetens” snabba reaktioner med mycket korta svarstider. Detta gäller inte minst brevväxlingen med 
Länsstyrelsen.

Den första noteringen i HBs arkiv är daterat den 22 febr 1940 och består av en 9-sidig plan för anläggande 
av skyddsrum. 

En del av ritningarna har med åren blivit ganska urblekta och denna utblekning kommer givetvis att fortsätta 
varför det känns angeläget att kopiera dem i det skick de har idag även om läsbarheten skulle kunna vara 
bättre.
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Sammanfattning av materialet

400223 Plan för inrättande av skyddsrum
Luftskyddsbyrån krävde att varje fastighetsägare inventerade behovet av skyddsrum för sitt 
fastighetsbestånd. För HB innebar detta att företaget måste upprätta en sådan plan omfattande behovet av 
skyddsrum, placering och täckningsområde för resp rum. I samtliga fall har man använt standardiserade 
ritningar för ”normalskyddsrum”. 
Planen inlämnades den 23/2 1940 och bestod av 9 delplaner, var och en omfattande en friliggande 
skyddsrumsbyggnad innehållande 2 till 4 rum. Följande delplaner inlämnades:

Placering Täckningsområde Platser
Ej namngiven gata L:a Rydsgatan 1-8 132
Väsbygatan, Kv Orren Väsbygatan 23, 10, 4, 8, 12, Prins Carlsgatan 6, 

8, 10, Lantmannagatan 3, 5, Vattugatan 1, 
136

Kv Villervallan Villervallan 130
Kv Kärnan Villervallan o Kullagatan 45, 47 136
Långgatan (Långaröd nr 5) Allégatan 16-26, Långgatan 2, 4, 6, Tivoligatan 

4, Frejgatan 2
136

Långgatan (Långaröd nr 5) Villagatan 4, Långgatan 8, 12, 16,14 o 5, 
Rundelsgatan 18, Tivoligatan 23, Petersgatan 6.

136

Hörnet Ruuthseplanaden-
Polhemsgatan

Ruuthsesplanaden 2, 6, Allégatan 2, Storgatan 
4, 8,16 Polhemsgatan 1,2,3,4

94

Strandgatan, kv Tärnan Strandgatan 45-53, 31 94
Storgatan 37 V:a Parkgatan, Storgatan 25, 37, 39 

Borgaregatan 3, 4
68

Utöver dessa skyddsrum tillkom liknande för  bl a Nyvång och Sch Malmros. 

400223 Beräkningar till luftskyddsrum enligt ritning 10297

Beräkningen omfattar alla de i konstruktionen ingående byggelement som valv, armeringar, stödarmeringar, 
balkar, pelare och basplatta. Eftersom skyddsrummen redan vid projekteringen förbereddes för en civil 
tillvaro efter kriget som garage, var vissa delar uppbyggda med tegel. Dimensioneringen var beräknad så att 
dessa tegelmurar kunde avlägsnas utan att hållfastheten blev lidande.
Till beräkningarna finns en handritad skiss på mm-papper.
Ritning 10297 visar layouten till HB:s normalskyddsrum med 4 rum och med plats för totalt 136 personer.

400223 Ritning: 10297 Luftskyddsrum

Ritningen är framställd av Höganäs-Billesholms Aktiebolag och är en komplett konstruktionsritning av 
ett normalskyddsrum med 4 rum. Yttermåtten är ca 15 m x 7 m och med invändig höjd som lägst 2,2 m. 
De båda mellersta rummen är 6,5 x 3,5 = 22,75 m2 och  avsedda för 45 personer vardera. I de båda yttre 
rummen finns ingångar med invändiga gasslussar (1,7 x 3,2 m2) samt 2 st torrklossetter ( 2 st 1,0 x 1,2 m2). 
Detta reducerar golvytan i skyddsrumsdelen till 14,91 m2 och ger skydd för vardera 23 personer.
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400223 Ritning: 10321 Normalskyddsrum typ I, III, X, XI, XII, XV, XVI

Här redovisas varianter på normalskyddsrum enl ritning 10297. Av de olika varianterna byggdes av typ I ett 
i Gunnarstorp och ett i Skromberga. Av typ III vardera ett i Bjuv, Hyllinge och Höganäs. Av typ X två st i 
Bjuv. Av typ XI ett i Bjuv. Av typ XII ett i Bjuv. Av typ XV tre i Nyvång och ett i Höganäs. Av typ XVI ett i 
Gunnarstorp och ett i Höganäs.

