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1. Inledning 

Denna uppsats handlar om företaget Uddeholms Aktiebolags stöttande av egnahemsbyggandet i Hagfors 

under perioden 1930–1945. Hagfors är en tätort i Värmlands län, cirka 9 mil norr om Karlstad. Hagfors 

kommun hade 11 726 invånare år 2018, och Hagfors tätort hade 4 848.1 Det gamla brukssamhället växte 

fram med järnverket, och kom att expandera mycket under uppsatsens berörda period. Innan 1939 hade 

Hagfors tillhört Norra Råda landskommun och kyrkligt tillhörde man Norra Råda församling. Men allt 

eftersom Hagfors växte gjordes en utbrytning och Hagfors municipalsamhälle bildades 1939. 

Municipalsamhällen var inte helt egna kommuner, utan var fortfarande underställda landskommunen, 

men hade beskattningsrätt. Att ”bolagsorter” blev municipalsamhällen var inte ovanligt eftersom det 

förekom ända in på 1930-talet att stora bolag själva ansvarade för de kommunala uppgifterna, mer eller 

mindre självständigt från landskommunen. Hagfors var en sådan ort fram till 

municipalsamhällesbildningen.2 

I Hagfors ligger järnverket som grundades av Uddeholms Aktiebolag, och är fortfarande under bolagets 

ägo. Uddeholms AB har kvar sin verksamhet än idag och är numera dotterbolag under 

stålindustrikoncernen Voestalpine. Uddeholms AB har idag 3000 anställda globalt3, och är Hagfors 

största arbetsgivare med 875 anställda.4 Uddeholm är ett gammalt företag som startade blygsamt år 1668 

och expanderade tack vare skicklig ledning. 1870 blev Uddeholm ett aktiebolag och gjorde omfattande 

anpassningar i sin verksamhet till den nya tekniken. Under tiden 1939 till 1945 rasade andra världskriget 

i omvärlden, samtidigt som både Hagfors och järnverket såg en tillväxt och expanderade med ljusa 

framtidssyner.5 Rekryteringskällan var jordbruket som avfolkades, vilket var vanligt under 1940-talet 

eftersom de större industriföretagen då anställde allt fler personer och jordbruket effektiviserades 

avsevärt.6  

Järnverket i Hagfors byggdes 1873 av Uddeholm efter en hopslagning och koncentration av de 

omkringliggande småbruken. Samtidigt byggdes järnvägen för transporter av olika produkter eller 

material. Tackjärnstillverkning påbörjades 1878, men det skulle dröja några år innan järntillverkningen 

enligt andra, då moderna metoder, tog fart på riktigt. När järnverket byggdes fanns inte mycket till 

bebyggelse på platsen. Arbetarbostäder var därför tvungna att byggas, men dessa trånga arbetarbostäder 

kan förmodligen senare ha blivit en orsak till trångboddheten och avsaknaden av bra 

bostadsförhållanden i Hagfors, vilket då gav orsak till behov av egna hem i Hagfors.  

Egnahemsbyggandet var viktigt för Hagfors tillväxt som möjliggjorde övergången från ett litet 

brukssamhälle tillhörande Norra Råda landskommun, till municipalsamhälle 1939 och därefter, 1950, till 

stad. Under den utvalda perioden såg Uddeholms AB en stor ökning av arbetare, trots arbetskraftsbristen 

under krigsåren. Vad denna brist berodde på just i Hagfors är oklart men tänkas kan att gränsförsvaret 

krävde en hel del bemanning under krigsåren. Vidare var egnahemsrörelsen mycket betydelsefull för 

arbetarna. Arbetarna slapp nu trånga arbetarbostäder och fick åtnjuta glädjen av det egna hemmet. 

                                                 
1 Statistiska Centralbyrån. Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 2018 och befolkningsförändringar 1 januari–31 

mars 2018 En ”bolagsort” kan ses som en ort där ett företag äger ett enormt inflytande och således är den dominanta kraften.  
2 SKL. (2013) 150 år av självstyrelse. Kommuner och landsting i förändring. s. 23–27   

Se även: Jakenberg, Klas-Erik. (1991). Uddeholms Aktiebolag 1870–1985. Karlstad. Nermans Trycksaker. - Inledningen. Se 

