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Nordströms plåtindustri år 1945, foto ur Helsingborgs museers samlingar.

BEVARANDEPROGRAM GÅSEBÄCK OCH HUSAROMRÅDET



Föreliggande bevarandeprogram för Gåsebäck och Husarområdet har 
ett antal föregångare: Bevarandeprogram för Helsingborgs stadskärna 
(fastställt av kommunfullmäktige 1985), Råå (1991), Västra Tågaborg 
(1995), Olympia – Slottshöjden (1997), Drottninggatan – Pålsjö (1998), 
Wilson Park (1999), Ramlösa (2000), det utökade och reviderade 
programmet för stadskärnan (2002), Mörarp (2004), Hasslarp och 
Kattarp (2006), Domsten och Eneborg/Högaborg (2008), Planteringen 
(2011) samt Hittarp och Laröd (2012). Dessutom finns ett kultur
minnesvårdsprogram för hela kommunen, antaget 1991. 

Arbetet med bevarandeprogrammet för Gåsebäck och Husarområdet 
inleddes vintern 2011 under ledning av bevarandeplanskommittén. 
Kommitténs ordförande utses av kommunstyrelsen medan två 
ledamöter utses av stadsbyggnadsnämnden och två av kulturnämnden. 
Till kommittén är även knutet tjänstemän från kulturförvaltningen, 
stadsbyggnadsförvaltningen samt Mark och exploateringsavdelningen 
under stadsledningsförvaltningen.

För inventering, fotografering samt manuskript har byggnadsantikvarie 
Adam Katzeff från Pro Domus ansvarat. Slutgiltigt urval samt bearbet
ning har skett av bevarandeplanskommittén. 

Bevarandeplanskommittén

Helsingborg, november 2012 

Förord

Sedan 1979 har bevarandeplanskommittén i Helsingborgs 
stad uppgiften att ta fram bevarandeprogram. Programmen 
skall vara underlag för samhällsplanering, sprida kunskap 
bland boende, fastighetsägare och andra intresserade om 
Helsingborgs bebyggelsemiljöer, samt stimulera till ett gott 
förvaltande av byggnader och miljöer i staden.
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Detta bevarandeprogram har som uppgift att lyfta fram 
och tydliggöra de kulturhistoriska värdena i Gåsebäck och 
Husarområdet och vara ett hjälpmedel i kommunens ären
dehantering. Det ska underlätta bedömningen av bygglovs
ärenden och andra åtgärder som berör bebyggelsemiljön. 
Bevarandeprogrammet ska förtydliga de kulturhistoriska 
och arkitektoniska värdena, så att dessa uppmärksammas 
vid stadsplanering och bygglovshantering. Ett annat syfte 
med bevarandeprogrammet är att sprida kunskap om 
de kulturhistoriska värdena samt att öka intresset för att 
miljön vårdas och tas om hand på ett bra sätt.

Arbetet ska ge en historisk och kulturell förankring som 
gör närmiljö och omgivning gripbar och förståelig av alla. 
En levande och välkänd kulturmiljö stärker medborgarnas 
identifiering med den egna orten och engagemang i denna. 
Bevarandeprogrammet ligger på stadens hemsida och finns 
både att läsa och till försäljning på Stadsbyggnadsförvalt
ningen samt på Kulturmagasinet.

Förslag till bevarandeprogram skickas ut till samtliga fastig
hetsägare med byggnader som har klassats i programmet 
och finns under våren 2012 att tillgå på Helsingborgs stads 
hemsida. I samband med detta hålls ett informationsmöte. 

Bevarandeprogrammets status och tillämpning 

Bevarandeprogrammets uppgift är att peka ut kultur
historiskt värdefull bebyggelse och öka förståelsen för 

områdets historia. Bevarandeprogrammet antas slutligen 
av kommun fullmäktige. Bevarandeprogrammet har en 
rådgivande status men är inte juridiskt bindande utan 
ska ses som ett ställningstagande kring vart det finns 
kulturhistoriska värden som behöver tas hänsyn till. I 
den kulturhistoriska klassificeringen har inte byggnadens 
tekniska status eller framtida förändringsbehov vägts in. 

I planärenden och bygglovsprövning gör stadsbyggnads
nämnden en helhetsbedömning utifrån både enskilda 
och allmänna intressen. Stadsbyggnadsnämnden har 
till uppgift att bevaka kulturhistorisk hänsyn såväl som 
estetiska, funktionella som ekonomiska faktorer.

Detaljplanering och bygglovsprövning ska, med hänsyn till 
den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveck
ling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och 
en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i 
dagens samhälle och för kommande generationer. Stads
byggnadsnämnden prövar ärenden utifrån en helhetssyn 
och med stöd i Plan och bygglagen (SFS 2010:900). 

För att skapa en levande kulturmiljö är det viktigt att 
byggnaderna används och har en funktion. Låt byggnaden, 
dess egenskaper och karaktär vara utgångspunkten för 
förändring och tänkt långsiktigt. För att uppnå exempelvis 
tillgänglighet och god energihushållning kan det kan 
krävas nya lösningar som är anpassade till huset. Rivning 
är alltid olycklig då byggnaden helt försvinner, ombyggnad 
och tillbyggnad bör alltid prövas först. Särskilt värdefulla 

Inledning

Gåsebäck är en brokig industrimiljö som berättar om Helsingborgs 
industriella expansion och om stadens arbetarhistoria. Tillsammans med 
det gamla Husarområdet väster om järnvägen är området en del av det 
stundande stadsomvandlingsprojektet H+. 
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kulturmiljöer får inte förvanskas, men förvansknings
förbudet är inget förändringsförbud. Kulturhistoriska 
byggnader kräver särskild omsorg i samband med till
byggnad och ombyggnad. Klarlägger och respekterar man 
de kulturhistoriska värdena kan man utföra många olika 
åtgärder även i en särskilt värdefull byggnad. 

Rådgivning

För att klarlägga värdena kan ofta sakkunnig hjälp behövas. 
Idag finns det certifiering av sakkunniga kontrollanter av 
kulturvärden och flera konsultfirmor i Skåne har certi
fierade medarbetare. Genom certifieringen säkerställs både 
utbildningsnivå och erfarenhet.

Staden tillhandahåller även enklare rådgivning som en 
service till medborgarna: 

• För frågor kring byggnadsvård, kontakta stadsantikvarien 
på Kulturmagasinet, Kulturförvaltningen.

• För frågor som rör gestaltning och varsamhet, kontakta 
stadsarkitekten på Stadsbyggnadsförvaltningen.

• För frågor som rör bygglov och lovplikt, kontakta 
Stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsavdelning.

Takläggare från Evers & Co tjärar papptak, Lindberg foto 1940-tal, ur Helsingborgs museers samlingar.
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Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 8:13 §

Byggnader som anses särskilt värdefulla ur historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. I 
Gåsebäck och Husarområdet gäller detta främst bebyg
gelse med koppling till Helsingborgs industrihistoria 
eller som haft betydelse för stadens utveckling. Många av 
byggnaderna är i gott antikvariskt skick, det vill säga utan 
sådana ändringar som minskat det kulturhistoriska värdet, 
men i vissa fall har det stora historiska värdet bedömts 
viktigare än välbevarade byggnadsdetaljer. 

Bebyggelse av kompletterande värde för miljön

Vardaglig bebyggelse som är föredömligt väl bevarad, där 
eventuella till och ombyggnader är anpassade till bygg
nadens karaktärsdrag så att dessa inte har försvunnit eller 
förminskats. Klassificeringen omfattar även bebyggelse 
med något förvanskade karaktärsdrag, men som genom sin 
ålder och historia ändå anses ha ett kulturhistoriskt värde.  

Övrig bebyggelse

Eftersom det är svårt att ge en samlad kulturhistorisk 
bedömning utan historiskt perspektiv, är merparten av den 
nyare bebyggelsen satt som övrig bebyggelse. I de fall de 
har värderats i en högre klass har det främst motiverats av 
ett arkitektoniskt värde. Nyare byggnader kan i framtiden 

komma att klassas högre. I kategorin övrig bebyggelse 
ingår även byggnader där värdet har förminskats genom 
mindre väl anpassade ändringar. 

Kulturhistoriskt värde

Kulturhistoriskt värde är inget entydigt begrepp utan 
består av ett komplex av värden som kan delas in i 
dokumentvärden, upplevelsevärden och övergripande/
förstärkande värden. Till dokumentvärdena räknas 
byggnadshistoriska, teknikhistoriska, samhällshistoriska, 
personhistoriska värden med mera. Dessa värden är 
absoluta, objektiva och kan lätt jämföras med motsvarande 
värden i byggnader från andra områden eller regioner. 
Ålder är här ett värde, men inte i sig själv utan i relation 
till andra värden och upplysningar om byggnadernas 
historia. Värdena kan berätta om tekniska innovationer i 
konstruktionen, planlösningar, byggnadsdetaljer, på vilket 
sätt byggnaderna har använts, vilka samhällsfunktioner 
som bedrivits i byggnaderna, hur man levt och umgåtts, 
betydelsefulla personers födelsehem etcetera. Samtliga 
dokumentvärden belyser på olika sätt sidor av den histo
riska utvecklingen i ett område. 

Till dokumentvärden kan läggas upplevelsevärden. 
Upplevelsevärden kan vara självständiga men också verka 
förstärkande på övriga värden, de är ofta oberoende av 
ålder. En byggnads arkitektoniska värde är ett sådant, 
bedömt såväl efter estetiska kriterier som efter de 

Kulturhistorisk klassificering 

Byggnaderna har klassificerats i tre grupper: Särskilt värdefull bebyggelse som 
omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8:13§, bebyggelse av kompletterande 
värde samt övrig bebyggelse. Denna klassificering motsvaras på kartan längst bak i 
denna rapport av färgerna rött, gult och vitt (omarkerat). Klassificeringen har gjorts i 
relation till övriga byggnader och med hänsyn till stadens historia. I framtiden kan 
bedömningarna omvärderas då grunden för värderingarna förändras över tid.
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förutsättningar som gives utformningen. Bland upplevelse
värdena räknas också patina, symbol och identitetsvärden 
liksom traditionsvärden. Värdet är viktigt som ett rent 
kvalitetsvärde, för skönhetsupplevelsen och som förebild 
för nybyggnation. Ett annat värde är kontinuitetsvärdet, 
som kan finnas i en annars betydelselös byggnad om den 
genom sin närvaro beskriver en kontinuitet. 

Övergripande dessa båda värdekategorier finns begrepp 
som verkar förstärkande på de övriga. Autenticitet är ett 
sådant värde, grundat dels på graden av ursprunglighet 
och helhetskaraktär, dels på en upplevelse av äkthet. 
Kvalitetsvärden avseende konstruktion, byggnadsmaterial, 
arkitektur med mera är en viktig övergripande aspekt på 
samma sätt som graden av sällsynthet eller representati
vitet. Sällsynthet har länge setts som förstärkande värde 
vid en bedömning, vilket även representativitet numera 
anses vara. Det som är karaktäristiskt för en tid kan vara 
utan betydelse för dem som lever i dess samtid men av ett 
annat och större värde för kommande generationer. 

Klassificeringen av byggnaderna grundar sig på en 
sammanvägning av dessa värden. Betoningen ligger dock 
i huvudsak på den lokala miljön och det specifikt intres
santa för Helsingborg som kommun. 
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Länsstyrelsen fattar beslut enligt KML om vilka byggnader 
som skall skyddas som byggnadsminnen, den starkaste 
form av skydd en byggnad kan få. För att en byggnad eller 
miljö skall förklaras som byggnadsminne skall den anses 
vara synnerligen märklig eller ha ett nationellt intresse. 
Ingenting får ändras, rivas eller tillföras ett byggnadsminne 
utan tillstånd från länsstyrelsen, och fastighetsägaren har 
skyldighet att underhålla byggnaderna så att det kulturhis
toriska värdet inte förminskas. KML reglerar också skyddet 
av kyrkobyggnader och kyrkogårdsmark som anlagts före 
1940. Även fornlämningar skyddas av KML och får inte 
tas bort utan länsstyrelsens tillstånd. I Husensjö finns 
inga byggnader som omfattas av KML. Den enda kända 
fornlämning i området är en gravhög i kvarteret Teresia, 
som registrerade 1923 men som idag är borttagen.

Plan och Bygglagen (PBL) är ett kommunalt redskap som 
reglerar hur städer, tätorter och landsbygd skall planeras 
och bebyggas på ett sätt som tillgodoser både allmänna 
och enskilda intressen. PBL innehåller också möjligheter 
att säkerställa kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det 
andra kapitlet som innehåller krav och regler på byggna
der inleds med att byggnader ”skall placeras och utformas 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen”. 
(PBL 2:6§) 

Den paragraf som ligger till grund för den ”högsta” 
klassificeringen i bevarandeprogrammet är den trettonde 
paragrafen i åttonde kapitlet (PBL 8:13§): ”En byggnad 

som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.” 
Det samma gäller tomter, anläggningar eller bebyggelse
områden som är särskilt värdefulla. Om byggnadsverket 
är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljö
mässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så 
att de särskilda värdena bevaras (PBL 8:14§). På kartan 
har sådana särskilt värdefulla byggnader markerats röda. 
Bebyggelsen har vidare kategoriserats till ”bebyggelse av 
kompletterande värde för miljön” samt ”övrig bebyggelse”. 
Även för sådana byggnader kan PBL 8:13§ vara tillämplig 
som ingående i ett särskilt värdefullt bebyggelseområde 
eller då dess egna kvaliteter med tiden omvärderas.

En annan viktig reglering i PBL är den så kallade varsam
hetsparagrafen, PBL 8:17§. Den lyder: ”Ändring av en 
byggnad och flyttning av en byggnad skall utföras varsamt 
så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar 
tillvara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden.” Detta gäller alltså 
alla byggnader, inte bara de som på kartan i bevarande
programmet markerats gula, även om en klassificering ger 
extra tyngd åt kraven på varsamhet. 

Vid bygglovsprövning bedöms huruvida den önskade 
byggnadsåtgärden överensstämmer med detaljplane
bestämmelser och med PBL:s generella regler, bland annat 
med hänsyn till trafik, stads eller landskapsbild samt 
förhållanden på granntomter och i omgivningen, kraven 
på varsamhet och skydd mot förvanskning etc.  

Bevarandeprogram, lagstiftning  
och bygglovshantering
Kulturarvet och kulturmiljön är en gemensam tillgång som delas av alla. Det innebär 
att alla också har en skyldighet att förvalta detta arv och denna tillgång på bästa 
möjliga sätt. Lagen om kulturminnen (KML) inleds med en så kallad portalparagraf: 
”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för 
detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet 
mot kulturmiljön.” 
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Det åligger den enskilde byggherren att följa de ovan 
nämnda lagreglerna i rimlig utsträckning även i de fall då 
inget bygglov krävs.

Bevarandeprogrammets klassificeringar utgör ett underlag 
för att hävda kulturhistoriska värden med stöd av PBL. 
Vid detaljplaneläggning eller upprättande av områdes
bestämmelser kan juridiskt bindande skydds och varsam
hetsbestämmelser meddelas. Skyddsbestämmelser, vanligt
vis betecknade med q, brukar förenas med rivningsförbud. 
I vissa fall tillämpas även Q (kulturreservat), till exempel i 
samband med byggnadsminnen, där bevarandeintresset är 
det centrala och byggnadens användning är underordnad 
detta intresse. I planbestämmelserna kan dessutom ges 
konkreta utformningskrav i fråga om material och utfö
rande, liksom att bygglovsplikten kan utökas. Exempelvis 
kan underhållsåtgärder, trädfällning med mera göras 
lovpliktiga där detta anses befogat. Innan nya detaljplaner 

eller områdesbestämmelser antas, måste berörda fastig
hetsägare få möjlighet att yttra sig, till exempel angående 
de praktiska och ekonomiska konsekvenserna av de 
föreslagna skydds och varsamhetsbestämmelserna. 

Bevarandeprogrammets klassificering gör att man vid 
bygglovsprövning tar stor hänsyn till det kulturhisto
riska värdet och det är dessa kriterier som styr vilka 
förändringar som kan godtas. Klassificeringen innebär 
inte automatiskt någon utökad bygglovsplikt. Däremot 
kan bedömningsgrunden förändras angående vilka yttre 
åtgärder som väsentligt ändrar byggnadens karaktär och 
därigenom kan anses bygglovspliktigt, till exempel vid 
ommålning, fönsterbyte eller ändring av skorsten och 
andra byggnadsdetaljer. Vad som anses ändra byggnadens 
karaktär och således är bygglovspliktiga avgörs från fall till 
fall. Säkrast är att kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 
innan man påbörjar en förändring. 

Gruppfoto Stig Hansson c/o Lehman. Byggnaden i bakgrunden uppfördes åt Lion och Co som tillverkade konstgjorda blommor.  
Foto ur Helsingborgs museers samlingar. 
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De områden som beskrivs i detta bevarandeprogram har 
historiskt två olika ursprung. Marken söder om nuvarande 
Rågångsgatan hörde till egendomen Gåsebäck som i sin 
tur rent judiciellt lydde under Helsingborgs landsför
samling. Övriga delar av Gåsebäcks industriområde och 
Husarområdet utgör en del av stadsdelen Söder, tidigare 
Södra förstaden. Ursprungligen utgjorde marken på denna 
sydliga del av Söder en del av stadens fäladsmark. Nedan 
beskrivs de olika områdenas historia under ett antal olika 
skeenden. Först beskrivs den förindustriella perioden på 
Gåsebäck och framväxten av den första bebyggelsen på 
den tidigare fäladsmarken.

Gåsebäcks mölla

Områdesnamnet har sitt ursprung i kvarnlägenheten 
Gåsebäcks mölla. Den fanns till åtminstone 1641, då den 
omnämns i samband med en skatteläggning. Kvarnen 
drevs av vatten från Gåsebäcken som rann upp i Långväl, 
ett vattensjukt område vid Husensjö. På sin färd rann 
bäcken genom Jordbodalen och själva kvarnen var belägen 
vid dalens ände, det vill säga mitt i Malmöleden, något 
öster om det som idag är kvarteret Sutaren. Därefter drog 
bäcken åt nordväst genom det som idag är Gåsebäcks 
industriområde. Hela området var därför mycket vat
tensjukt och bestod tidvis av öppna sjöar som kallades 
Gåsebäcksfloderna.

Kvarnen var uppenbart ingen lukrativ verksamhet, för den 
låg obrukad under långa tider. På 1730talet kom fastig
heten att användas för en helt annan verksamhet. Runt 
Helsingborg gjordes omfattande stenkolsundersökningar 
under ledning av bergmästaren Anton Swab. Kring Gåse
bäcks mölla, i Jordbodalen fann man rikliga mängder kol 
varför brytning igångsattes år 1737. Kolfyndigheten visade 
sig snart inte vara så riklig som man hade väntat sig och 
trots flera förnyade försök nedlades gruvdriften slutligen 
1750. De kommande hundra åren blev egendomen åter 
en vattenkvarn.

I mars 1846 förvärvades Gåsebäcks mölla av grosshand
laren Otto Daniel Krook. Han var en av dåtidens mest 
förmögna helsingborgare och hade storstilade planer för 
sin nya egendom. Tämligen omgående byggde han en 
mindre sommarbostad på platsen, men redan efter några 
år ville han utvidga både egendomen och huset. Först 
köpte han till mark från granngården Köpinge 7 och sedan 
lät han den danske arkitekten Ferdinand Meldahl göra ett 
förslag till ett slottsliknande bostadshus. Det nya huset, 
som snart kom att kallas Gåsebäcks slott, stod färdigt i 
slutet av 1850talet. Det var ett mycket pampigt hus i 
dansknederländsk nyrenässans, så kallad Christian IVstil, 
med fasader i rött tegel prydda med naturstensimiterande 
putsdekorationer. 

Gåsebäcks slott blev Otto Daniel Krooks och hans hustru 
Euphrosynes permanentbostad under återstoden av deras 
liv. Under denna tid fortsatte han att utveckla egendomen. 
Slottet låg öster om Ramlösavägen och intill den gamla 
kvarndammen uppförde han ett lusthus i schweizerstil. På 
Ramlösavägens västra sida, ungefär på den gamla kvarn
platsen, uppfördes byggnader för att bedriva jordbruk och 
en bit norrut byggdes i mitten av 1860talet ett barnhem. 
Paret Krook var barnlösa, men månade mycket om barn. 
År 1871 donerade de 100 000 riksdaler till Stiftelsen 
Gåsebäcks barnhem och efter parets död donerades hela 
egendomen till stiftelsen. Sedan verksamheten flyttat till 
Raus prästgård såldes egendomen till Hälsingborgs stad 
och i samband med bygget av Malmöleden på 1960talet 
revs Gåsebäcks slott och det f.d. barnhemmet. Då hade 
redan större delen av egendomens marker upplåtits till 
andra ändamål. Markområdet mellan Ramlösavägen och 
järnvägen hade redan i slutet av 1950talet upplåtits för 
det nya industriområdet på Gåsebäck.

Från Råå sand till Södra förstaden

Sedan medeltiden sträckte sig inte Helsingborgs stad 
längre än strax norr om nuvarande Trädgårdsgatan. Söder 

Historik
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Gåsebäcks slott såsom huset tedde sig efter en ombyggnad på 1880-talet. Foto 1922. Helsingborgs museers samlingar.

därom vidtog ett stort sandigt markområde som nådde 
hela vägen till Råån. Området kallades Råå sand och var 
en del av den fäladsmark, det vill säga betesmark med 
mera, som stadens borgare brukade gemensamt med 
bönderna i de omgivande socknarna. Här och där var 
marken något mindre sandig varför den under århundra
dena tagits i bruk som åker och ängsmark och för andra 
verksamheter. Kring nuvarande Gasverksgatan fanns det 
åtminstone sedan 1500talet ett antal väderkvarnar. I 
slutet av 1700talet, men antagligen tidigare än så, hade 
det också anlagts mindre gårdar intill några av kvarnarna.

Den stora delen av Råå sand förblev dock fäladsmark fram 
till 1780talet. Då beslutades att all fäladsmark runt Hel
singborg en gång för alla skulle delas upp mellan Helsing
borgs stad och de kringliggande byarna. Skiftet avslutades 
1788 och därigenom fick Helsingborgs stad fasta gränser 
mot de kringliggande socknarna. Den sydliga gränsen mot 
Raus socken kom att ligga i nuvarande Rågångsgatan och 

dess förlängning västerut, där det tidigare fanns en gata 
under namnet Gränsgatan.

Efter uppdelningen av fäladsmarken rådde stadens 
styrande fullt ut över den mark som låg inom stads
gränsen. Från slutet av 1700talet uppläts stora delar 
av marken mot arrende, så kallat tomtöre, till borgare i 
staden. På några av dessa markområden byggdes lantgårdar 
att nyttjas som sommarbostäder av borgerskapet, en av 
de tidigaste av detta slag på Söder var gården Furutorp. 
Vid sidan om större markområden uppläts även bygg
nadstomter till arbetare och andra mindre bemedlade. 
Under decennierna kring 1800 uppfördes därför ett en 
gles rad med bostadshus utmed landsvägen, nuvarande 
Södergatan, på sträckan mellan nuvarande Gasverksgatan 
och stadsgränsen.

I den sydligaste delen av fäladsmarken, som omfattas av 
detta bevarandeprogram, uppläts tre byggnadstomter 
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under 1820 och 1830talen. Strax nordväst om Brand
stationen, på andra sidan Södergatan uppfördes i början av 
1820talet två arbetarbostadshus av korsvirke. Husen fick 
så småningom adresserna Södergatan 108110 respektive 
Södergatan 112. Söder om Brandstation uppfördes 
ytterligare ett likartat hus i mitten av 1830talet, huset 
fick senare adressen Södergatan 127.

Runt 1850 påbörjades en mer offensiv byggnadsperiod i 
området och det började växa fram en regelmässig förstad, 
Södra förstaden. De relativt stora tomterna delades upp 
i flera mindre och samtidigt började en del av de större 
jordarna styckas ut till byggnadstomter. Kring 1820tals
husen tillkom ytterligare några hus åren kring 1860. 
Längre söderut, på ett tidigare obebyggt markområde, 
byggdes en handfull hus på 1850 och 1860talen. Till 
skillnad från det mesta av bebyggelsen på Södra förstaden 

byggdes de senare husen inte i rad utmed Södergatan. 
Istället lades de längs en smal gränd på tvären västerut. 
Byggherrar till de små bostadshusen hade titlar som 
arbetskarl, vallackare, rotsoldat och husar.

Söders framväxt

Helsingborgs första järnvägförbindelse invigdes 1865. 
Linjen söderut mot Eslöv och med en sidogren till Lands
krona kom att skära rakt genom Helsingborgs södra delar. 
I Södra förstaden korsade järnvägen dessutom landsvägen, 
nuvarande Södergatan, och i denna korsning uppfördes 
därför ett banvaktshus i nuvarande kvarteret Italiens 
sydvästra hörn. Bygget av järnvägslinjen gjordes dock i 
tid, innan exploateringen och förvandlingen av Södra 
förstaden till stadsdelen Söder hade börjat på allvar. De 

Fastigheten Lappland 1 och 2 utmed Södergatan var ett av de arbetarbostadshus som uppfördes på 1850-talet. Foto 1930-tal.  
Helsingborgs museers samlingar.
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stora sandiga och delvis vattensjuka markområdena var än 
så länge till större delen obebyggda och skulle så förbli till 
mitten av 1870talet. Läget i stadens absoluta utkant var 
dock lämpligt för störande verksamheter av olika slag och 
redan på 1860talet tillkom de första industrierna. Intill 
stranden, strax nordväst om Rönnowska skolan, byggdes 
kring 1860 ett mindre kalkbruk. Det låg kvar där fram 
till 1890talets början. I början av 1870talet uppfördes 
ett petroleummagasin ungefär mitt i nuvarande kvarteret 
Italien. Det gjordes längre fram om till pudrettfabrik, där 
avföring förvandlades till gödningsmedel. 

I mitten av 1880talet tillkom ytterligare ett petroleum
magasin, denna gång intill stranden väster om f.d. gas
verkstomten. En annan störande verksamhet som fanns i 
området tidigt var den skyttebana som anlades i början av 
1880talet alldeles intill stadsgränsen mellan Södergatan 
och Öresund. Den fanns kvar till början av 1900talet, 
då Helsingborgs Skyttesällskap flyttade sin verksamhet 
till Örby ängar. Under 1880talets andra hälft tillkom 
Svinslakteriet i området och ungefär samtidigt beslutades 
om att flytta hela Gasverket från det tidigare läget nära 
stadskärnan. Vid denna tid hade dock stadsdelen Söder 
börjat växa fram på allvar och bostadsbebyggelsen kröp 
allt längre söderut.

År 1861 tillkom Helsingborgs stads byggnadskommitté, 
en föregångare till Byggnadsnämnden, och vid ungefär 
samma tid började man arbeta mer aktivt för att planera 
staden genom regelrätt stadsplanering. I slutet av 1860
talet togs de första stadsplanerna fram för norra delen av 
Söder, och 1873–74 gjordes ett första förslag till stadsplan 
för hela området mellan Bollbrogatan och stadsgränsen. 
Första lantmätaren Georg Gustafssons förslag var helt i 
tidens anda med en rutnätsplan med breda gator som tog 
dålig hänsyn till befintlig bebyggelse. Förslaget omfattade 
särskilda industri och upplagskvarter i väster och plats 
för en begravningsplats längst i sydväst. Gustafssons plan 
var troligen för radikal, den hade kostat för mycket att 
genomföra med inlösen av redan bebyggda tomter med 
mera. Därför fick den nytillsatte stadsingenjören Robert 
Söderqvist i uppdrag att göra ett nytt stadsplaneförslag. 
Hans plan, godkänd av Kungl. Maj:t 1878, var även den 
en rutnätsplan, men den tog större hänsyn till befintlig 
bebyggelse. I stadsdelens södra delar, där det ännu inte 
fanns särskilt mycket bebyggelse kunde han vara mer fri i 
sin planering. 

Merparten av området delades in i byggnadskvarter av 
varierande storlek, men längst i sydväst tänkte han sig, 
liksom Georg Gustafsson, en ny begravningsplats. Dess 
nordöstra hörn var tänkt att tangera en stor cirkulär stjärn
plats kring järnvägens korsning av Södergatan. I stads
delens västra, södra och östra delar tänkte han sig tre med 
varandra förbundna genomfartsgator; Västra Bredgatan, 
Södra Bredgatan och Östra Bredgatan. Den västra kom 
att genomföras som Bredgatan, den södra som Sandgatan, 
medan den östra i modifierad form blev Gustav Adolfs 
gata. Ett annat radikalt stadsplanegrepp, som skulle visa 
sig omöjligt att genomföra, var den tilltänkta ändrade 
dragningen av Helsingborgs sydöstra utfart, Ramlösavägen. 
Den hade sedan urminnes tider vikt av på tvären åt sydöst 
från Södergatan, men Söderqvist tänkte sig att den skulle 
ersättas av en ny rätlinjig gata, Tegelbruksgatan. Alla dessa 
delar gillades, utom läget för begravningsplatsen. Kungl. 
Maj:t ansåg att frågan krävde vidare beredning varför 
man beslutade att hela den sydligaste delen av stadsdelen 
skulle utgå ur planen och vid behov lämna öppet var 
begravningsplatsen skulle förläggas. Den del som togs 
ur stadsplanen var området söder om en tilltänkt gata 
mitt igenom nuvarande kvarteren Orienten, Irak, Posten 
och Italien. Några år in på 1880talet beslöts att anlägga 
stadens nya begravningsplats norr om Eneborg, men trots 
detta gjordes ingen stadsplan för de sydligaste kvarteren 
på Söder förrän långt senare.

När Söderqvists plan hade godkändes hade bostadsbyg
gandet på Söder kommit igång på allvar. Från mitten av 
1870talet rådde febril byggnadsverksamhet över hela 
stadsdelen. Intill de äldre landsvägshusen väster om Brand
stationen växte det fram två nya bostadskvarter, Finland 
och Lappland. Där byggdes omväxlande flerbostadshus i 
en och två våningar, merparten med enkel tegelarkitektur. 
På grund av järnvägen som skar genom stadsdelen delades 
kvarteret Lappland. Detsamma skedde även för flera 
andra kvarter i grannskapet. På vissa håll, som kvarteret 
Argus norr om kvarteret Irak, lade man in en extra gata på 
tvären längs järnvägen, men på de flesta håll lät man bara 
tomterna vända baksidan mot järnvägen på en kvarters
sida.

År 1880 beslutades att sex av de tilltänkta byggnads
kvarteren i södra delen av stadsdelen skulle upplåtas åt 
staten för att ge plats åt en militär kasernanläggning. Två 
år senare stod kasernen med alla dess byggnader färdig. 
På tidstypiskt manér var flertalet av byggnaderna samlade 
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Södra delen av Robert Söderqvists stadsplan för Söder. Original i Helsingborgs stadsarkiv.
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kring en central kaserngård (för närmare beskrivning 
av husarkasernen, läs under fastigheten Orienten 6 i 
huskatalogen). Under hela 1880talet var byggnads
verksamheten mycket livlig på Söder. Nya kvarter växte 
fram under loppet av bara några år och den tidigare 
mestadels låga bebyggelsen fick snart sällskap av åtskilliga 
hus i både två, tre och fyra våningar. I den sydliga delen 
fortsatte byggandet i kvarteren Finland och Lappland 
som snart var färdigbyggda. Väster om Finland tillkom 
från slutet av 1870talet och ett tiotal år framåt kvarteret 
Argus. Kvarteret, som var delat av järnvägen, bebyggdes 
i huvudsak med flerbostadshus i två och tre våningar, 
merparten med putsade fasader i nyrenässansstil. Väster 
om Argus planerades för ytterligare ett kvarter, Plato. Hela 
kvarteret köptes upp av Helsingborgs Tomt AB, som var 
ett bolag kontrollerat av konsul Nils Persson. Han hade 
intressen i många industrier på Söder och var dessutom 
djupt involverad i byggnadsverksamheten genom bland 
annat materielleveranser från Helsingborgs Ångtegelbruk. 
I kvarteret Plato påbörjades år 1887 byggandet av flera 
tvåvåningshus med arbetarbostäder. Kanske var husen 

tänkta som arbetarbostäder åt arbetarna på konsul 
Perssons närliggande industrier, men av okänd anledning 
avstannade samtliga byggen och efter några år revs de 
påbörjade husen. Längre fram uppläts istället delar av 
kvarteret för industrier.

Ett industriområde växer fram

1878 års stadsplan reglerade inte på något vis använd
ningen av de olika kvarteren. Att vissa kvarter blev 
bostadskvarter och andra industrikvarter berodde mer på 
markägarna än på stadens styrande. I den norra delen av 
Söder dominerade privatägda markområden, medan de 
sydligaste markområdena till större delen ägdes av staden. 
Just stadens stora markinnehav längst i söder var sannolikt 
orsaken till att man föreslagit att begravningsplatsen 
skulle ligga där. Att staden ägde marken var också en stor 
fördel då staten behövde en stor tomt till husarkasernen 
och några år senare när stadens eget gasverk behövde en 
ny och större tomt. Sannolikt var det även stadens stora 

Ett av husen i kvarteret Argus västra, på hörnet av Bryggaregatan och Rönnowsgatan, strax före rivningen.  
Huset var uppfört 1887 efter ritningar av Mauritz Frohm. Foto Bernt A. Åkesson 1972. Helsingborgs museers samlingar.
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markinnehav i den sydligaste delen av Söder som var 
orsaken till att man lät den delen utgå ur stadsplanen. 
Genom att man ägde marken kunde man den vägen styra 
byggandet i området.

I slutet av 1880talet började man använda sig av denna 
ägarmakt vid ett antal markförsäljningar. Eftersom en ny 
begravningsplats anlagts på annat håll beslöts att området 
söder om Husarkasernen skulle indelas till byggnadskvar
ter. Man gjorde ingen ny plan, utan ritade bara ut två 
kvarter i förlängningen av kvarteren norr om kasernen. 
Dessa kvarter fick sedermera namnen Persien och Arabien. 
I det förstnämnda såldes runt 1890 tomter till Fribergs 
garveri samt Helsingborgs Cinders & Kalkfabrik. Några 
år tidigare hade en tomt upplåtits åt Helsingborgs 
Svinslakteri i kvarteret Arabien. På samtliga dessa tomter 
uppfördes omedelbart större industrikomplex. Väster 
om kvarteret Arabien växte sedan det nya gasverket upp 
i mitten av 1890talet. Ungefär samtidigt påbörjades 
exploateringen öster om Södergatan. Först ut blev en 
tomt norr om järnvägskorsningen. Den såldes till Svenska 
Melassförädlings AB som uppförde det dittills största 
industrikomplexet i området. Söder om järnvägskors
ningen tillkom ungefär samtidigt Skånska Jutefabriks AB:s 

storbygge. Med dessa stora industriprojekt hade staden 
med enkla medel lyckats väl med förvaltningen av sitt 
markinnehav, men snart skulle den bli mer offensiv. Några 
år in på 1900talet avsattes en tomt söder om kvarteret 
Lappland, d.v.s. på parkeringsplatsen snett emot Brandsta
tionen idag för stadens egna behov. På platsen uppfördes 
1903 en spårvagnshall för den nyanlagda spårvägen. När 
den invigdes bestod den av två linjer, Norr–Söder och 
Tågagatan–Stattena, varav den förstnämnda hade sin 
slutstation intill spårvagnshallen.

Medan området väster om Södergatan till större delen var 
bebyggt efter det sena 1800talets industrisatsningar och 
gasverksbygget, så fanns det fortfarande stora obebyggda 
markområden öster om Södergatan. Innan dessa kom att 
bebyggas genomfördes en stor stadsplanetävling i Helsing
borg. Stadens långsiktiga växande ansågs så viktigt att man 
1905–06 genomförde en stor internationell arkitekttävling 
om en stadsplan för hela det dåvarande stadsområdet. 
Tävlingen vanns av civilingenjören Nils Gellerstedt och 
arkitekten Axel Rudolf Bergman i ett gemensamt förslag, 
men därefter gavs stadsingenjörerna i Helsingborg och 
Malmö, Sigfrid Ewald och Anders Nilsson, i uppdrag att 
bearbeta planen. Deras slutgiltiga förslag, som formellt 

Spårvagnshallen söder om kvarteret Lappland. Foto ca 1905. Helsingborgs museers samlingar.
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sett aldrig fastställdes, låg färdigt 1908 och kom under en 
lång rad år framöver att ligga till grund för stadsplaner i 
olika delar av staden. För den sydligaste delen av söder 
kom den att fungera som ett rättesnöre, i brist på en 
regelrätt stadsplan. Till skillnad från 1878 års stadsplan lät 
man Ramlösavägen ligga kvar i sitt befintliga läge, d.v.s. 
på tvären i förhållande till Södergatan och rutnätsplanen. 
Det hela var i linje med dåtidens nya stadsplaneidéer som 
förespråkade mer levande stadsrum istället för rätlinjiga 
kvarter och gator. Söder och väster om Ramlösavägen 
förespråkade man följaktligen kvarter med mer vinklade 
former.

Det dröjde till mitten av 1910talet innan 1908 års 
översiktliga stadsplan fick reell betydelse i området. 
Första tomtförsäljningen skedde i kvarteret Asien där 
AB Rex Fabriker köpte en stor tomt utmed Östra 
Sandgatan. Några år senare såldes och bebyggdes en stor 
granntomt i söder med Skånska Elektrostålverkens stora 
industribyggnad och ungefär samtidigt tillkom Verkstads 
AB Mekanos och Otto Lion & Co:s industrikomplex på 
andra sidan Östra Sandgatan i kvarteren Portugal och 
Spanien. På norra sidan av Östra Sandgatan uppläts vid 
samma tid en stor tomt åt Byggnadskontoret som där 
uppförde verkstads, stall och förrådsbyggnader för sin 
verksamhet. Söder därom såldes två stora tomter till 
Hälsingborg–Landskrona–Eslövs Järnvägs AB och Hälsing
borg–Hässleholms Järnvägs AB. Läget intill järnvägslinjen 
söderut var ypperligt, dessutom hade man börjat planera 
för byggandet av en stor bangård på markområdet söder 
om dåvarande stadsgränsen. Det skulle dröja innan 
bangården blev verklighet, men redan på 1910talet 
byggde järnvägsbolagen anläggningar på sina tomter. Det 
förstnämnda bolaget uppförde endast mindre byggnader, 
medan det senare bolaget uppförde en stor anläggning 
med lokstallar, lokverkstäder och förråd. Inte bara järn
vägens egna anläggningar byggdes ut på 1910talet, utan 
även järnvägsnätet som sådant. Ungefär där järnvägslinjen 
söderifrån nådde stadsgränsen drogs en sidobana ner till 
de södra hamnområdena. Banan gick i en vid båge genom 
de sydliga delarna av Söder och motsvaras av den bana 
som fortfarande tangerar kvarteren Persien, Arabien och 
Orienten. Genom denna bana kunde man med lätthet 
dra fram sidospår till fler industrier i området. Detsamma 
skedde även på Gåsebäcks område där staden i samband 
med tomtförsäljningarna utlovade framdragningar av 
järnvägsspår till fastigheterna.

Efter den första utbyggnaden under andra halvan 
av 1910talet inträdde en period av mera sporadiskt 
byggande. I början av 1920talet tillkom Helsingborgs 
KonstKvarnstensfabrik intill Otto Lion & Co. De senares 
anläggning byggdes ut i flera omgångar under 1920 och 
1930talen. Nästa stora utbyggnadsskede var under 
1930talets andra hälft. Under åren 1935–36 såldes 
och bebyggdes två tomter i kvarteret Portugal och en 
tomt i kvarteret Spanien, men innan fler byggen hann 
påbörjades gjordes till slut en stadsplan för området. 
Planen, som fastställdes 1937, omfattade hela området 
söder om Ramlösavägen och Tegelbruksgatan fram till 
stadsgränsen. Med några mindre avvikelser fastställdes 
de befintliga kvarteren och gatudragningarna i området, 
d.v.s. de som föreskrivits i 1878 respektive 1908 års (icke 
fastställda) stadsplaner. Merparten av kvarteren och 
tomterna avsattes för industri och magasinsändamål, men 
inom området gjordes även tomter för allmänt ändamål 
som den blivande brandstationstomten i kvarteret Italien, 
spårvagnsstallarnas tomt söder om kvarteret Lappland, 
slakteritomten i kvarteret Irak, skol och gasverkstomterna 
i kvarteret Orienten och det då kommunägda Svinslakte
riets tomt i kvarteret Arabien. Därtill avsattes av naturliga 
skäl järnvägsbolagens tomter för järnvägsändamål. Slut
ligen gjordes två små tomter för bensinstationsändamål 
intill järnvägens korsning med Södergatan. På dessa tomter 
låg då redan sedan några år bensinstationer.

Efter stadsplaneläggningen tog tomtförsäljningen och 
byggandet fart på Gåsebäcks industriområde. Under åren 
fram till 1939 bebyggdes åtta tomter i kvarteren Afrika, 
Asien, Portugal och Spanien, merparten med mindre 
verkstads och industribyggnader, men även några större 
komplex. Kärnkaffes byggnad i kvarteret Asien och 
Isidor Svahns tryckeri i kvarteret Spanien tillkom under 
dessa år. Som helhet var det dock under denna period 
som Gåsebäcks industriområde började få sin karaktär 
som småindustriområde, något som skulle komma att 
förstärkas under efterkrigstiden.

I och med stadsplaneläggningen hade den byggnadsjuri
diska kontrollen av byggnadsverksamheten stärkts, men 
även på ett annat sätt stärkte staden kontrollen över 
byggandet i området. I samtliga köpeavtal inskrevs fr.o.m. 
1930talet att tomterna skulle bebyggas inom två år från 
köpets ingående. Fram till krigsutbrottet var detta inget 
som föranledde några större problem, men det skulle 
visa sig bli problematiskt under hela 1940 och 50talen. 
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P.g.a. krigets och de efterföljande årens material och 
arbetskraftsbrist krävdes särskilda byggnadstillstånd, först 
från Statens arbetsmarknadskommission och senare från 
Länsarbetsnämnderna. Byggen av bostäder och byggnader 
för allmänna ändamål var prioriterade, medan småindu
strier låg långt ner på prioriteringslistan. Därför drabbades 
många fastighetsägare på Gåsebäcks industriområde av 
problemet att de ägde en tomt, hade ekonomiska resurser 
för ett bygge, fick bygglov från stadens byggnadsnämnd för 
ett industribygge, men inte beviljades byggnadstillstånd 
av staten. De kunde då inte uppfylla den i köpeavtalen 
stadgade byggnadsskyldigheten, utan tvingades ofta gång 
på gång ansöka om uppskov. En del industriidkare gav 
efter ett ental år upp och lät antingen tomten gå tillbaka 
till staden eller sålde den vidare.

Trots problemen med byggnadstillstånd uppfördes en del 
byggnader på Gåsebäcks industriområde under perioden 
1940–55. Främst utbyggdes befintliga anläggningar som 
t.ex. BananKompaniets i kvarteret Asien, Otto Lion & 
Co:s anläggning i kvarteret Portugal och Verkstads AB 
Mekanos anläggning i kvarteret Spanien, men därtill upp
fördes även flera mindre verkstadsbyggnader i kvarteren 
Afrika och Asien.