400224 Beskrivning å uppförande av skyddsrum i enlighet med ritning nr 10297

Dokumentet är en ganska översiktlig specifikation inför kommande offerthanteringar. Ritning nr 10297 är 
det mest styrande dokumentet för detta arbete.
Företaget vill ha pris på skyddsrum med 4, 3 resp 2 rum förlagda i markplan resp 1 meter nersänkta.
I ett av de 3 likalydande beskrivningarna finns tillagt med blyerts bl a anvisningar hur ingångarna skall bli 
åtkomliga då byggnaden placeras 1 m under marknivå.

Tilldelning av luftskyddrum

Dokumentet består av en handskriven uppställning av hur skyddsrummens kapacitet skulle fördelas på 
bolagets hus.

Offerter rörande byggnation av luftskyddsrum

Offerter inkom enl följande:
26 jan 1940. Hjalm. Elgström & Co
4 mars 1940   Haraldsson & Andersson

Markplan 1 m under markplan
Företag 4 rum 3 rum 2 rum 4 rum 3 rum 2 rum

Hjalm. Elgström & C:o 6 950 kr 5 250 kr 3 900 kr 6 750 kr 5050 kr 3 800 kr
Haraldsson & Andersson 6 850 kr 5 440 kr 3 725 kr 6 950 kr

Till offerten från Haraldsson & Andersson tillkommer ca 1000 kr för dörrar och ventiler. 
Luftreningsaggregat, med vevdrift, kostar 590 kr st.

400417 Entreprenadkontrakt mellan Höganäs-Billesholms AB och Hjalm Elgström & Co. 2 
kontrakt

Kontrakt nr 1 avser byggandet av 5 st luftskyddsrum enl ritning nr 10297 med bifogad beskrivning.
Byggnationen omfattar skyddsrum i kvarteren Lampan (1 meter ner), Orren (i markplan), 2 st i Långaröd 53 
(1 meter ner) samt på Brorsbacke Vestra (markplan). 
På Brorsbacke uppförs skyddsrummet med 2 rum, de övriga innehåller 4 rum.

Kontrakt nr 2 avser byggandet av 4 st luftskyddsrum enl ritning nr 10297 med bifogad beskrivning. 
Byggnationen omfattar skyddsrum i kvarteren Svea (i markplan), Villervallan (i markplan), Kärnan (1 meter 
ner), Tärnan (1 meter ner).
Svea och Tärnan byggs med vardera 2 rum medan de båda övriga har 4 rum.

Till kontrakten har bifogats de handskrivna anteckningarna ang utformning av ingångsdörrarna som 
omnämnts tidigare.
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I båda kontrakten stipuleras att arbetet skulle påbörjas omedelbart och vara färdigt för slutbesiktning 6 
veckor senare. Straffavgiften var bestämd till 10 kr per dag och byggnad. Garantitiden var 1 år.

400420 Beställning av uppförande av skyddsrum i Höganäs.

HB beställer här uppförande av 5 st skyddsrum enl anbud av den 26 febr 1940 från Byggnadsfirman 
Hjalmar Elgström & Co samt 4 st skyddsrum enl anbud av den 4 mars från Byggnadsfirman Haraldsson & 
Andersson.
I beställningen till Hjalmar Elgström & Co noteras att 15 000 kr har avbetalats den 7/6 1940.

400301 Offert från Skånska Cementgjuteriet

Offerten omfattar rör och tillbehör som gas- och splittersäkra dörrar, övertrycksventil, luftreningsaggregat 
mm för rörskyddsrum. Dessa skyddsrum är godkända av Luftskyddsinspektionen, Stockholm vilket noteras 
särskilt.
Till offerten bifogas 2 st ritningar.

400508 Förteckning å fastigheter för vilka skyddsrum skall anordnas.

Förteckningen hänvisar till Länsstyrelsens förordning av den 26 april 1940. 
Inledningsvis noterar man att byggnation av 9 skyddsrum pågår och att dessa täcker platsbehovet för de hus 
som faller under den refererade anvisningen. De aktuella fastigheterna uppräknas därefter med anslutande 
skyddsrumsnummer.
Till förteckningen har bifogats en beskrivning av skyddsrum under byggnation samt en plankarta.