även uppsatsens resultat för konkreta bevis på detta. 
3 Uddeholm.com Uddeholm i siffror.  
4 Statistiska Centralbyrån. Största privata arbetsgivare Hagfors. 
5 Jakenberg, Klas-Erik. 1991. s. 338, 381 och 491. 
6 Isacson, Maths. 2007. Industrisamhället Sverige. Malmö. Holmbergs. s. 200 och även s. 54–55 
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Egnahemsrörelsen uppstod precis som i resten av Sverige kring sekelskiftet vid Uddeholms olika bruk 

enligt dialoger vid konferenser och möten inom bolaget. Det var emellertid vid slutet av 1920-talet som 

den började ta fart på riktigt vid Hagfors. 1930 började bolaget intressera sig för att stötta denna rörelse 

då den betraktas som betydelsefull. Arbetskraftsinvandringen kom från landsbygden eftersom folk 

började flytta från jordbruken.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Uddeholms AB stöttade och påverkade egnahemsrörelsen 

i Hagfors med omnejd under perioden 1930–1945, samt vilka samarbeten som gjordes med kommunen 

och huruvida arbetarna kunde påverka dessa understöd. 

1. Vilka förutsättningar för ekonomiskt stöd formulerades och vilka möjligheter fanns för 

låntagarna att påverka detta? 

2. Hur såg relationen ut mellan Uddeholms AB och kommunen kring Hagfors egnahemsbyggande 

och stödjandet av expansionen ur företagets perspektiv? 

1.2 Tidigare forskning 

Det primära forskningsläget om brukssamhällenas industrialisering, industrisamhällena, 

arbetarförflyttningar och folkhemsbyggande ligger hos Maths Isacson, i hans verk Industrisamhället 

Sverige. Boken har erhållit mycket värdefulla bakgrundskunskaper och helhetsperspektiv. Allt från 

arbetskraftsförflyttningarnas orsaker och hur dessa påverkade såväl industrin som hem och familj, till 

förklaringar varför vissa problem eller händelsemönster som till exempel att arbetskraftsinvandring från 

jordbruken till industrin som jag upptäckt händer Uddeholm och Hagfors inte alla gånger är unika. Inte 

bara Hagfors järnverk ökade sin effektivitet, utan nationellt effektiviserades driften i industrierna och nu 

krävdes trogna arbetare som stannade kvar på arbetsplatsen, var insatta i sina uppgifter och 

produktionen, och som inte förflyttade sig när de kände för det. 

Det tidigare idealet hos folket i de svenska brukssamhällena hade varit att man ”låste sig” till ett 

brukssamhälle och inte bytte arbetsplats. Här skulle man bo, leva, arbeta, bilda familj och så vidare. Man 

var helt enkelt ”trogen” sin bruksort och betonade den egna ortens dygd. Men förflyttningar skedde i stor 

omfattning trots detta ideal, dock inte utan att det sågs ned på, det ansågs istället ansvarsfullt att hålla sig 

kvar på samma arbetsplats. Dessa förflyttningar kom emellertid att förändras under 1930-talet då 

ekonomiska uppgångar framtvingade allt mer ”stabila” arbetsförhållanden.7 Driften i industrierna 

effektiviserades och nu krävdes trogna arbetare som stannade kvar på arbetsplatsen, var insatta i sina 

uppgifter och produktionen, och som inte förflyttade sig när de kände för det.8 Enligt Isacson hade den 

nya generationen insett att föräldrarnas ständiga förflyttande, trots idealet som var tvärt emot, inte var så 

bra utan nu skulle en kollektiv gemenskap uppbackad av en stark fackförening bli det nya idealet.9  

Dessa arbetskraftsförflyttningar kan bero på att det var vanligt innan 1930-talet att arbetare som inte 

hade mer än 10–15 års arbetslivserfarenhet fick resa runt och arbeta på olika företag innan de slog sig 

ner för att bilda familj när de fick ett fast jobb på en arbetsplats. De hade således breda yrkeskunskaper 

och ett omfattande kontaktnät ifall de skulle av olika anledningar behöva byta jobb. Inlärningen till ett 

specifikt yrke började alltså när man slog sig ned. För att få jobben på företagen så kunde de 

arbetssökande direkt fråga förmannen om det fanns något ledigt arbete, detta krävde dock en viss 

yrkeserfarenhet. Andra utan denna yrkeskunskap, till exempel ungdomar, kom ofta in i jobben genom att 

                                                 
7 Isacson, Maths. 2007. s. 195.  
8 Isacson, Maths. 2007. s. 198–199 
9 Isacson, Maths. 2007. s. 198–199 
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be någon bekant att prata med förmännen. Vissa tvingades dock till att ställa sig vid grinden på 

morgonen när skiftbytet ägde rum för att kanske kunna fixa en dags arbete eller mer.10 

Efter andra världskriget gick det väldigt bra för järn- och stålverken i Sverige, likaså i Hagfors och för 