Gåsebäcks industriområde

Mot mitten av 1950talet lättade restriktionerna angående 
byggnadstillstånd och den svenska industrin gick på 
högvarv. Runtom i Helsingborg byggdes nya industriom
råden i rask takt. Ett av de första var det industriområde 
som växte fram på delar av egendomen Gåsebäcks mark, 
väster om dåvarande Ramlösavägen. Egendomen hade 
inköpts av staden 1949 och 1955 gjordes en stadsplan, 
fastställd två år senare. Söder om kvarteren Afrika och 
Asien planerades för fyra nya industrikvarter av varierande 
storlek. Kvarteret Karpen längst i norr började bebyggas 
redan i slutet av 1950talet, medan övriga förblev obe
byggda fram tills att en ny stadsplan togs fram för området 
1961. Med denna nya plan bebyggdes sedan de resterande 
kvarteren, Mörten, Rudan och Sutaren under 1960talet. 
Bebyggelsen i kvarteret Karpen bestod av mindre verk
stads och tryckeribyggnader medan det uppfördes större 
anläggningar i de övriga kvarteren. Där samsades såväl 
verkstadsindustrier som offentliga verksamheter som den 
kommunala träningsverkstaden samt Fastighetskontorets 
och Televerkets verkstads och förrådsanläggningar.

Idag används namnet Gåsebäcks industriområde för hela 
området från Malmöleden i norr och öster till bangården 
och Södergatan i väster. När namnet först uppkom är inte 
klarlagt, men det torde ha varit i samband med utbyggna
den av industrikvarteren på egendomen Gåsebäcks mark. 
Så småningom började namnet även användas för området 
norr därom, vilket historiskt sett hör till stadsdelen Söder.

1960- och 1970-talens saneringar och framtiden

I takt med att biltrafiken ökade växte behovet av goda 
in och utfartsvägar till staden. Redan i slutet av 1930
talet framstod de befintliga huvudgatorna på Söder, Carl 
Krooks gata och Södergatan, som underdimensionerade 
för detta behov. Därför gjordes 1941 en stadsplan för 
området kring korsningen av utfartsvägarna Södergatan 
och Ramlösavägen. I planen förlängdes den senare ett 
kvarter västerut, igenom kvarteret Finland, och i en 
vid båge från korsningen av Södergatan och Sandgatan 
planerades en bred infartsgata i nordvästlig riktning, 
Glasbruksgatan. Planen omfattade även de kringliggande 
kvarteren där den äldre bebyggelsen förutsattes rivas och 
ersättas med modern bostadsbebyggelse i fyra till fem 
våningar. Planen kom aldrig till utförande, men den kom 
att ligga till grund för senare stadsplaner och under alla 
år fram till dess lades vad som kan liknas vid en död hand 
över hela området. Eftersom merparten av den äldre 
bebyggelsen skulle bort enligt planen var få fastighetsägare 
beredda att satsa på underhåll och moderniseringar av 
de gamla bostadshusen. De förföll därför i snabb takt 
och från 1940talets slut började staden aktivt köpa in 
fastigheter i området.

En fråga som var intimt förknippad med biltrafiken 
var det s.k. bangårdsproblemet. Alltsedan järnvägens 
etablering i Helsingborg hade järnvägslinjerna på flera håll 
byggts så att de korsade vägar och gator. Problemen var 
mest akuta inne i stadskärnan, men även på Söder fanns 
det stora problem. Störst var problemet där järnvägen 
korsade Södergatan i höjd med Sandgatan. 1941 års 
stadsplan hade ingen lösning på detta problem, utan det 
skulle dröja till 1960 innan en ny plan med detta ändamål 
togs fram. Planen, som fastställdes 1962, omfattade 
ungefär samma område som 1941 års plan, men nu med 
en mera radikal lösning. Glasbruksgatan, senare med 
namnet Glasbruksleden och nu med namnet Malmöleden, 
drogs hela vägen upp till korsningen av Södergatan och 
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Ramlösavägen. Södergatan i sin tur skulle ledas upp på 
en viadukt över järnvägen och på så vis reducera proble
matiken. I planen förutsattes att merparten av den äldre 
bebyggelsen revs och hela kvarteren Finland och Lappland 
raderades från kartan. Innan planen hann realiseras tillkom 
en ny reviderad plan som fastställdes 1964. Viadukten 
var i stort sett oförändrad, men nytt i planen var en led 

från Södergatan, under Glasbruksleden och järnvägen, ner 
till Oljehamnen. Planen som också omfattade kvarteren 
söder därom inbegrep även att Bredgatan skulle få en ny 
sträckning tvärsöver den f.d. kaserngården med förbindelse 
till Gasmästaregatan och Industrigatan. I och med den nya 
planen utgick även kvarteret Argus helt ur stadsplanen.

Södergatsviadukten kort efter färdigställandet. Foto Expo-Foto 1964. Helsingborgs museers samlingar.
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Planen realiserades sedan i etapper. År 1964 invigdes 
Södergatsviadukten och i samband med detta bygge 
revs större delen av den äldre bebyggelsen i kvarteret 
Lappland. Därefter kom turen till kvarteren Finland och 
Argus som offrades för framdragningen av Glasbruksleden 
och Oljehamnsleden. Båda lederna kunde invigas i mitten 
av 1970talet. Då hade merparten av den äldre bostads
bebyggelsen rivits, men enstaka hus stod kvar ytterligare 
några år. Mest tydligt blev det med ett fyravåningshus från 
1930talet i det tidigare kvarteret Finland som stod kvar 
ensamt mitt ute bland leder, parkeringsplatser fram till 
mitten av 1980talet.

Vid sidan om dessa storskaliga saneringar har även delar 
av den äldre industribebyggelsen rivits från 1970talet 
och framåt. Först ut revs flera industrikomplex i kvarteret 
Persien i slutet av 1970talet. Där uppfördes istället fyra 
moderna verkstadsbyggnader. Vid ungefär samma tid revs 
flera äldre byggnader i kvarteret Italien och ersattes av 
nybyggen för Gatukontoret. Nästa förnyelsefas var åren 
kring 1990. Då revs flera äldre industri och verkstads
byggnader på Gåsebäcks industriområde och ersattes 
av stora kontorshus i postmodernistisk stil. Det främsta 
exemplet på detta är Kontorshuset Afrika i kvarteret 
med samma namn. Ungefär samtidigt revs merparten av 

det nedlagda Gasverkets byggnader och ersattes av nya 
kontorsbyggnader för Helsingborg Energi AB:s räkning.

Efter dessa rivningar har byggnadsverksamheten i området 
varit begränsad. På delar av Gåsebäcks industriområde 
finns åtskilliga avrivna eller obebyggda tomter och många 
av de äldre industribyggnaderna står och förfaller. Som 
helhet väntar området på en större omvandling som varit 
planerad under många år. För att området ska kunna 
omvandlas på allvar krävs dock att järnvägen grävs ner i en 
tunnel. Därefter kan Södergatsviadukten rivas, Södergatan 
återetableras som stadsgata och Malmöleden göras om till 
en mera stadslik gata. Vad som sedan ska ske med kvarter 
och bebyggelse är ännu oklart, men en mer blandad 
bebyggelse med såväl bostäder och kontor som handel och 
mindre störande verksamheter är vad som eftersträvas.

Verksamhetsgrenar

Som de flesta industriområden är Husarområdet och 
Gåsebäcks industriområde fyllda med verksamheter av 
mycket varierande slag. Så har det varit ända tillbaka till 
den äldsta industriepoken i slutet av 1800talet, men 
bredden på verksamheter växte utan tvekan efter att 

Det ensamma huset i kvarteret Finland. Foto 1982. Helsingborgs museers samlingar.
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ett större antal tomter uppläts för mindre verksamheter 
från 1930talet och framåt. Trots bredden har några 
verksamhetsgrenar varit mer företrädda i området. Redan 
i slutet av 1800talet etablerade sig de första livsmedels
industrierna i området i form av Svinslakteriet och Melass
fabriken. De följdes på 1910talet av kaffesurrogatfabriken 
Rex och stadens slakteri och längre fram tillkom även 
Kärnkaffe och BananKompaniets olika verksamheter. En 
annan stor verksamhetsgren som tidigt etablerade sig var 
textilindustrin. Först ut där var Jutefabriken på 1890talet, 
följt av Otto Lion & Co. på 1910talet samt Hälsingborgs 
Sidenväveri och Svenska Chenillefabriken på 1930talet. 
Liksom de flesta textilindustrier hade alla dessa en mycket 
stor andel kvinnlig arbetskraft. 

En mera manligt dominerad verksamhetsgren var verk
stadsindustrin som etablerade sig i området på 1910talet 
i och med anläggandet av Verkstads AB Mekano. Den 
har senare följts av en lång rad verksamheter och är till 
skillnad från livsmedels och textilindustrin fortfarande 
företrädd i området. På 1910talet startade den första 
pappers och tryckeriindustrin i området, Johnsons 
Pappersindustri. I slutet av 1930talet fick den sällskap 
av Isidor Svahns tryckeri och åren runt 1960 tillkom 
en rad tryckeriverksamheter som t.ex. Ernst Bergstens 
Boktryckeri, KlichéCentralen och Svensk RotoPlast. 
Tryckerinäringen är fortfarande företrädd på området, 
men idag dominerar bilrelaterade verksamheter. De kom 
till Gåsebäcks industriområde först på slutet av 1920
talet. Läget intill de sydliga och sydostliga utfarterna från 
Helsingborg, Södergatan och Ramlösavägen, var ypperligt 
för bensinstationer, bilverkstäder m.m. Först etablerades 
ett par bensinstationer med tillhörande verkstäder vid 
Södergatan och vid 1930talets slut tillkom sig de första 
bilverkstäderna i kvarteret Portugal. Under senare decen
nier har de bilrelaterade verksamheterna spritt sig till 
fastigheter över hela Gåsebäcks industriområde.

Från funktionell arkitektur till funkis

Arkitekturen på Gåsebäcks industriområde och 
Husarområdet kan i stora drag tecknas som funktionell, 
från den allra äldsta förindustriella bebyggelsen i form av 
små bostadshus med korsvirkeskonstruktion till nutidens 
industri och verkstadsbyggnader med stål och betong
stommar samt plåtfasader. Däremellan ryms även en stor 
mängd byggnader med mer eller mindre arkitektoniska 

pretentioner som husarkasernens medeltidsinspirerade 
tegelbyggnader, det sena 1800talets industribyggnader 
med mönstermurade tegelfasader, funktionalistiska 
industri och verksamhetsbyggnader samt efterkrigstidens 
modernistiska industribyggnader. Utöver de gemensamma 
arkitektoniska idéerna, eller i de flesta fall snarare bristen 
på sådana, finns andra tydligt gemensamma byggnadsdrag 
i området. Sett över tid har tegel varit det vanligast före
kommande fasadmaterialet, alltifrån den tidiga bostads
bebyggelsen vid Södergatan från 1850 och 60talen till 
industri och verksamhetsbebyggelsen uppförd ett sekel 
senare på södra delen av Gåsebäcks industriområde. 
En rad olika sorters tegel har använts under årens lopp, 
men allra tydligast är bruket av det rödbruna teglet 
från Helsing borgs Ångtegelbruk, som låg alldeles intill 
Gåsebäcks industriområde. Helsingborgsteglet dominerade 
klart som fasadmaterial under 1910 och 20talen, men 
användes även flitigt under kommande decennier. Ett 
annat gemensamt drag i området, från tidigt 1900tal till 
nutid är de flacka pappklädda taken.

Bruket av tegel och papp som fasad respektive takma
terial är inget unikt för Gåsebäcks industriområde, utan 
snarare typiskt för mycket av 1900talets industribebyg
gelse runtom i Sverige och i andra länder. Däremot finns 
det andra mer platsspecifika genomgående drag. Det allra 
tydligaste är kanske den byggnadstyp med en kombina
tion av en högre bostads och kontorsdel och en lägre 
verkstadsdel som förekom frekvent under i synnerhet 
1930talet. Byggnadstypen är givetvis inte unik för Gåse
bäcks industriområde, men det är signifikativt hur utbredd 
den var under en period och utan tvekan ett signum för 
stadsdelen. Några decennier senare, på 1950 och 60talet, 
förekom under en period en annan specifik byggnadstyp. 
När kvarteret Karpen byggdes ut uppfördes de flesta av 
husen som halvhus med baksidan mot det likadana huset 
på granntomten. Därigenom skapades två rader av hus 
längs Rågångs och Ingenjörsgatorna med gavlar mot 
gatorna. I vilken mån denna byggnadstyp var ett utslag av 
kommunal planering är inte känt, men åtminstone var det 
inget som reglerades i stadsplanen.

Arkitekterna

När det gäller planeringen av bebyggelsen var några 
arkitekter flitigt verksamma i stadsdelen. Bland stadens 
egna arkitekter dominerar en handfull från 1800talet 
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fram till idag. Den idag försvunna bostadsbebyggelsen från 
1870 och 1880talen var till övervägande del ritad av 
den dåvarande stadsarkitekten Mauritz Frohm. Han stod 
även bakom ritningarna till Husarkasernen. Efterträdaren 
Alfred Hellerström har lämnat förvånansvärt få spår i 
området, men ritade bl.a. den idag rivna 1890talsbebyg
gelsen på gasverkstomten samt den intilliggande Desin
fektionsanstalten. En annan samtida Helsingborgsarkitekt 
som var flitig i området var Ola Anderson. Han ritade ett 
flertal stora industrikomplex som t.ex. Melassfabriken, 
Johnsons Pappersindustri och Helsingborgs Konst
Kvarnstensfabrik. Från 1930talet och framåt domine
rande arkitekterna Mogens Mogensen (Isidor Svahns 
tryckeri, Brandstationen och 1950talstillbyggnaderna av 
Rönnowska skolan) och Filip Lundgren (Hälsingborgs 
Sidenindustri, Kärnkaffe, BananKompaniet, snickerifabri
ken på Asien 19, Ernst Bergstens Boktryckeri och Viggo 
AB). Den senare ritade de första byggnaderna i området 
i mitten av 1930talet och hans kontor ritade byggnader 
ända fram till mitten av 1970talet. Av efterkrigstidens 
arkitekter dominerar Johnny Ekström och bröderna 
Erik och Henry Andersson. Den förstnämnda ritade inte 
mindre än fyra industribyggnader i kvarteret Karpen samt 
därtill flera byggnader åt Verkstads AB Mekano, det större 
affärs, kontors och bostadshuset på Spanien 13 samt en 
slakteribyggnad åt Arne Persson Livsmedel AB på Irak 5. 
Erik och Henry Andersson stod bl.a. bakom ritningarna 
till en verkstadsbyggnad på Gatukontorets fastighet, en 
verkstadsbyggnad åt Nelsons bilaffär, ett reningshus på 
Gasverket och en skolpaviljong på Rönnowska skolan.

På 1950talet började det också bli allt vanligare att anlita 
ingenjörer för projekteringen av industri och verkstads

byggnader. Ett par lokala ingenjörer ritade ett flertal 
byggnader i området. Civilingenjören Lennart Christians
son ritade bl.a. flera byggnader åt Otto Lion & Co., AB 
Sydferniss, verkstads och förrådsbyggnader m.m. åt 
Gatukontoret samt Träningsverkstaden i kvarteret Sutaren. 
Ingenjören Torsten K:son Karringer stod för ritningarna 
till Karpen 3, Karpen 20, Mörten 1 och Sutaren 13 samt 
flera förrådsbyggnader åt A. Nicklasson AB på fastigheten 
Italien 9. Under senare tid har arkitektfirman JanEric 
Forells Arkitektkontor och Arkitektlaget varit flitiga i 
området. Det förstnämnda kontoret stod bl.a. bakom 
byggnader på Afrika 17 och Sutaren 13 samt större om 
och påbyggnader av Afrika 18 och Spanien 11. De senare 
ritade flera framträdande postmodernistiska byggnader 
under 1980 och 90talen som t.ex. Kontorshuset Afrika, 
kontorsbyggnader på Asien 17 och Asien 20 samt flera 
byggnader åt Helsingborg Energi AB och en skolbyggnad 
på Rönnowska skolan.

Vid projektering av industribyggnader krävs inte sällan 
specialkunskaper, vilket vanliga arkitekter och ingenjörer 
inte besitter. Därför anlitades vid flera tillfällen personer 
och firmor med specialkompetens. Vid några tillfällen 
anlitades danska arkitekter, däribland då områdets två 
slakterier skulle byggas. Poul Poulsen ritade Svinslakteriet 
och några decennier senare ritade Peter Marius Wier den 
stora om och tillbyggnaden av Husarkasernens byggnader 
till Slakthuset. Jutefabrikens första byggnadsetapp ritades 
av ingenjörer vid Helsingborgs Mekaniska Werkstad 
och då Skånska Elektrostålverkets stora byggnad skulle 
uppföras anlitades den välrenommerade Stockholms
firman Byggnads & Konstruktionsbyrån Ivar Looström & 
Alvar Gelin. 
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Kvarter och fastigheter 

KVARTERET AFRIKA

Afrika 12. Verkstadsgatan 9

Fastigheten Afrika 12 är inte bebyggd med några egentliga hus utan 
endast med provisorisk tältbebyggelse. Därför har inga byggnader inven
terats, men däremot kan det vara på sin plats att berätta något om fast
ighetens historia.

Hälsingborgs stad sålde fastigheten våren 1945 till fabrikören Gustav 
Rosengren. I köpeavtalet, liksom i övriga samtida köpeavtal för Gåse
bäcks industriområde, stadgades att tomten skulle vara bebyggd inom ett 
par års tid. Fabrikören Gustav Rosengren, som ägde en snickerifabrik, pla
nerade ett nybygge på tomten efter arkitekten Filip Lundgrens ritningar, 
men beviljades inget byggnadstillstånd av Statens arbetsmarknadskom
mission. Från 1943 och en lång tid framöver krävdes byggnadstillstånd 
från staten p.g.a. begränsad tillgång på arbetskraft och byggnadsmaterial. 
I första hand prioriterades bostadsbyggande, medan byggande av t.ex. 
mindre industrier fick stå tillbaka. Dessa restriktioner drabbade många 
fastighetsägare på Gåsebäcks industriområde. Liksom Gustav Rosengren 
beviljades de därför anstånd med byggnadsskyldigheten av Hälsingborgs 
stad. Trots lättnader i tillståndsbeviljningen hade Gustav Rosengren ännu 
i slutet av 1950talet ännu inte uppfört någon industribyggnad på sin 
fastighet. Därför utdömdes slutligen ett vite i början av 1960talet. Trots 
detta har fastigheten förblivit fortsatt obebyggd och i dagsläget finns 
endast några provisoriska försäljningstält på tomten.

Afrika 16. Gåsebäcksvägen 28 – Verkstadsgatan 11

Liksom Afrika 12, såldes fastigheten Afrika 16 redan 1945 för att bebyg
gas med en industribyggnad. Köpare var Handelsbolaget Nordströms 
Plåtindustri (se mer om denna industri under Spanien 5). Liksom Gustav 
Rosengren på grannfastigheten beviljades de inte byggnadstillstånd och 
till slut utdömdes ett vite för att byggnadsskyldigheten inte uppfyllts. 
Samma år, 1960, sålde Handelsbolaget Nordströms Plåtindustri fastig
heten till flyttfirman Nya Bärareläget.

De nya ägarna uppförde en anläggning för verksamheten bestående av 
två delar; en kontors och personalbyggnad utmed Gåsebäcksvägen samt 
en kombinerad förråds och garagebyggnad längs tomtens norra långsida 
och med gavel utmed Verkstadsgatan. Kontors och personalbyggnaden 
uppfördes i modernistisk stil med röda tegelfasader och ett pappklätt 
flackt pulpettak. Förråds och garagebyggnadens långsida mot innergår
den var till en början helt öppen och täcktes med ett pappklätt flackt 
pulpettak.

25BEVARANDEPROGRAM GÅSEBÄCK OCH HUSAROMRÅDET • HELSINGBORGS STAD 2014



Afrika 16, Hus A

Afrika 16, Hus B

Runt år 1970 övertogs fastigheten av bilfirman Ernst Lindén AB och 
några år senare byggde de in delar av garagebyggnaden. Från början av 
1980talet ägdes fastigheten av Sydsvenska Bostads och Industribygg
nads AB och mot slutet av decenniet påbörjade de bygget av ett så kallat 
industrihotell med en större kontors och lagerbyggnad utmed hela södra 
långsidan av tomten. Eftersom tomten har en betydande sluttning mot 
väster, är denna byggnad en våning hög mot Gåsebäcksvägen och två 
våningar hög mot Verkstadsgatan. Byggnadens fasader består av betong
element i nederdelen och plåt i övriga delar, förutom den södra långsidan 
i tomtgränsen som till sin helhet är uppförd med betongelement. Upptill 
avslutas huset med ett flackt pulpettak.

Samtidigt med uppförandet av kontors och lagerbyggnaden inbyggdes 
hela garage och förrådsbyggnaden. Samtidigt inreddes en del av kon
tors och personalbyggnaden som hade lämnats oinredd vid uppförande. 
Genom ombyggnaden förändrades förråds och garagebyggnaden ganska 
genomgående, medan kontors och personalbyggnaden fick behålla sin 
ursprungskaraktär.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Afrika 16, Hus A, Gåsebäcksvägen 28A

Byggår: 1962
Arkitekt: Arkitekt SAR Jan Sederholm
Byggmästare: Byggmästaren Ivar Hellberg
Byggherre: Nya Bärarelagets hushålls- och bostadsförening m.b.p.a.

Kontors- och personalbyggnad i en våning.

Afrika 16, Hus B, Verkstadsgatan 11

Byggår: 1962
Arkitekt: Arkitekt SAR Jan Sederholm
Byggmästare: Byggmästaren Ivar Hellberg
Byggherre: Nya Bärarelagets hushålls- och bostadsförening m.b.p.a.

Garage- och förrådsbyggnad i en våning, ombyggd ca 1987–88.

Afrika 16, Hus C, Gåsebäcksvägen 28B

Byggår: Ca 1987-88
Arkitekt: Stig Nilsson Byggkonsulting genom Stig Nilsson
Byggmästare: Sydsvenska Bostads- och Industribyggnads AB
Byggherre: Sydsvenska Bostads- och Industribyggnads AB

Kontors- och lagerbyggnad i en respektive två våningar.

Afrika 16, Hus C
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Afrika 17, Hus B

Afrika 17, Hus A

Afrika 17. Gåsebäcksvägen 30

På tomten beviljades år 1951 bygglov för en magasinsbyggnad med 
tillhörande kontors och personalutrymmen. Byggnaden utformades 
som ett långsmalt halvhus med baksidan längs tomtens västra kortsida. 
Bygglovet söktes av firman Olssons Skrotaffär, som arrenderade tomten 
av Hälsingborgs stad. Först två år senare friköptes tomten av skrotaffären. 
1975 köptes fastigheten av skrotfirman Kaabs Industriråvaror AB och på 
1980talet fick den återigen nya ägare, AB ElektroDynamo som ditin
tills hade huserat på grannfastigheten Afrika 18. AB ElektroDynamo 
ersatte runt 1990 den äldre bebyggelsen på tomten med ny. I slutet av 
1980talet köptes fastigheten av AB ElektroDynamo som rev den gamla 
byggnaden och uppförde nya byggnader på platsen. I första omgången 
uppfördes en större byggnad inrymmande såväl verkstads och lagerlo
kaler, som kontors och personalutrymmen. Byggnaden uppfördes med 
en högre del i norr och en lägre del mot Rågångsgatan, allt med fasader i 
trapetskorrugerad plåt. Efter några år byggdes även en mindre verkstads 
och lagerbyggnad längst in på den norra delen av tomten. År 2000 till
kom slutligen en kontorstillbyggnad i tegel på hörnet av Gåsebäcksvägen 
och Rågångsgatan. Den följdes några år senare av en pendang på andra 
sidan Rågångsgatan i kv. Karpen. På båda fastigheterna huserar Elektro
Dynamo, ett serviceföretag inom den elektro mekaniska branschen med 
inriktning mot försäljning och service av industrikomponenter.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Afrika 17, Hus A

Byggår: Ca 1988
Arkitekt: Jan-Eric Forell Arkitektkontor AB genom Uffe Nilsson
Byggmästare: Glenn Ekenberg Skottorp
Byggherre: AB Elektro-Dynamo

Kontors-, personal-, verkstads- och lagerbyggnad i en respektive två våningar, 
tillbyggd ca 2000.

Afrika 17, Hus B

Byggår: Ca 1991
Arkitekt: AB Elektro-Dynamo genom Lars Stenström
Byggmästare:
Byggherre: AB Elektro-Dynamo 

Verkstads- och lagerbyggnad i en våning.
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Afrika 18

Afrika 18. Rågångsgatan 7 – Verkstadsgatan 13

Hösten 1946 köptes fastigheten av Oversøiske Compagnie AB. Det är 
något oklart vad företagets verksamhet bestod i, men 1947–49 uppförde 
de en verkstadsbyggnad på platsen. Byggnaden uppfördes i en våning 
med murar av betong och tegel samt en takkonstruktion bestående av 
strängbetongbalkar och siporexplattor. Som fasadmaterial användes gult 
tegel och på det flacka sadeltaket lades papp. Byggnaden var från början 
inredd till maskinverkstad, lager och kontor i bottenvåningen samt gju
teri, lager, personalutrymmen m.m. i källarvåningen.

I början av 1960talet hade fastigheten övertagits av Allvar Pallenius, 
som med företaget AB Motorenova drev en bilreparationsverkstad på 
platsen. Under deras tid byggdes huset till i två etapper, ca 1961 i västra 
änden och ca 196869 i östra änden. Båda tillbyggnaderna ritades av arki
tekten Johnny Ekström. Under kommande decennier bytte fastigheten 
ägare flera gånger och från 1975 hette innehavaren AB ElektroDynamo, 
ett företag som dessförinnan funnits på Kvarnstensgatan (se Asien 20). 
Redan efter några år flyttade AB ElektroDynamo till grannfastigheten 
Afrika 17 och ny ägare till Afrika 18 blev AB Fartygsmekano, som ett par 
decennier tidigare huserat på fastigheten Mörten 1. Hur länge AB Far
tygsmekano blev kvar på Rågångsgatan 7 är inte klarlagt, men de fanns 
eventuellt fortfarande med i bilden då fastigheten genomgick en större 
till, på och ombyggnad i slutet av 1980talet. Genom ombyggnaden, 
som ritades av arkitekten Uffe Nilsson på JanEric Forell Arkitektkontor, 
bevarades verkstaden i bottenvåningen relativt orörd, medan hela huset 
byggdes på med en hel våning samt en inredd vindsvåning med sadeltak 
och stora takkupor. Dessutom tillbyggdes i västra änden ett trapphus i 
form av ett torn i tre våningar under pyramidtak. Samtliga fasader putsa
des och på taket lades rödmålad bandplåt. Stilen på de till och ombygg
da delar var omisskännligt postmodernistiska, medan de äldre delarna av 
huset bevarades i stort sett oförändrade. Trots att fönsteraxlarna inte var 
anpassade efter varandra i de ursprungliga och påbyggda delarna, smälte 
huset samman till en välfungerande enhet. Utöver verkstaden i botten
plan, så inreddes moderna kontorslokaler i de övriga planen.

Byggnader av kompletterande värde för miljön

Afrika 18

Byggår: 1947–49
Arkitekt: Arkitekten Walter Pettersson
Byggmästare: Byggmästaren Sixten Olofsson
Byggherre: Oversøiske Compagnie AB

Industri- och kontorsbyggnad i en våning, tillbyggd ca 1961 och 1966, samt 
till-, på- och ombyggd ca 1989–90.

Kulturhistorisk värdering: Byggnadens kulturhistoriska värden är främst 
knutna till den utpräglade och väl genomförda ombygg naden i postmodernistisk 
stil med putsade fasader i en ljus pastellfärg och kontrasterande tak och 
fönster i rött samt portar och fönster i blått. Det är också värdefullt att de äldre 
byggnadsdelarna med sina avvikande fönsteraxlar fortfarande är lätt avläsbara i 
fasadarkitekturen.
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Afrika 19. Gåsebäcksvägen 26

Fastigheten förvärvades 1944 av Hälsingborgs Cementgjuteri som året 
därpå uppförde en envånings träbyggnad för verksamheten. I mitten av 
1950talet tillbyggdes huset och 20 år senare genomfördes en ombygg
nad då fastigheten övertagits av DäckShopen. De behöll den oförändrad 
i ytterligare ett tjugotal år innan det gamla huset revs och två nybyggna
der uppfördes. I första etappen tillkom en byggnad längs tomtens sydsi
da, inrymmande verkstads och lagerlokaler samt en butik, kontors och 
personalutrymmen. Huset byggdes med stora garageportar utmed större 
delen av nordfasaden och med en tegelklädd gavel i öster. På taket av 
pulpettyp lades papp. I den andra etappen uppfördes en lagerbyggnad 
längs tomtens västsida. Den är så gott som fönsterlös, med undantag för 
en liten utbyggnad vid norra änden. Lagerbyggnaden har försetts med 
plåtklädd fasad och pappklätt pulpettak.

Övrig bebyggelse

Afrika 19, Hus A

Byggår: Ca 1994
Arkitekt: Michelsen Arkitekter
Byggmästare: Kent Nilsson
Byggherre: Däckshopen i Malmö AB

Verkstads-, lager-, kontors-, butiks- och personalbyggnad i en våning.

Afrika 19, Hus B

Byggår: Ca 1996
Arkitekt: Michelsen Arkitekter genom arkitekt SAR Sonny Mattsson
Byggmästare: Sten Persson
Byggherre: Däckshopen i Malmö AB

Lagerbyggnad i en våning.

Afrika 19, Hus B

Afrika 19, Hus A
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Afrika 20. Verkstadsgatan 7

Fastigheten Afrika 20 är en sammanslagning av fastigheterna Afrika 13 
och 14. Det är endast på den äldre, södra delen som det finns någon 
egentlig bebyggelse, medan den senare, norra delen endast har plank och 
enkel skjulbebyggelse. Nedan beskrivs historiken för hela fastigheten 
men det är endast byggnaderna på den södra delen som inventerats och 
värderats.

Firman AB Järnsmiden uppförde i mitten av 1940talet en envånings 
verkstadsbyggnad med tillhörande utställnings, lager och kontorsloka
ler på södra delen av fastigheten Afrika 20, dåvarande Afrika 13. Bygg
naden bestod av två sammanbyggda huskroppar, en något högre del med 
kontor och lager under flackt pulpettak utmed Verkstadsgatan och en 
något lägre verkstadsdel under flackt sadeltak inåt tomten. Båda bygg
nadsdelarna utfördes med väggar av siporexblock, putsade fasader och 
pappklädda tak.

År 1972 uppfördes ytterligare en byggnad, en hög och stor verkstad inne 
på tomten. Den uppfördes med fasader av stora liggande betongelement 
och ett långt fönsterband strax under foten på det flacka taket. I samband 
med nybygget tillbyggdes också verkstadsdelen på den äldre byggnaden. 
Tio år senare genomgick kontorsdelen av 40talshuset en metamorfos. 
Den byggdes till västerut mot gatan och fasaderna försågs med plåtkläd
sel. 

Den norra delen av fastigheten, f.d. Afrika 14, inköptes 1945 av fabrikö
ren Carl Johansson i Tågarp. Han ägde sedan ett par år grannfastigheten 
Afrika 4 utmed Gåsebäcksvägen. Liksom många grannar förvägrades han 
byggnadstillstånd av Staten och efter några år sålde han därför fastighe
ten till firman Hälsingborgs Byggnadsvaror. Även de förvägrades bygg
nadstillstånd och därefter har tomten förblivit obebyggd, men undantag 
för plank och ett enkelt skjul. Det är osäkert vem som uppfört det senare 
eftersom det inte finns något bygglov för detsamma. Längre fram köptes 
fastigheten av grannen i söder, AB Järnsmiden, som sammanslog dem 
båda till Afrika 20.

År 2008 försattes AB Järnsmiden i konkurs och därefter har fastigheten 
använts som bilverkstad.

Övrig bebyggelse

Afrika 20, Hus A

Byggår: 1945
Arkitekt: Arkitekten Hermann Thews, Stockholm
Byggmästare: Ingenjören Sigurd Bergqvist
Byggherre: AB Järnsmiden

Verkstads-, lager- och kontorsbyggnad i en våning, tillbyggd 1972, till- och 
ombyggd ca 1982.

Afrika 20, Hus B

Byggår: 1972
Arkitekt: A-Konsult AB
Byggmästare: Erik Ivar Wihlborg Byggnads AB
Byggherre: AB Järnsmiden

Verkstadsbyggnad i en våning.

Afrika 20, Hus B

Afrika 20, Hus A
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Afrika 21. Östra Sandgatan 14 – Gåsebäcksvägen 20, 22, 24

Afrika 21 är en sammanslagning av fem fastigheter, Afrika 1, 2, 3, 4 och 
15. Den äldre bebyggelsen på dessa tomter är idag riven och beskrivs i 
ett sammanhang nedan. Därefter beskrivs den idag enda byggnaden på 
tomten.

Kvarterets första byggnad uppfördes 1939 på Afrika 1 i hörnet av och 
Östra Sandgatan och Gåsebäcksvägen. Det var en envånings industri 
och kontorsbyggnad uppförd åt disponenten N. O. Svensson för tillverk
ning av stampad kalk. Verksamheten kom med tiden att gå under namnet 
Hälsingborgs Dubbelstampade Kalk. På tomten söder därom, Afrika 2, 
utmed Gåsebäcksvägen uppfördes 1945 en envåningsbyggnad åt AB 
Kåges Möbel & Snickerifabriker. Byggnaden var tänkt att inrymma en 
möbel och snickerifabrik med tillhörande butik, men under byggtiden 
fick tydligen byggherren ekonomiska problem varför en del av huset 
redan från starten uthyrdes till tryckeriet AB Åhfeldt& Frank. Redan 
1948 köptes hela fastigheten av AB Elgens Tweed som drev ett väveri på 
platsen. I början av 1950talet förvärvades fastigheten av AB Otto Lion 
& Co. Nordisk Industri (se mer om detta företag under Portugal 9) som 
därefter inlemmade byggnaden i sin övriga verksamhet. 

Väster om tomt 1 och 2, på fastigheten Afrika 15 i hörnet av Östra 
Sandgatan och Verkstadsgatan, uppfördes 1945 en envåningsbyggnad 
inrymmande verkstads och kontorslokaler åt Hälsingborgs Emballage
fabrik. Dessutom tillkom under 1940talets andra hälft fyra lagerskjul 
på tomten. Verksamheten, som drevs av fabrikörerna Ernst Johansson 
och A. Jonasson, kallas på ritningarna ”spikerifabrik”, varav man kan dra 
slutsatsen att de tillverkade träemballage som t.ex. lådor och lastpallar.  
Längst i söder, utmed Gåsebäcksvägen, låg Afrika 4. Fastigheten inköp
tes 1943 av fabrikören Carl Johansson i Tågarp. Det är okänt i vilken 
bransch han var verksam och i vilken utsträckning fastigheten nyttjades 
för denna verksamhet. 1952 arrenderades tomten av firman Köper Allt 
(Aronsohns Bil & Skrotaffär AB) i Ängelholm som då ansökte om att 
uppföra en kontors och magasinsbyggnad. Denna byggnad kom aldrig 
till utförande och för övrigt har det endast funnits enklare skjulbebyg
gelse på tomten. Mellan de föregående tomterna, med kortsidorna mot 
Gåsebäcksvägen och Verkstadsgatan, låg fastigheten Afrika 3, som inköp
tes 1943 av byggmästaren Matts Eriksson. Till en början nyttjades tom
ten antagligen endast som öppen lagerplats, för det var först 1956–57 
som den bebyggdes med en garagebyggnad och ett lagerskjul. I början av 
1970talet fick fastigheten en ny ägare, Handels AB Emre. De rev delar 
av den äldre bebyggelsen och uppförde 1974–75 en stor lagerbyggnad 
utmed Gåsebäcksvägen. På 1980talet övertogs fastigheten av Byggnads 
AB Johansson & Olsson som inredde kontor i en del av lagerbyggnaden.

Moderbolag till Byggnads AB Johansson & Olsson, som ägde Afrika 3, 
var en av 1980talets stora fastighetsbolag i Helsingborg, UMGruppen. 
De köpte på 1980talet upp fastigheterna Afrika 1, 2, 3 och 15 och pla
nerade för ett storbygge över alla tomterna. I första etappen revs den 
äldre bebyggelsen på tomterna 1, 2 och 15 och ersattes av Kontorshuset 
Afrika. Huset var tänkt att byggas vidare söderut, men innan det hann 
förverkligas kom 1990talskrisen och satte stopp för planerna. Den kvar
varande lagerbyggnaden från 70talet på tomt 3 fick därför stå kvar fram 
tills 2010.

Kontorshuset Afrika är en tre till fyra våningar hög med indragna över
våningar, fram och uppskjutande gavelpartier och trapphus mot Östra 
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Afrika 21

Sandgatan och Gåsebäcksvägen samt ett stort inslag av glasade fasadpar
tier. Merparten av huset är uppfört av stora gråvita betongelement, med 
undantag för gavelpartierna och trapphusen som är putsade i likartad 
kulör. Samtliga takpartier är täckta med bandplåt i matchande kulör, vil
ken i begränsad omfattning även finns på omgivande väggpartier. Samt
liga fönster och portar är av aluminium och har getts en kontrasterande 
mörkblå kulör. Byggnadsstilen är omisskännligt postmodernistisk och 
typisk för periodens kontorsbyggande.

Byggnader av kompletterande värde för miljön

Afrika 21, Östra Sandgatan 14 – Gåsebäcksvägen 20,  
”Kontorshuset Afrika”

Byggår: 1991
Arkitekt: Arkitektlaget CJTZ AB genom arkitekten Jan Tellving
Byggmästare: UM Bygg AB
Byggherre: UM Utveckling AB

Kontorsbyggnad i tre respektive fyra våningar.

Kulturhistorisk värdering: Kontorshuset Afrika är det mest utpräglade av flera 
postmodernistiskt präglade kontorsbyggnader på Gåsebäcks industriområde. 
Utmärkande är de stora volymerna med framträdande partier i form av 
uppstickande torn och framskjutande trapphus. Viktiga stilmarkörer är även de 
stora fasadelementen av betong och de glasade partierna. Färgskalan däremot 
är relativt dämpad, men de ljusa fasaderna och taken accentueras ändå tydligt 
av de mörkblå portarna och fönstren.

KVARTERET ARABIEN

Kvarteret Arabien består idag av endast en fastighet, men då de olika 
delarna och byggnaderna därpå har olika bakgrundshistoria, beskrivs de 
var för sig i fyra olika delar. Fram till 1960talet var kv. Arabien mindre 
till ytan och slutade i söder vid den idag försvunna Jutegatan. Gatans 
tidigare läge kan ännu skådas från Gasmästaregatan där den gick in mel
lan El och gasverkets tidigare byggnad i norr (med avskuren hörna) och 
den f.d. Desinfektionsanstalten/Sanitetsanstalten i söder.

Arabien 9. Västra Sandgatan 6 – Cindersgatan 12

Den första delen av kvarteret som blev bebyggd var den del som tidi
gare betecknades Arabien 8. Fastigheten inköptes i slutet av 1880talet 
av firman A. N. Hansen & Co. i Köpenhamn. De hade startat som en 
grosshandelsfirma, men 1865 öppnade de Danmarks första renodlade 
svinslakteri i Köpenhamn. Under kommande decennier öppnades ett 
stort antal svinslakterier runtom i Danmark, inte minst på Jylland. Målet 
för dessa slakterier var export av saltat fläsk och bacon till Storbritannien 
och andra länder. Slakterierna var modernt inredda enligt en löpande
bandprincip. Bland den maskinella utrustningen märktes svedningsug
nar som drevs med gas. I takt med att exporten ökade köpte man upp 
svin i Skåne för slakt och beredning i Danmark. För att möta den danska 
efterfrågan av skånskt fläskkött startades ett exportslakteri i Landskrona 
1884. Det utkonkurrerades dock snabbt av ett danskägt slakteri i Malmö, 
Engelska svinslakteriet.

32

BEVARANDEPROGRAM GÅSEBÄCK OCH HUSAROMRÅDET

BEVARANDEPROGRAM GÅSEBÄCK OCH HUSAROMRÅDET • HELSINGBORGS STAD 2014



Snart nådde den danska svinindustrin även Helsingborg. Närheten till 
den nyanlagda gasklockan på andra sidan Gasmästaregatan var säkert en 
av anledningarna till varför firman A. N. Hansen & Co. köpte en tomt i kv. 
Arabien då de beslutade sig för att anlägga ett svinslakteri i Helsingborg 
1887. På platsen uppförde de ett svinslakteri bestående av en större slak
teri och stallbyggnad med ena gaveln mot Cindersgatan och en byggnad 
i hörnet av Västra Sandgatan och Cindersgatan inredd till försäljnings
lokal, kontor, personalutrymme och ett par bostäder. Hela anläggningen 
ritades av arkitekten Poul Poulsen i Randers på Jylland. Han hade några 
år tidigare ritat ett närapå identiskt svinslakteri i hemstaden och ritade i 
slutet av 1880talet även svinslakterier i bl.a. Horsens, Esbjerg, Kolding, 
Odder och Ringsted. Svinslakteriet i Helsingborg byggdes med tegelfa
sader i tidstypisk medeltidsinspirerad industribyggnadsstil. Kontors och 
bostadshuset fick mer av nyrenässansprägel med röda tegelfasader med 
insprängda putsband. Taket kläddes med skiffer och den avfasade hörnan 
kröntes av en tornhuv.

På 1920talet övertogs slakteriverksamheten av Hälsingborgs Slakteri 
AB, men så småningom köptes fastigheten och verksamheten av Hälsing
borgs stad. De inlemmade svinslakteriet i det intilliggande stora kommu
nala slakteriet och drev det vidare till början av 1940talet. Ändamålet 
med köpet var dock att komma åt fastigheten ifråga, för att där bereda 
plats för en ny renhållningsstation. Efter några års beredning kunde 
anläggningen byggas om 193536 efter ritningar av arkitekten Arnold 
SalomonSörensen. Det gamla kontors och bostadshuset byggdes om 
till personal och bostadshus varigenom det delvis fick en ny karaktär. En 
del portar och dörrar sattes igen, tegelfasaderna putsades med grönfär
gad serponitputs och tornhuven över hörnet togs bort. Större delen av 
slakteribyggnaden lämnades orörd och såldes sedan slakteriet lagts ner 
till grannen i söder, AB Sydsvenska Färg & Fernissfabriken. Den väst
liga delen revs och på dess plats byggdes en uformad anläggning. Den 
östra längan var två våningar hög och inrymde häststallar samt magasin 
för spannmål, hö och halm. De södra och västra längorna var en våning 
höga och inrymde garage samt måleri och reparationsverkstäder. Alla tre 
byggnaderna uppfördes som halvhus med tegelmurar som putsades och 
med pappklädda tak. I den västra längan, utmed Gasmästaregatan, ingick 

Svinslakteriets affärs-, kontors- och personalbyggnad 
enligt nybyggnadsritningen. Original i Helsingborgs 
stadsarkiv.
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Arabien 9, Hus A, Cindersgatan 12

troligen delar av en äldre byggnad, som använts som svinstall. Därtill 
uppfördes ett fristående vagnsskjul av trä med papptak. Det låg norr om 
stall och garagelängorna, utmed Västra Sandgatan, 

Då Renhållningsstationen stod färdig sköttes sophämtningen med bilar, 
medan latrintömningen fortsatt sköttes med hästskjutsar. År 1949 avskaf
fades de sista hästskjutsarna och året därpå byggdes stalldelen på Ren
hållningsstationen om till garage. I slutet av 1960talet byggdes vagns
skjulet om till garage och några år senare byggdes en tvätthallsbyggnad 
intill, ut mot hörnet av Cindersgatan och Gasmästaregatan. Tvätthallen 
var ett monteringsfärdigt hus med fasader av korrugerad plåt. I mitten av 
1970talet ersattes den mellersta av garagebyggnaderna från 30talet av 
en ny garagebyggnad. Ungefär samtidigt byggdes kontors och personal
byggnaden till med en mindre del av trä vid södra gaveln.