400517 Vördsam anhållan om befrielse från byggande av skyddsrum

Skrivelsen avser 5 hus. Husen ligger inte i den tätare bebyggda delen av staden. Skälet till att man vill ha 
befrielse är att byggandet av skyddsrum i dessa hus, som är gamla och av svag konstruktion, skulle bli 
oskäligt kostsam.
Luftskyddschefen för Höganäs luftskyddsområde har yttrat sej till Bolagets förmån. Han menar också att i 
de berörda husen bor flera gamla människor som kommer att evakueras vid fara för luftangrepp.
Länsstyrelsens svar finns direkt på dokumentet. Länsstyrelsen påpekar att det inte är nödvändigt med 
skyddsrum i husen utan det är möjligt att anordna sådana friliggande, t ex rörskyddsrum. Bolaget anmodas 
inkomma med en utredning i frågan innan beslut kan tas.

400608 Utredning betr anordnandet av skyddsrum.

Utredningen omfattar de fem hus som bolaget vill ha befrielse från byggnation av skyddsrum. Utredningen 
visar att kostnaderna för skyddsrumsbyggnation med normalskyddsrum, skulle uppgå till mellan 104 och 
164 kr/person för skyddsrum anordnade fristående medan i ett av husen, där skyddsrummet måste byggas in 
i källaren, uppgår kostnaden till 230 kr/person.
Handskrivet har noterats att utredningen omräknats med rörskyddsrum och att denna omräkning blev färdig 
den 5/8.

400615 Fullföljan av ansökan till Länsstyrelsen ang befrielse från byggandet av 
skyddsrummen

Inlagan är en följd av Landsfiskalen Folke Magnussons och Försvarsassistenten Otto Bromans yttrande på 
föreg ansökan. Till inlagan har bifogats utredningen beträffande anordnandet av skyddsrum av den 400608. 
Totalkostnaden för skyddsrummen antas uppgå till ca 25 000 kr varför man anser att det finns skäl för 
befrielse enl § 14 i lagen den 1 mars 1940 om skyldighet för ägare av fastighet att anordna skyddsrum.
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400622 Svar från Länsstyrelsen på ansökan av den 400615

Det konstateras att luftskyddschefen i Höganäs efter det förnyade yttrandet från HB avstyrkt bifall med 
motiveringen att skyddsrum kan utföras fristående som rörskyddsrum, vilket skulle ge en ungefärlig kostnad 
av 80 kr per skyddad person. Länsstyrelsen avslår ansökan.

400705 Offert från Haraldsson & Andersson ang byggandet av luftskyddsrum

Offerten omfattar byggandet av normalskyddsrum med 4, 3 resp 2 rum enligt ritning 10297. Kostnaden 
uppgår till 8 125, 6 430 resp 4 470 kr.

400807 Utredning ang kostnader för anordnande av rörskyddsrum.

Dokumentet redovisar den av Hjalm. Elgström & Co genomförda utredningen av kostnader för anordnande 
av rörskyddsrum för de 5 fastigheter man ansökt om befrielse för. Totala beloppet uppgår till drygt 14 000 
kr.
Handskrivet finns antecknat kostnad per skyddad person enl följande: 114, 84, 73, 134 resp 120 kr

400814 Svar till Länsstyrelsen med anledning av deras avslag. 

Svaret till Länstyrelsen ang avslaget innehåller utredningen av den 400807 ang kostnader för rörskyddsrum. 
Bolaget bedömer att antalet cementringar är för få vilket innebär att kostnaden kommer att stiga med 
ytterligare ca 10 kr per skyddad person. Man bedömer att tre av de aktuella skyddsrummen kommer att bli 
avsevärt dyrare än de 80 kr (motsvarande ca 1100 kr 2009) som bedöms som normalkostnad.
Bolaget anhåller om befrielse för byggandet av de tre rummen med högst kostnad.

400911 Svar från Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen medger befrielse från att förse de tre dyraste skyddsrummen med anordningar för skydd mot 
giftgaser.