Uddeholm. Efterfrågan på arbetskraft steg, och man hade svårt att kunna fylla behovet av arbetare trots 

stigande löner.11 Men trots att ungdomarna var efterfrågade var de ofta i rörelse där de provade olika 

arbetsplatser under en tid, för att senare dra vidare. Andra människor som redan var inrotade på de nu 

snabbt växande industriorterna ville inte flytta sig. Arbetskraften kom därför ifrån Norrland eller andra 

delar av Sverige där tusentals småbruk avvecklades snabbt, och även ifrån andra länder. Från Italien, 

Ungern och Österrike kom många arbetare till olika industrier genom en allt mer organiserad 

rekrytering. Huruvida det var dessa arbetare som kom till Hagfors kommer denna uppsats ej att beröra.12  

Om egnahemsrörelsens uppkomst, bakgrund, hemideologin och politiken kring rörelsen har Nils Edlings 

avhandling Det Fosterländska Hemmet, bedrivit forskningen och försett mig med kunskaperna om vad 

egnahem egentligen är, samt de bakomliggande orsakerna och ideologierna till rörelsen. Enligt Edling 

kan egnahemsrörelsens uppkomst finnas i åren under slutet av 1800-talet. Under denna tid var 

landsbygden oerhört fattig och levde inte ”gott”. Detta visade sig bli problematiken för de då växande 

sociala studier som gjordes. Fattigdom, dåliga bostadsförhållanden, låga löner, och då främst de nästan 

obefintliga möjligheterna för arbetare att få ett ”eget hem” upptäcktes. Detta sågs som den främsta 

anledningen för landsbygdens avfolkning för urbaniseringen och utvandring till Amerika. Att detta då 

ledde till arbetslöshet i städerna är föga förvånande. Svaret på dessa problem blev då att ge arbetarna 

egna hem.13 Konceptet av ett hem var inte helt olikt det klassiska borgerliga hemmet där hemmet var 

kvinnans värld, där kärlek och ömhet fanns, och männens lott var den hårda och grymma världen utanför 

hemmet, menar Edling.14 

Egnahemsrörelsen i Sverige uppstod kring sekelskiftet 1900, även så i Hagfors. Det var även vid 

sekelskiftet som begreppet ”egnahem” blev etablerat på riktigt och inte längre behövde förklaras.15 1904 

inrättades egnahemslånefonden efter beslut från Riksdagen. Detta var ingen satsning som skulle ske 

under en kort tid utan hela 109 000 egnahemslån skulle beviljas från 1905 till 1946. 60 procent av dessa 

var för jordbruksegnahem och resterande var till bostadsegnahem i städernas utkanter och på landet.16 

Den sistnämnda innebar goda bostäder åt till exempel industrins arbetskraft.17 För att egnahemsrörelsens 

genomslagskraft ska förstås behöver hemideologin som var bakomliggande rörelsen förklaras. Denna 

hemideologi är de idéer, värderingar och ideal som knöts till egnahem. Enligt Edling så kan man finna 

att ”hem” var ett av sekelskiftets mest laddade ord och fick inte sitt genomslag förrän sekelskiftet. 

Samtidigt som ”hem” kom ”familj” in i det svenska språket.18 Detta ledde till att under perioden 1880 till 

1910 så ”försvenskades” landet.  

Flaggan, nationalsången, rättstavningen, Nils Holgersson, Skansen och hembygdsrörelsen är alla 

uppfinningar från sekelskiftet, svenskhetens och nationalismens guldålder. Fosterlandets politiska 

symbolvärde har aldrig varit starkare. […] Helt kort kommer jag visa hur egnahemspolitiken och 

                                                 
10 Isacson, Maths. 2007. s. 198. 
11 Isacson, Maths. 2007. s. 200. 
12 Isacson, Maths. 2007. s. 200–201. 
13 Edling, Nils. 1996. Det Fosterländska Hemmet. Stockholm. Carlsson Bokförlag. s. 386–387. 
14 Edling, Nils. 1996. s. 391. 
15 Edling, Nils. 1996. s. 156. 
16 Edling, Nils. 1996. s. 11. 
17 Edling, Nils. 1996 s. 24. 
18 Edling, Nils. 1996 s. 25–27. 
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”svenskheten” befruktade varandra, hur egnahemsbildningen blev ett fosterländskt projekt och den röda 

stugan, det svenska folkhemmet i fosterlandets hägn, en sten i nationsbygget.19 

Nationalismen bildade en del av ”hemideologin” och lade politiska samtalsramar. Egnahemspolitiken 

tillhörde följaktligen en allmän nationell konversation enligt Edling.20 Samtidigt var det Liberalerna som 

främst drev på egnahemslånefrågan, för att slutligen komma till att de flesta förespråkade egnahem.21 

Om just byggandets utveckling under denna tid har Eva Vikströms Bruksandan och Modernismen varit 

till hjälp för att se vissa konstruktioner som sker under min valda tid, samt finna större händelser.22 

Vikströms fokus ligger på själva brukssamhället Uddeholm och ur ett mer allmänt perspektiv men berör 

ej egnahemsbyggandet i Hagfors, eller hur bolaget stöttar detta. Vikström visualiserar lite av det bolaget 

bygger i samhället Uddeholm, till exempel foton eller ritningar på hus eller lägenheter, men vad som 

görs i Hagfors tas ej med. 