År 1962 överfördes Renhållningsverket administrativt till Gatukonto
ret, men Renhållningsstationen stannade kvar i kvarteret Arabien till 
1982, då verksamheten flyttade till en ny anläggning vid Makadamgatan 
vid Filbornatippen. Därefter såldes fastigheten till AB Sture Swensons 
Elinstallationer, men de stannade sannolikt inte särskilt länge. Ny ägare 
blev istället färgfabriken på granntomten, som dock inte verkar ha nyttjat 
fastigheten för den egna verksamheten, utan hyrt ut byggnaderna till 
andra verksamheter. Kontors och personalhuset har hyrts av kommunen 
för att användas som en del av Arbetscentrum, se mer om denna verk
samhet under Persien 14 och 15. Garage och verkstadslängorna liksom 
det f.d. vagnsskjulet och tvätthallsbyggnaden hyrs ut till olika verksam
heter som en bilverkstad (i byggnad F), ett bilsadelmakeri (i byggnad C) 
och en producent av dekaler, textiltryck m.m. (i byggnad B).

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 8:13§

Arabien 9, Hus A, Cindersgatan 12

Byggår: 1888
Arkitekt: Arkitekten Poul Poulsen, Randers, Danmark
Byggmästare: Nils B Bentz och Johan A Sjögren
Byggherre: Firman A. N. Hansen & Co., Köpenhamn, Danmark 

Kontors-, affärs- och bostadshus i en våning, ombyggt till kontors- och perso-
nalbyggnad 1935–36.

Kulturhistorisk värdering: Byggnaden minner om Svinslakteriet, som var en 
av de första industriverksamheterna i området. Kvar från ursprunget är husets 
form och volym, skiffertaket med små takfönster och en mestadels ursprunglig 
fönstersättning. Av betydelse är också byggnadens avskurna hörn som tillsam-
mans med det avskurna hörnet på grannen i öster, Persien 1, bildar en klassiskt 
sammanhållen stadsmiljö. De putsade fasaderna i 1920-talsklassistisk stil och 
de spröjsade korspostfönstren av trä minner om tiden som Renhållningsverkets 
kontors- och personalhus. 
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Arabien 9, Hus E, Västra Sandgatan 6

Arabien 9, Hus D, Västra Sandgatan 6

Arabien 9, Hus C, Västra Sandgatan 6

Arabien 9, Hus B, Västra Sandgatan 6

Byggnader av kompletterande värde för miljön

Arabien 9, Hus B, Västra Sandgatan 6

Byggår: 1935–36
Arkitekt: Arkitekten Arnold Salomon-Sörensen
Byggmästare: Byggnadsfirman Gadd & Svensson 
Byggherre: Hälsingborgs stad

Stall- och magasinsbyggnad i två våningar, ombyggd till garagebyggnad ca 
1949–50. 

Kulturhistorisk värdering: Tillsammans med kontors- och personalbyggnaden 
(Hus A) samt de lägre garage- och verkstadslängorna (Hus C och F) bildar den 
f.d. stall- och magasinsbyggnaden en miljö som minner om tiden då Renhåll-
ningsverket höll till i kvarteret. Trots vissa förändringar, som utbytta fönster och 
portar, är ursprungsfunktionen fortfarande tydligt avläsbar med garageportarna i 
nedervåningen, de stora portarna i övervåningen, den kvarvarande vinschnings-
anordningen samt de bevarade gjutjärnsfönstren. Även de enkla slätputsade 
fasaderna och det flacka papptaket bidrar till ett positivt helhetsintryck med 
stora kulturhistoriska värden.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Arabien 9, Hus C, Västra Sandgatan 6

Byggår: 1935–36
Arkitekt: Arkitekten Arnold Salomon-Sörensen
Byggmästare: Byggnadsfirman Gadd & Svensson 
Byggherre: Hälsingborgs stad

Garage- och verkstadsbyggnad i en våning.  

Arabien 9, Hus D, Västra Sandgatan 6

Byggår: 1935–36
Arkitekt: Arkitekten Arnold Salomon-Sörensen
Byggmästare: Byggnadsfirman Gadd & Svensson 
Byggherre: Hälsingborgs stad

Vagnskjul i en våning, till- och ombyggd till garage ca 1968.  

Arabien 9, Hus E, Västra Sandgatan 6

Byggår: 1972
Arkitekt: AB Västanfors Industrier, Fagersta genom Ulf Svensson
Byggmästare: AB Västanfors Industrier
Byggherre: Helsingborgs kommun

Tvätthallsbyggnad i en våning.  
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Arabien 9, Hus F, Västra Sandgatan 6

Arabien 9, Hus F, Västra Sandgatan 6

Byggår: Ca 1976
Arkitekt: Åkermans Ingenjörsbyrå AB
Byggmästare: AB Nils P. Lundh, Malmö
Byggherre: Helsingborgs kommun

Garagebyggnad i en våning.  

Arabien 9. Cindersgatan 16

Den andra delen av fastigheten Arabien 9 omfattar de tidigare fastighe
terna Arabien 6 och 7 utmed Cindersgatan. Marken såldes i tre omgångar 
mellan åren 1938 och 1945 av Hälsingborgs stad till AB Sydsvenska 
Färg & Fernissfabriken. Det finns inte mycket information om företaget, 
men det tycks åtminstone delvis haft danska ägarintressen och en dansk 
direktör, Erik Dupont. Det grundades 1933 med säte i Malmö och till
verkningen var till en början huvudsakligen inriktad på färg och fernissa 
till fartyg, men utvidgades så småningom också till färger och lacker för 
bil och tågproducenter.

År 1938 uppfördes den första delen av industrikomplexet på den södra 
delen av fastigheten. Byggnaden ifråga är idag dold från gatan, förbyggd 
av senare tillbyggnader. Den ursprungliga byggnaden utgjordes av ett 
Lformat tvåvåningshus utmed den idag försvunna Jutegatan. Huset 
var uppfört med murar av gult Hyllingetegel under ett pulpettak täckt 
med Icopalpapp samt med småspröjsade fönster av gjutjärn. Byggnaden 
ritades av en dansk arkitekt, vilket var logiskt med tanke på företagets 
kopplingar till Danmark. I byggnaden inrymdes utöver fabrikationsloka
ler även lagerlokaler samt mindre kontors och personalrum.

Nästa stora utbyggnadsetapp blev i mitten av 1940talet då man upp
förde en byggnad inrymmande kontor, personalutrymmen, laboratorier, 
lager m.m. utmed Cindersgatan. Arkitekt var helsingborgaren Arnold 
SalomonSörensen och han ritade en tidstypisk funkisbyggnad med fasa
der av tegel och ett papptäckt pulpettak. Mitt på den symmetriskt upp
byggda fasaden placerades ett uppglasat trapphus, inramat med mörkare 
rödbrunt tegel. Även fasadens långsmala fönsterband försågs med smala 
ramar av rödbrunt tegel.

Under 1940 och 50talen genomfördes flera mindre tillbyggnader samt 
nybyggnader av mindre byggnader inne på gården. De senare är dock 
sannolikt alla rivna till följd av senare utbyggnader. Nästa betydande 
utbyggnad skedde i två omgångar med början 1956. Då hade företaget 
fått ett nytt namn, AB Sydferniss, och man utvidgade den ursprungliga 
industribyggnaden genom en utbyggnad på hörnan av Cindersgatan, 
dåvarande Carl Krooks gata, och Jutegatan. Tillbyggnaden som inrymde 
lagerlokaler byggdes som en pelarbyggnad med öppen bottenvåning. 
Pelarkonstruktionen av betong syns fortfarande tydligt i fasaden, även 
om bottenvåningen senare byggts igen. Övervåningen byggdes med 
fasader i gult tegel och ett pulpettak som anslöt till den bakomliggande 
äldre byggnaden. Arkitekt var civilingenjör Lennart Christiansson som 
även ritade nästa utbyggnadsetapp. Sedan Jutegatan lagts igen som gata 
fick AB Sydferniss möjlighet att utöka fastigheten söder ut. På en del av 
denna mark byggdes komplexet ut med ytterligare ett lager. Tillbygg
naden utformades som en långsmal byggnad med ena långsidan vänd 
mot den ursprungliga industribyggnaden. Liksom 1956 års tillbyggnad 
uppfördes huset till en början som en pelarbyggnad med öppen botten
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Arabien 9, Hus I

Arabien 9, Hus G

Arabien 9, Hus H

våning. Samtliga väggar gjordes av lättbetongelement och takkonstruk
tionen av lättbetongplattor. För ljusinsläppet till lagerlokalen i ovanvå
ningen försågs byggnaden med ett enda långt fönsterband uppbyggt av 
glasbetong, som även gick runt hörnen.

Sedan Elverkets fastighet (se mer om denna nedan) köpts in kunde indu
strikomplexet växa västerut. I två omgångar, omkring 1970 och under 
åren 197576, byggdes industri och lagerbyggnaden ut, delvis på plat
sen för en av Elverkets gamla förrådsbyggnader. Dessa båda utvidgningar 
utformades i stil med 1956 och 1963 års utbyggnader. Efter dessa stora 
utbyggnader blev den gamla slakteribyggnaden, som inköpts redan i mit
ten av 1940talet, överflödig och revs 1983.

Från mitten av 1980talet och framåt har företaget genomgått flera fusio
ner och uppköp. 1986 togs verksamheten över av Klintens AB. Tio år 
senare köptes fastigheten och verksamheten i Helsingborg av brittiska 
kemikoncernen Manders Premier. De i sin tur sålde tryckfärgsdivisio
nen till amerikanska Flint Ink 1998. År 2006 friköptes anläggningen i 
Helsingborg av företagsledningen och bytte då namn till Lindgens Metal 
Decorating Coatings & Inks. Redan fyra år senare köptes stora delar av 
produktionen av kemikoncernen Akzo Nobel, som flyttade merparten av 
verksamheten. Den kvarvarande verksamheten bytte då namn till South
Coat. Under alla dessa företagsomvandlingar ändrades också verksam
heten i anläggningen mot tillverkning av färger och lacker till metallem
ballageindustrin. Trots många ägarbyten, genomfördes endast ett större 
byggnadsprojekt under perioden. Norr om industri och lagerbyggnaden 
uppfördes en större lagerbyggnad i början av 1990talet.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Arabien 9, Hus H

Byggår:  1944–45
Arkitekt: Arkitekt SAR Arnold Salomon-Sörensen
Byggmästare: Byggmästaren Ernst Persson
Byggherre: AB Sydsvenska Färg- & Fernissfabriken

Kontors-, laboratorie- och lagerbyggnad i två våningar.  

Arabien 9, Hus G

Byggår: 1938
Arkitekt: Arkitekt MAA Hans Hansen, Köpenhamn, Danmark
Byggmästare: Byggmästaren Johan Axelsson
Byggherre: AB Sydsvenska Färg- & Fernissfabriken

Industri-, lager- och kontorsbyggnad i en respektive två våningar, tillbyggd bl.a. 
1956, ca 1963, ca 1970 och ca 1975–76.

Arabien 9, Hus I

Byggår: Ca 1992
Arkitekt: Thurfjell Arkitektkontor AB, Malmö genom Lars Sjögren
Byggmästare:  Ove Rosenborg
Byggherre: Fastighets AB Araborg

Lagerbyggnad i en våning.
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Arabien 9. Gasmästaregatan

Som nämndes i inledningen var den sydligaste delen av dagens kv. Arabien 
tidigare ett eget kvarter. Det avskildes från kv. Arabien genom Jutegatan 
som gick i östvästlig riktning mellan Gasmästaregatan och Södergatan. 
På markstycket söder om Jutegatan fanns endast en mindre tomt som 
ägdes av Hälsingborgs stad. Läget i stadens absoluta utkant och ome
delbart intill Gasverket gjorde den utmärkt för en desinfektionsanstalt. 
I slutet av 1800talet då trångboddhet och undermåliga bostäder var ett 
vanligt inslag i städerna, i synnerhet i arbetarområdena, frodades ohyra av 
olika slag. En av åtgärderna för att råda bot på problemen blev inrättande 
av särskilda desinfektionsanstalter där såväl lösegendom, exempelvis 
möbler och kläder, som människor kunde rengöras. Helsingborgs första 
desinfektionsanstalt uppfördes 1893 på en tomt vid Prins Kristians väg 
mitt emot dåvarande Ålderdomshemmet. marken togs i anspråk för byg
gandet av Sinnessjukhuset 1907 flyttade anstalten till gasverkstomten. 
Detta läge var gynnsamt eftersom man där kunde tillgodogöra sig ånga 
från Gasverket till desinfektionen. Då Gasverket växte fick Desinfek
tionsanstalten snart maka på sig igen och det hela löstes genom att en ny 
byggnad uppfördes ca 191617 på andra sidan Gasmästaregatan.

Den ursprungliga byggnaden var en enkel kvadratisk tegelbyggnad, som 
ritades av stadsarkitekten Alfred Hellerström. Invändigt var huset inrett 
i två, små rum med två stora desinfektionsugnar i mitten. Själva desin
fektionen skulle ske antingen genom ånga, som leddes i rörledningar från 
Gasverket, eller tillsammans med formalin i så kallade formalinvakuu
mugnar. När byggnaden stod färdig var den främst utformad för att ta 
emot desinfektion av lösegendom, men redan efter ett par år beslutade 
man sig för att utvidga anstalten för att även kunna desinficera männ
iskor. Orsakerna till utbyggnaden var säkert flera, men av vikt var säkert 
utbrottet av Spanska sjukan, 1918, och den nya Epidemilagen från 1919. 
Även om Desinfektionsanstalten inte primärt var till för att förhindra 
smittsamma sjukdomar, så sågs renlighet i allmänhet som en viktig del i 
samhällets kamp mot epidemier. 1919 års utbyggnad av Desinfektions
anstalten ritades även den av Alfred Hellerström. Byggnaden utvidgades 

Sanitetsanstalten i samband med 
mottagandet av de överlevande 
från nazisternas koncentra-
tionsläger. Helsingborgs museers 
samlingar.
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Arabien 9, Hus J

nu österut med en flygel som inrymde på och avklädningsrum samt ett 
mellanliggande badrum. Tanken var säkert den att medan människorna 
desinficerades i badrummet skulle deras kläder och andra persedlar des
inficeras i ugnarna i de intilliggande rummen. I samband med tillbyggna
den putsades hela huset, men för övrigt behölls husets ursprungskaraktär.

Under 1930talet utvecklades desinfektionsteknikerna till att i allt högre 
utsträckning utnyttja olika kemikalier. Mest spridd blev bruket av cyan
väte och 1936 beslutades om att utvidga Desinfektionsanstalten i Hel
singborg med en cyanväteanstalt för utrotning av väggohyra i möbler 
och inventarier. Som arkitekt anlitades Arnold SalomonSörensen vars 
förslag fördubblade byggnadsvolymen. Den tillbyggda delen inreddes 
till en större vädringshall samt tre mindre kammare. Genom till och 
ombyggnaden fick huset en helt ny funktionalistisk karaktär. Fasaderna 
slätputsades och på det flacka valmade taket lades papp. Efter ombygg
naden gavs den ett nytt namn, Sanitetsanstalten.

Under andra världskrigets slutskede blev Sanitetsanstalten en del i en 
dramatisk räddningsaktion då den nyttjades för desinficering av de över
levande lägerfångar som räddades med de Vita bussarna ur nazisternas 
koncentrationsläger. Flyktingarna avlusades och samtidigt brändes deras 
kläder för att undgå smittspridning av bl.a. fläcktyfus. Även under efter
krigsåren kom det vid flera tillfällen stora flyktingströmmar till Sverige 
och Helsingborg, då Sanitetsanstalten åter nyttjades på ett mera drama
tiskt vis. I slutet av 1960talet hade bostadsförhållandena i Helsingborg, 
och Sverige som helhet, förbättrats i så stor utsträckning att Sanitetsan
stalten spelat ut sin roll. Därför såldes byggnaden och tomten till grann
industrin, AB Sydferniss. De byggde om huset till personalbyggnad med 
matsal, omklädningsrum m.m. I samband med denna ombyggnad kläd
des husets fasader in med plåt och de flesta fönstren ersattes med betong
glas, men för övrigt bevarades det mesta av husets 1930tals karaktär.

Byggnader av kompletterande värde för miljön

Arabien 9, Hus J, f.d. ”Desinfektionsanstalten/Sanitetsanstalten”

Byggår: 1916-17
Arkitekt: Stadsarkitekten Alfred Hellerström
Byggmästare: Byggmästarefirman H. E. Persson 
Byggherre: Hälsingborgs stad

Desinfektionsanstalt, tillbyggd 1919 och 1936, ombyggd till personalbyggnad 
ca 1968. 

Kulturhistorisk värdering: Byggnadens kulturhistoriska värde är till mindre del 
kopplat till dess arkitektur, utan mer till dess tidigare funktion som Desinfek-
tionsanstalt/Sanitetsanstalt. Av ursprunget från 1910-talet återstår i stort sett 
inget, men byggnaden från 1930-talet är intakt vad gäller volym och form samt 
till viss del vad gäller fönsteröppningarna och den inre rumsindelningen. Det är 
oklart i vilken mån de tidigare putsfasaderna döljer sig under den sekundära 
plåtinklädnaden. Värdet är desto mer kopplat till dess historia, inte minst under 
och efter andra världskriget då byggnaden stod i centrum vid mottagandet av 
de stora flyktingströmmar som bl.a. anlände med de så kallade vita bussarna. 
Till skillnad från andra byggnader i Helsingborg som också nyttjades i samband 
med denna flyktingaktion, som Stora hotellet i Ramlösa brunnspark, är den f.d. 
Sanitetsanstalten mindre insmickrande vad gäller dess fysiska form och ger på 
så vis en råare, men kanske också sannare bild av situationen i samband med 
flyktingmottagandet.
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Arabien 9, Hus K

Arabien 9. Gasmästaregatan

Denna del av fastigheten hette tidigare Arabien 3 och utgjorde en fastig
het i kvarterets dåvarande sydvästra hörn utmed Gasmästaregatan och 
Jutegatan. 1941 uppläts fastigheten åt Elverket. På tomten uppfördes 
tre byggnader. Två av dem uppfördes som stenhus med papptak, det ena 
var ett tvåvåningshus som låg på hörnet av fastigheten och det andra var 
ett envåningshus utmed Jutegatan. Tvåvåningshuset var i bottenvåningen 
inrett till reparationsverkstad för bilar och cyklar, tvätthall, garage samt 
kontors och personalutrymmen. Ovanvåningen inrymde ett litet kon
tor och en stor lagerlokal för elektriskt material. Den tredje byggnaden 
var ett envånings träskjul med papptak utmed Gasmästaregatan. Skjulet 
var avsett som kabellager och envåningshuset längs Jutegatan inrymde 
verktygsförråd och lagerlokaler för transformatorer, gatubelysnings och 
bilmaterial. Anläggningen, som ritades av Elverkets ingenjör Robert 
Hedetun, fick en funktionsartad prägel utan några arkitektoniska särdrag. 

År 1960 hade Elverket flyttat till andra lokaler varför hela anläggningen 
såldes till AB Sydsvenska Färg och Fernissfabriken på grannfastigheten. 
1966 genomförde de en mindre ombyggnad av tvåvåningshuset varige
nom det inreddes personalutrymmen i bottenvåningen samt laborato
rium, kontor och bibliotek i ovanvåningen. Tillsammans med den f.d. 
Desinfektionsanstalten/Sanitetsanstalten skvallrar detta hus om den idag 
igenlagda Jutegatan som fram till 1960talet gick mellan Gasmästare
gatan och Södergatan. Den tidigare gatusträckningen blir tydlig genom 
det avskurna hörnet. Exteriört förändrades huset genom att en rad stora 
garageportar mot Gasmästaregatan sattes igen och ersattes med en rad 
mindre fönster. Även övriga fönster förminskades eller byttes ut till nya. 
För övrigt vidtogs inga förändringar på byggnaden och därefter har den 
i stort sett lämnats oförändrad fram tills idag. De båda envåningsbygg
naderna däremot revs runt 1970 och på platsen för längan utmed den 
tidigare Jutegatan uppfördes en tillbyggnad till färgfabriken, se mer om 
denna under föregående fastighetsdel.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Arabien 9, Hus K

Byggår: 1941–42
Arkitekt: Hälsingborgs stads el- och gasverk genom ingenjör Robert Hedetun
Byggmästare: Byggnadsfirman Axelsson & Nilsson 
Byggherre: Hälsingborgs stad

Garage-, verkstads-, kontors- och lagerbyggnad i två våningar, ombyggd till 
personal-, kontors- och laboratoriebyggnad ca 1966. 
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Asien 8, Hus B

Asien 8, Hus A

KVARTERET ASIEN

Asien 8. Rågångsgatan 5

Tomten Asien 8 var en av många på Gåsebäck som förblev obebyggd 
under lång tid p.g.a. av fastighetsägarens problem att få byggnadstill
stånd. Redan 1944 köptes tomten av verkmästaren Karl Åkesson som 
bedrev en mekanisk verkstad i Eskilsminne. Året därpå fick han bygglov 
för en verkstadsbyggnad på tomten, men av planerna blev intet efter
som han inte fick byggnadstillstånd av Länsarbetsnämnden. Tio år senare 
gjorde verkstadens dåvarande ägare, bröderna Bertil och Tore Åkesson, 
ett nytt försök, men även detta förblev oförverkligat genom fortsatta 
problem med tillståndsbeviljningen. Därefter gav familjen Åkesson upp 
och lät tomtköpet gå tillbaka.

År 1962 fick tomten en ny ägare då Gurli Bergquist köpte den av staden. 
Nu hade tillståndsbeviljningen lättats upp och efter kort tid uppfördes 
en kombinerad verkstads och kontorsbyggnad på tomten. Gurli Berg
quists make, direktör Hans Bergquist, drev en mekanisk verkstad sedan 
1943 som ägnade sig åt montage och underhåll av pumpanläggningar till 
bensinstationer. I början av 1960talet antogs namnet Sydmontage och 
verksamheten var nu utvidgad till alla typer av installationer på bensin
stationer samt service av tankbilar. Byggnaden som uppfördes på fastig
heten Asien 8 bestod av två delar, en lägre del inrymmande kontors och 
personalutrymmen och en högre del som inrymde själva verkstaden och 
förrådslokaler. Kontorsdelen var uppförd av lättbetong med tegelfasader 
medan verkstadsdelen var byggd helt i lättbetong med serponitputsade 
fasader. Som takmaterial för båda delarna nyttjades papp.

År 1967 uppfördes en lagerbyggnad inne på tomten. Murarna uppfördes 
av lättbetong med korrugerad plåt som fasadmaterial. På taket lades kor
rugerad eternit. Så småningom flyttades Sydmontage till nya lokaler på 
Berga industriområde och fastigheten Asien övertogs av grannen tvärsö
ver gatan, Linde Metallteknik, med dotterföretaget Hjortconveyor AB. 
För mer information om denna verksamhet, se fastigheten Karpen 20. I 
slutet av 1990talet gjorde de en större ombyggnad av verkstadsdelen till 
kontorslokaler genom att murarna höjdes och fasaderna kläddes in med 
rött tegel.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Asien 8, Hus A

Byggår: Ca 1962
Arkitekt: Ingenjör Rune Strandh, Strövelstorp
Byggmästare: Byggnads AB Gösta Gadd 
Byggherre: Fru Gurli Bergquist

Verkstads- och kontorsbyggnad i en våning, verkstadsdelen ombyggd till kontor 
ca 1998. 

Asien 8, Hus B

Byggår: Ca 1967
Arkitekt: AB Sydmontage genom Tage Johansson
Byggmästare: AB Sydmontage
Byggherre: Fru Gurli Bergquist

Hustyp oklar  
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Asien 17. Verkstadsgatan 6 – Kvarnstensgatan 15

Fastighetens historia börjar 1917 då AB Skånska Elektrostålverken 
genom dess direktör N. J. Lönneroth köpte en stor tomt av Hälsingborgs 
stad. Tämligen omgående ritade byggnads och konstruktionsbyrån Ivar 
Looström& Alvar Gelin i Stockholm ett förslag till ett stort industrikom
plex att uppföras på tomten. Komplexet bestod av en högre byggnadsdel 
som inrymde gjuteri och mekanisk verkstad samt en sammanbyggd lågdel 
med kontors och personalutrymmen samt transformatorrum och lager. 
Byggnaden utfördes i sin helhet av betong med takbeläggning av papp. 
Byggnadsstilen var präglad av klassicism med symmetriskt uppbyggda 
fasader, men på modernistiskt manér lät man den bärande betongkon
struktionens pelare vara väl synliga i fasaderna. Samtliga fönster var små
spröjsade och för att ge ett gott ljusinflöde till den stora gjuteri och 
verkstadshallen löpte långa fönsterband under takfoten i högdelen.

År 1918 kunde AB Skånska Elektrostålverken starta sin verksamhet på 
platsen. Tillverkningen omfattade stålframställning i elektriska ugnar. 
Av okänd anledning lades verksamheten ner redan efter några år. 1922 
anges byggnaden stå tom och kort därefter köptes fastigheten av gross
handlaren Alfred Soneson som drev en bilfirma med verkstad inne i sta
den. Bilförsäljningen växte stort i början av 1920talet och en stor del 
utgjordes av importerade bilar. Dessa kommer i delar förpackade i lådor 
till den av Soneson inköpta industrilokalen på Kvarnstensgatan. I huset 
inreddes även en utställningshall för bilar, men i början av 30talet degra
deras hela byggnaden till ett upplag för uttjänta bilar. 1932 uppläts hela 
byggnaden till ett nybildat bolag, AB Hälsingborgs Sporthall med köp
mannen Gustaf Krantz i spetsen. De invigde i september 1932 en större 
tennishall i byggnaden. Anläggningen omfattade bl.a. två tennisbanor, 
omklädningsrum, en läktare med plats för 3200 åskådare, restaurang och 
en vaktmästarbostad. Utöver tennis utövades även boxning och brott
ning på platsen.

År 1936 köptes hela fastigheten av AB Hälsingborgs Sporthall och 
samma år inreddes lokaler för en kemiskteknisk fabrik i lågdelen av 
byggnaden. Redan i början av 1940talet led tennisepoken mot sitt slut. 
I två omgångar, 1942 och 1945, byggdes huset om fullständigt varvid 
den stora hallen delades upp i tre våningsplan med hjälp av mellanbjälk
lag. Även sidobyggnaden delades upp i två våningsplan. I samband med 
dessa ombyggnader insattes nya fönster på byggnadens alla sidor, fönster 
som fortfarande finns kvar. Arkitekt för den första ombyggnadsetappen 
var Hugo B. Jonsson medan etapp två ritades av Filip Lundgren. I sam
band med ombyggnaderna inreddes lokaler för bl.a. lagring, torkning 
och packning. Hyresgäster var två företag, AB Svensk Buljongtärning 
och Svenska Konservfabriken Globus AB. Båda bolagen var troligen dot
terföretag till AB BananKompaniet, som under krigsåren fått ett avbräck 
i bananimporten och därför vidgat verksamheten till andra fält inom 
livsmedelsindustrin.

Under 1940talets andra hälft växte verksamheten kraftigt och nya gre
nar tillfördes under och efter andra världskriget. Istället för livsmedels
import satsade man på beredning och bearbetning av inhemska råvaror 
som gurkinläggning och äppelmosproduktion. Mitt på gårdsplanen mot 
Verkstadsgatan uppfördes 1945 en idag riven byggnad för pulpning och 
lagring av sojamjöl. Två år senare påbörjade man att bygga den lång
sträckta byggnaden utmed norra tomtgränsen. Den västra delen (Hus 
B) inreddes till lager för äppelmassa och råsaft i stora saftkar. Den östra 
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delen (Hus C) inreddes till en anläggning för saltning och beredning 
av gurkor. Arkitekturen var enkel och funktionell med lastbryggor samt 
diverse ut och uppbyggnader för att anpassa byggnaden för verksamhe
ten. Båda byggnadsdelarna utfördes med en brandmur av tegel i tomt
gränsen och övriga väggar av regelkonstruktion med träpanel. Taket var 
klätt med papp. Parallellt uppfördes även en lagerbyggnad, som idag är 
riven, mitt på gårdsplanen. 1949 tillkom den byggnad som ännu står 
kvar på tomtens södra del. Den uppfördes som en lagerbyggnad med 
regelväggar av trä och papptak.

Nästa byggnadsetapp blev en mindre byggnad inredd till kokeri som 
uppfördes 1952 norr om huvudbyggnaden. Väggarna var av siporex som 
putsades och yttertaket kläddes med eternit. Senare samma år påbörja
des bygget av ett hus som förebådade nya verksamheter på fastigheten. 
Framför huvudbyggnaden utmed Kvarnstensgatan uppfördes ett hus 
inrett till garage och bilverkstad. Det uppfördes med murar av lättbe
tong, men med tegel som fasadmaterial mot gatan. Taket uppfördes av 
lättbetongplattor. Redan året därpå utvidgades byggnaden åt norr, men 
denna del inreddes till en början till förråd och lager. Trots att AB Banan
Kompaniet huserat i fastigheten sedan början av 1940talet, köpte de 
den inte formellt förrän 1955. Redan 1961 sålde de den vidare till Sture 
Stever som drev en bilverkstad, Stevers Bil AB, i delar av 1950talsbygg
naden utmed Kvarnstensgatan samt i delar av huvudbyggnaden. Kort 
efter fastighetsförsäljningen påbörjade AB BananKompaniet bygget av 
en egen anläggning vid Hästhagsvägen. När den stod färdig hyrdes deras 
tidigare lokaler på fastigheten Asien 17 ut till olika verksamheter. Bl.a. 
hade Dafgårds från i mitten av 1960talet fryslager i en del huset.

I början av 1970talet övertogs fastigheten av Sture Stevers söner, Hans 
och Lars Stever, och 1980 fick den återigen nya ägare, Johan och Torsten 
Sjöholm. I mitten av 1980talet uppförde de ytterligare en byggnad på 

Industribyggnaden på Asien 17 under epoken som 
tennishall. Foto Lindberg Foto ca 1940. Helsingborgs 
museers samlingar.
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Asien 17, Hus B, Verkstadsgatan 6

Asien 17, Hus C, Verkstadsgatan 6

Asien 17, Hus A, Kvarnstensgatan 15

tomten, en kombinerad verkstads och lagerbyggnad i två plan utmed 
Kvarnstensgatan. För att vara en 1980talsbyggnad på Gåsebäck fick den 
en relativt dämpad arkitektur med fasader bestående av stora betongele
ment målade i en ljus kulör.

Sedan 1970talet har det funnits en rad hyresgäster i de olika byggna
derna på fastigheten, som idag kallas ”Gåsen”. I nuläget huserar bl.a. en 
bilreparatör och biltvätt samt ett antal konsultföretag i hus A, medan hus 
B och C står tomma. I hus D finns bl.a. ett bilvårdsföretag medan det i 
hus G finns en verksamhet med namnet Jobbfabriken.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 8:13§

Asien 17, Hus A, Kvarnstensgatan 15

Byggår: 1917–18
Arkitekt: Byggnads- och konstruktionsbyrån Ivar Looström& Alvar Gelin, 
Stockholm
Byggmästare: Beton AB Vestra Sverige 
Byggherre: AB Skånska Elektrostålverken

Industribyggnad i en våning, ombyggd till två- respektive trevåningsbyggnad 
1942 och 1945, idag verkstads- och kontorsbyggnad.

Kulturhistorisk värdering: Byggnaden är en av de mest framträdande på 
Gåsebäcks industriområde och dess kulturhistoriska värden är dels kopplade 
till den ursprungliga funktionen och arkitekturen och dels till de förändringar vad 
avser användning och utseende som den genomgått under årens lopp. Dess 
tidiga historia minner om en storartad industrisatsning som troligen slog fel. Inför 
denna storsatsning anlitades välrenommerade industriarkitekter utifrån, som 
även stått bakom t.ex. den välkända och mycket snarlika Dieselverkstaden i 
Sickla. Av den ursprungliga arkitekturen återstår idag den basilikaliknande bygg-
nadsformen med en högdel som en gång rymde det stora gjuteriet, flankerad av 
en lägre sidobyggnad på västsidan. Därtill domineras långfasaderna fortfarande 
av den vertikala indelningen med rytmiskt placerade strävpelare av betong där 
själva konstruktionen gjorts synlig på ett närmast funktionalistiskt manér. Kvar 
från ursprunget är även de flacka pappklädda taken, som endast bryts av ett 
sentida uppfört hisschakt. 

Av den senare historien är 1940-talets omvandling till livsmedelsindustri mest 
påtaglig genom den ombyggnad i ett par steg som försåg byggnaden med tvär-
bjälklag och långa rader av fönster och portar som placerades mellan de befint-
liga betongpelarna. Sedan 1940-talsombyggnaden har huset endast genomgått 
mindre förändringar, varför den helhet som ursprungs- och 1940-talskaraktären 
bildar ger byggnaden ett högt kulturhistoriskt värde. Sedan 1940-talet har ett 
otal verksamheter huserat i huset utan att huset behövt förändras i någon större 
utsträckning. Framtida omvandlingar bör därför göras med stor hänsyn till den 
karaktär huset har idag.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Asien 17, Hus B, Verkstadsgatan 6

Byggår: 1947-1948
Arkitekt: Filip Lundgrens Arkitektkontor genom arkitekten Filip Lundgren
Byggmästare: Byggnadsfirman Karl P. Svensson
Byggherre: AB Hälsingborgs Sporthall

Lagerbyggnad i en våning.
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Asien 17, Hus G, Kvarnstensgatan 15

Asien 17, Hus F, Kvarnstensgatan 15

Asien 17, Hus E, Verkstadsgatan 6

Asien 17, Hus D, Verkstadsgatan 6

Asien 17, Hus C, Verkstadsgatan 6
Byggår: 1948
Arkitekt: Filip Lundgrens Arkitektkontor genom arkitekten Filip Lundgren
Byggmästare: Byggnadsfirman Karl P. Svensson
Byggherre: AB Hälsingborgs Sporthall

Industribyggnad i en våning.  

Asien 17, Hus D, Verkstadsgatan 6

Byggår: 1949
Arkitekt: Filip Lundgrens Arkitektkontor genom arkitekten Filip Lundgren
Byggmästare: AB Skånebyggen, Malmö 
Byggherre: AB Hälsingborgs Sporthall

Lagerbyggnad i en våning.  

Asien 17, Hus E, Verkstadsgatan 6

Byggår: Ca 1952
Arkitekt: Byggnadsfirman Wilh. Jönsson, Malmö, genom ingenjören Kjell 
Jönsson
Byggmästare: Byggnadsfirman Wilh. Jönsson, Malmö
Byggherre: AB Hälsingborgs Sporthall

Industribyggnad i en våning.  

Asien 17, Hus F, Kvarnstensgatan 15

Byggår: 1952-1953
Arkitekt: Byggnadsfirman Wilh. Jönsson, Malmö genom Byggnadsingenjören 
Arnold Skog
Byggmästare: Byggnadsfirman Wilh. Jönsson, Malmö
Byggherre: AB Hälsingborgs Sporthall

Garage- och verkstadsbyggnad i en våning, tillbyggd med en lagerdel 1953.  

Asien 17, Hus G, Kvarnstensgatan 15

Byggår: Ca 1985
Arkitekt: Arkitektlaget
Byggmästare:  Wille Christiansson
Byggherrar: Johan Sjöholm och Torsten Sjöholm

Verkstads- och lagerbyggnad i två våningar.  
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Asien 18, Hus C

Asien 18, Hus B

Asien 18, Hus A

Asien 18. Verkstadsgatan 8

Tomten köptes först av färgtillverkaren AB Wilhelm Becker i mitten av 
1940talet. De hade för avsikt att uppföra en fabriksbyggnad på tomten, 
men de planerna fick skrinläggas eftersom de inte beviljades byggnads
tillstånd. Istället blev fabrikören Enoch Persson ny ägare till tomten år 
1949. Även han hade problem med att få byggnadstillstånd, men 1953 
kunde bygget av en kombinerad kontors och lagerbyggnad påbörjas. 
Byggnaden uppfördes som ett långsträckt halvhus längs tomtens västsida, 
med den norra kontorsdelen något högre än lagerdelen. Huset uppfördes 
med murar av tegel och ett pappklätt tak.

Vilken typ av verksamhet som Enoch Persson drev är inte känt. I mit
ten av 1960talet hade fastigheten övertagits Fastighetsbolaget Vretå
ker, ett dotterbolag till Byggfackens Central AB, som upplät lokalerna 
till Svenska Värme & Sanitets AB, ett annat fackligt ägt bolag. 1975 
köptes fastigheten av Sveriges Åkeriägares Inköps och Förvaltnings AB 
(SÅIFA), som inredde en bilvårdsanläggning i byggnaden. Under deras 
tid tillkom lagerbyggnaden längs sydsidan. Förrådsbyggnaden i norra 
änden av tomten uppfördes runt år 2000. Idag huserar färgförsäljaren 
ColorMix i fastigheten, och på så sätt har säcken knutits ihop i förhål
lande till fastighetens första verksamhet.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Asien 18, Hus A
Byggår: Ca 1953
Arkitekt: Byggnadsingenjören Erik Ivar Wihlborg
Byggmästare: Byggnadsingenjören Erik Ivar Wihlborg
Byggherre: Fabrikören Enoch Persson

Kontors- och lagerbyggnad i en våning.  

Asien 18, Hus B
Byggår: Ca 1975
Arkitekt: BPA Byggproduktion AB genom Stig H. Persson
Byggmästare: Hans Lilja
Byggherre: Svenska Åkeriägares Inköps- och Förvaltnings AB, Stockholm

Lagerbyggnad i en våning.  

Asien 18, Hus C
Byggår: Ca 2000
Arkitekt: Örestad Projekt AB
Byggmästare:
Byggherre:  Trisol Rental AB

Förrådsbyggnad i en våning.  
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Asien 19. Kvarnstensgatan 13 – Verkstadsgatan 4

Fastigheten Asien 19 är en sammanslagning av de tidigare fastigheterna 
Asien 2, utmed Verkstadsgatan, och Asien 13, utmed Kvarnstensgatan. 
Den sistnämnda tomten var en avstyckning från Asien 17 och 1938 läm
nades ett bygglov medan AB Hälsingborgs Sporthall fortfarande stod 
som formell ägare av fastigheten. Egentlig beställare var företaget AB 
Hälsingborgs Lådfabrik under ledning av kaptenen Adolf Andersson i 
Malmö. Bygglovet omfattade en halvhusbyggnad av tegel med kvastade 
putsfasader och papptak som inrymde själva fabrikslokalen och ett litet 
kontor. Inne på gårdsplanen uppfördes ett öppet lagerskjul av trä. 1946 
byggdes fabriksbyggnaden till med en trädel i östra änden och i modern 
tid har två stora portar satts igen, nya dörrar har installerats och taket 
har klätts med plåt. För övrigt har byggnaden kvar det mesta av sin 
ursprungskaraktär. Lagerskjulet har däremot rivits. 

Den andra delen av fastigheten, utmed Verkstadsgatan, köptes 1944 
av fabrikörerna Ernst Svensson och Erik Tuvesson. För deras räkning 
uppfördes omgående en verkstadsbyggnad som inrymde en snickerifa
brik. Byggnaden uppfördes med fasader av rödbrunt Helsingborgstegel 
samt yttertak av papp. Svenssons och Tuvessons snickerifabrik hade sin 
verksamhet i byggnaden intill i början av 1950talet. Ny ägare blev då 
Ingenjörsfirman Viggo AB, som importerade och sålde kirurgiska instru
ment. I den f.d. snickerifabriken startade de även egen produktion av 
bl.a. produkter för infusionsterapi, det vill säga dropp. Verksamheten 
växte snabbt och 1959 gjorde man en stor tillbyggnad på baksidan. Trots 
detta var lokalerna snart för små och i mitten av 1960talet införskaf
fade man en stor byggnadstomt i kvarteret Sutaren, se mer om företa
gets verksamhet under fastigheten Sutaren 14. Där byggde man ett stor 
byggnadskomplex i flera etapper och så småningom kunde man lämna 
fastigheten på Verkstadsgatan. Innan dess hann man dock med ytterli
gare en utbyggnad i slutet av 1960talet genom en lagerdel på baksidan. 
Dessutom inköptes 1973 den f.d. lådfabriken vid Kvarnstensgatan.

Sedan Viggo AB lämnade fastigheten har den inrymt flera olika verksam
heter. På 1980talet inredde Modehuset Camilla lokaler för kontor, kol
lektionsrum, lager m.m. i Viggo AB:s tidigare lokaler. Samtidigt ändrades 
exteriören mot gatan genom att kupor byggdes på taket och fönster
luckor sattes vid fönstren. Modehuset Camilla köpte även in fastigheten 
mot Kvarnstensgatan, den f.d. lådfabriken, och inredde byggnaden till 
garage och lager. Sedan 1990talets början har båda husen fungerat som 
samlingslokaler åt olika invandrarföreningar.
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Asien 19, Hus B, Verkstadsgatan 4

Asien 19, Hus A, Kvarnstensgatan 13

Byggnader av kompletterande värde för miljön

Asien 19, Hus A, Kvarnstensgatan 13

Byggår: 1938
Arkitekt: Arkitekten Hugo B. Jonsson
Byggmästare: Byggmästaren Albin Nilsson
Byggherre: AB Hälsingborgs Sporthall

Industribyggnad i en våning, tillbyggd 1946, ombyggd till lager och garage ca 
1984 samt förändrad till samlingslokal på 1990-talet.

Kulturhistorisk värdering: På 1930- och 40-talen tillkom en rad småindustrier 
runtom på Gåsebäcks industriområde. Denna byggnad är den bäst bevarade 
av dessa varför byggnaden representerar en värdefull pusselbit i områdets 
historia. Arkitekturen är funktionalistisk i ordets rätta bemärkelse, d.v.s. dess 
utformning har fått styras av dess funktion. Fasaderna samt fönster- och 
dörröppningar är i stort sett oförändrade, medan det ursprungliga papptäckta 
pulpettaket senare klätts med plåt. Fönster och dörr är inte ursprungliga, men 
fönstren är av trä och i stort sett likadana som de ursprungliga. Den kulturhisto-
riska klassificeringen gäller inte tillbyggnaden av trä på den östra gaveln.

Asien 19, Hus B, Verkstadsgatan 4

Byggår: 1944-45
Arkitekt: Arkitekten Filip Lundgren
Byggmästare: Knut Larsson
Byggherrar: Snickarmästarna Ernst Svensson, Helsingborg och Erik Tuvesson, 
Laröd

Verkstads- och lagerbyggnad i en våning, tillbyggd 1959-60 samt omkring 
1968, ombyggd till kontor och lager ca 1984 samt förändrad till föreningslokal 
på 1990-talet.  

Kulturhistorisk värdering: Klassningen gäller huset mot gatan. Husets arkitek-
tur är atypisk för en industribyggnad från 1940-talet. Det höga sadeltaket bryter 
av mot de annars dominerande flacka taken på Gåsebäcks industriområde 
och ger byggnaden en karaktär som närmast får den att likna ett bostads- eller 
kontorshus istället för snickeri som var dess ursprungsfunktion. De kultur-
historiska värdena är dels kopplade till dess något ovanliga arkitektur dels till 
den mera områdestypiska fasaden av Helsingborgstegel. Detta gäller även de 
ursprungliga spröjsade korspostfönstren av trä, medan den moderna entrédör-
ren, fönsterluckorna och plegeltaket inte omfattas av klassificeringen.