400918 Ansökan om byggnadstillstånd för 9 st skyddsrum.

Ansökan om byggnadstillstånd består av 8 st inlagor . Till inlagorna har bifogats detaljerade ritningar enl 
följande:
Rum 1. Kv Lampan (Kyrkogårdsgatan)
Rum 2. Kv Orren (Väsbygatan)
Rum 3. Kv Villervallan
Rum 4. Kv Kärnan 
Rum 5 o 6. Långaröd 53. (Långgatan)
Rum 7. Kv Svea (Storgatan, Ruuthsesplanaden)
Rum 9. Kv Brorsbacke Västra (Storgatan, Västra Parkgatan, Borgaregatan)
Ritning för rum nr 8 (kv Tärnan) har ej återfunnits
I ansökningarna finns noterat att byggnaderna redan har färdigställts.
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400928 Besvärsskrivelse till Konungen med följebrev till Kommissionären vid Kungl. 
Justitie Departementet.

I brevet till Konungen uttrycker man missnöje över Länsstyrelsens beslut att endast befria bolaget från 
inrättande av utrustning för skydd mot giftgaser. Man vill ha fullständig befrielse från byggnation av de tre 
aktuella skyddsrummen. Den ekonomiska lättnad som erhållits med Länsstyrelsens beslut menar man är av 
tillfällig karaktär och kommer att återföras på bolaget förr eller senare eftersom man förutser en skärpning 
av kraven inom en snar framtid
Till skrivelsen har bifogats:

1. Registreringsbevis
2. Länsstyrelsens beslut av den 11/9 1940
3. Bolagets ansökan av den 17/5 1940
4. Bolagets ansökan av den 14/8 1940 med tillhörande kostnadsförslag

401016 Offert betr anodnande av 2 st rörskyddsrum

Offerten innehåller rörskyddsrum för dels Humlegatan 5 och 1, dels Långaröd nr 3. För 13 ringar (13 
meter) långt rum är kostnaden 2 805 kr och för 15 ringar 3 000 kr inkl gavlar, klosetter, montering av 
reningsaggregat mm. El och målning inkluderas ej.

401212 Rekvisition av skyddsrumsutrustning

Inköpskontoret anmanas att införskaffa luftreningsaggregat, gas- och splittersäkra dörrar, gastäta dörrar samt 
övertrycksventiler för två st rörskyddsrum.

401212 Beställning av rörskyddsrum

Av Byggnadsfirman Hjalmar Elgström & C:o beställes byggnation av ett rörskyddsrum för Långaröd nr 3. 
Konstruktionen består av 11 st rör med diam 1,5 m + 1 gavelrör för luftreningsaggregat + 2 rör för luftsluss 
+ 1 mellanrör med utvidgning för klosetter. Pris: 2 310 kr

410118 Beställning av rörskyddsrum

Av Byggnadsfirman Hjalmar Elgström & C:o beställes byggnation av ett rörskyddsrum för kv Hjorten 
(Tyska husen). Konstruktionen består av 11 st rör med diam 1,5 m + 1 gavelrör för luftreningsaggregat + 2 
rör för luftsluss + 1 mellanrör med utvidgning för klosetter. Pris: 2 360 kr

410506 Till Luftskyddsbyrån i Höganäs angående skyddsrum.

Rapporten till Luftskyddsbyrån gäller fem hus som bolaget ansökt om befrielse för att inrätta skyddsrum. 
Två av dessa hus har utdömts av hälsovårdsnämnden och familjer har flyttat varför skyldighet att uppföra 
skyddsrum bortfallit. Tre av husen har anvisats plats i nybyggda rörskyddsrum. 

410526 Skyddrumsplan för två fastigheter

De båda rörskyddsrummen har numrerats 10 och 11.
Till planen har bifogats ritningar på de aktuella skyddsrummen. I båda fallen har noterats på ritningen att 
rummet är avsett för 44 personer vilket betydligt understiger antalet boende i resp hus!

Placering Täckningsområde Platser
Humlegatan, Nygatan Humlegatan 1 o 5 samt Nygatan 5 64 (rör)
Långarödsvägen Långaröd nr 3 49 (rör)
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431011 Plan för skyddsrum i hus nr 35

Skyddsrummet var avsett för ett nybygge i kv Columbus. Antalet bosatta i huset uppgick till ca 40 personer 
och platser i skyddsrummet till 31.
Till planen bifogades en ritning över skyddsrummet.

Placering Täckningsområde Platser
I hus 35. Långgatan 19 Hus nr 35. Långgatan 19 31

Övrigt

.
35? Karta över Höganäs troligen före 1935 (Nya kyrkan ej byggd). Kartan 

redovisar platserna för skyddsrum och upptagningsområden fördelade på de 
olika skyddsrummen

Odaterat Anvisning från Luftskyddsinspektionen. Ritning över normalskyddsrum av 
betongrör för 25 personer.