Asien 20. Kvarnstensgatan 11 – Östra Sandgatan 12 –  
Verkstadsgatan 2

Fastigheten Asien 20 har en brokig historia, under en lång rad år var den 
delad på två fastigheter. Ursprungligen var det en tomt som inköptes 
1915 av konsuln Carl G. Johnson. Året dessförinnan hade han startat en 
kaffesurrogatfabrik under namnet Rex i en av de gamla kasernbyggna
derna, se mer om detta och Johnsons övriga industrier under fastigheten 
Orienten 6. I kvarteret Asien uppförde han en stor tvåvåningsbyggnad 
för den växande verksamheten, som gynnades av den begynnande ranso
neringen, en följd av första världskriget. Redan efter ett par år utvidgades 
komplexet med en stor tillbyggnad och året därpå, 1918, uppfördes en 
lagerbyggnad inne på tomten. Från 1 juli 1919 slopades ransoneringen 
av kaffe och en rad andra varor vilket medförde att kaffesurrogatfabriken 
gick allt sämre och så småningom fick slå igen. Möjligen överfördes en 

48

BEVARANDEPROGRAM GÅSEBÄCK OCH HUSAROMRÅDET

BEVARANDEPROGRAM GÅSEBÄCK OCH HUSAROMRÅDET • HELSINGBORGS STAD 2014



del av den tekniska kompetensen från AB Rex Fabriker till Carl G. John
sons nya kemiindustri Rexolinfabriken AB på fastigheten Orienten 6. 

År 1923 hade kaffesurrogatfabriken fått en ny ägare, Jästfabriks AB Kär
nan, som efter en stor om och tillbyggnad påbörjade sin verksamhet. De 
tillverkade pressjäst med melass och maltgroddar som råvaror, men hade 
inte som många andra jästfabriker någon spritfabrikation. Direktör för 
det hela var Hugo Nilsson med sonen Erik Hugoson som driftsingenjör. 
När fabriken stängde 1927 avstyckades en tomt i anslutning till lager
byggnaden. På denna fastighet startade sonen Carl Hugoson tillsammans 
med Hugo Roberts företaget AB Hugoson & Roberts 1930. De tillver
kade olika essenser och extrakt med läskedrycksfabrikanter, choklad och 
karamellfabriker samt bagerier som främsta kunder.

En stor del av fastigheten såldes till AB Ernst O. Jönsson som tillverkade 
cyklar under namnet Kärnan. Verksamheten hade startat redan 1901 och 
har haft en rad olika adresser innan de kom till kvarteret Asien. Här var 
de sedan ända fram till nedläggningen 1966. Efter cykelfabriken Kärnan 
ägdes fastigheten av ett bolag med namnet Concert Hall AB som byggde 
om den till kontors och lagerlokaler. Ungefär samtidigt togs essens och 
extraktfabriken över av företaget AB ElektroDynamo som byggde om 
den till en mekanisk verkstad. Detta företag flyttade emellertid redan i 
mitten av 1970talet och finns idag vid Rågångsgatan, på fastigheterna 
Afrika 17 och Karpen 22. Ny ägare till båda fastigheterna som från 
början rymde kaffesurrogatfabriken blev nu ett postorderföretag med 
namnet Positiv Fritid AB. 1972 uppförde de ut mot Verkstadsgatan en 
stor lagerbyggnad med fasader av korrugerad plåt. För övrigt genomgick 
byggnaderna på fastigheten ingen större förändring. I slutet av 1980talet 
fick fastigheten återigen en ny ägare, Fastighets AB Stenbocken. De rev 
omgående den f.d. essens och extraktfabriken samt några mindre gara
gebyggnader och uppförde samtidigt en större kontors och lagerbygg
nad på hörnet av Östra Sandgatan och Verkstadsgatan. Huset byggdes 
med fasader av puts och betongsten, det senare i bottenvåningen. Arki
tekturen var postmodernistisk, men återhållsam i jämförelse med andra 
samtida hus på Gåsebäcks industriområde. I början av 1990talet stod 
den stora f.d. cykelfabriken tom och 1994 utsattes den för en förödande 
brand varefter huset revs.

Cykelfabriken Kärnan på 1940-talet.  
Foto Lindberg Foto. Helsingborgs museers samlingar.
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Asien 20, Hus B, Östra Sandgatan 12

Asien 20, Hus A, Verkstadsgatan 2

Övrig bebyggelse på fastigheten

Asien 20, Hus A, Verkstadsgatan 2

Byggår: 1972
Arkitekt: Arkitekt- & Konstruktionsbyrån J. M. Bomér genom 
byggnadsingenjören J. Martin Bomér
Byggmästare: Göran Bengtsson Byggnads AB
Byggherre: Positiv Fritid AB

Lagerbyggnad i en våning.  

Asien 20, Hus B, Östra Sandgatan 12

Byggår: Ca 1988
Arkitekt: Arkitektlaget CJTZ AB genom arkitekt SAR Erica Nygårdh Holtenäs
Byggmästare: Byggpaul AB
Byggherre: Fastighets AB Stenbocken

Kontors- och lagerbyggnad i fyra våningar.

Asien 21. Kvarnstensgatan 17–19

År 1926 startade köpmannen Josef Carlsson firman Södra Kaffemaga
sinet för försäljning av kaffe i parti och minut under märket Kärnkaffe 
samt med eget kafferosteri. Huvudaffären och rosteriet låg vid Sund
storget, medan det fanns filialbutiker runtom i staden. På kort tid växte 
verksamheten till att bli en av de största inom branschen i södra Sverige. 
Därför togs 1939 steget att uppföra en egen fastighet på Gåsebäcks indu
striområde. Arkitekten Filip Lundgrens byggnad stod färdig hösten 1939 
och var ett renodlat funkishus med horisontala fönsterband och väggar 
utan utsmyckning. Fasadmaterialet var rödbrunt Helsingborgstegel och 
det plana taket var täckt med papp. Över taket reste sig ett runt torn som 
möjligen utgjordes av toppen av en kaffesilo och på denna uppsattes en 
stor neonskylt med reklam för företaget. Utöver kafferosteri med tillhö
rande lager rymde byggnaden även lager för frukt, konfektyr, tullneder
lag, kontorslokaler, personalutrymmen och en mindre bostad. Vid sidan 
om kaffehanteringen ägnade sig firman även åt import och försäljning av 
frukt och konfektyr.

I början av 1960talet genomfördes en större utbyggnad av fastigheten 
norrut. Tillbyggnaden, i form av en lagerbyggnad, utformades i analogi 
med det befintliga huset, men fick fasader av rött tegel. 1972 köptes 
Kärnkaffe av konkurrenten Zoégas och efter en tid lades rosteriet ner. 
1974 fick fastigheten ny ägare, Hälsingborgs Åkeri AB, men de behöll 
den bara till 1980 då Deco Helsingborgs Keramikfabrik tog över. De 
genomförde en större ombyggnad av båda byggnaderna för keramiktill
verkning. 1985 inreddes en träningshall i källarvåningen och därefter har 
en rad olika verksamheter huserat i fastigheten. I den f.d. lagerbyggnaden 
finns idag en däckverkstad medan den äldre byggnaden i huvudsak är 
inredd till kontorslokaler. Sedan ursprunget har en hel del förändringar 
genomförts. Bl.a. har tornet på taket och två balkonger på södra gaveln 
rivits, en port har satts igen i ena änden av kontorshuset. Dessutom har 
samtliga fönster och dörrar bytts ut. Den f.d. lagerbyggnaden är mer väl
bevarad, även om ett par stora portar tagits upp på framsidan. Trots detta 
har båda byggnaderna kvar mycket av sin ursprungskaraktär.
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Asien 21, Hus B, Kvarnstensgatan 17

Asien 21, Hus A, Kvarnstensgatan 19

Byggnader av kompletterande värde för miljön

Asien 21, Hus A, Kvarnstensgatan 19

Byggår: 1939
Arkitekt: Arkitekten Filip Lundgren
Byggmästare: Byggnadsfirman Lundqvist & Olsson
Byggherre: Södra Kaffemagasinet

Industri-, lager-, kontors- och bostadshus i två våningar, ombyggd ca 1980, 
senare ändrad till kontor. 

Kulturhistorisk värdering: Hus A och Hus B utgör tillsammans ett starkt blick-
fång i Kvarnstensgatan. Arkitekturen är funktionalistisk med släta odekorerade 
tegelfasader och plant tak. Den äldre delen (Hus A) har getts ett högre värde då 
den knyts till Kärnkaffes flytt till Gåsebäck och har en renodlad funktionalistisk 
arkitektur. Även om bygganden förändrats en del, återstår fasaderna av 
Helsingborgstegel, raderna med tätt sittande fönster samt entrépartiets natur-
stensomfattning. Borta är däremot accenterna i form av balkonger på södra 
gaveln och det uppstickande silotornet på taket, element som med fördel kan 
tas upp vid framtida förändringar.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Asien 21, Hus B, Kvarnstensgatan 17

Byggår: Ca 1962-63
Arkitekt: Filip Lundgrens arkitektkontor
Byggmästare: AB Matts Eriksson 
Byggherre: Kärnkaffe AB

Lagerbyggnad i två våningar, senare ändrad till verkstadsbyggnad.

Kärn-Kaffe-huset på 1940-talet. Foto Lindberg Foto. 
Helsingborgs museers samlingar.
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KVARTERET IRAK

Irak 5. Cindersgatan 8-Bredgatan 25

I början av 1880talet uppfördes en kasernanläggning i det dåvarande 
kvarteret Cybele, som idag ungefär motsvarar fastigheterna Irak 5 och 
Orienten 6. Om byggnadernas övergripande arkitektur och verksam
heten i området berättas mer ingående under fastigheten Orienten 6. I 
detta avsnitt redogörs mera detaljerat om de byggnader från kaserntiden 
som fortfarande finns kvar på fastigheten Irak 5.

Av den äldsta bebyggelsen från kaserntiden återstår sex byggnader: Exer
cishuset (idag Hus A), Norra stallbyggnaden (Hus B), Ridhuset (Hus C), 
Östra stallbyggnaden (Hus D), Sjukstallet (Hus E) och Skostallet och 
smedjan (Hus F) samt Tvätthuset (Hus G), men det är osäkert vilken 
funktion denna byggnad ursprungligen hade. 1912 flyttade husarerna 
in i en ny kasern på Berga och därefter fick de gamla byggnader nya 
användningsområden.

Redan i slutet av samma år beslutade Helsingborgs stadsfullmäktige att 
ett kommunalt slakthus med tillhörande marknadsplats för kreaturshan
del skulle upprättas. En av de underliggande orsakerna därtill var en ny 
lagstiftning som reglerade kontrollen vid köttexport. Fr.o.m. 1914 fick 
slaktning för export endast ske vid offentliga slakthus eller särskilda så 
kallade exportslakterier. En särskild kommitté tillsattes som noggrant 
beredde frågan. Man fann snart att en del av det gamla kasernområdet 
med dess stall och ridhusbyggnader var synnerligen lämpliga för ända
målet. Som en stor fördel framhölls belägenheten i stadens utkant och 
den därmed begränsade risken för störningar i omgivningen. Till sin hjälp 
anlitade man arkitekten Peter Marius Wier i Aarhus som upprättade rit
ningar till om och nybyggnader på det tilltänkta slakthusområdet. Ett 
förslag låg färdigt i slutet av 1913, men det dröjde ytterligare ett år innan 
byggnadsarbetena kunder påbörjas.

År 1915 kunde slakthusanläggningen invigas och inrymde då följande 
byggnader och verksamheter:

Hus A: Administrations och kafébyggnad (f.d. Exercishuset)

Hus B: Stallbyggnad för kossor, kalvar och svin samt hästslakteri och 
hudsalteri (f.d. Norra stallbyggnaden).

Hus C: Slakthall för nötkreatur och svin samt luftkylrum (f.d. Rid
huset).

Hus D: Marknadshall för nötkreatur (f.d. Östra stallbyggnaden).

Hus E: Tarmrenseri och sjukstall med slaktrum för sjuka djur, tvättrum 
för inälvor m.m. (f.d. Sjukstallet).

Hus F: Besiktningslokal samt lokal för försäljning och utdelning av kött 
till stadens fattiga (f.d. Skostallet och smedjan).

Hus G:  Destruktionsanstalt med ångpannerum och maskinrum m.m. 
(f.d. Tvätthuset)

Därtill ingick även Hus D på nuvarande Orienten 6. Det var den tidigare 
södra stallbyggnaden som inretts till marknadshall för hästar. Dessutom 
hade det uppförts flera mindre byggnader som ett par reservstall på östra 
delen av tomten ut mot Cindersgatan och ett par våghus samt klosett
byggnader.
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De olika husen byggdes om i varierande utsträckning. Den f.d. gym
nastikbyggnaden (Hus A) fick helt ny inredning när den inreddes till 
kontors och kafébyggnad och under västra delen grävdes en källare och 
insattes ett tvärbjälklag. Därtill satte man in nya fönster med småspröj
sade fönsterbågar och runt fönstren gjordes omfattningar av puts. Hus B 
förblev i stort sett oförändrat exteriört sett, men fick helt ny inredning. 
Till slakthallen (Hus C) gjordes en mindre tillbyggnad för svinkättar i 
södra delen och på taket sattes stora lanterniner och luftningshuvar. Den 
östra stallbyggnaden (Hus D) byggdes med ett mindre trapphus i nord
västra hörnet, men förändrades för övrigt enbart invändigt. Det tidigare 
sjukstallet (Hus E) förblev sjukstall, men inreddes även till tarmrenseri 
och byggdes dessutom till med en lägre sidobyggnad inredd till tvätt
rum för inälvor och gödningsrum. Den befintliga byggnaden förändrades 
dock inte nämnvärt exteriört sett, utöver att några luftningshuvar sat
tes upp på taket. Det f.d. skostallet och smedjan (Hus F) förändrades 
nästan helt i grunden, med stora tillbyggnader åt väst, öst och syd, som 
anpassades efter den ursprungliga arkitekturen. Vid ombyggnaden av det 
f.d. tvätthuset till destruktionsanstalt gjordes en stor tillbyggnad i väster 
och därtill uppfördes en fristående skorsten som släppte ut röken från 
ångpannan. En genomgående byggnadsdetalj som samtliga byggnader, 
undantaget administrations och kafébyggnaden, försågs med var de små 
luftningshuvar som man än idag ser på flertalet av de äldre husen på fast
igheten. Efter de stora byggnadsarbeten som utfördes 191415 skedde 
inga större förändringar av slakterianläggningen under lång tid, men i 
början av 1930talet gjordes ett par mindre tillbyggnader av destruk
tionsanstalten samt en större tillbyggnad av ett kylrum på baksidan av 
slakthallen.

Runt 1960 hade besiktningslokalen (Hus F) blivit överflödig i slakte
riverksamheten varför byggnaden arrenderades ut och byggdes om 
till mekanisk verkstad. Vid detta tillfälle tillkom två tillbyggnader på 
nord och östsidorna. Tillbyggnaderna putsades, medan de äldre delarna 
lämnades oförändrade. Under 1970 och 80talen gjordes ytterligare till

Ridhuset såsom det tedde sig under Husarkasernstiden. 
Foto Alfred B. Nilson ca 1902. Privat ägo.
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byggnader till huset. Ca 1976 gjordes en mindre tillbyggnad av trä på 
ostsidan och fyra år senare byggdes tegeldelen på västsidan. Slutligen 
tillkom plåtdelen i norr i slutet av 1980talet.

I början av 1970talet skedde en större förändring på slakteriet då en del 
av fastigheten styckades av och såldes till Arne Persson Livsmedel AB. På 
tomten, ut mot Cindersgatan, uppfördes en större anläggning (Hus H) 
i flera etapper. Första delen, närmast Cindersgatan, uppfördes ca 1974 
i en våning med fasader i gult tegel och inreddes till en arbetslokal för 
köttberedning, saltrum, kyl och frysrum samt kontors och personal
utrymmen. Redan efter ett par år gjordes ett par mindre tillbyggnader, 
men 1983 utfördes en stor tillbyggnad i två våningar med stycknings
rum i nedervåningen samt kontors och personallokaler i ovanvåningen. 
Därefter dröjde det till början av 2000talet innan nästa stora utbygg
nadsetapp. Då gjordes två stora utbyggnader för kylrum på nord och 
sydsidorna. Under årens lopp bytte anläggningen ägare och från början 
av 1990talet var SLP Lantkött AB innehavare.

Den äldre delen av slakteriet drevs vidare av kommunen till slutet av 
1980talet, då det privatiserades och togs över av företaget Slakteripro
dukter i Helsingborg AB. Under 1970, 80 och 90talen genomfördes 
flera större och mindre förändringar av byggnaderna på området. Slakt
hallen (Hus C) byggdes till med ett slaktdjursstall på sydsidan 1974 och 
198283 gjordes två tillbyggnader på baksidan för kylrum och svinslakt
hall. Dessutom revs lanterninerna och lufthuvarna på taket 1980. Den 
södra stallbyggnaden (Hus D) byggdes till på baksidan år 1978 och på 
västsidan av Hus E gjordes 1973 en större tillbyggnad för lager. 1988 
inreddes kylrum och stall i huset och 1999 gjordes en mindre tillbyggnad 
på nordsidan. Administrations och kafébyggnaden, som med tiden för
vandlades till enbart kontor. Byggnaden förändrades exteriört då merpar
ten av fönstren byttes ut till nya utan spröjsar. Slutligen uppfördes 1995 
en mindre byggnad i glappet mellan Hus B och C. Denna utformades 
helt i anslutning till de äldre byggnadernas arkitektur med fasader i gult 
tegel, rundbågiga fönsteröppningar m.m.

Efter närapå ett sekel avslutades slakteriepoken år 2007. Båda delarna 
av slakteriet köptes av kommunen och därefter har ett större föränd
ringsarbete påbörjats. 2009 lämnades rivningslov för alla tillbyggnader 
till slakthallen (Hus C) och den södra stallbyggnaden (Hus D). Dessa 
rivningsarbeten pågick i skrivande stund 2012, , medan det rivningslov 
som beviljades för Hus H år 2011 ännu inte genomförts. I väntan på 
rivningen av denna byggnad har delar av lokalerna hyrts av Rönnowska 
skolan för dess fordonsprogram. Av övriga byggnader har få fått en ny 
funktion, men den f.d. destruktionsanstalten har upplåtits för det nystar
tade Helsingborgs Bryggeri.

54

BEVARANDEPROGRAM GÅSEBÄCK OCH HUSAROMRÅDET

BEVARANDEPROGRAM GÅSEBÄCK OCH HUSAROMRÅDET • HELSINGBORGS STAD 2014



Irak 5, Hus C, Bredgatan 25

Irak 5, Hus B, Bredgatan 25

Irak 5, Hus A, Bredgatan 25

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 8:13§

Irak 5, Hus A, Bredgatan 25

Byggår: Ca 1881–1882
Arkitekter: Fortifikationsbefälhavaren Fritz Ewerlöf, Landskrona och arkitekten 
Mauritz Frohm
Byggmästare: Byggmästaren Carl Gustaf Hallberg
Byggherre: Svenska staten

Gymnastikbyggnad i en våning, ombyggd till kontors- och kafébyggnad 
1914–15, senare enbart kontorsbyggnad. 

Kulturhistorisk värdering: Tillsammans med Hus B-G på denna fastighet och 
Hus A-D på fastigheten Orienten 6 besitter byggnaden stora kulturhistoriska 
värden kopplade till den gemensamma historien under husarkasernstiden. De 
gemensamma värdena är främst kopplade till den tidigare funktionen, som en del 
av en helhetsmiljö och den gemensamma arkitekturen. Den senare kommer först 
och främst till uttryck i byggnadernas placering med de viktigaste husen samlade 
kring den centrala kaserngården och de mindre byggnaderna placerade i de 
västra och östra delarna av kasernområdet. Gemensamt för samtliga byggnader 
är även de gula tegelfasaderna med reliefdekor, granitsocklar och pappklädda 
tak. Arkitekturen däremot varierar från huvudbyggnadens (Hus B på Orienten 6) 
rakslutna, kärva och uppfordrande arkitektur till stallarnas och ridhusets mera 
runda och tillmötesgående arkitektur. Anläggningens 1900-talshistoria med 
varierade användningar har skingrat en del av ursprungskaraktären. Bl.a. har 
den tidigare öppna och samlade kaserngården delats av en vägdragning och 
har i viss mån byggts igen, men fortfarande framstår bebyggelsen runt den 
f.d. kaserngården som en tydlig avläsbar helhetsmiljö. Utöver de mer generella 
värdena besitter Hus A mer specifika värden kopplade till dess funktion under 
slakthusepoken. Dessa värden är främst kopplade till tilläggen i form av fönster-
omfattningar av puts samt kvarvarande äldre spröjsade träfönster.

Irak 5, Hus B, Bredgatan 25

Byggår: Ca 1881–1882
Arkitekter: Fortifikationsbefälhavaren Fritz Ewerlöf, Landskrona och arkitekten 
Mauritz Frohm
Byggmästare: Byggmästaren Carl Gustaf Hallberg
Byggherre: Svenska staten

Stallbyggnad i en våning, ombyggd till stall och slakteri 1914-1915. 

Kulturhistorisk värdering: För de generella värdena kopplade till ursprungsarki-
tekturen, se Hus A. Utöver detta noteras gjutjärnsfönstren, det är dock osäkert 
om de är från husarkasernsepoken eller slakthusepoken. Ventilationshuvarna på 
taket är däremot kännetecknande för slakthustiden.

Irak 5, Hus C, Bredgatan 25

Byggår: Ca 1881–1882
Arkitekter: Fortifikationsbefälhavaren Fritz Ewerlöf, Landskrona och arkitekten 
Mauritz Frohm
Byggmästare: Byggmästaren Carl Gustaf Hallberg
Byggherre: Svenska staten

Ridhus i en våning, till- och ombyggt till slakthall och kylrum 1914, tillbyggt 
1933, ca 1973 och ca 1982–83, samtliga tillbyggnader under rivning. 

Kulturhistorisk värdering: För de generella värdena kopplade till ursprungsar-
kitekturen, se Hus A. Under slakthusepoken genomgick Hus C en stor mängd 
förändringar, framför allt genom diverse tillbyggnader. Sedan de flesta av dessa 
tillbyggnader nu rivits återfår byggnaden mer av sin ursprungskaraktär. På 
framsidan har ett stort antal fönster- och dörröppningar murats igen under årens 
lopp, men de ursprungliga öppningarna är fortfarande synliga.
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Irak 5, Hus F, Bredgatan 25

Irak 5, Hus E, Bredgatan 25

Irak 5, Hus D, Bredgatan 25

Irak 5, Hus D, Bredgatan 25

Byggår: Ca 1881–1882
Arkitekter: Fortifikationsbefälhavaren Fritz Ewerlöf, Landskrona och arkitekten 
Mauritz Frohm 
Byggmästare: Byggmästaren Carl Gustaf Hallberg
Byggherre: Svenska staten

Stallbyggnad i en våning, till- och ombyggd 1914–15, tillbyggd ca 1978. 

Kulturhistorisk värdering: För de generella värdena kopplade till ursprungsarki-
tekturen, se Hus A. Utöver detta noteras gjutjärnsfönstren, det är dock osäkert 
om de är från husarkasernsepoken eller slakthusepoken. Merparten av dessa 
fönster är idag övertäckta, men troligen är de fortfarande intakta under skivorna. 
Liksom Hus C har Hus D återfått mer av sitt ursprung sedan sentida tillbyggna-
der från slakthusepoken rivits. Däremot är det tillbyggda trapphuset på framsidan 
liksom ventilationshuvarna på taket värdefulla tillägg från slakthustiden.

Byggnader av kompletterande värde för miljön

Irak 5, Hus E, Bredgatan 25

Byggår: Ca 1881–1882
Arkitekter: Fortifikationsbefälhavaren Fritz Ewerlöf, Landskrona och arkitekten 
Mauritz Frohm
Byggmästare: Byggmästaren Carl Gustaf Hallberg
Byggherre: Svenska staten

Sjukstallsbyggnad i en våning, till- och ombyggd till sjukstall, tarmrenseri m.m. 
1914-15 samt tillbyggd ca 1974 och ca 1999. 

Kulturhistorisk värdering: Byggnaden är en värdefull del av helhetsmiljön, 
men Bevarandeplanskommittén har i klassningen valt att ta hänsyn till planerad 
dragning av Södertunneln, enligt tidigare beslut av Helsingborgs stad. 

För de generella värdena kopplade till ursprungsarkitekturen, se Hus A. Under 
slakthusepoken har en del av de ursprungliga fönsteröppningarna helt eller 
delvis satts igen, men fortfarande är ursprunget klart avläsbart. Av värdefulla 
tillägg från slakthustiden är att bemärka ventilationshuvarna på taket. Däremot 
gäller den kulturhistoriska värderingen inte de senare gjorda tillbyggnaderna 
med plåtfasader.

Irak 5, Hus F, Bredgatan 25

Byggår: Ca 1881–1882
Arkitekter: Fortifikationsbefälhavaren Fritz Ewerlöf, Landskrona och arkitekten 
Mauritz Frohm
Byggmästare: Byggmästaren Carl Gustaf Hallberg
Byggherre: Svenska staten

Smedja i en våning, till- och ombyggd till besiktnings- och köttförsäljningslokal 
1914–15, till- och ombyggd till verkstad 1960-61 samt tillbyggd ca 1976, ca 
1980 och ca 1989. 

Kulturhistorisk värdering: Byggnaden är en värdefull del av helhetsmiljön, 
men Bevarandeplanskommittén har i klassningen valt att ta hänsyn till planerad 
dragning av Södertunneln, enligt tidigare beslut av Helsingborgs stad

För de generella värdena kopplade till ursprungsarkitekturen, se Hus A. I 
samband med byggnadens nya användning i slakthusanläggningen gjordes 
omfattande om- och tillbyggnader. Dessa delar omfattas till fullo av den 
kulturhistoriska klassificeringen. Detta gäller den höga skorstenen på den södra 
flygeln och ventilationshuvarna samt den relativt välanpassade putsade tillbygg-
naden från 1960-61. Däremot omfattar den kulturhistoriska klassificeringen ej 
de senare tillkomna tillbyggnaderna i väster och öster. 
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Irak 5, Hus I, Bredgatan 25

Irak 5, Hus H, Cindersgatan 8

Irak 5, Hus G, Bredgatan 25

Irak 5, Hus G, Bredgatan 25

Byggår: Ca. 1883
Arkitekt: Troligen Fortifikationsbefälhavaren Fritz Ewerlöf, Landskrona 
Byggmästare:
Byggherre: Svenska staten

Till- och ombyggt till destruktionsanstalt 1914-15 samt tillbyggt ca 1930. 

Kulturhistorisk värdering: Byggnaden är en värdefull del av helhetsmiljön, 
men Bevarandeplanskommittén har i klassningen valt att ta hänsyn till planerad 
dragning av Södertunneln, enligt tidigare beslut av Helsingborgs stad

För de generella värdena kopplade till ursprungsarkitekturen, se Hus A. Utöver 
detta noteras gjutjärnsfönsterna, det är dock osäkert om de är från husarka-
sernsepoken eller slakthusepoken. Därtill är särskilt att bemärka de mindre 
tillbyggnader som gjordes under slakthusepoken som är väl anpassade till 
husets ursprungsarkitektur samt den idag delvis kapade fristående skorstenen. 
Den senare utgör ett av de tydligaste spåren av slakthusverksamheten på 
fastigheten idag. Därtill bidrar givetvis också ventilationshuvarna på taket.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Irak 5, Hus H, Cindersgatan 8

Byggår: Ca 1974
Arkitekt: Arkitekten Johnny Ekström
Byggmästare: Karl Erik Nilsson
Byggherre: Arne Persson Livsmedel AB

Industri-, lager-, kontors- och personalbyggnad i en våning, tillbyggd ca 1973, 
ca 1983, ca 2001 och ca 2002, delvis ombyggd till skollokaler 2010. 

Irak 5, Hus I, Bredgatan 25

Byggår: Ca 1995
Arkitekt: Rådgivande Ingenjörsfirman S.E. Andersen, Birkerød, Danmark
Byggmästare: Helgessons Bygg, Billeberga
Byggherre: Slakteriprodukter i Helsingborg AB

Slakteribyggnad i två våningar. 
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KVARTERET ITALIEN

Italien 8. Gåsebäcksvägen 2

Fram till 1892 sköttes brandförsvaret i Helsingborg av Frivilliga Brand
kåren, men på hösten detta år tillsattes stadens fasta brandkår. Dess 
första lokaler blev i suterrängvåningen till det under byggnad varande 
Rådhuset. 1915 kunde man flytta in en egen brandstation som hade 
inretts i ett ombyggt bostadshus på nuvarande Rådhustorget. Redan i 
slutet av 1920talet väcktes frågan om att uppföra en ny och betydligt 
större brandstation, men det var inte förrän 1937 som man på allvar kom 
vidare i frågan. Då inbjöds tre arkitekter att ta fram förslag till en ny 
brandstation. Arkitekterna var dåvarande stadsarkitekten Arvid Fuhre, 
Arnold SalomonSörensen och Mogens Mogensen. Den sistnämndes för
slag vann tävlingen och efter ett par år förelåg färdiga ritningar. Då hade 
man också beslutat att den nya brandstationen skulle ligga i kvarteret 
Italien. Byggnadsarbetena påbörjades i början av 1940 och byggnaden 
togs i bruk april året, även om det dröjde till 9 november innan den 
invigdes formellt.

Den nya brandstationen var verkligen en kontrast till den gamla. Kom
plexet bestod av en central byggnadsdel i fem våningar samt två lägre 
sidoflyglar, en längs Södergatan och en på baksidan. Källarvåningen var 
inredd till förråd av olika slag, tvättstuga med tork och mangelrum m.m. 
I bottenplan var det kontor i den centrala delen medan det i längan mot 
Södergatan var garage för brandbilarna. På baksidan av längan fanns red
skapshall och verkstäder. Andra våningen var inredd till två bostadslägen
heter, matsal, kök och logement (med rutschstänger ner till det underlig

Brandstationen kort efter färdigställandet. Privat ägo.
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Italien 8, Hus A, ”Brandstationen”

gande garaget). Det fanns även bad och tvättrum, läsrum, gymnastiksal 
och omklädningsrum. Våning tre inrymde två bostadslägenheter samt 
lektions och dagrum samt en stor takterrass ovanpå längan mot Söder
gatan. De fjärde och femte våningarna var inredda till tre bostadslägen
heter, varav den största för brandchefen upptog hela det översta vånings
planet och dessutom inkluderade en stor takterrass.

Exteriört sett var huset utpräglat funktionalistiskt med tydligt avläsbara 
byggnadskroppar, geometriska former ställda mot varandra. Centraldelen 
var högst med en takterrass på toppen av det plana taket och sydfasaden 
trappade ner mot den lägre intilliggande sidoflygeln. Sidoflyglarna var 
försedda med stora portar och fönster. Vid änden av gårdsflygeln reste sig 
ett högt torn för torkning av brandslangarna. Som fasadmaterial använ
des Helsingborgstegel och fogarna hade tidstypiskt manér färgats gula. 
Sockeln var klädd med Höganäsklinker och de balkonger som fanns upp
satta på flera ställen på fasaden hade alla räcken av betong med mjukt 
rundade hörn. Samtliga bjälklag var av betong och yttertaken försedda 
med membranisolering samt med skoningar av kopparplåt.

Trots byggnadens ålder har den genomgått väldigt få förändringar under 
årens lopp. I början av 1980talet gjordes en inre ombyggnad av perso
nalutrymmena och i slutet av årtiondet gjordes en yttre renovering. Då 
kläddes övre delen av fasaden på garageflygeln in med nytt tegel ovanpå 
det gamla. Därtill byttes samtliga fönster, ytterdörrar och garageportar 
på hela huset. På senare år har flera påbyggnader gjorts på taken, framför 
allt på högdelen.

På gården bakom Brandstationen uppfördes i mitten av 1960talet en 
mindre garagebyggnad. Den uppfördes med gavelmurar av Helsing
borgstegel, en baksida klädd med korrugerad plaganplåt och en framsida 
helt bestående av garageportar, allt under ett tak av korrugerad alumini
umplåt. Sedan uppförandet har några av garageportarna bytts ut mot nya 
i avvikande material och utförande.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Italien 8, Hus A, ”Brandstationen”

Byggår: 1940–41
Arkitekt: Arkitekt SAR Mogens Mogensen
Byggmästare: Byggnadsfirman Gadd & Svensson
Byggherre: Hälsingborgs stad

Brandstations-, verkstads-, kontors-, personal- och bostadshus i två respektive 
fem våningar. 

Kulturhistorisk värdering: Byggnaden har mycket stora kulturhistoriska värden 
men beviljades rivningslov i juni 2012. Brandstationen är en av Helsingborgs 
funktionalistiska märkesbyggnader, ritad av Mogens Mogensen, som var en av 
byggnadsstilens främsta arkitekter i Sydsverige. Byggnaden, som ligger tydligt 
i blickfånget vid stadens södra infart, består av flera klart urskiljbara volymer, 
som alla är ursprungliga. Mot Södergatan dominerar den höga f.d. bostads- 
och kontorsdelen, som på sydsidan trappar ner mot den lägre garage- och 
logementsdelen. På baksidan döljer sig en lägre byggnad som innehåller 
verkstad och gymnastiksal samt längst i öster ett slangtorkningstorn. Alla dessa 
byggnadsdelar är viktiga för förståelsen av byggnadens funktion. 

Materialmässigt är byggnaden högklassig med fasader av Helsingborgstegel, 
sockel av Höganäsklinker och kopparklädda partier. Byggnaden har utpräglade 
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Italien 8, Hus B

funktionalistiska drag som långa fönsterband, plana tak, glasade trapphus 
och långa balkonger med rundade hörn. Med undantag för en entrédörr och 
ovanförliggande trapphusfönster på baksidan, har de flesta originalfönster 
av trä bytts ut. För övrigt är byggnaden tämligen välbevarad och utgör som 
sådan tillsammans med dess arkitektoniska särdrag en byggnad med höga 
kulturhistoriska värden.

Italien 8, Hus B

Byggår: Ca 1966
Arkitekt: Svensk Rörförädling, Stora Mellby genom Roland Andersson
Byggmästare: Ingenjören Sven Schön, Limhamn
Byggherre: Hälsingborgs stad

Garagebyggnad i en våning.

Italien 9. Gåsebäcksvägen 4 – Motorgatan 2 – Östra Sandgatan 5

Den östra halvan av kvarteret Italien har en lång historia som en fastig
het i den kommunala verksamheten. Historien börjar dock i början av 
1870talet då en tomt utarrenderades till en samling prominenta helsing
borgare, handlandena Joh. Ahlbom, Carl E. Hedström och Nils Persson 
samt handelsfirmorna Holmquist & Andersson och Sylwan & Qvibelius. 
På tomten uppförde de ett fotogenmagasin, som efter några år gjordes 
om till ett petroleummagasin. Läget i stadens utkant var utomordentligt 
för en eldfarlig verksamhet som denna.

I början av 1890talet hade fler petroleummagasin uppförts närmare 
sundet och staden övertog byggnaden. I den inrättades 1893 en pudrett
fabrik där avföring förvandlades till gödningsmedel. Snart blev lokalerna 
för små och 1904 invigdes en nybyggd pudrettfabrik i Påarp. Därefter 
stod byggnaderna sannolikt tomma tills att markområdet uppläts åt 
Byggnadskontoret 1916. Byggnadskontoret, som var föregångaren till 
Gatukontoret, skötte stadens alla arbeten som var förenade med gator 
och torg, som anläggning och underhåll av nya gator samt vatten och 
avloppsnät. Gasbelysningen och gasledningsnätet däremot sköttes av 
Gasverket. 1944 bytte Byggnadskontoret namn till Gatukontoret och tio 
år senare överfördes verksamheten till en egen nämnd, Gatunämnden, 
istället för att som tidigare ha lytt under Drätselkammaren. Fram till 
1918 delade man förrådslokaler med flera andra av stadens verksamheter 
på den s.k. Materialgården vid Södra hamnen, nuvarande parkeringen 
framför Campus Helsingborg, men 1918 kunde en egen anläggning invi
gas i kvarteret Italien. Den bestod av flera byggnader, däribland ett per
sonal och bostadshus, en kontors och verkstadsbyggnad, en stall och 
verkstadsbyggnad samt flera garage och vagnsskjul. Några av husen hade 
ritats av stadsarkitekten Alfred Hellerström, medan upphovsmannen till 
flertalet var Byggnadskontorets chef, Mats Sperlings.

Under 1920 och 30talen utvidgades anläggningen med ett flertal min
dre byggnader. 1940 uppfördes en kombinerad garage, verkstads och 
förrådsbyggnad utmed Motorgatan. Den fick fasader av Helsingborgste
gel och ett flackt sadeltak av siporexplattor som täckts med papp. En 
mindre del av byggnaden fick en betongstomme för att enkelt kunna 
göras om till skyddsrum i händelse av krig. När Byggnadskontoret bytte 
namn till Gatukontoret några år senare påbörjades arbetet med en stor 
kontorsbyggnad utmed Gåsebäcksvägen, i två våningar med fasader av 
Helsingborgstegel och ett valmat tak täckt med enkupiga takpannor. I 
källarvåningen iordningsställdes garageplatser och förråd medan merpar
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ten av de två våningsplanen upptogs av olika kontors och personalut
rymmen. Byggnadsstilen var nedtonad funkis där det enda utmärkande 
draget var huvudentrén med ett uppglasat trapphus ut mot Gåsebäcks
vägen. Nästa nybyggnad skedde i början av 1950talet då en kombinerad 
verkstads och personalbyggnad uppfördes mitt på tomten. Arkitekter 
var arkitektfirman Erik och Henry Andersson som ritade en byggnad 
med tydligt modernistiska drag. Utmed de båda långsidorna, med fasa
der av Helsingborgstegel, placerades på regelbundna avstånd snedställda 
stödpelare av betong för att hålla upp takstolen. För övrigt dominerades 
fasaderna av stora fönster och garageportar. Invändigt var byggnaden 
inredd till bl.a. bilverkstad, maskinavdelning, svets och plåtverkstad, 
smedja samt personalutrymmen.

Från 1960talet och framåt revs successivt de äldsta byggnaderna på 
området och i deras ställe uppfördes flera nybyggnader. 1962 genomför
des en större tillbyggnad av kontorsbyggnaden från 1944. Materialmässigt 
anslöts byggnaden till den äldre delen med fasader i Helsingborgstegel 
med bakomliggande murar av lättbetong, men för övrigt fick nybygget ett 
modernistiskt uttryck. Huvudfasaden gjordes asymmetrisk med fönstren 
placerade i rytmiskt indragna fasadpartier. Taket bestod av ett brutet och 
kopparklätt valmtak som var något indraget från fasadlivet. Efter färdig
ställandet av kontorstillbyggnaden uppfördes en garagebyggnad inne på 
tomten. Den byggdes med en betongstomme samt med fasader och tak 
av plaganplåt på träreglar. Nästa bygge blev en kombinerad verkstads, 
lager, kontors och personalbyggnad som förlades ut mot Motorgatan, 
i direkt anslutning till byggnaden från 1940. Stilmässigt anpassades den 
dock efter 1962 års kontorsbyggnad med en fönsterrad i indragna fasad
partier. Medan byggnadsstommen gjordes av lättbetong, betongbalkar 
och lättbetongplattor, kläddes fasaderna med Helsingborgstegel och det 
flacka pulpettaket med papp. I slutet av decenniet gjordes en vindsinred
ning i kontorsbyggnaden från 19441945.

På 1970talet tillkom ytterligare två byggnader på tomten, en kombi
nerad garage och förrådsbyggnad samt en garagebyggnad med öppen 
långsida. Båda byggdes med fasader i korrugerad plåt. År 1986 påbör
jades två byggen på området. Först tillkom en personalbyggnad utmed 
Motorgatan, intill 1962 års kontorsbyggnad. Liksom kontorsbyggnaden 
fick huset fasader av rödbrunt tegel och ett kopparklätt tak. Den andra 
byggnaden var en fördelningsstation som förlades på hörnet av Motor
gatan och Östra Sandgatan, med fasader av rött Minnesbergstegel och 
papptak.

År 1991 skedde en större omläggning av Gatukontorets verksamhet då 
det beslutades att kommunens verksamhet skulle delas upp i beställar 
och utförarnämnder. Året därpå samlades alla de kommunala utförar
verksamheterna vid Gatukontoret, Parkförvaltningen och Hamnbolaget 
i en utförarförvaltning med namnet ENTEK (Entreprenadteknik). 1994 
fick ENTEK en egen politisk styrelse och samma år lades Gatukontoret 
och Parkförvaltningen samman till Tekniska förvaltningen under den 
nybildade Tekniska nämnden. Med den nya arbetsordningen lät Tekniska 
förvaltningen inhämta anbud på olika arbeten från såväl ENTEK som 
privata entreprenörer. Fastigheten i kvarteret Italien delades upp. Kon
torslokalerna delades mellan Tekniska förvaltningen och ENTEK medan 
de olika verkstads, garage och förrådsbyggnaderna till större delen 
övertogs av ENTEK. En mindre del uthyrdes dock till privata utförare. 
Nästa stora omorganisation skedde 2007 då Tekniska förvaltningen slogs 
samman med Stadsbyggnadskontoret till Stadsbyggnadsförvaltningen. 
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Italien 9, Hus C, Östra Sandgatan 5

Italien 9, Hus B, Gåsebäcksvägen 4

Italien 9, Hus D, Gåsebäcksvägen 4

Samtidigt slogs Tekniska nämnden samman med Byggnadsnämnden 
till Stadsbyggnadsnämnden. Efter en större ombyggnad av Stadshuset 
på Järnvägsgatan kunde den sammanslagna förvaltningen ta plats i det 
nyskapade Stadsbyggnadshuset, därmed tömdes merparten av kontors
lokalerna vid Gåsebäcksvägen. År 2010 lämnades ett bygglov för upprät
tande av ett kollektivt missbrukarboende i en del av de gamla kontors
lokalerna.

Byggnader av kompletterande värde för miljön

Italien 9, Hus D, Gåsebäcksvägen 4

Byggår: 1962
Arkitekt: Kjessler & Mannerstråle AB, Arkitekt-
 avdelningen genom arkitekt SAR Jan-Erik
 Lund och arkitekt MAA Søren Nielsen
Byggmästare: Hermanssons Byggnads AB, Bjuv
Byggherre: Hälsingborgs stad

Kontorsbyggnad i två våningar. 

Kulturhistorisk värdering: Byggnaden är ett osedvanligt påkostat modernis-
tiskt kontorshus med fasader av smalt Helsingborgstegel samt tak och detaljer 
av kopparplåt. Till byggnadens särdrag hör också den rytmiska fasaden med 
utskjutande murverk mellan fönstren samt den något indragna vindsvåningen. 
Tillsammans med den äldre kontorsbyggnaden (Hus B) intill och kontors-
byggnaden på fastigheten Spanien 13 utgör huset en värdefull relativt enhetlig 
kulturmiljö utmed Gåsebäcksvägen.

Italien 9, Hus B, Gåsebäcksvägen 4

Byggår: 1944–45
Arkitekt: Arkitekt SAR Gustaf W. Widmark
Byggmästare: Byggmästaren Gadd & Svensson 
Byggherre: Hälsingborgs stad

Kontors-, garage- och förrådsbyggnad i två våningar, vinden inredd ca 
1969–70. 

Kulturhistorisk värdering: Till skillnad från kontorsbyggnaden i öster från 
1960-talet är denna 1940-talsbyggnad arkitektoniskt sett relativt anspråkslös 
och på det viset kanske ett barn av sin tid. Den symmetriska huvudfasadens 
enda accent är ett uppglasat trapphus och man har använt högklassiga 
material. Fasaderna är av Helsingborgstegel, som på tidstypiskt vis försetts 
med infärgade fogar, samt ett valmat tak med enkupigt tegel. Tillsammans med 
grannen i öster (Hus D) och kontorsbyggnaden på Spanien 13 utgör byggnaden 
en sammanhållen och värdefull kulturmiljö utmed Gåsebäcksvägen.

Italien 9, Hus C, Östra Sandgatan 5

Byggår: 1952
Arkitekt: Arkitektfirman Erik och Henry Andersson genom arkitekt SAR Henry 
Andersson
Byggmästare: Göran Bengtsson Byggnads AB
Byggherre: Hälsingborgs stad

Verkstads- och personalbyggnad i en våning. 

Kulturhistorisk värdering: Delvis dolt inne på tomten ligger detta särpräglade 
1950-talshus, formgivet av Helsingborgs främsta modernistiska arkitekter, 
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Italien 9, Hus G, Östra Sandgatan 5

Italien 9, Hus F, Östra Sandgatan 5

Italien 9, Hus E, Östra Sandgatan 5

Italien 9, Hus A, Östra Sandgatan 5

bröderna Erik och Henry Andersson. Deras experimentlusta med nya material 
och metoder, kommer i detta verkstadshus till uttryck i de rytmiskt placerade 
raderna av strävpelare av betong på husets långsidor, som får det flacka taket 
att se ut som om det närmast svävar över byggnaden. Byggnadens kulturhis-
toriska värde är främst kopplat till den intressanta pelar- och takkonstruktionen, 
fasaderna av Helsingborgstegel samt de intakta originalfönstren av trä. Till följd 
av krav på förbättrad ventilation har det flacka pappklädda taket på senare år 
försetts med ett antal påbyggnader i form av ventilationsrör m.m.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Italien 9, Hus A, Östra Sandgatan 5

Byggår: 1940
Arkitekt: Hälsingborgs stads byggnadskontor genom ingenjören Yngve 
Hagstrand
Byggmästare: Hälsingborgs stadsbyggnadskontor 
Byggherre: Hälsingborgs stad

Garage-, verkstads- och förrådsbyggnad i en våning. 

Italien 9, Hus E, Östra Sandgatan 5

Byggår: 1962-63
Arkitekt: Civilingenjör SVR Lennart Christiansson
Byggmästare: Hermanssons Byggnads AB, Bjuv
Byggherre: Hälsingborgs stad

Garagebyggnad i en våning.
 

Italien 9, Hus F, Östra Sandgatan 5

Byggår: 1965
Arkitekt: Civilingenjör SVR Lennart Christiansson
Byggmästare: Hermanssons Byggnads AB, Bjuv 
Byggherre: Hälsingborgs stad

Verkstads-, lager-, kontors- och personalbyggnad i en våning. 

Italien 9, Hus G, Östra Sandgatan 5

Byggår: 1975
Arkitekt: Jan-Eric Forell
Byggmästare: SIAB Byggen AB, Bjuv
Byggherre: Helsingborgs kommun

Garage- och förrådsbyggnad i en våning. 
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Italien 9, Hus J, Östra Sandgatan 5

Italien 9, Hus I, Motorgatan 2

Italien 9, Hus H, Östra Sandgatan 5

Italien 9, Hus H, Östra Sandgatan 5

Byggår: Ca 1977
Arkitekt: Åkermans Ingenjörsbyrå AB
Byggmästare: Per Andersson
Byggherre: Helsingborgs kommun

Garagebyggnad i en våning. 

Italien 9, Hus I, Motorgatan 2

Byggår: 1986
Arkitekt: Helsingborgs fastighetskontor, Husbyggnadsavdelningen genom 
arkitekten Staffan Schultze
Byggmästare: Byggpaul AB
Byggherre: Helsingborgs kommun

Personalbyggnad i en våning. 

Italien 9, Hus J, Östra Sandgatan 5

Byggår: Ca 1986-87
Arkitekt: Helsingborgs elverk genom Matti Härkönen
Byggmästare: Per Lindén
Byggherre: Helsingborgs kommun

Fördelningsstation i en våning. 

Italien 9. Östra Sandgatan 1 - Södergatan 129

Hösten 1896 grundades Melassförädlings AB med direktören, sedermera 
konsuln, Oscar Trapp i spetsen. Sedan tidigare var Trapp involverad i 
Helsingborgs Sockerfabrik och en av restprodukterna vid sockerfram
ställning var just melass. Förädlad kunde melassen användas bl.a. som 
djurfoder, smak och färgsättare av sirap samt vid jästtillverkning. På en 
inköpt tomt i kvarteret Italien uppfördes ett stort industrikomplex i tegel 
ritat av arkitekten Ola Anderson. 1898 lämnade Trapp sin styrelseplats 
i Helsingborgs Sockerfabriks AB och några år senare såldes Melassfabri
ken till Svenska Utsockrings AB. De drev sedan Melassfabriken vidare 
till 1916 då verksamheten lades ner och fastigheten såldes till foderme
delsföretaget AB Leonard Richter. I verksamheten ingick såväl import 
av oljefrökakor som handel med gödning och tillverkning av mjöl och 
fodermedel. 1925 flyttade AB Leonard Richter till lokaler i Norra hamn
området där de stannade kvar till 1980talet. Istället köptes fastigheten 
i kvarteret Italien av skrotfirman A. Nicklasson. Företaget hade grundats 
redan 1898 och sålde till en början skrotartiklar av alla slag. Med tiden 
upptog de även försäljning av nya järnprodukter som balkar, räls och plåt.

Fastigheten i kvarteret Italien förblev relativt oförändrad fram till 1950
talet då man började uppföra lagerbyggnader längs tomtens ytterkanter. 
Tomtens centrala delar upptogs av den stora f.d. Melassfabriken. Samt
liga lagerbyggnader utfördes med en ramkonstruktion av järn samt väg
gar och tak av korrugerad plåt på träreglar. Den första lagerbyggnaden 
uppfördes ca 1954 i tomtens nordöstra hörn, den andra ca 1957 utmed 
Södergatan och den tredje ca 1960 längs tomtens nordsida. En fjärde 
byggnad uppfördes ca 1965, men har sedermera rivits. På 1970talet flyt
tade hela verksamheten till Ättekulla industriområde och fastigheten i 
kvarteret Italien köptes av kommunen för att inlemmas med Gatukon
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Italien 9, Hus N, Östra Sandgatan 1

Italien 9, Hus M, Östra Sandgatan 1

Italien 9, Hus L, Södergatan 129

Italien 9, Hus K, Östra Sandgatan 1

torets fastighet intill. 1978 revs den f.d. Melassfabriken samt några andra 
småbyggnader och kort därefter uppfördes en personal och förrådsbygg
nad ut mot Östra Sandgatan. Därefter har bebyggelsen inte genomgått 
några större förändringar. Sedan Gatukontorets verksamhet delades upp 
i en beställarfunktion, sedermera Stadsbyggnadsförvaltningen, och en 
utförarfunktion, ENTEK, har en allt större del av de kommunala beställ
ningsarbetena kommit att utföras av privata entreprenörer. Därför har 
byggnaderna på denna del av fastigheten Italien 9 hyrts ut till privata 
entreprenörer, i dagsläget byggutrustningsfirman Lambertsson och bygg
firman PEAB.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Italien 9, Hus K, Östra Sandgatan 1

Byggår: Ca 1954
Arkitekt: Ingenjören Torsten K:son Karringer
Byggmästare: Byggnadsfirman Karl P. Svensson
Byggherre: A. Nicklasson AB

Lagerbyggnad i en våning.

Italien 9, Hus L, Södergatan 129

Byggår: Ca 1957
Arkitekt: Ingenjören Torsten K:son Karringer
Byggmästare: Byggnadsfirman Karl P. Svensson
Byggherre: A. Nicklasson AB

Lagerbyggnad i en våning.

Italien 9, Hus M, Östra Sandgatan 1

Byggår: Ca 1960
Arkitekt: Ingenjören Torsten K:son Karringer
Byggmästare: Byggnadsfirman Karl P. Svensson
Byggherre: A. Nicklasson AB

Lagerbyggnad i en våning.

Italien 9, Hus N, Östra Sandgatan 1

Byggår: Ca 1979–80
Arkitekt: Nya Asfalt AB, Malmö 
Byggmästare:
Byggherre: Helsingborgs kommun

Personal- och förrådsbyggnad i en våning.
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KVARTERET JAPAN

Japan 4. Västra Sandgatan 15

Konsul Petter Olsson var en av det sena 1800talets största industria
lister i Helsingborg och låg bakom ett flertal olika industrier, inom en 
rad områden. Hans huvudnäring var dock spannmålshandel och ett av 
hans bekymmer inom denna verksamhet var att få tag på säckväv till ett 
rimligt pris. Därför tog han initiativ till bildandet av Skånska Jutefabriks 
AB år 1896. Bolaget inköpte en större tomt mellan Södergatan och järn
vägen och på platsen uppfördes en större industribyggnad 1896–97 ritad 
av en ingenjör på Helsingborgs Mekaniska Werkstad, en av konsul Ols
sons andra industrier. Byggnadskomplexet var mycket modernt för tiden 
med en stor vävhall krönt av ett sågtandat tak. Takkonstruktionen som 
blev mycket vanlig i industriarkitektur under 1900talet möjliggjorde 
ett relativt stort ljusinsläpp via taket till ytmässigt stora industriloka
ler. På grund av det rikliga ljusinsläppet från taket försågs Jutefabriken 
från början endast med ett fåtal fönster i fasaderna. Däremot murades 
av rent estetiska skäl ett antal blindfönster i fasaderna. För övrigt gavs 
Jutefabriken ett tidstypiskt arkitektoniskt uttryck med mönstermurade 
tegelfasader. Teglet kom troligen från konsul Olssons båda tegelbruk, det 
gula teglet från bruket i Rögle och det röda teglet från bruket i Sennan. 
På hela taket lades asfaltpapp.

Jutefabriken 1943. Foto Lindberg Foto. Helsingborgs 
museers samlingar.
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Den färdiga fabriken inrymde avancerad maskinell utrustning i form av 
finspindlar och vävstolar. Verksamheten omfattade bl.a. jutespinneri, 
juteväveri, tillverkning av pappersfodrade och asfalterade jutevävnader 
samt säcksyeri. För driften ansvarade disponenten R. F. Lindblad med 
skotten Robert Mac Intosh som verkmästare. Bland den flera hundra per
soner stora arbetsstyrkan dominerade kvinnor.

Redan under de första åren förändrades och utvidgades industrikom
plexet i flera omgångar. 1897 tillkom ett portvaktshus och året därpå 
byggdes en större magasinsbyggnad på östra delen av tomten, intill järn
vägen. Samma år tillbyggdes även huvudbyggnaden med ytterligare en 
vävsal på norra sidan. Redan 1904 byggdes det till ytterligare åt norr och 
tre år senare skedde en mindre utbyggnad i söder. Därefter dröjde det 
till 1916 innan nästa utvidgning kom till stånd, denna gång i form av 
två större tillbyggnader på huvudbyggnadens norra och östra sidor. Alla 
dessa tillbyggnader gjordes i en stil som anpassades till den ursprungliga 
byggnaden.

Nästa större förändring av Jutefabriken skedde i slutet av 1940talet 
då två byggnader uppfördes på norra delen av tomten. På ömse sidor 
om huvudentrén byggdes en kontorsbyggnad med personalutrymmen 
och ett portvaktshus med tillhörande bostad. Arkitekt för de båda bygg
naderna var Carl Kjellberg J:or. Han ritade två tidstypiska byggnader i 
modifierad funkisstil, nyrealism. Husen var en våning höga under flacka 
sadeltak. Källarmurarna var av betong medan övriga murar var av Höga
nästegel. Socklarna kläddes med rödbrun Höganäsklinker och på taken 
lades rött, enkupigt taktegel. På portvaktshusets norra gavel byggdes en 
utstickande portvaktskur, vars fasader kläddes av träpanel.

Jutefabriken hade under sin höjdpunkt omkring 350 personer anställda, 
men 1964 stängde fabriken och verksamheten flyttade till Oskarström 
i Halland. 1967 köptes fastigheten av Helsingborgs stad och under en 
period på 1970talet hyrde de ut lokaler till V. R. Grace AB. Under 1980
talet förföll fabriken och 1988 revs den höga skorstenen. På 1990talet 
hyste huset en del av Arbetscentrum samt Aktörerna, en teater och 
musikgrupp för arbetslösa ungdomar. År 2000 uppläts den f.d. kontors
byggnaden och portvaktshuset som husrum åt bostadslösa. Sedan 2008 
har verksamheten, driven av Hemlösas förening, vidgats till att också 
hysa en tillfällig bostadsbarack mellan de båda äldre husen. År 2004 revs 
den f.d. magasinsbyggnad utmed järnvägen, medan den stora fabriks
byggnaden renoverats sedan Arbetscentrum flyttade sin verksamhet till 
Norrehedsskolan hösten 2005. Sedan 2007 rymmer huset istället en 
kombinerad skejt och boulehall.

Kontorsbyggnaden och portvaktshuset på en perspektiv-
skiss upprättad av arkitekten Carl Kjellberg J:or 1946. 
Original i Helsingborgs stadsarkiv.

67

KVARTER OCH FASTIGHETER

BEVARANDEPROGRAM GÅSEBÄCK OCH HUSAROMRÅDET • HELSINGBORGS STAD 2014



Japan 4, Hus C

Japan 4, Hus B

Japan 4, Hus A

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 8:13§

Japan 4, Hus A

Byggår: 1896-97
Arkitekt: Helsingborgs Mekaniska Werkstad
Byggmästare:
Byggherre: Ingenjören Johan Dunker (Skånska Jutefabriks AB)

Industribyggnad i en respektive två våningar, tillbyggd 1898–99, 1904, 1907 
och 1916–17.

Kulturhistorisk värdering: Jutefabriken är den äldsta bevarade industribygg-
naden på Gåsebäcks industriområde, och på det hela taget en av de bäst 
bevarade industribyggnaderna från slutet av 1800-talet i Helsingborg. Den 
besitter därmed höga kulturhistoriska värden, vilket förstärks ytterligare av att 
byggnaden är tämligen välbevarad, med undantag för de ursprungliga skorste-
narna som revs på 1980-talet. Huset är därtill värdefullt som en representant för 
stadens en gång mycket stora och kvinnodominerade textilindustri. Byggnaden 
har en stark industrikaraktär med ett sågtandstak, som byggdes för att ge de 
underliggande vävsalarna tillräckligt med ljus. Fasaderna är i gult tegel med 
sparsmakad mönstermurad dekor i rött tegel. Därtill har fasaderna livats upp 
med indragna murpartier kring fönsterna samt åtskilliga blindfönster. En stor 
av byggnadens ursprungliga fönster av gjutjärn återstår, medan andra bytts ut. 
Hela den stora takytan har nyligen lagts om med takpapp.

Byggnader av kompletterande värde för miljön

Japan 4, Hus B

Byggår: 1947
Arkitekt: Arkitekten Carl Kjellberg J:or
Byggmästare: Byggnadsing. Kurt Seling, Ängelholm
Byggherre: Skånska Jutefabriks AB

Kontorsbyggnad i en våning.

Kulturhistorisk värdering: Hus B och Hus C utgör tillsammans ett mycket 
gott exempel på senare tillkomna komplementbyggnader i en industrimiljö. 
Den arkitektoniska ribban sattes högt med fasader i rött tegel och tidstypiskt 
infärgade fogar, socklar av Höganäsklinker samt tak av rött enkupigt tegel. Kon-
torsbyggnaden försågs därtill med utskjutande partier med ramar av betong. Till 
byggnadens kulturhistoriska värden hör också de ursprungliga träfönstren.

Japan 4, Hus C

Byggår: 1947
Arkitekt: Arkitekten Carl Kjellberg J:or
Byggmästare: Byggnadsing. Kurt Seling, Ängelholm
Byggherre: Skånska Jutefabriks AB

Portvaktsbyggnad i en våning.

Kulturhistorisk värdering: Är liksom Hus B en välbevarad komplementbygg-
nad i Jutefabrikens industrimiljö. Trots funktionen som portvaktshus, nyttjades 
högkvalitativa material som rött tegel till såväl fasader som tak samt klinker till 
sockeln. Portvaktskuren på hörnet gavs en avvikande formgivning med fasader 
av träpanel. Till byggnadens särdrag hör också det runda utkiksfönstret i 
portvaktskuren liksom de övriga ursprungliga fönsterna och entrédörren.
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Karpen 3, Hus B

Karpen 3, Hus A

KVARTERET KARPEN

Karpen 3. Rågångsgatan 6

I april 1959 sålde Hälsingborgs stad fastigheten Karpen 3 till fabrikören 
Eve Ohlsson, som drev Hälsingborgs Armaturfabrik. Han lät omgående 
ingenjören Torsten K:son Karringer göra ett förslag till en nybyggnad. 
Huset projekterades tillsammans med grannfastigheten Karpen 2, idag 
del av Karpen 20, i form av två halvhus med baksidorna mot varandra. 
Väggarna murades av tegel och lättbetong medan takkonstruktionen 
utfördes med järnbalkar och lättbetongplattor som på utsidan kläddes 
med papp. Den färdiga byggnaden inrymde en stor lokal med gjuteri, en 
mindre verkstad samt kontors och personalutrymmen.

Ca 1970–71 uppfördes ytterligare en byggnad inne på tomten. Den 
utfördes med murar av lättbetong men det är oklart vad den inreddes till. 
När huset stod färdigt hade fastigheten fått en ny ägare, gjuteriföretaget 
ElektroLindén i Helsingborg AB. De stannade kvar till 1980 då fastighe
ten köptes av Handels AB Niwejo. Några år senare stod Hjortconveyor 
AB som ägare och de huserar fortfarande på fastigheten. Detta och sys
terföretaget Linde Metallteknik AB beskrivs närmre under fastigheten 
Karpen 20.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Karpen 3, Hus A

Byggår: 1959–60
Arkitekt: Ingenjören Torsten K:son Karringer
Byggmästare: Byggmästaren Gösta Svensson
Byggherre: Fabrikören Eve Ohlsson

Verkstads-, personal- och kontorsbyggnad i en våning.  

Karpen 3, Hus B

Byggår: Ca 1970–71
Arkitekt: Olle Johnsson
Byggmästare: Hermanssons Byggnads AB, Bjuv 
Byggherre: AB Hälsingborgs Armaturfabrik

Byggnad i en våning, hustyp oklar.  
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Karpen 8, Hus B

Karpen 8, Hus A

Karpen 8. Ingenjörsgatan 5

Efter tomtinköp från staden påbörjades hösten 1961 uppförandet 
av en byggnad för firman Svensk Rotoplast AB. Liksom merparten av 
byggnaderna i kvarteret uppfördes huset som ett halvhus med baksi
dan mot granntomten i öster. Merparten av byggnaden upptogs av en 
större arbetslokal, närmast gatan förlades kontors och personalutrym
men. Konstruktionsmässigt uppfördes huset med murar av lättbetong 
och tegel, medan taket utfördes med järnbalkar, lättbetongplattor och en 
ytbeläggning av skifferpapp.

Vad företaget Rotoplast exakt ägnade sig åt är inte klarlagt, men det 
mesta tyder på att det var ett tryckeriföretag. Efter några år köptes före
taget upp av Esselte Plast AB som snart flyttade verksamheten. Istället 
tog grannen i norr, smidesmästaren Gunnar Linde och hans företag A. 
Nihlén & Co. AB över fastigheten 1968. Detta företag har sedan bytt 
namn till Linde Metallteknik AB och huserar än idag på fastigheten 
Karpen 8 och flera kringliggande fastigheter. Runt 197374 lät de bygga 
på 1960talshuset med en kontorsdel i plåt på taket och 1990 fick de 
bygglov för en stor lagerbyggnad som upptar större delen av tomten. 
Denna byggnad uppfördes med en stålstomme och fasader av lättbe
tongelement.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Karpen 8, Hus A

Byggår: 1961–62
Arkitekt: Arkitekten Johnny Ekström
Byggmästare: Byggmästaren Ture Andersson, Mörarp
Byggherre: Svensk Rotoplast AB

Industri-, personal- och kontorsbyggnad i en våning, påbyggd ca 1973–74. 

Karpen 8, Hus B

Byggår: Ca 1990
Arkitekt: Arkitekten Allan Ekström
Byggmästare:  Thomas Floberg
Byggherre: Linde Metallteknik AB

Lagerbyggnad i en våning.
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Karpen 10

Karpen 9

Karpen 9. Ingenjörsgatan 3

Byggnaderna på fastigheterna Karpen 9 och 10 är byggda som en enhet, 
med baksidorna mot varandra, men rymde också från början likartade 
verksamheter. Karpen 9 uppfördes av KlichéCentralen och Karpen 10 av 
Hälsingborgs Reproduktionsanstalt, båda företag inom tryckerinäringen. 
Huset på Karpen 9 inrymde från början lokaler för etsning, inbränning, 
kopiering, etsretusch, provtryck och montering samt en ateljé, mörkrum, 
lagerlokaler samt kontors och personalutrymmen. Väggarna murades av 
lättbetong med fasader av gult tegel och taket utfördes i lättbetong på 
balkar med ytbeläggning av skifferpapp.

Hur länge KlichéCentralen fanns kvar i huset är osäkert, men sedan 
1999 har byggnaden hyst Hantverkshuset som ger psykiskt handikap
pade möjlighet till daglig sysselsättning i bl.a. vävning, stickning, måleri, 
snickeri och foto. Förutom att tegelfasaderna målats är huset fortfarande 
välbevarat i förhållande till ursprunget.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Karpen 9

Byggår: 1962–63
Arkitekt: Arkitekten Johnny Ekström
Byggmästare: Byggmästaren Ture Andersson, Mörarp
Byggherre: Kliché-Centralen i Hälsingborg AB

Industri-, ateljé-, lager-, kontors- och personalbyggnad i en våning, idag 
verkstads- och samlingsbyggnad.  

Karpen 10. Ingenjörsgatan 1

Som framgår ovan byggdes fastigheterna Karpen 9 och 10 båda av före
tag inom tryckeribranschen och även arkitektoniskt var de från början 
närapå en enhet. Verksamheten på Karpen 10 var dock mindre indu
stribetonad än i grannhuset, vilket märks på de lokaler som inreddes 
i huset när det var nybyggt. Där fanns då en stor ateljé samt rum för 
retusch, kopiering och montering. Liksom grannen i öster byggdes huset 
av lättbetong med fasader av gult tegel samt med ett tak av lättbetong 
klätt med skifferpapp. Sedan huset byggdes har fönster och dörrar bytts 
ut samt en del andra mindre ändringar genomförts. Sedan 2008 hyser 
huset ett tvätteri.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Karpen 10

Byggår: 1965–66
Arkitekt: Arkitekten Johnny Ekström
Byggmästare: Byggnads AB Anton Svensson
Byggherre: Hälsingborgs Reproduktionsanstalt AB

Ateljé-, verkstads-, lager-, kontors- och personalbyggnad i en våning. 
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Karpen 19

Karpen 19. Rågångsgatan 8

Bergstens Tryckeri har sina rötter i ett accidentstryckeri som startades 
av Nils Jönsson i en lokal på Järnvägsgatan 19 i mitten av 1880talet. 
År 1902 flyttades verksamheten till Södra Strandgatan 5 och övertogs 
av Ernst Bergsten. I dessa lokaler stannade man kvar tills att man byggt 
nytt på fastigheten Karpen 19 i början av 1960talet. Nybygget bestod 
av två byggnadskroppar, en smal del närmast gatan som rymde personal
lokaler i källarvåningen samt kontor och sätteri i ovanvåningen. En stor 
byggnad inne på tomten rymde bl.a. ateljéer, lager och personallokaler i 
källarvåningen samt tryckeri, bokbinderi och lager i ovanvåningen. Delen 
mot gatan byggdes med fasader av tegel och med ett flackt pappklätt 
pulpettak medan delen inne på tomten fick väggar av lättbetongplattor 
och ett flackt papptäckt motfallstak.

Sedan färdigställandet har fastigheten haft samma ägare och huset har 
endast genomgått mindre förändringar som byte av fönster och portar.

Byggnader av kompletterande värde för miljön

Karpen 19

Byggår: 1961–62
Arkitekt: Filip Lundgrens Arkitektkontor genom arkitekten Filip Lundgren
Byggmästare: AB Matts Eriksson
Byggherre: AB Ernst Bergstens Boktryckeri

Industri-, lager-, kontors- och personalbyggnad i en våning.

Kulturhistorisk värdering: Bergstens tryckeri är ett värdefullt exempel på en 
av många tryckeriindustrier som tidigare fanns i Gåsebäcks industriområde. 
Byggnadens särprägel är främst kopplade till den tydliga funktionsuppdelningen 
med en kontors- och persondel med fasader i tegel och en industridel med 
fasader i lättbetongelement. Arkitekturen är tydligt modernistisk med påkostade 
detaljer som kopparklädsel och en tidstypisk neonskylt med företagsnamnet.

Karpen 20. Rågångsgatan 4

År 1944 grundade smidesmästarna Gunnar Linde och Arnold Nihlén en 
gemensam mekanisk verkstadsfirma som så småningom fick namnet A. 
Nihlén & Co. AB. 1960 blev Gunnar Linde ensamägare till verksamheten 
och samma år kunde en nybyggd verkstad invigas på den östra delen av 
fastigheten Karpen 20. Huset byggdes tillsammans med grannen i öster, 
Karpen 3, med gemensam brandmur, snarlika planlösningar samt lika 
yttre arkitektur med murar av lättbetong, fasader av gult tegel och tak av 
lättbetongplattor på järnbalkar med ytbeläggning av papp.

Redan efter några år blev fastigheten och verkstaden för liten varför tom
ten utvidgades västerut. En första utbyggnad skedde i mitten av 1960
talet i form av en stor verkstads och kontorsbyggnad i direkt anslutning 
till det äldre huset. Kontorsdelen utformades som en låg envåningsbygg
nad i tegel medan verkstadsdelen byggdes som ett högre hus med fasader 
av lättbetongelement. Båda byggnadsdelarna försågs med flacka papp
täckta tak.

Den ursprungliga verksamheten var inriktad på stora konstruktioner till 
industri och processanläggningar. 1962 tillkom ytterligare en verksam
hetsgren med företaget Hjortconveyor AB. Deras inriktning har huvud
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Karpen 20, Hus D

Karpen 20, Hus C

Karpen 20, Hus B

Karpen 20, Hus A

sakligen varit projektering, tillverkning och installation av hänganord
ningar som traverser, hängbanor och taktransportörer. 1972 bildades ett 
nytt moderbolag för hela verksamheten, Linde Metallteknik AB. I takt 
med att de olika verksamhetsgrenarna växte har flera fastigheter i grann
skapet köpts in. Idag förfogar Linde Metallteknik och HjortConveyor 
AB, utöver fastigheten Karpen 20, även över Asien 8, Karpen 3 och Kar
pen 8. För utbyggnaden på dessa, se berörda fastigheter.

Även på Karpen 20 har det byggts vidare, 1980 utökades den stora 
verkstadshallen västerut. Denna stora tillbyggnad fick fasader av lättbe
tongplattor i nederdelen och i övrigt av korrugerad plåt. 2008 gjordes 
ytterligare en utbyggnad i form av en kombinerad verkstads och för
rådsbyggnad ut mot Kvarnstensgatan. Denna byggnad uppfördes med 
fasader av siporex och plåt samt med tak av plåt. Slutligen gjordes år 
2007 en mindre påbyggnad i plåt på den ursprungliga byggnaden.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Karpen 20, Hus A

Byggår: 1959-60
Arkitekt: Ingenjören Torsten K:son Karringer
Byggmästare: Byggmästaren Gösta Svensson
Byggherre: Smidesmästaren Gunnar Linde

Verkstads-, lager-, personal- och kontorsbyggnad i en våning, påbyggd ca 
2007. 

Karpen 20, Hus B

Byggår: Ca 1965
Arkitekt: Ingenjören Torsten K:son Karringer
Byggmästare: Byggmästaren Ivar Hellberg
Byggherre: Smidesmästaren Gunnar Linde

Verkstads- och kontorsbyggnad i en våning, tillbyggd ca 1987. 

Karpen 20, Hus C

Byggår: Ca 1980
Arkitekt: Arkitekten Allan Ekström
Byggmästare: Linde Metallteknik AB
Byggherre: Linde Metallteknik AB

Verkstadsbyggnad i en våning. 

Karpen 20, Hus D

Byggår: Ca 2008
Arkitekt: Åkermans Ingenjörsbyrå AB
Byggmästare:
Byggherre: Linde Metallteknik AB

Verkstads- och förrådsbyggnad i en våning. 
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Karpen 21. Ingenjörsgatan 7-9

Karpen 21 består av två sammanslagna fastigheter, Karpen 16 och Karpen 
18, med delvis olika bakgrundshistoria. Först beskrivs den tidiga historien 
för Karpen 18, därefter för Karpen 16 och slutligen den gemensamma.

Den första ägaren av fastigheten Karpen 18 var VVSfirman Svenska 
Värme & Sanitets AB (Svesab) i Gävle. 1964 uppförde de två byggnader 
på tomten, en lägre kontors och personalbyggnad utmed Ingenjörsgatan 
samt en högre verkstads och förrådsbyggnad inne på tomten. Kontors 
och personaldelen uppfördes med en stomme av trä samt med fasader av 
tegel och pappklätt flackt sadeltak. Verkstads och förrådsdelen byggdes 
med väggar av karlit (träfiberskivor) och plaganplåt samt ett flackt tak 
täckt med plaganplåt. 1967 köptes Svesab upp av den fackföreningsägda 
byggfirman BPA Byggproduktion AB och från 1974 blev verksamheten 
och fastigheten en integrerad del av BPA. En kort period runt 1980 ägdes 
fastigheten av familjen Linde (Linde Metallteknik AB), men 1983 över
togs den av grannen i väster, AB Linds Ateljéer.

1914 grundade Ernst W. Andersson en gravyrateljé med stämpeltillverk
ning på Bruksgatan 32. Med tiden flyttade verksamheten till Möllegrän
den 11 och 1929 övertogs den av Sture Lind. 1960 bildades ett bolag, 
AB Linds Ateljéer, med Sture Lind och sonen Curt Lind som delägare. 
Fabriksdelen flyttades 1964 till en nybyggnad på fastigheten Karpen 16. 
Huset med verkstads, kontors och personallokaler byggdes vägg i vägg 
med den några år äldre industribyggnaden på Karpen 8. Verkstadsdelen 
bestod av ett gjuteri samt sätteri, såg och montering. Väggarna murades 
av lättbetong med gult tegel som fasadmaterial samt tak av lättbetong
plattor på balkar och ytterbeläggning av skifferpapp. Direkt efter färdig
ställandet av verkstadsbyggnaden uppfördes även ett litet garage intill 
Ingenjörsgatan.

Utöver stämplar tillverkades nu även tryckklichéer och skyltar, varför 
behovet av ytterligare lokaler växte. Därför byggdes 197374 en kom
binerad verkstads, lager och personalbyggnad längst in på tomten. 
Detta räckte inte långt utan i början av 1980talet förvärvades även 
grannfastigheten Karpen 18. Tämligen omgående uppfördes en nybygg
nad med fotoateljé, mörkrum, kopieringsrum, sätteri m.m. Huset lades 
i den västra delen av tomt 18 och fick ett utförande i stil med den äldre 
kontors och personalbyggnaden där. År 1984 flyttades butiken på Möl
legränden till kvarteret Karpen och i slutet av decenniet var det dags 
för nästa utbyggnad i form av en verkstadsbyggnad i två våningar med 
gavel åt Gåsebäcksvägen. Huset med plats för ateljé, utställningslokal, 
mörkrum m.m. byggdes med fasader av stora väggbetongelement med 
synlig ballast. Företaget, som idag går under namnet Linds Stämplar & 
Skyltar AB, har på senare år utvidgat verksamheten ytterligare till att 
också omfatta tillverkning av olika pappersprodukter som kuvert, visit
kort och etiketter.
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Karpen 21, Hus D, Ingenjörsgatan 7

Karpen 21, Hus C, Ingenjörsgatan 9

Karpen 21, Hus B, Ingenjörsgatan 9

Karpen 21, Hus A, Ingenjörsgatan 7

Övrig bebyggelse på fastigheten

Karpen 21, Hus A, Ingenjörsgatan 7

Byggår: 1963-64
Arkitekt: Arkitekten Johnny Ekström
Byggmästare: Byggmästaren Ture Andersson, Mörarp
Byggherrar: Fabrikören Sture Lind och fru Ruth Lind

Verkstads-, personal- och kontorsbyggnad i en våning. 

Karpen 21, Hus B, Ingenjörsgatan 9

Byggår: 1964
Arkitekt: Ingenjörsfirman Alf T. Lindgren, Gävle genom Alf Lindgren
Byggmästare: Malmö Byggnadsgille 
Byggherre: Svenska Värme- & Sanitets AB, Gävle

Kontors- och personalbyggnad i en våning, tillbyggd ca 1983. 

Karpen 21, Hus C, Ingenjörsgatan 9

Byggår: Ca 1964
Arkitekt: Ingenjörsfirman Alf T. Lindgren, Gävle genom Alf Lindgren
Byggmästare: Malmö Byggnadsgille 
Byggherre: Svenska Värme- & Sanitets AB, Gävle

Verkstads- och förrådsbyggnad i en våning, tillbyggd ca 1966. 

Karpen 21, Hus D, Ingenjörsgatan 7

Byggår: 1964
Arkitekt: Arkitekten Johnny Ekström
Byggmästare: Byggmästaren Ture Andersson, Mörarp
Byggherre: Fabrikören Sture Lind

Garagebyggnad i en våning, tillbyggd ca 1974. 
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Karpen 21, Hus G, Ingenjörsgatan 9

Karpen 21, Hus F, Ingenjörsgatan 9

Karpen 21, Hus E, Ingenjörsgatan 7

Byggår: 1973-74
Arkitekt: Byggnadsingenjören Jan Gudmundsson
Byggmästare: BPA Byggproduktion AB
Byggherre: Ruth Lind

Verkstads-, lager- och personalbyggnad i en våning. 

Karpen 21, Hus F, Ingenjörsgatan 9

Byggår: Ca 1983
Arkitekt: VAB Konsult AB, Ängelholm
Byggmästare:
Byggherre: AB Linds Ateljéer

Verkstadsbyggnad i en våning. 

Karpen 21, Hus G, Ingenjörsgatan 9

Byggår: Ca 1989-90
Arkitekt: JEG-Byggkonsult, Ängelholm genom Arkitekten Jan-Erik 
Gudmundsson
Byggmästare: SIAB AB
Byggherre: AB Linds Ateljéer

Verkstadsbyggnad i två våningar. 
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Karpen 22, Hus B

Karpen 22, Hus A

Karpen 22. Rågångsgatan 10

På 1980talet flyttade företaget ElektroDynamo till fastigheten Afrika 
17, på andra sidan Rågångsgatan. Där uppförde de nya byggnader i slutet 
av 1980talet och runt 2000 gjordes en större tillbyggnad. Detta räckte 
dock inte utan efter några år köpte man en del av fastigheten Karpen 
19 som avstyckades och fick beteckningen Karpen 22. På denna fastig
het uppfördes 2003 två byggnader, en lägre affärs och kontorsbyggnad 
samt en högre lagerbyggnad. Affärs och kontorsdelen utformades i nära 
anslutning till ElektroDynamos kontor på andra sidan gatan, med fasa
der i gult tegel, avskuren hörna och ett flackt papptäckt tak. Lagerdelen 
uppfördes med fasader av korrugerad plåt.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Karpen 22, Hus A

Byggår: 2003
Arkitekt: Allan Ekström Arkitektkontor genom arkitekten Allan Ekström
Byggmästare: Skanska Sverige AB 
Byggherre: AB Elektro-Dynamo

Affärs- och kontorsbyggnad i en våning. 

Karpen 22, Hus B

Byggår: 2003
Arkitekt: Allan Ekström Arkitektkontor genom arkitekten Allan Ekström
Byggmästare: Skanska Sverige AB 
Byggherre: AB Elektro-Dynamo

Lagerbyggnad i en våning. 
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Mörten 1, Hus B

Mörten 1, Hus A

KVARTERET MÖRTEN

Mörten 1. Ingenjörsgatan 2

Fastigheten Mörten 1 såldes 1962 av Hälsingborgs stad till firman Far
tygsmekano under ledning av fabrikören Henry Sandberg. Ditintills hade 
de haft sin verksamhet i Norra hamnområdet, men 1963 kunde de flytta 
in i nya lokaler på Gåsebäcks industriområde. Nybygget bestod av två 
delar, en kontors och personalbyggnad med fasader i rött tegel och med 
ett plant, papptäckt tak samt en verkstadsbyggnad med fasader av lätt
betongelement och flackt, papptäckt sadeltak. I samband med flytten 
omvandlades bolaget till AB Örestadsverken, men redan 1965 köptes 
verksamheten upp av F. Liedholms Mek. Verkstad AB. Denna firma i 
sin tur hade grundats 1948 av Folke Liedholm med inriktning på grovt 
plåtslageri samt svets och maskinarbeten. Med åren utvecklades verk
samheten till att även omfatta produktion av maskiner.

Under det första decenniet efter förvärvet av fastigheten Mörten 1 
genomfördes flera större utbyggnader. 1967 och 1971–72 gjordes två 
stora tillbyggnader till verkstadsbyggnaden. Båda dessa gjordes med fasa
der av lättbetongelement och korrugerad plåt, den första byggnaden fick 
ett sadeltak medan den andra försågs med ett plant tak. 1974 påbörjades 
bygget av en verkstads och lagerbyggnad på södra delen av tomten och 
två år senare tillkom en kombinerad verkstads, kontors och personal
byggnad, bådadera med fasader av korrugerad plåt. 

I slutet av 1980talet när verksamheten vuxit ytterligare förvärvades 
grannfastigheten Sutaren 13 på andra sidan av Verkmästaregatan. Där 
byggdes en ny montagehall, men därefter har inga större förändringar 
gjorts på företagets fastigheter på Gåsebäcks industriområde. År 1976 
förvärvades Ramlösabrunns Mekaniska Verkstad (RAMEK), men verk
samheten har fått behålla sitt namn och ligga kvar på sin befintliga adress. 
Under årens lopp har moderbolaget bytt namn vid flera tillfällen och 
heter idag Liedholms Maskinteknik AB.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Mörten 1, Hus A

Byggår: 1962–63
Arkitekt: Ingenjören Torsten K:son Karringer
Byggmästare: Byggmästaren Göthe Persson, Landskrona
Byggherre: Fartygsmekano

Kontors- och personalbyggnad i en våning, tillbyggd ca 1979.  

Mörten 1, Hus B

Byggår: 1962–63
Arkitekt: Ingenjören Torsten K:son Karringer
Byggmästare: Byggmästaren Göthe Persson, Landskrona
Byggherre: Fartygsmekano

Verkstadsbyggnad i en våning.  
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Mörten 1, Hus F

Mörten 1, Hus E

Mörten 1, Hus D

Mörten 1, Hus C

Mörten 1, Hus C

Byggår: Ca 1967
Arkitekt: Arkitekten Walter Pettersson
Byggmästare: Byggnadsfirman K. P. Svensson AB
Byggherre: F. Liedholms Mek. Verkstad AB

Verkstadsbyggnad i en våning.  

Mörten 1, Hus D

Byggår: 1971–72
Arkitekt: LN Konsult AB, Höganäs
Byggmästare: AB Skånska Cementgjuteriet
Byggherre: F. Liedholms Mek. Verkstad AB

Verkstadsbyggnad i en våning.  

Mörten 1, Hus E

Byggår: Ca 1974–75
Arkitekt: LN Konsult AB, Höganäs
Byggmästare: Byggnadsfirma K. P. Svensson AB
Byggherre: F. Liedholms Mek. Verkstad AB

Verkstads- och lagerbyggnad i en våning.  

Mörten 1, Hus F

Byggår: Ca 1976
Arkitekt: AB Jacobsson & Widmark genom K. Nyström
Byggmästare: Kurt Andersson
Byggherre: F. Liedholms Mek. Verkstad AB

Verkstads-, kontors- och personalbyggnad i en våning, tillbyggd ca 1987.  
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KVARTERET ORIENTEN

Orienten 6. Bredgatan 22–24

Alltsedan den danska tiden fanns det i Helsingborg en militär garnison. 
Från slutet av 1700talet fanns det ett husarregemente (kavallerirege
mente), under olika namn. Redan på 1850talet fanns planer på att 
uppföra en kasern i staden, men dessa planer förverkligades inte och 
det dröjde ända till 1880talet innan staden fick en husarkasern värd 
namnet Den reella planeringen började redan tidigt 1870tal då man 
letade efter ett lämpligt markområde för anläggningen. Man övervägde 
flera olika markområden söder om stadskärnan, bl.a. omkring landeriet 
Eneborg (över nuvarande Donations och Nya kyrkogårdarna), öster om 
Södergatan (kvarteren Italien, Japan och österut) samt området söder 
därom på andra sidan stadsgränsen. 1880 föll valet på sex byggnadskvar
ter väster om Södergatan, på mark som ägdes av Helsingborgs stad och 
som för ändamålet uppläts åt staten. Redan 1876 hade planeringen av 
själva byggnaderna påbörjats. Planeringen sköttes till att början med av 
fortifikationsbefälhavaren Anders Fredrik Sallberg i Landskrona i samar
bete med Helsingborgs stadsarkitekt Mauritz Frohm. Rollfördelningen 
dem emellan är oklar, men man får anta att Sallberg stod för den mera 
praktiska delen av planeringen och Frohm för den estetiska. 1878 avgick 
Sallberg från sin post och hans del av planeringen övertogs av efterträ
daren Fritz Ewerlöf. I början av 1881 antogs byggmästaren Carl Gustaf 
Hallberg som entreprenör för bygget och året därpå stod merparten av 
byggnaderna färdiga. De sista delarna blev dock inte färdiga förrän 1883. 
Den färdiga husarkasernen omfattade ett stort byggnadskvarter som kom 
att kallas Cybele som idag ungefärligen motsvaras av fastigheterna Irak 
5 och Orienten 6.

På det nybyggda kasernområdet fanns en lång rad byggnader, varav 
flertalet var grupperade kring den stora kaserngården. På västra sidan 
av gården låg den stora kasernen, som även inrymde administrationen, 
och den lilla kasernen. Dessa båda byggnader motsvaras idag av det som 
nedan kallas Hus A och Hus B. Snett bakom stora kasernen låg sjukhuset 
(Hus C). På kaserngårdens norra sida låg strax intill lilla kasern en vakt 
och arrestbyggnad (del av Hus B), kokhuset (se mer om detta nedan), 
exercishuset som idag tillhör fastigheten Irak 5. På kaserngårdens södra 
sida låg södra stallbyggnaden (Hus D), en vagn och sprutbod samt ett 
latrinhus. Vid kaserngårdens östra sida låg ridhuset omgivet av två stora 
stallbyggnader, som alla tre idag tillhör fastigheten Irak 5. Bakom det 
norra stallet låg ett mindre sjukstall, ett skostall och smedja samt tvätt
hus. Samtliga byggnader på kasernområdet fick en likartad arkitektur 
med fasader i gult tegel och pappklädda tak. Fasaderna var symmetriskt 
uppbyggda med sparsmakad, men raffinerad dekor i form av indragna 
väggpartier, sågtandsfriser, fönsteromfattningar m.m. De tre byggnader
na på kaserngårdens västra sida fick fönster med rakslutna överstycken, 
medan övriga byggnader fick stig eller rundbågiga fönster. Anledningen 
till detta arkitektoniska drag kan ha varit att ge kasernbyggnaderna ett 
mera kärvt och uppfordrande intryck.