400223 Ritn 10297-1 med bänkarnas placering inlagda.
400223  Svensk författningssamling. Lag om ändring i vissa delar av luftskyddslagen 

den 11 juni 1937. Omfattar kommuners och företags skyldighet att anlägga 
skyddsrum mm.

400914 Utdrag ur Kungörelse angående medgivande till visst utnyttjande av enskilda 
skyddsrums lokaler. Beskrivning av hur skyddsrummen får disponeras under 
olika grad av beredskap.

401122 Komplettering av luftskyddsinspektionens cirkulärskrivelse den 11 september 
1940. Kompletterande upplysningar vad gäller skyddsrums användande som 
lagerlokal.

410130  Ritn 10297  Normalskyddsrum. I A4-format
410815 Betr. rekvisition av materiel samt dess förvar och vård. Avsänt av Höganäs 

luftskyddsbyrå, materialförvaltaren. Luftskyddsinspektionens nya anvisningar 
ligger till grund för utskicket. Innehåller också anvisningar för förvaring av 
materiel.

420122 Till ägare av skyddsrum. Från luftskyddschefen. Meddelandet innefattar 
bl a uppgiften att industrikommissionen har meddelat att rågummi för 
tätningslister ej längre är tillgängligt. Detta innebär särskilda anvisningar för 
hur man skall förvara befintliga lister. Meddelandet innehåller en del allmänna 
anvisningar rörande skyddsrum.

420321 Kungörelse ang anvisningar för enskilda skyddsrum. Anvisningarna är 
utfärdade av landskansliet i Malmö och beskriver status för skyddsrum med 
hänsyn till rådande beredskapsgrad (grad I - III).

Odaterat Tilldelning av skyddsrum. Handskrivet. Innehåller förteckning över de 9 
skyddsrummens upptagningsområden.
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Vad finns kvar?

Med sitt smala användningsområde kan man tycka att alla skyddsrummen skulle ha rivits i samband med att 
behovet av dem försvann. Så har ju också skett med de flesta. Dock återstår i Höganäs 3 st fristående tack 
vare den förutseende konstruktionen som möjliggjorde en relativt enkel konvertering till garage (se sid 136). 
Dessutom finns skyddsrummet i hus nr 35 kvar. Även om de kvarvarande skyddsrummen har blivit utsatta 
för en del ombyggnader, ett har t ex försetts med sadeltak, finns karaktäristiska detaljer kvar som avslöjar 
ursprunget. 

De kvarvarande är:

Nr 1

Nr 1 används idag som hobbyverkstad och är det mest orörda skyddsrummet. Notera de kraftiga 
betongbalkarna som bär upp taket (nedan)
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Nr 3

Nr 7

Detta skyddsrum har försetts med övervåning men ursprunget avslöjas bl a av de små hålen under 
takskägget. Dessa fungerade som utsläppsöppningar för luft och var försedda med övertrycksventiler som 
stängde om trycket på utsidan, exempelvis vid en detonation, blev större än på insidan. Det övertryck som 
etablerades på insidan förhindrade också gas från att tränga in i byggnaden.
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Hus 35

Hus 35 har idag adress Långgatan 19 och har sitt skyddsrum kvar.

Ingångsdörren är av trä vilket kan tyckas vara ett märkligt materialval för en skyddsrumsdörr,  men rummet 
är i huvudsak dimensionerat mot gas. Ovanför dörren finns det runda hål som nämnts i bildtexten till rum 
nr 7. Innanför finns alltså en övertrycksventil. All flyttbar utrustning som utbrytningsverktyg, utrustning för 
personligt bruk mm är borta. Endast fast utrustning, som den motordrivna fläkten med möjlighet att drivas 
med handkraft, finns kvar. De runda behållarna över fläkten är luftfilter. 
Nedanstående bild visar lite av den utrustning som fanns i samtliga skyddsrum. Bilden är tagen i ett av 
Höganäsbolagets skyddsrum inom fabriksområdet.
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Kronans värde under tidigare perioder. Relaterat till värdet 2009

År Värde
1930 28
1935 29
1940 22
1945 20
1950 17
1955 13
1960 12
1965 10