Från att Husarkasernen stod färdig fram till 1897 hyste den Kronprinsens 
husarer, men sedan de flyttats till Malmö blev den istället hemvist för 
en del av Skånska Husarregementet. Det fanns kvar fram tills att militä
ren flyttade till en ny kasern på Berga 1912. Därefter sålde staten hela 
anläggningen till staden, men det tog några år innan kasernanläggningen 
på Söder återigen fylldes med nya hyresgäster. I hela den östra halvan av 
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anläggningen etablerade sig Helsingborgs slakteri, se mer om detta under 
fastigheten Irak 5, medan den västra halvan fick flera olika hyresgäster.

I början av 1913 sålde Helsingborgs stad den lilla kasernen och den intil
liggande vakt och arrestbyggnaden till Johnsons Pappersindustri AB, 
sedermera känt under initialerna JOPA. Företaget hade grundats 1897 
av grosshandlaren Carl G. Johnson, som var en av det tidiga 1900talets 
stora industriidkare i Helsingborg, se mer om detta nedan samt under 
fastigheten Asien 20. Efter köpet av de gamla kasernbyggnaderna 
påbörjades snart ett större om och tillbyggnadsarbete. Arkitekten Ola 
Anderson upprättade ritningar som innebar att de båda husen byggdes 
samman. Den lilla kasernen byggdes till något på framsidan och byggdes 
samman med vakt och arrestbyggnaden. Till det yttre byggde arkitekten 
Ola Anderson vidare på den befintliga arkitekturen, men på den norra 
gaveln lade han till ett burspråk med tydlig jugendkaraktär. Bakom detta 
burspråk dolde sig chefsrummet medan den färdiga byggnaden för övrigt 
inrymde en lång rad verksamheter som påsfabrik, lyxpåsfabrik, kartong
fabrik, litografiskt tryckeri, boktryckeri, bokbinderi och påslager. Huvud
inriktningen var dock tillverkning av olika sorters förpackningsvaror, 
men från 1926 blev en av storsäljarna Tengwallpärmen, sedan företaget 
bakom denna Helsingborgsuppfinning köpts upp.

Runt 1918–19 byggdes huset till i norra änden och under kommande 
decennier gjordes flera mindre ändringar av byggnaden. Nästa stora 
utbyggnad skedde först i slutet av 1950talet då verksamheten gått upp i 
AB Sveriges Litografiska Tryckerier (SLT/Esselte). Utbyggnaden skedde 
genom två stora tillbyggnader på baksidan av det gamla industrikom
plexet. Den ena byggnaden inreddes till anilintryckeri och den andra till 
lager. Båda byggnaderna utfördes helt i prefabricerad betong med fasader 
av liggande lättbetongelement. År 1965 flyttades pärmproduktionen till 
Norrköping och därefter blev bärkassar av papper huvudprodukten. År 
1973 övertogs fabriken av Åkerlund & Rausing som satsade på tillverk

Huvudkasernen runt 1900. Privat ägo.
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ning av plastkassar, men förlade denna tillverkning till Kvidinge. Detta 
blev slutet för fabriken i Helsingborg, som lades ner 1975.

Öster om Johnsons Pappersindustri låg en byggnad som under kasern
tiden använts som kokhus. Vad den användes till åren direkt därefter är 
inte känt, men från 1924 arrenderades fastigheten av Carl G. Johnson 
som där startade Rexolinfabriken AB för tillverkning av kemisktekniska 
produkter som lim, skurpulver och golvpolish. Efter Carl G. Johnson 
drevs företaget av A. J. Junger, men på 1950talet köptes verksamheten 
av amerikanska Grace och döptes om till Rexolin Chemicals AB. Fabri
ken flyttade till Högasten i början av 1960talet och där verkar företaget 
än idag, nu under namnet Hercules Chemicals AB. Den ursprungliga 
fabriken på Söder stod kvar än en tid efter Rexolins flytt och revs först 
1971 i samband med att Bredgatan drogs över det f.d. kasernområdet.

Den södra delen av kaserntomten användes till varierande verksam
heter de första åren. I samband med en barnförlamningsepidemi runt 
åren 1913–1914 nyttjades den f.d. stora kasernen och sjukhuset som 
provisorisk vanföreanstalt. Därefter hyrde ovan nämnde Carl G. John
son byggnaden under en kort period för att driva kaffesurrogatfabriken 
Rex, som sedan flyttade till fastigheten Asien 20 på Gåsebäcks industri
område redan 1915. Därefter användes byggnaderna som nödbostäder 
under några år. Tiden under och strax efter första världskriget var mycket 
besvärligt när det kom till anskaffande av bostäder eftersom byggandet 
varit på en mycket låg nivå sedan före 1910. Efter kriget kom byggandet 
inte igång p.g.a. höga priser på byggnadsmaterial och det dröjde till en bit 
in på 1920talet innan situationen lindrades något.

År 1922 var definitivt epoken som nödbostäder över för de gamla husar
kasernerna i och med att Yrkesskolan flyttade in. Till att börja med tog 
de i besittning den f.d. stora kasernen och sjukhuset, men inga större 
ombyggnadsarbeten tycks ha gjorts för den nya hyresgästen. Första större 
byggnadsarbete skedde 1939 då f.d. sjukhuset byggdes till med ett trapp
hus i södra änden. Vid denna tidpunkt inrymde byggnaden en mekanisk 
verkstad, murarskola, snickeriverkstad, maskinsal och slöjdsal. Huvud

Johnsons Pappersindustri enligt teckning på brevhuvud 
ca 1915. Original i Helsingborgs stadsarkiv.
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byggnaden, den f.d. stora kasernen, var bl.a. inredd till kontor, lärosalar 
och ritsalar. 1948 inreddes laborations och föreläsningssalar i vindsvå
ningen i huvudbyggnaden och 1952 byggdes bottenvåningen om med 
salar för el och gassvetsning, smides, plåt och mekanisk verkstad samt 
frisörskola, lunchrum m.m.

I slutet av 1940talet början började skolan växa ur sina lokaler och en 
mindre förrådsbyggnad av trä uppfördes inne på tomten. Efter några år 
inreddes en verkstadsskola för bilmekaniker i en del av byggnaden, men 
snart krävdes större utbyggnader för att klara lokalbehovet. Arkitekten 
Mogens Mogensen gjorde ett förslag till en större utbyggnad på södra 
delen av tomten, mellan huvudbyggnaden och det f.d. sjukhuset. Bygget 
gjordes i två etapper, 1953–54 och ca 1956–57. Båda byggnadsdelarna 
byggdes med murar av betong och gult fasadtegel, betongbjälklag och 
flacka tak med pappbeklädnad. Det sammanhållna byggnadskomplexet 
var till större delen i två våningar, förutom en mindre framskjutande del 
i sydöstra hörnet som byggdes i tre våningar. Runt ett par av entrépar
tierna och en del av fönsterna gjordes omfattningar av röd natursten och 
ovanför huvudentréerna byggdes snedställda och kopparklädda baldaki
ner. Sockeln längs hela byggnadskomplexet kläddes slutligen med brunt 
Höganäsklinker. De båda byggnadsdelarna kom att inrymma en rad olika 
lokaler. Första byggnadsdelen längst i norr benämndes ”Hushålls och 
kockskolan” och rymde bl.a. kockskola, skolkök, husmodersskola, kon
ditori, bar och matsal samt tvätt, mangel och strykrum. Därtill fanns 
ett ellaboratorium i källarvåningen. Den andra byggnadsdelen i söder 
rymde varierande skolverksamheter för sjöfolk, typografer, elmontörer, 
pannskötare, bil och verkstadsmekaniker m.m.

Trots den stora utbyggnaden var det fortfarande brist på skolsalar, något 
som bl.a. hade sin grund i de stora årskullarna som föddes under och 
strax efter kriget. Detta var inte enbart ett problem på Yrkesskolan, utan 
även på ett flertal andra Helsingborgsskolor. Därför uppfördes i slutet 
av 1950talet ett flertal barackliknande skolbyggnader runtom i staden. 
Alla byggdes efter ritningar av arkitektfirman Erik och Henry Anders
son och levererades monteringsfärdiga från Götene Träindustri. På går
den framför Yrkesskolan uppfördes 1957 en sådan skolbarack med fyra 
skolsalar. Trots byggnadens karaktär, fick den en tidstypisk prägel med 
intressanta arkitektoniska drag som en uppstickande taklanternin med 
ett långsträckt fönsterband som förstärkte ljusinflödet till klassrummen.

1960 och 1970talet präglas av flera mindre utvidgningar av skolloka
lerna. Runt 1967 uppfördes en mindre barackliknande träbyggnad intill 
skolbaracken från 1957. Omkring 1972 byggdes en träbyggnad på västra 
delen av tomten med skolsalar och omklädningsrum, 1974 byggdes den 
f.d. södra stallbyggnaden om till skollokaler med bl.a. maskinverkstad 
och ca 1976 tillkom en mindre lagerbyggnad med fasader och tak av 
korrugerad plåt. Några år tidigare, 1971, hade Yrkesskolan bytt namn till 
Rönnowska skolan, efter guldsmeden Lars Rönnow som på 1830talet 
donerade medel till skolans föregångare. Sedan den f.d. pappersfabriken 
i norra delen av kvarteret slagit igen 1975 övertogs denna fastighet snart 
av Rönnowska skolan.

År 1979 gjordes en större utbyggnad då en gymnastiksalsbyggnad upp
fördes på skolgården. Den var en stor hallbyggnad med fasader av kor
rugerad plåt. Ungefär samtidigt uppfördes en större lagerbyggnad bakom 
den f.d. pappersfabriken. I slutet av 1980talet gjordes inre ombyggna
der av de äldsta skolhusen och byggnaderna från 1950talet. Det senaste 
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Orienten 6, Hus B, Bredgatan 24

Orienten 6, Hus A, Bredgatan 22

utbyggnadsskedet under första hälften av 1990talet då det först uppför
des en större skolbyggnad med fasader av korrugerad plåt. I nästa skede 
gjordes en större tillbyggnad på baksidan av huvudbyggnaden. Tillbygg
naden utfördes som en långsträckt byggnad med fasader av gult och rött 
tegel under sadeltak. I tillbyggnaden inreddes klassrum, grupprum samt 
ett skolbibliotek. I det sista skedet från ca 1956–57 gjordes en tillbyggnad 
i form av ett uppglasat trapphus på det sydöstra hörnet av skolbyggna
den. Samtidigt byttes samtliga fönster i den intilliggande byggnadsdelen 
ut.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 8:13§

Orienten 6, Hus A, Bredgatan 22

Byggår: Ca 1881–1882
Arkitekter: Fortifikationsbefälhavaren Fritz Ewerlöf, Landskrona och arkitekten 
Mauritz From
Byggmästare: Byggmästaren Carl Gustaf Hallberg
Byggherre: Svenska staten

Kasernbyggnad i två våningar, till- och ombyggd till industribyggnad 1914, 
tillbyggd ca 1918–19, nu skolbyggnad. 

Kulturhistorisk värdering: För de generella värdena kopplade till ursprungs-
arkitekturen, se Hus A på fastigheten Irak 5. Trots att huset består av två 
byggnader från husarkasernstiden som byggts samman för att ge plats åt 
en industri, har huset kvar det mesta av sin ursprungskaraktär i form av gula 
tegelfasader med enkel reliefdekor och granitsockel. Därtill finns flera värdefulla 
tillägg från industriepoken i form av t.ex. det jugendinspirerade burspråket på 
nordsidan, de plåtklädda taken och korspostfönster av trä. Byggnadens värde 
ligger därmed lika mycket i dess ursprung som det uttryck och den form den 
gavs under industriepoken.

Orienten 6, Hus B, Bredgatan 24

Byggår: Ca 1881–1882
Arkitekter: Fortifikationsbefälhavaren Fritz Ewerlöf, Landskrona och arkitekten 
Mauritz From
Byggmästare: Byggmästaren Carl Gustaf Hallberg
Byggherre: Svenska staten

Kasernbyggnad i två våningar, förändrad till skolbyggnad 1922. 

Kulturhistorisk värdering: För de generella värdena kopplade till ursprungs-
arkitekturen, se Hus A på fastigheten Irak 5. Den tidigare huvudbyggnaden i 
husarkasernen är genom sin storlek och arkitektur fortfarande dominerande 
kring den f.d. kaserngården. Dess tidigare funktion som huvudkasern och kans-
lihus går också att avläsa tydligt i byggnadens arkitektur, med tre framskjutande 
partier varav de på flankerna är förhöjda med en våning. Över mittpartiet reser 
sig även en överbyggnad med en klocka avsedd att vara väl synlig på hela 
kaserngården. Av värdefulla tillägg från skolepoken kan nämnas korspostföns-
terna av trä, som är i stil med de ursprungliga, samt de plåttäckta taken.
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Orienten 6, Hus F, Bredgatan 24

Orienten 6, Hus D, Bredgatan 24

Orienten 6, Hus C, Bredgatan 24

Orienten 6, Hus C, Bredgatan 24

Byggår: Ca 1881–1882
Arkitekter: Fortifikationsbefälhavaren Fritz Ewerlöf, Landskrona och arkitekten 
Mauritz From
Byggmästare: Byggmästaren Carl Gustaf Hallberg
Byggherre: Svenska staten

Sjukhusbyggnad i två våningar, förändrad till skol- och verkstadsbyggnad 1922, 
tillbyggd 1939. 

Kulturhistorisk värdering: För de generella värdena kopplade till ursprungs-
arkitekturen, se Hus A på fastigheten Irak 5. Den f.d. sjukhusbyggnaden ligger 
idag något undanskymd på tomten, men är trots en helt ändrad användning 
tämligen välbevarad till det yttre. Den tillbyggda delen i söder är välanpassad 
till huset i övrigt och utgör därmed ett positivt tillskott till de kulturhistoriska 
värdena. Även de under skolepoken tillkomna korspostfönsterna av trä, som är i 
stil med de ursprungliga, samt plåttaket är bevarandevärda.

Orienten 6, Hus D, Bredgatan 24

Byggår: Ca 1881–1882
Arkitekter: Fortifikationsbefälhavaren Fritz Ewerlöf, Landskrona och arkitekten 
Mauritz From
Byggmästare: Byggmästaren Carl Gustaf Hallberg
Byggherre: Svenska staten

Ursprungligen stallbyggnad i en våning. 

Kulturhistorisk värdering: För de generella värdena kopplade till ursprungs-
arkitekturen, se Hus A på fastigheten Irak 5. Byggnaden är relativt oförändrad 
sedan husarkasernstiden, frånsett att de flesta fönster och dörrar bytts ut eller 
har satts igen. Trots detta är tidigare fönster- och dörröppningar tydligt avläs-
bara och kan lätt återställas. Byggnadens tidigare funktion som stallbyggnad är 
även den fortfarande tydlig.

Orienten 6, Hus F, Bredgatan 24

Byggår: 1953–54
Arkitekt: Arkitekt SAR Mogens Mogensen
Byggmästare: Göran Bengtsson Byggnads AB 
Byggherre: Hälsingborgs stad

Skolbyggnad i två våningar, ombyggd ca 1987. 

Kulturhistorisk värdering: Vid byggandet av de båda skolbyggnaderna intill 
den f.d. huvudkasernen anpassades dessa i både form och material till den 
äldre bebyggelsen. På så sätt månade man om områdets kasern och dess 
historiska rötter tillbaka till husarkasernsepoken. Det kulturhistoriska värdet 
är därför till stor del kopplat till byggnadens form och material som fasaderna 
av gult tegel och det flacka pappklädda taket. Därtill kommer också den 
modernistiska karaktären och dess uttryck i form av detaljer som t.ex. entré- 
och fönsterinramningarna av natursten, baldakinen över huvudentrén och den 
klinkerklädda sockeln.
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Orienten 6, Hus I, Bredgatan 22

Orienten 6, Hus H, Bredgatan 22

Orienten 6, Hus E, Bredgatan 24

Orienten 6, Hus G, Bredgatan 24

Byggnader av kompletterande värde för miljön

Orienten 6, Hus G, Bredgatan 24

Byggår: Ca 1956–58
Arkitekt: Arkitekt SAR Mogens Mogensen
Byggmästare: Byggnadsfirman Gadd & Svensson
Byggherre: Hälsingborgs stad

Skol- och verkstadsbyggnad i två respektive tre våningar, ombyggd ca 1987 
och tillbyggd ca 1995. 

Kulturhistorisk värdering: Hus G är en tydlig fortsättning på Hus F och utgör 
tillsammans med den ett gott exempel på byggnader som anpassats efter den 
äldre kulturmiljön, såväl material- som formmässigt. Det senare blir i denna 
byggnadsdel särskilt tydligt i det fram- och uppskjutande hörnpartiet som anslu-
ter till huvudbyggnadens sidopartier. Trots samma material som för grannhuset, 
det vill säga gult tegel, Höganäsklinker, papptak och naturstensomfattningar, har 
detta hus klassats något lägre. Detta har dels sin grund i att längan på baksidan 
inte är lika viktig i helhetsmiljön och att hörndelen i söder förvanskats genom 
sentida fönsterbyten och en tillbyggnad i glas.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Orienten 6, Hus E, Bredgatan 24

Byggår: 1949–50
Arkitekt: Civilingenjör SVR Lennart Christiansson
Byggmästare: Byggnadsfirman K. P. Svensson
Byggherre: Hälsingborgs stad

Förrådsbyggnad i en våning, delvis förändrad till verkstadsbyggnad 1952. 

Orienten 6, Hus H, Bredgatan 22

Byggår: Ca 1956–57
Arkitekt: Kjessler & Mannerstråle AB, Arkitektavdelningen genom arkitekt SAR 
Jan-Erik Lund
Byggmästare:
Byggherre: AB Sveriges Litografiska Tryckerier, Stockholm

Industribyggnad i en våning. 

Orienten 6, Hus I, Bredgatan 22

Byggår: Ca 1956–57
Arkitekt: Kjessler & Mannerstråle AB, Arkitektavdelningen genom arkitekt SAR 
Jan-Erik Lund
Byggmästare:
Byggherre: AB Sveriges Litografiska Tryckerier, Stockholm

Lagerbyggnad i en våning.
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Orienten 6, Hus M, Bredgatan 24

Orienten 6, Hus L, Bredgatan 24

Orienten 6, Hus K, Bredgatan 24

Orienten 6, Hus J, Bredgatan 24

Orienten 6, Hus J, Bredgatan 24

Byggår: 1957
Arkitekt: Arkitektfirman Erik och Henry Andersson genom Erik Magnusson
Byggmästare: Byggnadsfirman Elhag & Brorsson
Byggherre: Hälsingborgs stad

Skolbyggnad i en våning. 

Orienten 6, Hus K, Bredgatan 24

Byggår: Ca 1967
Arkitekt:
Byggmästare:
Byggherre: Hälsingborgs stad

Skolbyggnad (troligen) i en våning. 

Orienten 6, Hus L, Bredgatan 24

Byggår: Ca 1972
Arkitekt: System Abstracta AB, Malmö genom Christer Norman
Byggmästare: System Abstracta AB, Malmö
Byggherre: Helsingborgs kommun

Skol- och omklädningsbyggnad i en våning. 

Orienten 6, Hus M, Bredgatan 24

Byggår: Ca 1976
Arkitekt: (Osignerad ritning)
Byggmästare: Gunnar Johansson
Byggherre: Helsingborgs kommun

Lagerbyggnad i en våning. 
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Orienten 6, Hus Q, Bredgatan 24

Orienten 6, Hus P, Bredgatan 24

Orienten 6, Hus O, Bredgatan 22

Orienten 6, Hus N, Bredgatan 24

Orienten 6, Hus N, Bredgatan 24

Byggår: 1979
Arkitekt: Helsingborgs fastighetskontor, Husbyggnadsavdelningen
Byggmästare: Bjurenwalls i Kolbäck AB, Kolbäck 
Byggherre: Helsingborgs kommun

Gymnastikbyggnad i en våning. 

Orienten 6, Hus O, Bredgatan 22

Byggår: Mellan 1980 och 1984
Arkitekt:
Byggmästare:
Byggherre: Helsingborgs kommun

Lagerbyggnad i en våning. 

Orienten 6, Hus P, Bredgatan 24

Byggår: Ca 1992
Arkitekt: Llentabhallen AB, Kungshamn
Byggmästare: Llentabhallen AB, Kungshamn
Byggherre: Helsingborgs kommun

Skolbyggnad i en våning. 

Orienten 6, Hus Q, Bredgatan 24

Byggår: Ca 1993
Arkitekt: KB Arkitektlaget Skåne genom arkitekt SAR Lars Boudette
Byggmästare: Arne Svensson, Örkelljunga
Byggherre: Helsingborgs kommun

Skolbyggnad i två våningar. 
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Orienten 7. Västra Sandgatan 2, 4 – Gasmästaregatan 2

Helsingborgs första gasverk invigdes i december 1859 och var beläget 
på nuvarande Konsul Perssons plats. Anläggningen uppfördes på entre
prenad av den engelske ingenjören H. A. Milne. 1871 byggdes ytterligare 
en gasklocka och under de kommande åren till och ombyggdes hela 
verket. Efter dessa arbeten räckte tomten vid Gasverksgatan inte till för 
fler utvidgningar varför man i mitten av 1880talet beslutade sig för att 
på sikt flytta hela gasverket till en ny tomt intill den södra stadsgränsen. 
På denna tomt uppfördes 1886 en stor gasklocka. Liksom många samtida 
gasklockor gavs den ett påkostat yttre med murar av tegel i medeltidsin
spirerad rundbågestil. 

Det dröjde ytterligare elva år efter att gasklockan byggdes innan resten 
av gasverket flyttade. 1896–97 uppfördes en anläggning bestående av 
ytterligare en gasklocka, kolhus, retorthus, apparathus, mätarehus, tjär
cistern, regenerationsskjul och kokskross samt ett bostadshus på hörnet 
av Västra Sandgatan och Gasmästaregatan. De flesta av husen ritades av 
arkitekten Alfred Hellerström och fick fasader av rött tegel med putsde
kor. Efter en utvidgning av tomten till dess nuvarande form kunde ytter
ligare utbyggnader göras i början av 1900talet. Bl.a. tillkom ytterligare 
en gasklocka 1907. De äldsta retortugnarna ersattes 1917–18 av en ny 
anläggning med ugnar enligt det s.k. Dessausystemet. Denna anläggning 
fick ett särpräglat utseende med en hög retortbyggnad och tillhörande 
anordningar för kol och kokstransport. Nästa stora utbyggnad skedde i 
slutet av 1920talet då bl.a. ett kokssorteringsverk samt nya apparathus, 
reningshus och regenerationsskjul uppfördes. Stilmässigt uppfördes fort
farande på 1920talet de flesta av husen i en stil som var anpassad efter 

Några av gasverkets äldsta byggnader och två av 
gasklockorna. Foto Otto Holmström 1964. Original i 
Helsingborgs museers samlingar.
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1890talsbebyggelsen. På 1930 och 40talen gjordes mindre utbyggna
der och ändringar av gasverket.

Den äldsta gasklockan revs 1950, men för övrigt gjordes inga större för
ändringar under decenniet, bortsett från en totalombyggnad av renings
huset år 1956. Det befintliga huset hade uppförts 1929 i en stil som 
påminde om 1890talshusen, d.v.s. med dekorativa fasader av rött tegel 
och puts. Av okänd anledning revs huset ner till grundplattan, men åter
uppbyggdes med exakt samma proportioner, mått och med exakt samma 
placering av fönster och dörrar. De enda betydande skillnaderna var de 
nya fasaderna som murades av rödbrunt Helsingborgstegel utan putsde
korationer samt att fönstren och dörrarna fick raka överdelar, istället för 
det äldre husets rundbågiga.

I början av 1960talet skedde en större omställning av gasverket från kol
gasverk till spaltgasverk. Våren 1964 släcktes retortugnarna i det gamla 
kolgasverket och ett nytt spaltgasverk var under uppförande. Mitt under 
bygget skedde dock en stor explosionsolycka 11 april 1964. Efter en kort 
återuppbyggnadsprocess kunde det nya spaltgasverket fungera fullt ut 
hösten samma år. Därefter revs ett stort antal av de gamla byggnaderna 
på tomten och i dess ställe uppfördes under de kommande åren flera nya 
hus. 1965 påbörjades bygget av en stor modernistisk trevåningsbyggnad 
på västra delen av tomten. Huset med fasader av tegel, eternit och plagan
plåt samt flackt pappklätt tak, inreddes till verkstads och förrådslokaler 
samt kontors och personalutrymmen. Kort efter uppfördes en envå
nings kontors och personalbyggnad intill Gasmästaregatan, men murar 
av lättbetongblock och gult fasadtegel samt ett flackt papptak. Nästa 
bygge blev en garagebyggnad inne på tomten med väggar av lättbetong 
och tegel samt ett papptäckt tak av lättbetongelement på betongbalkar. 

Ugnshuset och kolsorteringsverket från 1910- och 
20-talet. Foto Otto Holmström 1964. Helsingborgs 
museers samlingar.
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Orienten 7, Hus A, Gasmästaregatan 2

Sedan ett stort f.d. kolhus i tomten sydvästra hörn rivits, kunde en stor 
förrådsbyggnad med stålstomme samt fasader av galvaniserad lackplåt 
och tak av profilerad galvaniserad plåt uppföras på platsen kring 1970.

Nästa fas i gasverkets historia blev en fullständig avveckling av stads
gasen. Den sista gaslyktan i staden hade släckts redan 1941 och under 
1970 och 80talen ersattes gasen i de flesta bostäder med el. I december 
1986 stängdes spaltgasverket och framöver fick de kvarvarande gaskun
derna naturgas från AB Sydgas i sina ledningar. De kvarvarande gasklock
orna revs 1987 och några år senare påbörjades nästa stora ombyggnads
fas. Sedan 1920 hade gasverket, liksom elverket, lytt under Affärsverks
styrelsen. Den ersattes vid årsskiftet 1981/82 av Energiverksstyrelsen. 
Vid årsskiftet 1991/92 bolagiserades hela verksamheten under namnet 
Helsingborg Energi AB och under de kommande åren genomfördes 
ytterligare ombyggnader på fastigheten. Den gamla kontorsbyggnaden 
i hörnet av Västra Sandgatan och Gasmästaregatan revs. I dess ställe och 
på platsen där gasklockorna tidigare stått, uppfördes 1993 en kontors 
och personalbyggnad i hela fem våningar. Huset fick en postmodernistisk 
prägel med fasader av tegel och betong samt med stora glasade partier. 
Samtliga trapphus utformades som runda glastorn med hörnplacering 
och huset fick ett flackt tak med stora taksprång. Till en början inrymde 
bottenvåningen även en skolmåltidssal för den intilliggande Rönnowska 
skolan, men sedan skolan byggts till, har matsalen byggts om till lunch
restaurang. Parallellt med bygget av kontorshuset uppfördes även en 
stilmässigt likartad trevåningsbyggnad intill Gasmästaregatan med verk
stads, personal och kontorslokaler. Här användes betong och puts som 
fasadmaterial samt med det översta våningsplanet helt bestående av ett 
sammanhållet band av fönster och glasplattor.

I slutet av 1990talet tillkom en mindre garagebyggnad på södra delen av 
tomten och 2001 skedde en ny bolagsbildning med namnet Öresunds
kraft AB. Året därpå startades en större på och ombyggnad av 1960tals
huset på västra delen av tomten. Den tillfördes ytterligare ett våningsplan 
med stora uppglasade fönsterband. Huset fick ett nytt tak med breda 
språng och fasaderna putsades. Stilen och arkitekten , Arkitektlaget, var 
densamma som för husen som uppfördes i början av 1990talet.

Byggnader av kompletterande värde för miljön

Orienten 7, Hus A, Gasmästaregatan 2

Byggår: Ca 1956
Arkitekt: Arkitektfirman Erik och Henry Andersson genom arkitekt SAR Henry 
Andersson
Byggmästare: AB Matts Eriksson 
Byggherre: Hälsingborgs stad

Reningshus i en våning.

Kulturhistorisk värdering: Det f.d. reningshuset är den äldsta bevarade 
byggnaden från gasverksepoken och den enda från tiden som kolgasverk. 
Byggnaden besitter därmed betydande kulturhistoriska värden. Arkitekturen är 
mer anspråkslös, vilket kan kopplas till att huset är byggt på grunden av och 
med samma volym och fönstersättning som en äldre byggnad från 1929, men 
med förenklad arkitektur. Trots detta har den kulturhistoriska värden kopplade 
till dess fasader av Helsingborgstegel, ursprungliga fönster och ventilationshuvar 
på taket, de senare något som fanns på merparten av de äldre gasverksbygg-
naderna.
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Orienten 7, Hus D, Gasmästaregatan 2

Orienten 7, Hus C, Gasmästaregatan 2

Orienten 7, Hus B, Västra Sandgatan 2

Orienten 7, Hus F, Västra Sandgatan 4

Orienten 7, Hus F, Västra Sandgatan 4

Byggår: 1993
Arkitekt: KB Arkitektlaget Skåne genom Jan Tellving och Lars Bourdette
Byggmästare: NCC 
Byggherre: Helsingborg Energi AB

Kontors- och personalbyggnad i en respektive fem våningar.

Kulturhistorisk värdering: Byggnaden är ett tidstypiskt postmodernistiskt 
kontorshus med mycket glas, trapphus i form av torn och ett utskjutande tak. 
Tillsammans med det samtida Hus G och det senare ombyggda 1960-talshuset 
bildar det dessutom en sammanhållen miljö.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Orienten 7, Hus B, Västra Sandgatan 2

Byggår: Ca 1965–66
Arkitekt: Arkitekt SAR Jan Sederholm
Byggmästare: AB Armerad Betong, Malmö 
Byggherre: Hälsingborgs stad

Verkstads-, förråds-, kontors- och personalbyggnad i tre våningar, på- och 
ombyggd 2002–03.  

Orienten 7, Hus C, Gasmästaregatan 2

Byggår: Ca 1966
Arkitekt: Arkitekt SAR Jan Sederholm
Byggmästare: Byggnads AB Sällström & Co
Byggherre: Hälsingborgs stad

Kontors- och personalbyggnad i en våning, ombyggd ca 1983 och ca 1992.  

Orienten 7, Hus D, Gasmästaregatan 2

Byggår: Ca 1967
Arkitekt: Arkitekt SAR Jan Sederholm
Byggmästare: Byggnadsfirma K. P. Svensson AB Byggherre: Hälsingborgs stad

Garagebyggnad i en våning, tillbyggd ca 1971.  
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Orienten 7, Hus H, Gasmästaregatan 2

Orienten 7, Hus G, Gasmästaregatan 2

Orienten 7, Hus E, Västra Sandgatan 2

Orienten 7, Hus E, Västra Sandgatan 2

Byggår: Ca 1970
Arkitekt: Göinge Mek. Verkstad AB
Byggmästare: AB Skånska Cementgjuteriet (grund)  och Göinge Mek. Verkstad 
AB (stålkonstruktion)
Byggherre: Hälsingborgs stad

Förrådsbyggnad i en våning.  

Orienten 7, Hus G, Gasmästaregatan 2

Byggår: Ca 1992
Arkitekt: KB Arkitektlaget Skåne
Byggmästare:  NCC
Byggherre: Helsingborg Energi AB

Verkstads-, personal- och kontorsbyggnad i tre våningar.  

Orienten 7, Hus H, Gasmästaregatan 2

Byggår: Ca 1999
Arkitekt: LR-System AB
Byggmästare:
Byggherre: Helsingborg Energi AB

Garagebyggnad i en våning.  
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KVARTERET PERSIEN

Persien 1. Cindersgatan 11 – Västra Sandgatan 10, 12

Persien 1 är en fastighet med en mycket brokig historia, i synnerhet vad 
gäller de verksamheter som funnits där under årens lopp. Historien bör
jade då garvaren Anders P. Friberg köpte tomten från Helsingborgs stad 
1889. Sedan tidigare drev han garveriverksamhet vid Prästgatan, men 
den smutsiga verksamheten fick flytta ut från stadskärnan. I kv. Persien 
uppförde han en toppmodern anläggning efter ritningar av byggmästaren 
Frans A. Lundgren. Anläggningen bestod av en tvåvåningsbyggnad utmed 
Carl Krooks gata som bl.a. inrymde ett kalkrum, en ångtork som drevs av 
en ångmaskin i huset, läder och barkmagasin, kontors och personallo
kaler samt bostäder. Bakom tvåvåningsdelen följde en envåningsbyggnad 
som inrymde drivhus. Hela anläggningen var uppförd med mönstermu
rade tegelfasader, helt enligt dåtidens industribyggnadsideal.

När Anders P. Friberg avled efter några år beslöt arvingarna sig för att 
lägga ner fabriken och hela fastigheten såldes 1896 till ett nybildat bolag, 
Helsingborgs Hornlims & Benmjölsfabriks AB. Läget för en industri av 
detta slag var ypperligt. Råvaran, ben och andra restprodukter, fick man 
från det intilliggande Svinslakteriet och den odör som tillverkningen 
framkallade störde få grannar med det avsides läget i stadens utkant. 
Huvudprodukter var som fabriksnamnet avslöjar hornlim, d.v.s. ett ani
maliskt lim framställt från bl.a. horn, samt benmjöl som var ett göd
ningsmedel. Under Hornlims & Benmjölsfabrikens tid utvidgades och 
ombyggdes fastigheten i flera omgångar. Tvåvåningsbyggnaden på hörnet 
av Carl Krooks gata och Västra Sandgatan inreddes till benkross, extrak
tionsverk samt magasin. I slutet av 1890talet tillkom i ett par etapper 
en större torkrums och magasinsbyggnad inne på tomten och 1914 
byggdes en industribyggnad med sågtandstak utmed Västra Sandgatan. 
Slutligen uppfördes 1918–19 ett kombinerat laboratorie, kontors och 
bostadshus på hörnan mot Södergatan. Det senare fick ett påkostat yttre 
med delvis mönstermurade fasader av Helsingborgstegel, markerade 
hörnkedjor, en putsad takgesims, ett valmat tak täckt med enkupigt tak
tegel samt med en halvmåneformad takkupa på framsidan mot dåva
rande Södergatan. Stilen var ett mellanting mellan nationalromantik och 
1920talsklassicism.

År 1922 slogs Helsingborgs Hornlims & Benmjölsfabrik samman med 
en limfabrik i Stidsvig utanför Klippan till Stidsvigs & Hälsingborgs 
Limfabriker AB. De drev verksamheten vidare, men successivt flyttades 
mer och mer av verksamheten till Stidsvig. Kvar i Helsingborg blev så 
småningom endast kontoret, som flyttade till Stidsvig först 1967. Andra 
verksamheter flyttade in i fabrikslokalerna i Helsingborg. 1929 flyttade 
en verkstad för järn och metallarbeten in i en del av det ursprungliga 
byggnadskomplexet och året därpå flyttade en bilverkstad in i gårdsbygg
naden. Delar av huset mot Västra Sandgatan hyrdes ut till Helsingborgs 
stad för att användas som omnibusgarage.

Ägaren till bilverkstaden var fabrikören Olof P. Nelson i Malmö som 
sedan tidigare drev en bilfirma i hemstaden. I slutet av 1920talet utvid
gade han sin verksamhet till Helsingborg då han övertog såväl AB A. 
Jönssons automobilaffär på Drottninggatan 26 som Franz Krönleins 
automobilverkstad på Möllegränden 16–18. Verkstaden flyttades omgå
ende till fastigheten Persien 1, men för att ge plats åt en automobilaffär 
behövde huset byggas till med en utställningslokal. För att genomföra 
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detta projekt köpte Olof P. Nelson hela fastigheten tillsammans med 
sin bror Carl Nelson, som fram tills dess hade drivit en automobilfirma 
i Ystad. Mitt under bygget avled Olof P. Nelson och det var Carl Nelson 
som fick driva det växande företaget på egen hand. Han hade i unga år 
vistats i USA och tidigt kommit i kontakt med bilindustrin. Hans bilfirma 
i Helsingborg blev följaktligt återförsäljare åt Ford. Den utställningslokal 
som byggdes var en envåningsbyggnad med pulpettak och med stora 
skyltfönster utmed Södergatan.

När Hornlims & Benmjölsfabriken efter några år flyttade hela sin verk
samhet till Stidsvig påbörjade Carl Nelson en totalombyggnad av hela 
fastigheten. Först utfördes en på och ombyggnad av fabriksbyggnaden 
från 1914. Den byggdes på med en hel våning samtidigt som det yttre 
omskapades helt i funkisstil efter ritningar av arkitekten Filip Lundgren. 
Huset fick slätputsade fasader helt utan dekor, ett flackt sadeltak och 
långa fönsterband i båda våningsplanen. Bottenvåningen inreddes till en 
bilutställningslokal medan ovanvåningen inreddes till väveri. Hyresgäst i 
den senare lokalen blev firman Hälsingborgs Sidenindustri AB, ett nystar
tat företag inriktat på tillverkning av konst och helsiden. 1937 utvidga
des komplexet västerut med en nybyggnad på en del av det ursprungliga 
industrikomplexets plats. Stilmässigt var det en ren upprepning av den 
föregående byggnaden, men invändigt fick det en annan disposition. 
Byggnaden sträckte sig en bra bit in på tomten och inrymde ett stort 
garage i två plan, källar och bottenvåningarna, medan ovanvåningen 
inreddes som väverilokal. Till skillnad från det föregående bygget fick 
denna del ett sågtandstak.

Under de kommande åren skedde inga större utbyggnader, men väl en hel 
del mindre ändringar och ombyggnader. I den äldsta fabriksbyggnaden 
ut mot Cindersgatan växlade hyresgästerna, exempelvis fanns under en 
tid kring 1940 såväl bleckemballageföretaget AB Vigär som AB Svensk 
Buljongtärning. De trängdes snart ut av det växande väveriet, som nu 
hade nya ägare, AB Svenska Sidenväveriet. 1941 inreddes lokaler till dem 
i bottenvåningen på industribyggnaden från 1914. År 1946 gjordes en 
större ombyggnad av hörnhuset från 1889. Fasaderna putsades och fick 
ett helt nytt utseende, i mer modernistisk stil, av arkitekt Helge Bristulf.

Åren 1954–55 påbörjades nästa stora byggnadsprojekt. Den gamla 
verkstadsbyggnaden inne på tomten revs och i dess ställe uppfördes ett 
nybygge med garage i källaren samt bilverkstad och reservdelslager i bot
tenplan. Dessutom fick bilförsäljningslokalen mot Södergatan en helt 
ny fasad med ett enda stort skyltfönster och mosaikklädsel. Arkitekt för 
fasadombyggnaden var, liksom för den nya verkstadsbyggnaden, arkitekt
firman Erik och Henry Andersson.

Under 1960talet fick fastigheten återigen delvis nya hyresgäster. Den 
äldsta byggnaden hyste såväl tryckeriföretaget AbeTryck som Carl A. 
Nilssons Elektriska Reparationsverkstad. Tryckeriföretaget blev tydligen 
en långvarig hyresgäst för i början av 1980talet fanns ABCtryck i huset. 
En annan hyresgäst från den tiden var Assarssons VVS AB. Fastighetsä
gare sedan början av 1960talet var Carl Nelsons arvingar, och de behöll 
den åtminstone till mitten av 1980talet. Sedan dess har delar av fast
igheten stått tom. Idag står såväl Hornlims & Benmjölsfabrikens gamla 
kontorsbyggnad som den intilliggande bilutställningshallen tom. I resten 
av fastigheten huserar en rad olika verksamheter.
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Persien 1, Hus B, Västra Sandgatan 10

Persien 1, Hus C, Västra Sandgatan 12

Persien 1, Hus A, Cindersgatan 11

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 8:13§

Persien 1, Hus A, Cindersgatan 11

Byggår: 1889
Arkitekt: Byggmästaren Frans A. Lundgren
Byggmästare:
Byggherre: Garvaren Anders P. Friberg

Industri-, lager-, kontors- och bostadshus i två våningar, ombyggd 1946 till 
industribyggnad. 

Kulturhistorisk värdering: Detta hus utgör idag den äldsta bevarade indu-
stribyggnaden i hela området och besitter därmed ett högt kontinuitetsvärde. 
Under årens lopp har den bytt funktion och verksamhet ett otal gånger vilket 
också bidragit till att den genomgått ett antal förändringar. Den senaste och 
mest genomgripande förändringen skedde i mitten av 1940-talet då huset i 
stort sett fick dagens utseende. Av ursprunget återstår främst husets volym och 
det tidstypiskt avskurna hörnet, som har sin pendang i Hus A på fastigheten 
Arabien 9. 1940-talsombyggnaden tillförde dock nya kvaliteter i form av funktio-
nalistiskt slätputsade fasader, träfönster med högt uppdragen tvärpost och tak 
med enkupigt taktegel. Denna karaktär bidrar till att huset utgör en enhet med 
1930-talshusen intill (Hus B och Hus E).

Persien 1, Hus C, Västra Sandgatan 12

Byggår: 1918–19
Arkitekt: Arkitekt Nils J. Lundgren
Byggmästare: Byggmästaren Anders J. Ahlström
Byggherre: Helsingborgs Hornlims & Benmjölsfabriks AB

Kontors- och bostadshus i två våningar och delvis inredd vindsvåning. 

Kulturhistorisk värdering: Helsingborgs Hornlims & Benmjölsfabriks tidigare 
kontors- och bostadshus är en av områdets mest stilistiskt präglade byggnader. 
Byggnadsstilen är nationalromantik med kännetecken som fasader av Helsing-
borgstegel, som delvis mönstermurats, taklist av infärgad ädelputs, tak med 
enkupigt tegel och smidesdetaljer. Därtill kommer andra originaldetaljer som 
fönster av trä, plåtinklädda takkupor och skorstenar. Detta bidrar sammantaget 
till byggnadens kulturhistoriska värde.

Byggnader av kompletterande värde för miljön

Persien 1, Hus B, Västra Sandgatan 10

Byggår: 1914
Arkitekt:
Byggmästare:
Byggherre: Helsingborgs Hornlims- & Benmjölsfabriks AB

Industribyggnad i en våning, på- och ombyggd 1935–36. 

Kulturhistorisk värdering: Ursprungligen är huset uppfört 1914, men av detta 
återstår dock inget, utan byggnaden är idag helt och hållet en produkt av 1930-
talet. Den omskapades då till en renodlad funkisbyggnad med typiska drag 
som slätputsade fasader och stora fönsterband. De senare motiverades bl.a. av 
behovet av stora mängder dagsljus till den dominerande hyresgästen i huset, 
Hälsingborgs Sidenindustri. Tillsammans med Hus A och Hus E bildar byggna-
den en sammanhållen utpräglad funktionalistisk miljö med höga kulturhistoriska 
värden. Till detta kommer även ursprungliga detaljer som fönster av trä och stål 
samt det pappklädda flacka taket.
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Persien 1, Hus F, Västra Sandgatan 10

Persien 1, Hus D, Västra Sandgatan 12

Persien 1, Hus E, Västra Sandgatan 10

Persien 1, Hus E, Västra Sandgatan 10

Byggår: 1937–38
Arkitekt: Arkitekten Hugo B. Jonsson
Byggmästare: Byggnadsfirman Gadd & Svensson 
Byggherre: Direktören Carl Nelson

Garage- och industribyggnad i en respektive två våningar. 

Kulturhistorisk värdering: Tillsammans med Hus A och B utgör denna 
byggnad en sammanhållen miljö med högklassig funktionalistisk arkitektur. 
Byggnadens särdrag består främst i de stora fönsterbanden, de slätputsade 
fasaderna samt taklanterninerna som sticker upp över det flacka papptaket. 
Lanterninernas funktion var att förbättra ljusinsläppet till industrisalarna som 
huvudsakligen nyttjades av Hälsingborgs Sidenindustri, vilken liksom övrig 
textilindustri hade ett stort behov av dagsljus. Liksom grannhuset (Hus B) har 
byggnaden värdefulla originalfönster av trä och stål.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Persien 1, Hus D, Västra Sandgatan 12

Byggår: 1932
Arkitekt: Oscar Isberg, Ystad
Byggmästare: Byggnadsfirman Axelsson & Nilsson 
Byggherrar: Carl Nelson, Ystad och fabrikören Olof P. Nelson

Utställningsbyggnad i en våning, ombyggd ca 1955. 

Persien 1, Hus F, Västra Sandgatan 10

Byggår: Ca 1954–55
Arkitekt: Arkitektfirman Erik och Henry Andersson
 genom arkitekt SAR Henry Andersson
Byggmästare: Byggnadsfirman Gadd & 
Byggherre: Direktören Carl Nelson

Garage- och verkstadsbyggnad i en våning. 
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Persien 14 och 15. Cindersgatan 13–19 

Dessa båda fastigheter utgör idag en enhet med fyra likartade byggnader 
uppförda i slutet av 1970talet. Tidigare låg här flera fastigheter med tre 
olika bakgrundshistorier.

Längst i norr låg fastigheten Persien 2 som 1891 såldes till ett bolag, Hel
singborgs Cinders & Kalkfabriks AB, som leddes av fabrikören Axel B. 
Henckel och hade bland annat konsul Nils Persson, grosshandlare August 
Sylwan och handlare August Wingårdh som delägare. På tomten upp
fördes en fabrik för tillverkning av cinders, det vill säga koks, och kalk. 
Efter en kort tid blev konsul Petter Olsson huvudintressent i bolaget och 
med honom styrdes produktionen över mot att domineras av kalkpro
duktion för byggnadsindustrin. Verksamheten började i liten skala, men 
växte ganska snabbt under de första tio åren. I början av 1900talet fanns 
flera koks och kalkugnar på tomten samt ett kombinerat kontors och 
bostadshus. Under första världskriget lades koksproduktionen ner helt 
och 1930 utvidgades verksamheten med ett stort grustag, Berga grustag. 
Kort därefter uppläts en del av industrifastigheten i kvarteret Persien 
till Helsingborgs Stenhuggerifabrik. Därefter gick det långsamt neråt för 
Helsingborgs Cinders & Kalkfabrik, och verksamheten lades ned först 
på 1970talet.

Söder om koks och kalkfabriken låg tre sammanlänkade tomter som till 
större delen förblev obebyggda fram till 1970talet. Den enda betydande Arbetslag på Helsingborgs Cinders- & Kalkfabrik. Foto 

Lindberg Foto 1932. Helsingborgs museers samlingar.
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bebyggelsen utgjordes av en bensinstation med tillhörande verkstads
byggnad utmed Södergatan som uppfördes 1929–30 av SvenskEngelska 
Mineralolje AB. Anläggningen var tidstypisk med en långsträckt träbygg
nad i en stil som var en övergångsform mellan 1920talsklassicism och 
funktionalism. Söder om bensinstationen låg fram till 1960talet en tvär
gata, Jutegatan, som även fortsatte längre västerut genom kv. Arabien.

På Jutegatans södra sida låg en större fastighet som gick under namnet 
Industrigården. Den första delen bebyggdes 1914–15 med en industri
byggnad för Frans Th. Rössels kassaskåpsfabrik. I början av 1920talet 
uppfördes ett par rader med garage på tomten och verksamheten styrdes 
över mot bilservice. Efter Frans Th. Rössels död 1924, övertogs fastig
heten av köpmannen Helmer Sjunnesson som i flera etapper de kom
mande decennierna byggde om den till en industrigård med en rad olika 
verksamheter. Sjunnesson själv drev en firma som sålde olika maskiner 
och verktyg för industribehov. Av övriga verksamheter märktes t.ex. en 
bilverkstad, ett plåtslageri, ett kristallsliperi, ett kemiskt laboratorium, 
en snickerifabrik (Södra Snickerifabriken) och en fabrik för tillverkning 
av dekorations och karnevalsartiklar (Svenska Chenillefabriken). I bör
jan av 1940talet köptes fastigheten av AB Fosselius& Alpen, ett VVS
grossistföretag.

I mitten av 1970talet köptes samtliga fastigheter i denna del av kvarteret 
Persien av Helsingborgs Cinders & Kalkfabrik, som gick över till fastig
hetsförvaltning. Efter rivning av de gamla industri och verkstadsbygg
naderna uppförde man de fyra långsträckta byggnader som idag finns 
på tomterna. Husen byggdes med fasader av stora betongelement och 
flacka sadeltak. Invändigt var de från början mer eller mindre tomma 
skal som inreddes först i takt med att olika verksamheter tecknade sig 
för hyreskontrakt. Under årens lopp har en mängd olika verksamheter 
huserat i de fyra byggnaderna. I Hus A hyrde Pileprodukter tidigt in sig 
och i Hus B var Helsingborgs Byggmästares Maskin AB en av de första 
hyresgästerna. De senare övertog båda fastigheterna 1980. Domineran
de hyresgäst i Hus A och B från mitten av 1980talet var kommunala 
Arbetscentrum. Där skedde utbildning, arbetsträning m.m. inom en lång 

Rössels Kassaskåpsfabrik 1922. Foto Carl-Magnus 
Bagge. Helsingborgs museers samlingar.
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Persien 14 och 15, Hus D, Cindersgatan 19

Persien 14 och 15, Hus C, Cindersgatan 17

Persien 14 och 15, Hus B, Cindersgatan 15

Persien 14 och 15, Hus A, Cindersgatan 13

rad olika områden fram tills att verksamheten flyttades till Norreheds
skolan hösten 2005. Hus C och D hyrdes från början av kommunen för 
att användas av Rönnowska skolan, för dess utbildningar i fordons och 
maskinteknik. Sedan uppförandet har de fyra byggnaderna inte föränd
rats nämnvärt, förutom Hus D som byggdes ut med en tegeltillbyggnad 
åt söder ca 1994.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Persien 14 och 15, Hus A, Cindersgatan 13

Byggår: Ca 1978
Arkitekt: Skånska Cementgjuteriet, Arkitektkontoret, Malmö
Byggmästare: Göran Bengtsson Byggnads AB
Byggherre: Helsingborgs Cinders- & Kalkfabriks AB

Industri, kontors- och personalbyggnad i en våning. 

Persien 14 och 15, Hus B, Cindersgatan 15

Byggår: Ca 1978
Arkitekt: Skånska Cementgjuteriet, Arkitektkontoret, Malmö
Byggmästare: Göran Bengtsson Byggnads AB
Byggherre: Helsingborgs Cinders- & Kalkfabriks AB

Industri, kontors- och personalbyggnad i en våning. 

Persien 14 och 15, Hus C, Cindersgatan 17

Byggår: Ca 1978
Arkitekt: Skånska Cementgjuteriet, Arkitektkontoret, Malmö
Byggmästare: Göran Bengtsson Byggnads AB
Byggherre: Helsingborgs Cinders- & Kalkfabriks AB

Industri, kontors- och personalbyggnad i en våning. 

Persien 14 och 15, Hus D, Cindersgatan 19

Byggår: Ca 1978
Arkitekt: Skånska Cementgjuteriet, Arkitektkontoret, Malmö
Byggmästare: Göran Bengtsson Byggnads AB
Byggherre: Helsingborgs Cinders- & Kalkfabriks AB

Industri, kontors- och personalbyggnad i en våning, tillbyggd omkring 1994.
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Portugal 1, Hus B

Portugal 1, Hus A

KVARTERET PORTUGAL

Portugal 1. Gåsebäcksvägen 14

I november 1936 köpte åkeriägaren Johan Sandström fastigheten Por
tugal 1. Redan några månader senare låg ritningarna till en anläggning 
med garage och bostadshus färdiga. Utmed gatan uppfördes en två
våningsbyggnad med garage och en mindre bostad i bottenvåningen och 
en större lägenhet i övervåningen. Inne på tomten byggdes ett vinklat 
halvhus i en våning som inrymde garage. Båda husen fick fasader av tegel 
och papptak.

Åkeriverksamheten utvecklades så småningom och runt 1960 blev Johan 
Sandströms söner delägare och företaget bolagiserades. Mot slutet av 
60talet byggdes garagebyggnaden till med en förhöjd del med plåtfasad 
mot gatan. Hur länge åkeriet fanns kvar på fastigheten är inte känt, men 
de fanns där åtminstone till mitten av 1970talet. Idag huserar före taget 
Professionell Bostad & Fastighetsservice i Sverige AB på fastigheten. 
Tvåvåningshuset är idag helt kontoriserat och den tidigare garageporten 
på nordvästfasaden är igensatt. För övrigt är tvåvåningsdelen tämligen 
välbevarad medan garagebyggnadens fasader klätts in med plåt.

Byggnader av kompletterande värde för miljön

Portugal 1, Hus A

Byggår: 1937
Arkitekt: Arkitekten Hugo B. Jonsson
Byggmästare: Byggnadsfirman Gadd & Svensson 
Byggherre: Åkeriägaren Johan Sandström

Garage- och enbostadshus i två våningar, idag kontorsbyggnad. 

Kulturhistorisk värdering: De båda byggnaderna på fastigheten Portugal 1, 
Hus A och B, uppfördes i ett sammanhang. Bostadsdelen är mera välbevarad 
men det finns ett värde i samspelet med den lägre volymen i hus B. Huset har 
karaktären av en funkisvilla med sin lådartade form, flacka pyramidtak och 
tegelfasader. Till byggnadens kulturhistoriska värde hör också de ursprungliga 
träfönstren med mittpost.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Portugal 1, Hus B

Byggår: 1937
Arkitekt: Arkitekten Hugo B. Jonsson
Byggmästare: Byggnadsfirman Gadd & Svensson 
Byggherre: Åkeriägaren Johan Sandström

Garagebyggnad i en våning, tillbyggd 1968. 
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Portugal 6

Portugal 6. Kvarnstensgatan 5

AB Helsingborgs KonstKvarnstensfabrik grundades 1905 och verkade 
från 1910 i en egen fastighet på hörnet av Gustav Adolfs gata och Stu
regatan. Snart växte man ur sina lokaler varför man 1919 köpte en bygg
nadstomt i kvarteret Portugal, bara en liten bit därifrån. Det tog ett tag 
att få nya byggnader på plats, men 1924 kunde man flytta in i sina nya 
lokaler. Den byggnad som då stod färdig bestod av en lägre fabriks och 
lagerdel samt en högre del som inrymde utställningslokal, kontor och en 
bostad. Denna form för byggnad med en tvåvåningsdel i ena änden blev 
med tiden en mycket vanlig byggnadsform på Gåsebäcks industriområde 
och det var arkitekten Ola Andersons byggnad för KonstKvarnstensfa
briken som var stilbildande. För övrigt var byggnaden mycket tidstypisk 
med fasader i rödbrunt Helsingborgstegel och papptäckt tak. I fabriksde
len var fönstren av gjutjärn, medan övriga fönster och portar var av trä.

Utöver produktion av kvarnstenar började man tidigt att framställa olika 
kvarnmaskiner. 1934 tillkom en helt annan typ av verksamhet då man 
satte igång att tillverka en golvbeläggningsmassa under produktnamnet 
Hygiol. Det blev strax en framgångsrik produkt och användes bl.a. till 
golv i många Helsingborgsskolor. Trots utökad produktion flyttade runt 
år 1940 verksamheten till Åbogatan på Eskilsminne och istället övertogs 
fastigheten på Kvarnstensgatan av en bilverkstad. För deras behov gjor
des en mindre ombyggnad 1940 och 1953 inreddes en verkstadsbyggnad 
med lokaler för sprutmålning, plåtslageri m.m. På 1970talet fick fastig
heten en ny ägare, Helsingborgs Smides & Mekaniska AB, som drev en 
mekanisk verkstad i byggnaden. De senaste åren har fastigheten stått 
tom, men 2011 lämnades bygglov för ombyggnad till däckverkstad samt 
rivning av gårdsbyggnaderna.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 8:13§

Portugal 6

Byggår: Ca 1922–23
Arkitekt: Arkitekten Ola Anderson
Byggmästare: Byggmästaren Nils P. Lundstedt
Byggherre: AB Helsingborgs Konst-Kvarnstensfabrik

Industri-, kontors- och bostadshus i en respektive två våningar, ombyggd till 
verkstadsbyggnad 1940.

Kulturhistorisk värdering: Helsingborgs Konst-Kvarnstensfabrik var den första 
byggnaden i området som uppfördes med en högre kontors- och bostadsdel 
och en lägre verkstadsdel. Därmed är byggnaden värdefull som det första 
exemplet på en byggnadstyp som sedermera blev vanlig på Gåsebäcks indu-
striområde. Därtill är byggnaden en produkt av sin tid med nationalromantiska 
drag, fasader av Helsingborgstegel och gjutjärnsfönster i verkstadsdelen. På 
fasaden syns två putsade fält där man tidigare kunnat läsa företagsnamnet.
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Portugal 7

Portugal 7. Kvarnstensgatan 3

Lagerbiträdet Edvin A. Jannesson hade tydligen tröttnat på sitt yrke då 
han 1936 köpte fastigheten Portugal 7. Där uppförde han omgående en 
byggnad som i envåningsdelen inrymde ett tjugotal garageplatser och 
i tvåvåningsdelen hade en mindre verkstad med bostad ovanpå. Båda 
byggnadskropparna utfördes med fasader i tegel och flack papptäckta 
tak. Mot gatan bestod bottenvåningens fasad från början enbart av en 
lång rad portar till garagen och verkstaden, bortsett ett stort fönster i 
mitten av den högre delen. 

Exakt vilken typ av verksamhet som drevs i byggnaden från början är 
inte känt, men det var uppenbarligen något med koppling till bilar. Edvin 
A. Jannesson tröttnade uppenbarligen snabbt på sitt nya värv, för redan 
1941 köptes fastigheten av bilelektrikern Erik Emanuelsson. Han drev 
en bilverkstad i huset och stannade kvar till 1960. Därefter huserade 
Svenska Värme & Sanitets AB (Svesab) på fastigheten fram till 1964 då 
de flyttade till en ny anläggning vid Ingenjörsgatan i kv. Karpen 21. År 
1965 ägdes fastigheten av ANAMotor i Hälsingborg och från 1968 till 
1980 hette innehavaren Hälsingborgs Expressbolag. Därefter övertogs 
fastigheten av grannen på Portugal 6, Helsingborgs Smides och Mekanis
ka AB och verkar ha samägts med denna fastighet sedan dess. Omkring 
år 2000 användes byggnaden en tid för handel, men på senare år har den 
stått tomt. 2011 lämnades ett bygglov för ombyggnad till däckverkstad 
tillsammans med grannfastigheten Portugal 6.

Byggnader av kompletterande värde för miljön

Portugal 7

Byggår: 1936
Arkitekt: Gunnar Olsson
Byggmästare: Byggmästaren August Bengtsson
Byggherre: Lagerbiträdet Edvin A. Jannesson

Verkstads-, garage- och bostadshus i en respektive två våningar.

Kulturhistorisk värdering: Byggnaden utgör en pendang till huset på Portugal 
6, om än med annan arkitektonisk prägel. Stilen är renodlat funktionalistisk 
med släta fasader, ursprungligen tegelfasader, som idag är övermålade: Mot 
gatan finns en rad med garageportar som senare ändrats till fönster och en 
villaartad bostadsdel. Trots vissa ändringar har byggnaden kvar mycket av sin 
ursprungskaraktär med ursprungliga fönster- och dörröppningar, pappklädda 
flacka tak och originalfönster av trä.
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Portugal 8

Portugal 8. Kvarnstensgatan 1 – Gåsebäcksvägen 12

Fastigheten på hörnet av Kvarnstensgatan och Gåsebäcksvägen har under 
alla år inrymt en bilverkstad. Den förste innehavaren och byggherren var 
bilreparatören Reinhold Morin. Till att börja med uppförde han en min
dre envånings bilverkstad sammanbyggd med ett kombinerat kontors 
och bostadshus i två våningar. Byggnadsstilen var tydligt funktionalistisk 
med en kontors och bostadsdel som liknade många av tidens villor med 
karaktäristiskt hörnfönster och flackt pyramidtak. Som fasadmaterial 
nyttjades gult Höganästegel och på taken lades Icopalpapp.

Läget precis invid Gåsebäcksvägen, då en del av Ramlösavägen, och dess 
funktion som infartsväg till Helsingborg från sydost, var gynnsam för 
en bilverkstad. Redan efter några år kunde byggnaden utvidgas med en 
garagebyggnad i vinkel mot den tidigare verkstadsdelen. Efter denna till
byggnad förblev byggnaden i stort sett oförändrad under en lång rad år. 
1986, då verkstaden och fastigheten övertagits av Speedy Autoservice, 
gjordes en större ombyggnad varvid bl.a. fasaderna kläddes in med plåt. 
Någon gång under senare år har merparten av husets fönster, dörrar och 
portar bytts ut.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Portugal 8

Byggår: 1935–36
Arkitekt: Ritaren Arvid E. Svensson
Byggmästare: Byggmästaren Bernhard Norrman
Byggherre: Bilreparatören Reinhold Morin

Verkstads-, kontors- och enbostadshus i en respektive två våningar, tillbyggd 
1938-39, ombyggd ca 1986.  

Portugal 9 och 10. Kvarnstensgatan 9 – Östra Sandgatan 9 – 
Gåsebäcksvägen 16

I slutet av 1890talet kom den tyskjudiske invandraren Otto Lion till 
Sverige och Stockholm. Där grundade han ett företag för handel med 
olika artiklar för blomsterhandlare och begravningsbyråer. År 1908 gick 
även hans svåger Carl Lööb, till 1940talet stavat Löb, med i verksamhe
ten och året därpå etablerades ett färgeri i Sundbyberg för färgning och 
preparering av naturliga växter och blad. Verksamheten, som kom att 
kallas Nordisk Blomsterindustri Otto Lion & Co, växte snabbt och 1918 
beslutades om flytt till Helsingborg där en stor industritomt inköptes 
i kvarteret Portugal. Året därpå stod en tre våningar hög industribygg
nad med fasader av tegel och ett flack papptäckt sadeltak färdig. Utöver 
fabrikslokaler inrymde nybygget även kontor och lager samt en större 
panncentral på baksidan. I den nya fastigheten kunde produktionen vid
gas till att även omfatta konstgjorda blommor och den främsta produk
ten blev nu kransband. En stor del gick på export till de skandinaviska 
länderna och efter några år satsade man även som landets första företag 
på ett mekaniskt sidenväveri. För detta ändamål uppfördes 1930 en egen 
byggnad öster om den äldre fabriken. Stilen på denna trevåningsbyggnad, 
med tegelfasader och flackt valmat papptak, blev tydligt 1920talsklas
sistisk med symmetriska fasader och rytmiserande fönsteraxlar.
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I det nya stora sidenväveriet tillverkades såväl natur som konstsilke, och 
man vidgade verksamheten även till att omfatta konfektion och klän
ningstyger. 1935 avled grundaren Otto Lion och företaget bolagiserades 
under ledning av Carl Lööb. Redan 1937 skedde nästa utvidgning, i form 
av en envåningsbyggnad inrett till sidenväveri och lager. Byggnaden fick 
ett typiskt industrisnitt med ett sågtandat tak över den stora väverisalen. 
Fasaderna gjordes av tegel som slammades och på taket lades Icopal
papp. Efter dessa utbyggnader var företaget en storindustri med runt 250 
anställda, merparten kvinnor, samt ett stort antal hemarbetare.

Under andra världskriget skedde endast mindre utbyggnader, men där
efter skedde en större utbyggnad i flera etapper. 1946 uppfördes en liten 
lagerbyggnad med gula tegelfasader och papptak utmed Kvarnstens
gatan. Året därpå dubblerades i storlek 1930 års sidenväveri. Den till
byggda delen kom att inrymma ytterligare fabrikslokaler samt lager och 
personalmatsal. 1950 kom turen till det ursprungliga industrikomplexet 
som utvidgades med en stor fyra våningar hög tillbyggnad i den sydös
tra delen. Den nya delen, som till viss del byggdes framför den gamla, 
inreddes till lager, kontor och personalutrymmen. Byggnadsstilen hade 
en modernistisk prägel med fasader av gult tegel, rytmiserande vertikala 
fönsterband och ett flackt, pappklätt, valmat tak.

Därefter dröjde det till slutet av 1950talet för nästa utbyggnadsfas. I 
första skedet byggdes den ursprungliga industribyggnaden till med två 
mindre tillbyggnader i en våning utmed Kvarnstensgatan. I nästa skede 
1961, byggdes väveriet från 1937 på med en våning. Samma år påbör
jades också en stor tillbyggnad i sydvästra hörnet av den gamla industri
byggnaden. Detta bygge utformades som en fortsättning av tillbyggna
den från 195051 och kom att inrymma fabrikslokaler, lager och kontor. 
En konsekvens av projektet blev att den ursprungliga industribyggnadens 
fasad mot Östra Sandgatan helt byggdes för och idag syns bara delar av 

Kvinnlig arbetskraft på Otto Lion & Co. Foto ca 1930-
tal. Helsingborgs museers samlingar.
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Portugal 9 och 10, Hus A, Östra Sandgatan 9A

dess gavel och baksida mot Kvarnstensgatan. Utmed Östra Sandgatan 
skapades istället ett pampigt entréparti med en mosaikklädd fasad och 
en entrédörr i rostfritt stål.

Kort efter färdigställandet av tillbyggnaden påbörjades bygget av en 
industribyggnad på den östligaste delen av fastigheten. Detta bygge 
utfördes på ett tidstypiskt vis med väggar av lättbetongelement, ett plant 
tak samt ett band av glasbetongfönster under takfoten. Några år senare 
utfördes det sista byggnadsprojektet under Lionsepoken då panncentra
len på baksidan av den ursprungliga industribyggnaden revs och ersattes 
med en ny tre våningar hög panncentral med fasader i gult tegel. Indu
striverksamheten drevs sedan vidare till 1977, då den lades ner under vd 
Lennart Lööbs ledning. Lennart Lööb hade lett företaget sedan 1948, då 
hans far Carl Lööb avled.

Efter nedläggningen av Lions Industrier AB, som företaget nu kallades, 
omvandlades fastigheten till ett industrihotell med olika verksamheter. I 
början av 1980talet kläddes gatufasaderna på sidenväverierna från 1930
talet in med plåt och några år senare täcktes glasbetongfönstren över i 
1960talsbyggnaden. I denna byggnad hade då inretts en musikstudio. 
1991 inreddes en grillbar in en av tillbyggnaderna mot Kvarnstensgatan 
och för deras räkning gjordes en förändring av fasaden 1995. För övrigt 
har inga större yttre förändringar genomförts på fastigheten sedan 1970
talet. Största hyresgästen idag är Helsingborgs Praktiska Gymnasium 
som huserar i de f.d. sidenväverierna. Där har de, förutom sedvanliga lek
tionssalar, även verkstäder för fordons, svets, VVS, bygg och elteknik. 
I en del av tillbyggnaden mot Kvarnstensgatan finns en bilverkstad, men 
för övrigt står stora delar av det ursprungliga industrikomplexet med alla 
dess tillbyggnader tomt.

Byggnader av kompletterande värde för miljön

Portugal 9 och 10, Hus A, Östra Sandgatan 9A

Byggår: 1918–19
Arkitekt: Arkitekten Carl E. Rosenius
Byggmästare:
Byggherre: Grosshandlare Otto Lion, Stockholm

Industribyggnad i tre våningar, tillbyggd ca 1957, 1959 och 1966.  

Kulturhistorisk värdering: Då Hus A, F och G utgör en sammanbyggd och 
samlad kulturmiljö, beskrivs deras kulturhistoriska värde gemensamt. Den 
kulturhistoriska värderingen gäller dock inte de låga tillbyggnaderna från 1950-
talet utmed Kvarnstensgatan och den på 1960-talet tillbyggda pannhusdelen. 
Det kulturhistoriska värdet är till stor del kopplat till byggnadernas gemensamma 
historia och framväxt. De utgör ett gott exempel på en industri som i takt med 
att den vuxit byggts ut och anpassats efter nya behov. Estetiken har därför 
i många fall fått stå tillbaka för funktionen. Därtill är bebyggelsekomplexet 
värdefullt som en av Helsingborgs tidigare storindustrier inom textilområdet 
och som sådan en kvinnodominerad arbetsplats. När det gäller arkitektoniska 
särdrag har alla byggnadsdelarna fasader av gult tegel, om än av olika slag, och 
flacka papptäckta tak. Den äldsta byggnadsdelen, som endast till en mindre 
del är synlig, har kvar sina ursprungliga fönster med stickbågar och karmar och 
bågar av trä. Byggnaderna från 1950- och 1960-talet utmed Östra Sandgatan 
erbjuder högklassig modernistisk industriarkitektur med gula tegelfasader som 
artikulerats med indragna partier kring de rytmiserande fönstren. Mittpartiet 
har dessutom klätts in med mosaik. Originalfönstren är av trä och entrépartiet 
domineras av en stor port av rostfritt stål.
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Portugal 9 och 10, Hus B, Kvarnstensgatan 9

Portugal 9 och 10, Hus C, Östra Sandgatan 9C

Portugal 9 och 10, Hus G, Östra Sandgatan 9A

Portugal 9 och 10, Hus F, Östra Sandgatan 9B

Portugal 9 och 10, Hus F, Östra Sandgatan 9B

Byggår: 1950–51
Arkitekt: Civilingenjör SVR Lennart Christiansson
Byggmästare: Civilingenjör SVR Lennart Christiansson
Byggherre: Carl Lööbs sterbhus

Kontors- och lagerbyggnad i fyra våningar.  

Kulturhistorisk värdering: För den kulturhistoriska värderingen, se Hus A.

Portugal 9 och 10, Hus G, Östra Sandgatan 9A

Byggår: 1961–62
Arkitekt: Civilingenjör SVR Lennart Christiansson
Byggmästare: Byggnadsfirman Sante Nihltorp
Byggherre: Fru Gertrud Lööb

Industri-, lager- och kontorsbyggnad i fyra våningar.  

Kulturhistorisk värdering: För den kulturhistoriska värderingen, se Hus A.

Portugal 9 och 10, Hus C, Östra Sandgatan 9C

Byggår: 1930
Arkitekt: Arkitekten Nils J. Lundgren
Byggmästare: Byggmästaren Olof Andersson
Byggherrar: Direktören Otto Lion och disponenten Carl Lööb

Industribyggnad i tre våningar, tillbyggd 1948–49, ombyggd till skol- och 
verkstadsbyggnad ca 2007.  

Kulturhistorisk värdering: Hus C utgör en viktig del av det stora industrikom-
plexet på fastigheten, men har getts en lägre kulturhistorisk värdering p.g.a. att 
byggnaden genomgått större förändringar genom att delar av fasaderna klätts 
in med plåt. Bakom plåtinklädnaden döljer sig dock en klassicistisk präglad 
industribyggnad. Byggnadens värde är dels kopplad till dess tidigare funktion 
som sidenväveri, dels till det som finns kvar av ursprungsarkitekturen i form av 
ursprungliga fönster- och dörröppningar, träfönster med kors- och tvärpostin-
delning, det flacka valmade taket och de delar av den ursprungliga putsfasaden 
som fortfarande är synliga.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Portugal 9 och 10, Hus B, Kvarnstensgatan 9

Byggår: Ca 1920
Arkitekt: Arkitekten Carl E. Rosenius
Byggmästare:
Byggherre: Direktören Otto Lion

Lagerbyggnad i en våning.  
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Portugal 9 och 10, Hus H, Gåsebäcksvägen 16

Portugal 9 och 10, Hus E, Kvarnstensgatan 9

Portugal 9 och 10, Hus D, Östra Sandgatan 9D

Portugal 9 och 10, Hus D, Östra Sandgatan 9D

Byggår: 1937
Arkitekt: Civilingenjören Gösta Zadig, Malmö
Byggmästare: Civilingenjören Gösta Zadig, Malmö
Byggherrar: Fru Dora Lion och direktören Carl Lööb

Industri- och lagerbyggnad i en våning, tillbyggd 1944, påbyggd 1961 samt 
ombyggd till skol- och verkstadsbyggnad ca 2007.  

Portugal 9 och 10, Hus E, Kvarnstensgatan 9

Byggår: 1946
Arkitekt: Filip Lundgrens Arkitektkontor genom
 arkitekten Filip Lundgren
Byggmästare: Byggnadsfirman Karl P. Svensson
Byggherrar: Fru Dora Lion och direktören Carl Lööb

Lagerbyggnad i en våning.  

Portugal 9 och 10, Hus H, Gåsebäcksvägen 16

Byggår: 1962–63
Arkitekt: Civilingenjör SVR Lennart Christiansson
Byggmästare: Nils Axelssons Byggnadsfirma
Byggherre: Fru Gertrud Lööb

Industribyggnad i en våning, ombyggd till musikstudio ca 1983.  
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Posten 1, ”F.d. Postterminalen”

KVARTERET POSTEN

Posten 1. Västra Sandgatan 7 – Cindersgatan 9

Marken där fastigheten Posten 1 finns idag förblev länge obebyggd. 
Redan vid 1800talets slut fanns ett tilltänkt kvarter med namnet Cha
ron inplanerat, men det hade en något mindre storlek än dagens kvarteret 
Posten eftersom det planerades en gata, Kaserngatan, utmed järnvägen. 
Först i slutet av 1920talet tillkom bebyggelse i kvarteret, en bensinsta
tion i hörnet av Sandgatan och Kaserngatan. Byggnaden var liksom de 
flesta samtida bensinstationer en träbyggnad i 1920talsklassistisk stil 
med en närmast tempelliknande arkitektur. Byggnaden ritades av Bror
Fredrik Portefaix i Stockholm och uppfördes för The Texas Company 
AB, som drev kedjan Texaco. Kring 1936 byggdes även en garage och 
lagerbyggnad på tomten och tre år senare skedde ytterligare en tillbygg
nad. I mitten av 1950talet stod CaltexOil AB som ägare och de behöll 
den antagligen fram till rivningen omkring 1970.

Med en ny stadsplan raderades Kaserngatan och ett nytt kvarter skapades. 
Läget alldeles intill järnvägen var ypperligt för den tilltänkta verksam
heten, en postsorteringsterminal. Byggnadskomplexet, som uppfördes i 
början av 1970talet, kom att bestå av flera fyrkantiga byggnadsvolymer. 
Stilen var modernistisk med plana tak och långa fönsterband och som 
fasadmaterial användes rödbrunt tegel. Utöver själva sorteringstermi
nalen inrymde byggnaden även kontors och olika personalutrymmen 
samt lastkajer mot såväl järnvägen som mot gatan på baksidan. I början 
av 1990talet byggdes anläggningen till i två omgångar. Dels tillfördes 
en överbyggnad till lastkajerna dels försågs huvudbyggnaden med flera 
mindre till och påbyggnader med fasader i vitlackad plåt. Sedan Posten 
lämnade terminalen har större delen av byggnaden stått tom och i dags
läget planeras en större ombyggnad.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Posten 1, ”F.d. Postterminalen”

Byggår: Ca 1971-73
Arkitekt: White Arkitektkontor AB, Stockholm genomC. Hagman
Byggmästare:  Hermansson Byggnads AB, Bjuv
Byggherre: Svenska staten 

Postsorterings-, kontors- och personalbyggnad i tre respektive fyra våningar.

109

KVARTER OCH FASTIGHETER

BEVARANDEPROGRAM GÅSEBÄCK OCH HUSAROMRÅDET • HELSINGBORGS STAD 2014



Rudan 1, Hus B

Rudan 1, Hus A

KVARTERET RUDAN

Rudan 1. Förmansgatan 2

I takt med att det kommunala fastighetsinnehavet blev allt större under 
efterkrigstiden, växte även behovet av fastighetsskötsel i olika former. 
Detta uppdrag sköttes av Fastighetskontoret som från 1955 lydde under 
den nytillsatta Fastighetsnämnden. För deras behov avsattes i mitten av 
1960talet en tomt i kvarteret Rudan. På fastigheten uppfördes ca 1966–
67 en envånings verkstads, lager, kontors och personalbyggnad med 
ytterväggar av lockpanel. I verkstadsdelen fanns utrymmen för snickeri, 
måleri, mureri och rörläggeriarbeten. I mitten av 1970talet uppfördes 
en trelängad lagerbyggnad på södra delen av tomten och några år senare 
byggdes kontors och personallokalerna till på ursprungshuset. Därefter 
har inga större förändringar skett på fastigheten.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Rudan 1, Hus A

Byggår: 1966–67
Arkitekt: Bengt Blasberg & Henrik Jais-Nielsen Arkitekter SAR genom arkitekt 
SARBengt Blasberg
Byggmästare: Hälsingborgs stads yrkesskola
Byggherre: Hälsingborgs stad 

Verkstads-, lager- och kontorsbyggnad i en våning, tillbyggd 1978.

Rudan 1, Hus B

Byggår: Ca 1975
Arkitekt: AB Hartmanns Produkter, Vällingby
Byggmästare: Gunnar Engström
Byggherre: Helsingborgs kommun

Lagerbyggnad i en våning.
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KVARTERET SPANIEN

Kvarteret Spanien består idag av endast tre fastigheter. Två av dem, Spa
nien 11 och 13, har tidigare utgjort flera fastigheter med separat bak
grundshistorier. Därför beskrivs dessa delfastigheter nedan var för sig.

Spanien 5. Gåsebäcksvägen 6

Bröderna Elmer och Nils Nordström grundade 1920 en bleckvaruverk
stad. Verksamheten växte snabbt och höll till i ett par olika lokaler innan 
man 1935 satsade på ett nybygge i egen regi. Tomten i kvarteret Spanien 
inköptes av Hälsingborgs stad och efter kort tid stod en modern indu
strifastighet färdig. Byggnaden bestod av en envåningsdel som inrymde 
plåtslageriverkstad och bleckslageri samt en tvåvåningsdel inredd till 
kontor, lager och en bostadslägenhet. Byggnadsstilen med en lägre verk
stadsdel och en högre kontors och bostadsdel i ena änden var typisk för 
Gåsebäcks industriområde. Arkitektoniskt sett var huset i funkisstil med 
putsfasader utan ornamentik och flacka pappklädda tak.

Nordströms Plåtindustri, som företaget kom att heta efter en tid, hade 
tre huvudgrenar: Bleckemballage, rostfritt, framför allt diskbänkar och 
kärl för livsmedelsindustrin, och byggnadsplåtslageri så som ventila
tionsanordningar. De första åren hyrdes också en del av byggnaden ut 
till verkstadsföretaget Sjöstrand & Hammarlunds Eftr., men de flyttade 
redan 1939 till ett nybygge på andra sidan kvarteret, se Spanien 13. Vid 
tre tillfällen skedde tillbyggnader, 1941 med en på och ombyggnad av 
verkstaden, 1946 med en tillbyggnad av en lagerdel och ca 1950 med en 
tillbyggnad av verkstaden. Trots dessa tillbyggnader växte man ur sina 
lokaler och 1945 köpte man fastigheten Afrika 16 för att kunna bygga ett 
större verkstadskomplex. Dessa planer grusades av att man inte bevilja
des byggnadstillstånd och i slutet av 1950talet löstes expansionsbehovet 
genom att grannfastigheten Spanien 6, som idag en del av Spanien 13, 
köptes. Kort efter övertagandet genomfördes en större tillbyggnad på 
grannfastigheten varigenom de båda byggnadskomplexen sammanfoga
des. Efter denna utvidgning verkade företaget, som nu hette Nordströms 
Rostfria Industri AB, fram till 1972. Då flyttades verksamheten till Flo
rettgatan på Berga industriområde, där de återfinns än idag, nu under 
namnet Nitator Stainless Steel AB. Efter flytten övertogs fastigheten på 
Gåsebäck av Urban Wehtje och uppläts för tryckeriföretaget Offset
Reklam, som stannade kvar där till 2004. Under deras tid genomfördes 
en större förändring av byggnaden 1988 då fasaderna kläddes in med Nordströms Plåtindustri ca 1945, enligt brevhuvud. 

Original i Helsingborgs stadsarkiv.
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Spanien 5

korrugerad plåt. År 2004 fick byggnaden en ny användning som fören
ingslokal med lunchservering. De senaste åren har huset stått tomt och 
2011 lämnades rivningslov för hela komplexet.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Spanien 5

Byggår: 1935
Arkitekt: Arkitekten Alfred Arvidson
Byggmästare: Byggmästaren Agnar Nilsson och Karl P. Svensson 
Byggherrar: Fabrikörerna Elmer Nordström och Nils Nordström

Verkstads-, kontors- och bostadshus i en respektive två våningar, tillbyggd 
1941, 1946 och ca 1950. Förändrad till samlings- och restaurangbyggnad 
2004. 

Spanien 11. Kvarnstensgatan 6, 8 – Östra Sandgatan 7 – 
Motorgatan 5, 7

Ingenjören Wilhelm Simonsson praktiserade i USA under ett antal år i 
början av 1900talet och fick där ny kunskap om i synnerhet moderna 
transportanordningar. När han kom tillbaka till Sverige grundade han 
1914 ett företag som specialiserade sig på att tillverka transportanord
ningar till olika industrier. Verksamheten blev snabbt en framgång och 
redan efter tre år ombildades den till aktiebolag, Verkstads AB Mekano. 
Kort därefter påbörjades planeringen för ett eget industrikomplex vid 
Östra Sandgatan. En stor byggnadstomt köptes av staden och i juni 1918 
beviljades bygglov till en verkstadsbyggnad med tillhörande kontor. Byg
get var färdigt för inflyttning året därpå och omfattade en långsträckt 
byggnad med gavlar mot Motorgatan och Kvarnstensgatan. Byggnads
stilen var typisk för dåtidens industribyggande med fasader av tegel och 
höga småspröjsade fönster av gjutjärn.

I den nya industribyggnaden gavs goda möjligheter att tillverka trans
portanordningar av stort format och snart blev framför allt bryggerier 
och spritfabriker stora kunder, strax följda av bagerier, mejerier och 
tobaksfabriker. Från 1926 tillverkades även disk och sköljmaskiner. Den 
ursprungliga byggnaden var väl tilltagen varför det dröjde till 1930 innan 
man tvingades utvidga första gången. Då uppfördes en envåningsbygg
nad för plåtslageri på baksidan av ursprungshuset. Redan 1936 tillbygg
des plåtslageriet norrut mot Kvarnstensgatan med en maskinverkstad. 
Året därpå uppfördes första och norra halvan av kontorsbyggnaden mot 
Motorgatan. Som fasadmaterial användes Helsingborgstegel och bygg
naden fick en funkiskaraktär genom sin lådartade form, med plant tak, 
och fönsterband.

Nästa utbyggnad skedde 1945 då en långsträckt envåningsbyggnad, som 
inrymde en monteringshall, uppfördes ut mot Kvarnstensgatan. Fyra år 
senare utvidgades tomten genom att en smal markremsa av Östra Sand
gatan tillfördes fastigheten. Tämligen omgående gjordes planer för att 
bebygga denna nya del av tomten med en envåningsbyggnad som inred
des till personalutrymmen i källarplan och verkstadslokal i markplan. 
Byggnadsarbetet dröjde dock några år och huset stod färdigt först 1953. 
Samma år utfördes även en tillbyggnad av en kontorsbyggnad söderut. 
Denna tillbyggnad gjordes delvis ovanpå delar av den ursprungliga verk
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Spanien 11, Hus A, Kvarnstensgatan 8

Spanien 11, Hus C, Motorgatan 7

stadsbyggnaden, men med en ny fasad som helt anpassades efter kontors
delen från 1937. Även personal och verkstadsbyggnaden fick en utform
ning som anslöt till tidigare byggnadsdelar med fasader av rödbrunt tegel 
och ett plant tak. För att fullständigt utnyttja den nya delen av tomten 
gavs huset avskurna hörnor.

Efter dessa utbyggnader dröjde det till 1967 innan nästa större bygg
nadsprojekt kom till utförande. Det var en verkstadsbyggnad på tomtens 
norra del utmed Motorgatan. Huvuddelen av byggnaden var i två plan, 
men med en lägre envåningsdel närmast Motorgatan. Som fasadmaterial 
valdes återigen rödbrunt tegel, men stilen blev mera modernistisk denna 
gång med t.ex. glasbetong i samtliga fönsteröppningar.

Det är inte känt vad som hände med Verkstads AB Mekano, men 
1980 fick fastigheten en ny ägare, Sune Pettersson och några år senare 
genomfördes flera större ombyggnader. År 1988 lämnades bygglov för 
en total om och påbyggnad av den ursprungliga verkstadsbyggnaden 
efter ritningar JanEric Forell Arkitektkontor. Huset byggdes på med tre 
våningar och fick nya fasader av rosa betongsten från betongfabriken i 
Tåstarp samt bandtäckt plåt över det översta indragna våningsplanet 
och taket. I bottenplanet inreddes lokaler för en loppmarknad medan 
övriga våningsplan avsattes för kontor. Det totalombyggda huset gavs ett 
postmodernistiskt uttryck och så gott som inget blev kvar av ursprunget. 
1990 kom turen till den intilliggande verkstadsbyggnaden som byggdes 
om till restaurang och fick en helt ny fasad med ett förhöjt entréparti. Av 
de övriga byggnaderna på fastigheten användes merparten av verkstäder
na till ett tryckeri fram till 2010, då de ändrades till butikslokaler. Under 
2011 lämnades bygglov för en större ombyggnad av hela fastigheten, ett 
arbete som pågår i skrivande stund.

Byggnader av kompletterande värde för miljön

Spanien 11, Hus C, Motorgatan 7

Byggår: 1937
Arkitekt: Ingenjören Stig Bergman
Byggmästare: Byggmästaren Matts Eriksson
Byggherre: Verkstads AB Mekano

Kontorsbyggnad i två våningar, tillbyggd 1953. 

Kulturhistorisk värdering: Byggnaden är vald som en representant för 
industrikomplexet Verkstads AB Mekano som har en lång historik på platsen 
och som byggts till i omgångar. Tomten utnyttjades maximalt och materialmäs-
sigt snålade man inte utan använde sig av Helsingborgstegel till fasaderna. 
Tegelarkitektur är ett tydligt inslag längs Motorgatan.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Spanien 11, Hus A, Kvarnstensgatan 8

Byggår: Ca 1918-19
Arkitekt: Ritaren Alfred Arvidson
Byggmästare:
Byggherre: Verkstads AB Mekano

Verkstads- och kontorsbyggnad i en våning, på- och ombyggd till affärs- och 
kontorsbyggnad ca 1988. 
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Spanien 11, Hus F, Motorgatan 5

Spanien 11, Hus E, Östra Sandgatan 7

Spanien 11, Hus D, Kvarnstensgatan 6

Spanien 11, Hus B, Kvarnstensgatan 8

Spanien 11, Hus B, Kvarnstensgatan 8

Byggår: Ca 1930
Arkitekt: Verkstads AB Mekano genom ingenjören Henning Löwgren
Byggmästare:
Byggherre: Verkstads AB Mekano

Verkstadsbyggnad i en våning, tillbyggd 1936, ombyggd till restaurangbyggnad 
ca 1990. 

Spanien 11, Hus D, Kvarnstensgatan 6

Byggår: 1945
Arkitekt: Verkstads AB Mekano genom ingenjören Oscar Järtander efter skisser 
av ingenjören Henning Löwgren
Byggmästare: Byggnadsfirman Gadd & Svensson 
Byggherre: Verkstads AB Mekano

Verkstadsbyggnad i en våning, ombyggd till tvåvånings industri- och kontors-
byggnad  

Spanien 11, Hus E, Östra Sandgatan 7

Byggår: 1953
Arkitekt: Arkitekten Johnny Ekström
Byggmästare: Byggnadsingenjören Erik Ivar Wihlborg
Byggherre: Verkstads AB Mekano

Verkstads- och personalbyggnad i en våning. 

Spanien 11, Hus F, Motorgatan 5

Byggår: Ca 1967-68
Arkitekt: Arkitekten Johnny Ekström
Byggmästare: Byggnads AB Gösta Gadd 
Byggherre: Verkstads AB Mekano

Verkstadsbyggnad i en respektive två våningar. 
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Spanien 11. Motorgatan 3

År 1929 startade Isidor Svahn en pappersindustri fokuserad på tillverk
ning av kassablock, biljetter, toalettpapper m.m. Sju år senare förvär
vades Helsingborgs Typografiska AB och verksamheten utvidgades till 
att även omfatta boktryckeri. Den sammanslagna industrin behövde nya 
större lokaler varför Isidor Svahn våren 1937 köpte fastigheten Spanien 
4 av Hälsingborgs stad. Därefter gav han i uppdrag åt arkitekten Mogens 
Mogensen att rita en tryckeribyggnad. Resultatet blev en funktionalistisk 
byggnad med putsade fasader under flacka pappklädda tak. Bygget utfor
mades som två byggnadskroppar, en lägre tvåvåningsdel som inrymde 
själva tryckeriet och en högre trevåningsdel något tillbakadragen från 
gaturummet. Den hade kontor i bottenvåningen och två bostadslägen
heter för verkmästaren och disponenten i de övre våningsplanen. Den 
lägre tryckeridelen fick en repetitivt uppbyggd gatufasad med band av 
stora fönster som gav rikligt med ljus in till tryckerisalarna. Kontors och 
bostadsdelen utformades som ett tidstypiskt flerfamiljshus med asym
metriska fasader, långa balkonger med rundade hörn och ett glasat trapp
hus på baksidan.

Redan 1941 sålde Isidor Svahn tryckeriet och fastigheten till AB Sverige 
Litografiska Tryckerier i Stockholm. De drev verksamheten vidare till 
1970talets början. Under den tiden skedde mestadels endast mindre 
förändringar av byggnaden, men 1968 skedde en större ändring då delar 
av industridelens fasader kläddes med eternitskivor. Mellan åren 1973 
och 1978 ägdes fastigheten av Verkstads AB Mekano, men det är osäkert Tryckeriet, som då kallades AB Kassablock. Foto Ragnar 

Siebke ca 1950. Helsingborgs museers samlingar.
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Spanien 11, Hus G

om de nyttjade den för sin verksamhet. Från 1978 hette fastighetsägaren 
Gösta Persson och i huset huserade färgfirman Borg Painting Production. 
Från början av 1990talet hyrdes byggnaden ut till för ett antal invand
rarkulturföreningar som under en tid drev bl.a. en biljardhall. På senare 
år har byggnaden däremot stått tom. År 2005 revs en garagebyggnad från 
30talets slut belägen inne på gården.

Övrig bebyggelse på fastigheten. 

Spanien 11, Hus G

Byggår: 1937–38
Arkitekt: Arkitekt SAR Mogens Mogensen
Byggmästare: Byggnadsfirman Gadd & Svensson
Byggherre: Boktryckaren Isidor Svahn

Industri-, kontors- och bostadshus i två respektive tre våningar.

Kulturhistorisk värdering: Byggnaden har mycket stora kulturhistoriska värden 
men beviljades rivningslov i juni 2012. Byggnadens kulturhistoriska värden är 
främst kopplade till dess funktionalistiska arkitektur med släta putsfasader, 
flacka tak, långa fönsterband och balkonger med rundade hörn samt i bevarade 
detaljer som fönster och portar. Därtill finns ett arkitekturhistoriskt värde knutet 
till det faktum att byggnaden är en av Helsingborgs mest utpräglade exempel 
på funktionalistiska industribyggnader och därtill ritad av byggnadsstilens 
kanske främste banerförare i Sydsverige, arkitekten Mogens Mogensen. Dess-
utom utgör byggnaden den första i raden av en mängd tryckeriindustrier som 
verkat på Gåsebäcks industriområde. I den gällande detaljplanen är byggnaden 
markerad med ”k” men det är inte inskrivet rivningsförbud. 

Spanien 13. Kvarnstensgatan 4

Smedmästarna Olof Hammarlund och Alb. Sjöstrand grundade 1900 
firman Hammarlund & Sjöstrand för tillverkning av olika smidesproduk
ter. 1934 övertogs firman av ingenjör Åke Jönsson, från 1959 med efter
namnet Järnum, som året därpå flyttade den till nya lokaler i bröderna 
Nordströms fastighet Spanien 5. Redan 1938 satsade han på ett nybygge 
i egen regi och efter tomtköp från staden kunde byggnadsarbetet snart 
påbörjas. Den färdiga byggnaden bestod som många andra från samma 
tid på Gåsebäck av en envånings verkstadsdel samt en tvåvånings kon
tors och bostadsdel. Arkitekturen var funktionalistisk med flacka takfall 
och långa fönsterband. Verksamheten vid denna tid var främst inriktad 
på järnkonstruktioner, byggnadssmide samt gas och elektriska svets
ningsarbeten.

Under de kommande decennierna växte verksamheten långsamt och 
1945 gjordes en mindre tillbyggnad inne på gården. Den stora expansio
nen skedde först på 1960talet då grannfastigheten inköptes och bebygg
des med två byggnader som inrymde lager, butik, kontor och bostäder. 
1971 övertog Åke Järnums son Lennart företaget och gjorde om det till 
aktiebolag, AB Järnkonstruktioner. Under de kommande åren gjordes två 
tillbyggnader av byggnaden från 1930talet, först inåt gården och däref
ter söderut. Den senare utvidgningen kunde göras sedan en mindre tomt 
köpts in från grannen i söder. 1980 flyttade dock hela verksamheten till 
nya lokaler på Landskronavägen och ny ägare till fastigheterna i kvarteret 
Spanien blev maskinfirman Persson & Elverson AB, som längre fram kall
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Spanien 13, Hus A

lades Verkstadsservice i Helsingborg AB. Denna firma, med inriktning på 
försäljning, installation, reparation och underhåll av verkstadsmaskiner, 
grundades 1951. Under deras tid som ägare har 1930talshuset fullstän
digt förändrats genom en större ombyggnad 1995. Kontors och bostads
delen utvidgades, men framför allt gavs huset en helt ny karaktär genom 
att de flesta fönsteröppningarna sattes igen eller flyttades och fasaderna 
kläddes in med rött tegel. Efter denna ombyggnad har hela byggnaden 
varit inredd till butik och lager.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Spanien 13, Hus A

Byggår: 1938–39
Arkitekter: Ingenjören Åke Jönsson och arkitekten Hugo B. Jonsson
Byggmästare: Byggnadsfirman Almqvist & Bergqvist
Byggherre: Ingenjören Åke Jönsson

Verkstads-, kontors- och bostadshus i en respektive två våningar, tillbyggd 
1945, ca 1973 och ca 1977, till- och ombyggnad till affärs- och lagerbyggnad 
ca 1995. 

Spanien 13. Gåsebäcksvägen 10

Fastigheten i hörnet av Gåsebäcksvägen och Kvarnstensgatan köptes i 
slutet av 1930talet av AB G. Lidner, som planerade att bygga en större 
snickerifabrik i hela tre våningar. Det blev inget av dessa planer och ända 
fram till 1960talet låg endast mindre garage och förrådsbyggnader på 
tomten. På 1960talet övertogs hörnfastigheten av ägaren till grannfas
tigheten, ingenjör Åke Järnum (f.d. Jönsson) och hans firma, se mer om 
honom och hans företag ovan. Ca 196566 uppförde han ett större bygg
nadskomplex i två etapper. En lägre envåningsdel mot Kvarnstensgatan 
inreddes till verkstad och lager, medan en högre trevåningsdel mot Gåse
bäcksvägen inreddes till butik, kontor och bostad. Den lägre delen fick 
putsade fasader och ett flackt pappklätt tak. Den högre delen utfördes 
med för tiden påkostade material. Större delen av fasaderna utfördes 
i rött tegel, men merparten av bottenvåningen kläddes in med skiffer 
och i de övre våningsplanen uppsattes skivor under fönstren. Det flacka 
valmade taket belades med skiffer och takskoningar, hängrännor, stuprör 
och andra plåtdetaljer gjordes av koppar. Fönstren i de övre våningspla
nen gjordes av trä, medan butiksfönster och entréportar försågs med 
stålbågar.

Liksom fastighetsdelen i söder fick denna del nya ägare i början av 1980
talet. Under deras tid som fastighetsägare har lagerbyggnaden fått ny 
fasadbeklädnad i form av tegel, medan butiks, kontors och bostadshu
set är så gott som oförändrat, med undantag för en entréport som bytts 
ut mot en ny i aluminium.
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Spanien 13, Hus B

Spanien 13, Hus C

Byggnader av kompletterande värde för miljön

Spanien 13, Hus C

Byggår: Ca 1965–66
Arkitekter: Arkitekten Johnny Ekström
Byggmästare: Byggnads AB Gösta Gadd 
Byggherre: Ingenjören Åke Järnum

Affärs-, kontors- och bostadshus i tre våningar.

Kulturhistorisk värdering: De flesta byggnader från 1950- och 1960-talet i 
området är relativt lågmälda och enkla vad gäller material och utförande. Detta 
affärs-, kontors- och bostadshus särskiljer sig med sin påkostade arkitektur, i 
synnerhet vad gäller materialen. Fasaderna är huvudsakligen utförda i rött tegel, 
många detaljer är kopparklädda och en stor del av bottenvåningen har klätts 
in med skifferplattor. Samtliga fönster är original, de i bottenvåningen är av 
stål och de i ovanvåningarna är av trä. Det flacka valmade taket är belagt med 
papp. Anledningen till att byggnaden var så påkostad kan ha varit läget intill en 
av huvudinfarterna till Gåsebäcks industriområde. Tillsammans med flera av de 
andra kontorshusen utmed Gåsebäcksvägen utgör dessutom byggnaden en 
värdefull relativt sammanhållen byggnadsmiljö.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Spanien 13, Hus B

Byggår: Ca 1965–66
Arkitekt: Lennart Järnum
Byggmästare: Byggnads AB Gösta Gadd 
Byggherre: Ingenjören Åke Järnum

Lagerbyggnad i en våning.

Spanien 13. Gåsebäcksvägen 8

Denna del av fastigheten hette tidigare Spanien 1 och bebyggdes 
ursprungligen 1937 med en envånings industribyggnad ritad av arkitekt 
Hugo B. Jonsson. Byggherrar var Handelsbolaget Andersson och Nils
son som drev en kassaskåpsfabrik. Verksamheten stannade kvar i bygg
naden fram till slutet av 1950talet då den övertogs av grannen i väster, 
Nordströms Plåtindustri. De gjorde en större tillbyggnad inåt gården och 
förenade samtidigt byggnaden med industrikomplexet på granntomten, 
Spanien 5.

Sedan Nordströms Plåtindustri flyttat till Berga industriområde 1972, 
övertogs fastigheten Spanien 1 av Urban Wehtje som hyrde ut till Hel
singborgs Squashhall AB. Hela byggnaden inreddes till en squashhall som 
stannade kvar i fastigheten till slutet av 1990talet. Runt 2000 köptes 
fastigheten av grannen i öster som rev byggnaden och ersatte den med 
ett nybygge ca 2001. Den nya byggnaden är en enorm lagerbyggnad med 
plåtfasader, förutom nederdelen utmed gatan, som för att anpassas till 
huset på granntomten klätts med grafitgrå betongelement.

118

BEVARANDEPROGRAM GÅSEBÄCK OCH HUSAROMRÅDET

BEVARANDEPROGRAM GÅSEBÄCK OCH HUSAROMRÅDET • HELSINGBORGS STAD 2014



Spanien 13, Hus D

Övrig bebyggelse på fastigheten

Spanien 13, Hus D

Byggår: Ca 2001
Arkitekt: Allan Ekström Arkitektkontor genom arkitekten Allan Ekström
Byggmästare:
Byggherre:  Verkstadsservice i Helsingborg AB

Lagerbyggnad i en våning.
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Sutaren 13, Hus B

KVARTERET SUTAREN

Sutaren 13. Verkmästaregatan 3

Handelsbolaget Jönssons Stångjärnshandel hyrde in sig i lokaler i cykel
fabriken Kärnans fastighet Asien 20, men satsade i början av 1960talet 
på ett nybygge i egen regi. För ändamålet inköptes 1962 en tomt i det 
nyanlagda kvarteret Sutaren vid Verkmästaregatan. Samma år lämnades 
bygglov för uppförandet av en stor lagerbyggnad med en tillhörande 
mindre kontors och personalbyggnad. Lagerbyggnaden byggdes med 
en stomme av telferbalkar som kläddes med galvaniserad pannplåt på 
fasaderna och korrugerad eternit på taket. Kontorsdelen uppfördes av 
lättbetong och gult fasadtegel samt med ett plant papptäckt tak av lätt
betongplattor.

Redan i slutet av 1970talet hade fastigheten övertagits av företaget Ben
sin & Rörtjänst och drygt tio år senare stod F. Liedholms Mek. Verkstad 
AB som ägare. De senare drev sedan mitten av 1960talet en mekanisk 
verkstad i grannkvarteret Mörten och var nu i behov av ytterligare loka
ler. Kontors och personalbyggnaden lät de stå kvar, medan de rev lager
byggnaden och uppförde i dess ställe en ny verkstadsbyggnad avsedd 
som montagehall. Montagehallen fick en lådartad form och kläddes med 
korrugerad plåt.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Sutaren 13, Hus A

Byggår: 1962-63
Arkitekt: Ingenjören Torsten K:son Karringer
Byggmästare: Byggmästaren Sven Andersson, Hittarp
Byggherre: Handelsbolaget Jönssons Stångjärnshandel

Kontors-, personal- och lagerbyggnad i en våning.

Sutaren 13, Hus B

Byggår: Ca 1988
Arkitekt: Jan-Eric Forell Arkitektkontor AB genom Jan-Eric Forell
Byggmästare:  Skanska AB
Byggherre: F. Liedholms Mek. Verkstad AB

Verkstadsbyggnad i en våning.Sutaren 13, Hus A
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Sutaren 14. Ingenjörsgatan 4 – Gåsebäcksvägen 36

I slutet av 1800talet grundades Föreningen för bistånd åt vanföra i 
Skåne som på privat initiativ drev Vanföreanstalten, en verksamhet där 
rörelsehindrade gavs möjlighet till utbildning inom ett otal olika hant
verksyrken. Under efterkrigstiden blev verksamhet av detta slag i allt 
högre utsträckning en uppgift för det offentliga. I Helsingborg, liksom på 
många andra håll i landet, beslöts om inrättande av en träningsverkstad 
för partiellt arbetsföra. Enligt dåtidens definition var det ”personer, vilka 
p.g.a. fysiska eller psykiska arbetshinder eller social belastning ha eller 
väntas kunna få svårare än andra att erhålla och behålla ett förvärvs
arbete”. Till partiellt arbetsföra räknades utöver rörelsehindrade även 
blinda och synsvaga, dövstumma och döva, tuberkulösa, kroniskt sjuka 
och åldersbelastade, psykiskt sjuka, nervklena, efterblivna, abnorma, 
alkoholister och straffade. Syftet med träningsverkstaden var att ge de 
partiellt arbetsföra systematisk träning och anpassning för att därigenom 
ge dem möjlighet att komma in på den reguljära arbetsmarknaden, alter
nativt en skyddad sysselsättning. Från starten 1956 hade man lokaler på 
olika håll i staden, men 1961 beslutades om att uppföra en byggnad för 
hela verksamheten. För ändamålet avsattes en större tomt på Gåsebäcks 
industriområde, i hörnet av Verkmästaregatan och Ingenjörsgatan och 
1963 kunde anläggningen tas i bruk. Anläggningen bestod av två delar, en 
envåningsbyggnad inrymmande kontor och en tvåvåningsbyggnad som 
inrymde de olika verkstäderna samt personalutrymmen. Kontorsdelen 
uppfördes med fasader i rött tegel medan verkstadsdelen uppfördes med 
en betongstomme och fasader bestående av stora asbestcementskivor, 
Colorbestos, på en träregelstomme. Båda byggnaderna försågs med tak 
med olika vinkel på de två takfallen, allt klätt med papp. För att få in 
rikligt med ljus i verkstadslokalerna försågs denna del av huset med långa 
fönsterband i båda våningsplanen.

I slutet av 1970talet beslutades om att från 1 januari 1980 överföra 
huvudmannaskapet för arbetsträning och andra relaterade ansvarsom
råden från kommunerna och landstingen till staten genom Arbetsmark
nadsstyrelsen (AMS). Därför avvecklades träningsverkstaden och fast
igheten såldes till grannen i öster, Viggo AB. Grunden till denna firma 
lades redan 1921 då affärsmannen Viggo Jakobsson började importera 
kirurgiska instrument för försäljning till sjukhus runtom i hela Sverige. 
1940 ombildades verksamheten till aktiebolag och i början av 1950
talet flyttades verksamheten till fastigheten Asien 19 vid Verkstadsgatan. 
Där bedrevs utöver importverksamheten även produktion av framför 
allt produkter för infusionsterapi, det vill säga dropp. Tack vare plastens 
genombrott under detta decennium växte produktionen stort och snart 
måste man se sig om efter en större fastighet. Valet föll på en tomt i 
nordöstra hörnet av kvarteret Sutaren på hörnet av Ingenjörsgatan och 
Gåsebäcksvägen. Där uppfördes en första etapp 1965, bestående av en 
större envåningsbyggnad som inrymde såväl industri och lagerlokaler 
som kontors och personallokaler. Byggnaden uppfördes med ytterväggar 
av stående lättbetongelement och ett pappklätt plant tak.

Olika former för kanyler blev under 1960talet en stor framgång för 
Viggo AB och redan 1968 måste den ursprungliga anläggningen utvidgas 
med en stor tillbyggnad söderut som inrymde lager. 1973 gick man upp 
i den brittiska koncernen BOC Group och fick på så vis lättare ut sina 
produkter i världen. Verksamheten koncentrerades nu kring tillverkning 
av infusionskanyler och kranar. Nästa stora utbyggnad skedde 1973 då 
ett tvådelat byggnadskomplex uppfördes. Öster om de tidigare byggna
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Sutaren 14, Hus D, Gåsebäcksvägen 36

Sutaren 14, Hus C, Gåsebäcksvägen 36

Sutaren 14, Hus B, Ingenjörsgatan 4

Sutaren 14, Hus A, Ingenjörsgatan 4

derna uppfördes en tvåvånings kontorsbyggnad och i söder uppfördes 
en kombinerad industri och lagerbyggnad i tre våningar. Kontorsdelen 
uppfördes med fasader i betong, eller möjligen plåt, medan industri och 
lagerdelen fick fasader av betongelement på tre sidor och gult tegel på 
västra gaveln. Båda byggnadsdelarna försågs med plant tak. Nästa expan
sion skedde då man tog över den f.d. träningsverkstaden i slutet av 1970
talet. För att sammanbinda de båda byggnadskomplexen uppfördes ca 
1978 en lägre mellanbyggnad inredd till lager. Redan 1983 skedde nästa 
utvidgning då en tvådelad byggnad uppfördes. Mot Gåsebäcksvägen för
längdes den äldre kontorsbyggnaden och väster om denna uppfördes en 
envånings lagerbyggnad.

Efter dessa stora utbyggnader har endast mindre förändringar genom
förts. Däremot inträdde verksamheten i ett nytt skede då företaget 
1998 köptes upp av den multinationella amerikanska koncernen Bec
ton, Dickinson and Co (BD). År 2009 togs ett beslut om nedläggning 
av anläggningen i Helsingborg, det skedde etappvis och i slutet av 2011 
stängde produktionen ner för gott.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Sutaren 14, Hus A, Ingenjörsgatan 4

Byggår: 1962-63
Arkitekt: Civilingenjör SVR Lennart Christiansson
Byggmästare: AB Armerad Betong, Malmö 
Byggherre: Hälsingborgs stad

Kontors- och personalbyggnad i en våning. 

Sutaren 14, Hus B, Ingenjörsgatan 4

Byggår: 1962-63
Arkitekt: Civilingenjör SVR Lennart Christiansson
Byggmästare: AB Armerad Betong, Malmö
Byggherre: Hälsingborgs stad

Verkstadsbyggnad i en respektive två våningar. 

Sutaren 14, Hus C, Gåsebäcksvägen 36

Byggår: 1965
Arkitekt: 
Byggmästare: Göran Bengtsson Byggnads AB
Byggherre: Viggo AB

Industri-, verkstads-, lager-, kontors- och personalbyggnad i en våning, tillbyggd 
1968. 

Sutaren 14, Hus D, Gåsebäcksvägen 36

Byggår: Ca 1973
Arkitekt: Filip Lundgren Arkitektkontor AB genom Niels-Erik Hansen
Byggmästare: Thure Johannesson
Byggherre: Viggo AB

Kontorsbyggnad i två våningar. 
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Sutaren 14, Hus E, Gåsebäcksvägen 36

Byggår: Ca 1973
Arkitekt: Filip Lundgren Arkitektkontor AB genom
 Niels-Erik Hansen
Byggmästare: Thure Johannesson
Byggherre: Viggo AB

Industri-, verkstads- och lagerbyggnad i tre våningar. 

Sutaren 14, Hus F, Gåsebäcksvägen 36

Byggår: Ca 1978
Arkitekt: Thomæus-Hansen Arkitektkontor genom
 Niels-Erik Hansen
Byggmästare:
Byggherre: Viggo AB

Lagerbyggnad i en våning. 

Sutaren 14, Hus G, Gåsebäcksvägen 36

Byggår: Ca 1983
Arkitekt: A-Konsult
Byggmästare: 
Byggherre: Viggo AB

Kontorsbyggnad i två våningar. 

Sutaren 14, Hus H, Gåsebäcksvägen 36

Byggår: Ca 1983
Arkitekt: A-Konsult
Byggmästare: 
Byggherre: Viggo AB

Lagerbyggnad i en våning. 

Sutaren 14, Hus H, Gåsebäcksvägen 36

Sutaren 14, Hus G, Gåsebäcksvägen 36

Sutaren 14, Hus F, Gåsebäcksvägen 36

Sutaren 14, Hus E, Gåsebäcksvägen 36
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Sutaren 15, Hus C, Gåsebäcksvägen 42

Sutaren 15, Hus B, Gåsebäcksvägen 38

Sutaren 15, Hus A, Gåsebäcksvägen 38

Sutaren 15. Gåsebäcksvägen 38, 42

Televerkets verksamhet i Helsingborg var länge koncentrerad till en stor 
fastighet vid Karlsgatan i centrum. I slutet av 1960talet växte behovet 
av ytterligare lokaler för en förrådsanläggning. För ändamålet inköptes 
en större tomt i norra delen av kvarteret Sutaren och arkitektuppdraget 
gick till Erik Örnebrings Arkitektbyrå i Karlstad. I två etapper uppfördes 
på tomten tre envåningsbyggnader. Först byggdes en kontors och per
sonalbyggnad och en garagebyggnad. Kontors och personalbyggnaden 
fick källarmurar av betonghålsten och övriga väggar av regelkonstruk
tion med träpanel på fasaderna medan det plana taket gjordes av limträ
balkar och med papp som taktäckning. Garagebyggnaden gjordes med 
en stomme av stål och järnbalkar med fasader och plant yttertak av 
korrugerad plåt. I den andra etappen uppfördes en förrådsbyggnad med 
samma konstruktion som garagebyggnaden.

Ca 1984 gjordes en mindre tillbyggnad i norra änden av kontors och 
personalbyggnaden och runt 1990 gjordes en utvidgning västerut med 
en ny kontorsdel. Under de kommande tio åren lämnade Televerket, som 
blev Telia AB 1993, fastigheten. Därefter har fastigheten haft privata 
ägare. 2001 lämnades bygglov för ändring av garagebyggnaden till en 
verkstad för montering, svetsning m.m. Även förrådsbyggnad har senare 
blivit ändrad till verkstadsbyggnad till ett metallindustriföretag. Kontors 
och personalbyggnaderna har idag ett bevakningsföretag som hyresgäst.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Sutaren 15, Hus A, Gåsebäcksvägen 38

Byggår: 1968–69
Arkitekt: Erik Örnebrings Arkitektbyrå, Karlstad
Byggmästare: AB Skånska Cementgjuteriet
Byggherre: Svenska staten 

Kontors- och personalbyggnad i en våning, tillbyggd ca 1984.  

Sutaren 15, Hus B, Gåsebäcksvägen 38

Byggår: 1968–69
Arkitekt: Erik Örnebrings Arkitektbyrå, Karlstad
Byggmästare: AB Skånska Cementgjuteriet
Byggherre: Svenska staten 

Garagebyggnad i en våning, förändrad till verkstadsbyggnad ca 2001.  

Sutaren 15, Hus C, Gåsebäcksvägen 42

Byggår: Ca 1969–70
Arkitekt: Erik Örnebrings Arkitektbyrå, Karlstad
Byggmästare: AB Skånska Cementgjuteriet 
Byggherre: Svenska staten 

Förrådsbyggnad i en våning, förändrad till verkstadsbyggnad.  
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Sutaren 15, Hus D, Gåsebäcksvägen 38

Sutaren 15, Hus D, Gåsebäcksvägen 38

Byggår: Ca 1990
Arkitekt: CM Byggkonsult AB genom Carsten Magnusson
Byggmästare:  Ulf Fäldt
Byggherre: Svenska staten 

Kontorsbyggnad i en våning, tillbyggd ca 2008.  
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KVARTERET SYRIEN

Syrien 1. Cindersgatan 1

Kvarteret Syrien är ett litet kvarter med endast två tomter, Syrien 1 
intill Bredgatan och Syrien12 öster därom intill Cindersgatan. Marken 
där Syrien 1 ligger idag var tidigare obebyggd medan Syrien 12 motsva
rar de södra tomterna i det forna kvarteret Argus västra. Det senare var 
ett stort bostadskvarter som sträckte sig hela vägen till Bryggaregatans 
tidigare förlängning väster om Carl Krooks gata. Kvarteret Argus västra 
bebyggdes huvudsakligen under 1880talet med flerbostadshus i två till 
tre våningar. Byggnadsstilen var ensartad med putsfasader i nyrenässans
stil och merparten av husen hade ritats av den mycket produktive stads
arkitekten Mauritz Frohm. På 1950talet beseglades kvarterets öde då 
det beslutades att den nya motorvägsinfarten till Helsingborg söderifrån 
skulle ta stora delar av marken i anspråk. Bebyggelsen ansågs därtill omo
dern och inte värd att bevara och köptes därför successivt in och revs av 
Hälsingborgs stad. De flesta husen revs på 1960talet, men de sista vid 
Rönnowsgatan stod kvar till slutet av 1970talet.

Ungefär samtidigt med de sista rivningarna i kvarteret Argus västra 
uppfördes en fördelningsstation till Helsingborgs elverk på fastigheten 
Syrien 1. Byggnaden är Lformad och den västra delen något lägre än 
den östra. Samtliga fasader är klädda med rött tegel och det plana taket 
är täckt med papp.Tre av de sista kvarvarande husen i kvarteret Argus 

västra, kort före rivningen. Foto Karin Ohlsson 1973. 
Helsingborgs museers samlingar.
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Syrien 1

Övrig bebyggelse på fastigheten

Syrien 1

Byggår: Ca 1977
Arkitekt: Helsingborgs elverk
Byggmästare:
Byggherre: Helsingborgs kommun

Fördelningsstation i en våning. 

SÖDER

Söder 2:69 och 2:70. Östra Sandgatan 6-8

I början av 1870talet byggdes den viktiga järnvägslinjen mellan Hel
singborg och Hässleholm, som innebar en ny, kort förbindelse mellan 
Helsingborg och Södra stambanan. Hela järnvägssträckningen invigdes 
17 mars 1875. Till en början delade man bangård vid Centralstationen 
med HälsingborgLandskronaEslövs Järnvägs AB, vilket var naturligt 
med tanke på båda järnvägarnas nära samband till Konsul Olsson. Sedan 
Skånska Husarregementet lämnat kasernen på Söder för en flyttning 
till Berga kasern 1912, köpte staden anläggningen med det tillhörande 
exercisfältet öster om Planteringsvägen. Det senare låg intill järnvägen 
varför det så småningom avsattes som ett reservat för kommande ban
gårdsutbyggnad. Läget intill järnvägen och den möjliga framtida ban
gården gjorde att såväl HälsingborgLandskronaEslövs Järnvägs AB som 
HälsingborgHässleholms Järnvägs AB runt 1915 köpte varsitt markom
råde mellan Östra Sandgatan och stadsgränsen. Det förstnämnda bola
get uppförde endast mindre byggnader på sitt område, men det senare 
flyttade hela sin anläggning med lokstallar, verkstäder och förråd från 
Centralstationen. För detta ändamål uppfördes 1915–16 tre byggnader 
med fasader i rödbrunt Helsingborgstegel och pappklädda tak. Det är 
dessvärre inte känt vem som ritade byggnaderna, men möjligen var det 
någon ingenjör vid bolaget.

Den ursprungliga verkstadsbyggnaden byggdes ut i två omgångar på 
1920talet och i slutet av decenniet uppfördes ett bussgarage utmed 
Östra Sandgatan. Det senare byggdes i anslutning till de äldre byggna
derna med fasader i rödbrunt Helsingborgstegel och papptak. Vid tre 
tillfällen på 1930talet utvidgades bussgaraget och 1940 uppfördes ytter
ligare ett garage intill. Det senare byggdes helt i betong och var tänkt att 
lätt kunna konverteras till skyddsrum i händelse av krig.

Under 1900talets första hälft förstatligades ett stort antal svenska pri
vatägda järnvägar. 1940 kom turen till bl.a. Hälsingborg–Hässleholms 
Järnvägs AB och Hälsingborg–Landskrona–Eslövs Järnvägs AB. Därefter 
låg bangården och verkstäderna vid Östra Sandgatan under Statens Järn
vägars administration. Det tidigare bussgaraget (hus D) utgör en anonym 
byggnad. Bakom den slutna putsfasaden döljer sig en intressant koppling 
till andra världskriget, konstruktionen som är helt i betong skulle möjlig
göra en snabb omvandling till skyddsrum. Av samma anledning saknar 
bygganden fönster.

Vid sidan om järnvägsdrift blev busslinjer en allt viktigare del av SJ:s 
verksamhet. Därför uppfördes 1953 en större verkstads, förråds och 
personalbyggnad för driften av vägbussar. Det långsträckta huset, med 
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fasader i rött tegel, byggdes på västra delen av fastigheten, den del som 
tidigare innehafts av HälsingborgLandskronaEslövs Järnvägs AB. I mit
ten av 1960talet tillkom, intill en tvätthall för bussar och lastbilar, ett 
monteringsfärdigt hus med bärande stålkonstruktion med ytterväggar 
och tak av brännlackerad aluminiumplåt.

År 1966 revs ett vattentorn som stod i nordöstra hörnet av verkstads
byggnaden. Om man frånser utbyte av diverse fönster och portar, är 
denna byggnad för övrigt välbevarad, liksom den intilliggande förråds
byggnaden. Lokstallet som låg nordöst om de senare revs däremot i bör
jan av 1980talet. Bussgaraget byggdes om 1979 till personal och för
rådsbyggnad och i början av 1980talet uppfördes en garage och förråds
byggnad centralt på tomten. Idag nyttjas byggnaderna dels av SweMaint 
för underhåll och reparationer av godsvagnar och dels hyrs byggnaderna 
på den västra delen av fastigheten ut till en bilverkstad och en tvättfirma 
för bilar och lastbilar.

Lokverkstaden runt 1940. Foto Lindberg Foto. 
Helsingborgs museers samlingar.
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Söder 2:69 och 2:70, Hus C

Söder 2:69 och 2:70, Hus B

Söder 2:69 och 2:70, Hus A

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 8:13§

Söder 2:69 och 2:70, Hus A

Byggår: 1915–16
Arkitekt:
Byggmästare:
Byggherre: Hälsingborg–Hässleholms Järnvägs AB

Verkstadsbyggnad i en våning, tillbyggd 1923 och 1926. 

Kulturhistorisk värdering: Hus A och B utgör idag de enda bevarade äldre järn-
vägsbyggnaderna av industrikaraktär i Helsingborg. Det tillsammans med läget i 
sig, intill järnvägens södra utfart från Helsingborg och intill huvudbangården, gör 
att byggnaderna besitter stora kulturhistoriska värden. Arkitekturen med fasader 
i Helsingborgstegel, fönster av gjutjärn och det för dåtidens industrier så typiska 
sågtandade och papptäckta taket bidrar alla till byggnadens karaktär och värde. 
Till karaktären bidrar också de indragna partierna på fasaden, som skapats för 
att bryta monotonin. Genom åren har byggnaden genomgått flera förändringar 
såsom rivning av vattentornet och igensättning av portar och fönster, men detta 
förtar inte helhetsintrycket i någon större utsträckning.

Byggnader av kompletterande värde för miljön

Söder 2:69 och 2:70, Hus B

Byggår: 1915–16
Arkitekt:
Byggmästare:
Byggherre: Hälsingborg–Hässleholms Järnvägs AB

Förrådsbyggnad i en våning. 

Kulturhistorisk värdering: Något undanskymd intill lokverkstaden ligger denna 
förrådsbyggnad, uppförd vid samma tillfälle och med likartat arkitektoniskt 
uttryck och material. Fasaderna av Helsingborgstegel och det pappklädda 
taket är intakt, medan fönster och dörrar bytts ut. Trots dessa förändringar är 
byggnaden mycket värdefull som en del av helhetsmiljön.

Söder 2:69 och 2:70, Hus C

Byggår: 1928
Arkitekt: Baningenjören Magnus Boman
Byggmästare: Byggmästaren Matts Eriksson
Byggherre: Hälsingborg–Hässleholm Järnvägs AB

Garagebyggnad i en våning, tillbyggd 1931-32, ca 1936-37 och 1938. 

Kulturhistorisk värdering: Byggnaden är ett tidigt exempel på ett specialbyggt 
bussgarage och visar på ett viktigt skede i den svenska transporthistorien där 
järnvägarnas dominans för långa transporter började brytas. Verksamheten 
växte snabbt, vilket blir tydligt genom de många utbyggnader som garaget 
genomgick. Trots detta behölls det ursprungliga arkitektoniska uttrycket 
med fasader i Helsingborgstegel och flackt papptäckt tak. Av byggnadens 
ursprungskaraktär återstår idag även ett flertal äldre träfönster.
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Söder 2:69 och 2:70, Hus G

Söder 2:69 och 2:70, Hus F

Söder 2:69 och 2:70, Hus D

Söder 2:69 och 2:70, Hus E

Söder 2:69 och 2:70, Hus E

Byggår: 1953
Arkitekt: Kungliga Järnvägsstyrelsen, Bantekniska byrån, Husbyggnads-
avdelningen genom arkitekten Karl-Axel Bladh
Byggmästare: AB Skånska Cementgjuteriet, Malmö
Byggherre: Svenska staten 

Verkstads-, förråds- och personalbyggnad i en våning. 

Kulturhistorisk värdering: Under efterkrigstiden växte landsvägstrafiken med 
bussar kraftigt varför SJ byggde ut olika funktioner kopplade till denna trafik. 
Den f.d. verkstads-, förråds- och personalbyggnaden är en del av denna 
utbyggnad och ett värdefullt inslag i förståelsen av detta historiska skede. 
Arkitekturen är modernistisk med fasader av rött tegel och flacka pappklädda 
tak. Den ursprungliga funktionen är fortfarande tydligt avläsbar genom de stora 
garageportarna som täcker merparten av huvudfasaden, själva portarna har 
dock bytts ut. Därtill bildar byggnaden tillsammans med Hus A och B en sam-
manhållen transporthistorisk miljö.

Övrig bebyggelse på fastigheten

Söder 2:69 och 2:70, Hus D

Byggår: 1940
Arkitekt: De statliga järnvägsbolagen, Hälsingborgssektionen
Byggmästare: Byggmästaren Göran Bengtsson
Byggherre: Hälsingborg-Hässleholms Järnvägs AB

Garagebyggnad i en våning. 

Kulturhistorisk värdering: Det tidigare bussgaraget utgör en anonym byggnad, 
men bakom den slutna putsfasaden döljer sig en intressant historia med kopp-
lingar till andra världskrigets behov av byggnader som lätt kunde göras om till 
skyddsrum. Det kulturhistoriska värdet är därmed mindre kopplat till funktionen 
som bussgarage, men mer till konstruktionen helt i betong som skulle möjlig-
göra en snabb omvandling till skyddsrum. Till denna karaktär sluter sig också 
avsaknaden av fönster.

Söder 2:69 och 2:70, Hus F

Byggår: Ca 1965
Arkitekt: Statens Järnvägar, Centralförvaltningen, Driftsavdelningen
Byggmästare:
Byggherre: Svenska staten 

Tvätthallsbyggnad i en våning. 

Söder 2:69 och 2:70, Hus G

Byggår: Ca 1983
Arkitekt:
Byggmästare:
Byggherre: Svenska staten 

Garage- och förrådsbyggnad i en våning. 
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Helsingborg 2005.

Salomonsson, Karl: Gåsebäck – Närlunda – Canzonetta. 
Tre landerier som blev en stadsdel. Ur Minnen 
från Helsingborg och dess skola 40, s. 44–78. 
Helsingborgspojkarnas gille i Stockholm. Stockholm 1973.

Ulfsparre, Anna Christina: Helsingborgs befolkningsutveckling 
och samhällsstruktur. Ur Helsingborgs historia. Del VII:1. 
Helsingborgs stad och Norstedts förlag. Arlöv 1992.

Wendel, B: Beskrivning över Hälsingborg med omnejd. 
Förlags AB Fournir. Stockholm 1936.

Witting, Birgitta: I skuggan av ett världskrig: minnen från 
beredskapstiden i Helsingborg. Ur Utsatt läge: Helsingborg 
under beredskapstiden. Kring Kärnan 34. Kulturmagasinet 
och Helsingborgs museiförening. Helsingborg 2005.

Åberg, Alf: Konsul P. Olsson: en märkesman i Hälsingborgs 
historia. Killbergs bokhandel. Helsingborg 1953.

Webbsidor
Samtliga webbsidor besökta under februari 2012.
Elektro Dynamo: http://www.elektrodynamo.se/
ElektroLinden AB: http://www.elektrolinden.se/
Historiska Kartor: http://historiskakartor.lantmateriet.se/

arken/s/search.html
Hjortconveyor AB: http://www.hjortconveyor.se/
Linde Metallteknik: http://www.lindemetall.se/
Linds Stämplar & Skyltar AB: http://www.lindsab.se/
Nitator Stainless Steel: http://www.nitatorstainless.se/
South Coat: http://www.southcoat.com/
Speedy Autoservice: http://www.speedyauto.se/
Sydmontage: http://www.sydmontage.se/
Verkstadsservice VS Maskin AB: http://www.vsmaskin.se/

Otryckta källor
Helsingborgs stadsarkiv:
Helsingborgs byggnadsnämnd, A1: Protokoll.
Helsingborgs byggnadsnämnd, F2a: Bygglovshandlingar intill 

1971 (volymer angående ett flertal fastigheter i området).
Helsingborgs byggnadsnämnd, J1a: Bygglovsritningar intill 

1971 (volymer angående ett flertal fastigheter i området).
Helsingborgs drätselkammares byggnadskommitté, F1d:3: 

Entreprenadkontrakt 1953 angående Orienten 6.
Helsingborgs fastighetsnämnd, F4ab:4: Entreprenadkontrakt 

1962 angående Italien 9.
Helsingborgs fastighetsnämnd, F4ad:131: 

Entreprenadkontrakt 1972 angående Orienten 6.
Helsingborgs fastighetsnämnd, F4ad:166: 

Entreprenadkontrakt 1979 angående Orienten 6.
Helsingborgs fastighetsnämnd, F4ak:18: Entreprenadkontrakt 

1986 angående Italien 9.
Helsingborgs hälsovårdsnämnd, F8a:1 Handlingar 1915–36 

angående Arabien 9.
Helsingborgs hälsovårdsnämnd, F8b: Handlingar angående 

enskilda fastigheter (volymer angående ett flertal 
fastigheter i området).

Helsingborgs stads nybyggnadsnämnd, F1:1 
Entreprenadkontrakt 1956 angående Orienten 6.

Helsingborgs stads nybyggnadsnämnd, F1:15 
Entreprenadkontrakt 1957 angående Orienten 6.

Helsingborgs renhållningsstyrelse: Handlingar 1935–36 
angående Arabien 9.

Skånska städernas brandstodsförenings Hbgskommitté, 
F1: Brandförsäkringsbrev (volymer angående ett flertal 
fastigheter i området).

Helsingborgs räddningsnämnd, F8:2:Entreprenadkontrakt 
1939 angående Italien 8.

Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltning:
Helsingborgs stadsbyggnadsnämnd: Digitala 

bygglovshandlingar (angående ett flertal fastigheter i 
området).

Helsingborgs stadsbyggnadsnämnd: Mikrofilmade 
bygglovshandlingar (angående ett flertal fastigheter i 
området).

Helsingborgs stadsbyggnadsnämnd: Registerkort (angående 
ett flertal fastigheter i området).

Krigsarkivet, Stockholm:
Sverige, stads och fästningsplaner, 050:006a–t:Kartor och 

relationsritningar 1883.
Sverige, stads och fästningsplaner, 050:035a–b: 

Situationsplaner 1876.
Sverige, stads och fästningsplaner, 050:036a–k: 

Byggnadsritningar 1876.
Sverige, stads och fästningsplaner, 050:036l: 

Byggnadsbeskrivning 1876.
Sverige, stads och fästningsplaner, 050:037: Situationsplan 

1877.
Sverige, stads och fästningsplaner, 050:038a–m: 

Byggnadsritningar 1877.
Sverige, stads och fästningsplaner, 050:038n: 

Byggnadsbeskrivningar 1877–78.
Sverige, stads och fästningsplaner, 050:039a–c: 

Byggnadsritningar 1879.
Sverige, stads och fästningsplaner, 050:041–043: Kartor 

1880.
Sverige, stads och fästningsplaner, 050:075: Karta 1873.
Sverige, stads och fästningsplaner, 050:078: Karta 1876.
Sverige, stads och fästningsplaner, 050:083–085: Kartor 

1879–80.
Sverige, stads och fästningsplaner, 050:086a–c: 

Byggnadsbeskrivning 1882.
Sverige, stads och fästningsplaner, 050:086e–l: Situationsplan 

och byggnadsritningar 1882.
Landsarkivet i Härnösand:
Inskrivningsmyndigheten i Helsingborgs domsaga, D1a: 

Aktuella fastighetsböcker (volymer angående ett flertal 
fastigheter i området).

Inskrivningsmyndigheten i Helsingborgs domsaga, D1a: 
Avställda fastighetsböcker (volymer angående ett flertal 
fastigheter i området).
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