Tidigare forskningar om specifikt Hagfors under den valda perioden är gjorda av Klas Erik Jakenberg, i 

hans bok Uddeholms Aktiebolag 1870–1985, och har bidragit med allmänna kunskaper om företaget 

Uddeholm, dess början och utveckling, händelseförlopp för just företaget under perioden, och slutligen 

men viktigast: kunskaper om Hagfors och Hagfors järnverks grundande. Järnverkets grundande är något 

som skildras av Jakenberg i stor detalj. Som nämnt tidigare så grundades Hagfors järnverk 1873 av 

Uddeholm efter att de omkringliggande småbruken bedömts vara olönsamma, och man bestämde sig 

därför för att koncentrera verksamheten till en plats, vilket blev Hagfors järnverk. 

Tackjärnstillverkningen i Hagfors påbörjades 1878, men det dröjde innan produktionen kom igång på 

riktigt med modernare metoder. Under 1900-talets första hälft expanderade företaget mycket. Järnverket 

i Hagfors såg som nämnt tidigare en svag period under 20-talet, men 30-talet fram tills krigsutbrottet 

blev fördelaktigare. Under mellankrigstiden såg Hagfors relativt små investeringar vad gäller järnverket. 

Under 40-talet så påbörjades dock en mycket omfattande ombyggnad järnverksproduktionen. Sådana 

kunskaper erhålls av Jakenbergs omfattande bok. Däremot någon forskning om just bolagets stöd och 

stimulansförsök av egnahemsrörelsen i Hagfors står ej att finna.23 

1.3 Metod och material. 

För att finna källmaterial studerades Uddeholmsbolagets historiska arkiv på Arkivcentrum Värmland. I 

denna arkivsamling finns en volym som innehåller i stort sett allt som har med egnahemsrörelsen i 

Hagfors ur bolagets synpunkt att göra. Utöver den finns volymer från bolagets ekonomiavdelning, 

byggnadsavdelning och andra arkiv som berör egnahemsverksamheten. Mitt angreppssätt på detta 

mycket omfattande material har varit en kombination av kvalitativ texttolkning för att identifiera 

bolagets synpunkter, tillvägagångssätt för stöttande av egnahemsbyggandet och krismedvetenhet, samt 

en kvantitativ tolkning av kontrakt, kartor, ekonomiska dokument och till exempel försäljningsstatistik. 

Materialet om egnahemsverksamheten är mycket omfattande då det inte bara berör Hagfors utan 

Uddeholms alla verk och brukssamhällen, vilka hade sina egnahemsrörelser, till exempel Munkfors, 

Nykroppa och Skoghall med flera. Även om valet på fokus har fallit på Hagfors så är fortfarande sådana 

dokument relevanta då de hör till Uddeholmsbolaget som för det mesta bedriver samma 

egnahemssystem över alla sina brukssamhällen. De få gånger det dyker upp dokument som inte är 

relevanta så har de sållats bort. Sådana dokument som bedömts vara irrelevanta är till exempel 

konferenser och annat som inte berör Hagfors, utan kanske en lokal händelse i Munkfors.  

                                                 
19 Edling, Nils. 1996 s. 26. 
20 Edling, Nils. 1996 s. 26–27 
21 Edling, Nils. 1996. Se abstract, inledning och kapitel 5. s. 127.samt Kapitel 5 under ”Alla förespråkar egnahem” s. 155. 
22 Vikström, Eva. 1998. Bruksandan och Modernismen. Lund. BTJ Tryck AB. 
23 Jakenberg, Klas-Erik. 1991. s. 338, se även sidorna 286–290. 
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Efter att källorna lästs igenom sorterades de efter kronologisk ordning och lästes främst kvalitativt för att 

tolkas som en ”berättelse”. Även siffror, tabeller och kartor tolkades främst kvalitativt med vissa 

kvantitativa inslag intill och visualiserade därför berättelsen. Dessa kvantitativa tolkningar kommer att 

skildras genom tabeller i uppsatsen, men ska läsas för att lättare kunna visualisera de problem de berör. 

Denna blandning av kvalitativ texttolkning och kvantitativt utläsande av ovanstående dokument gav en 

bra översikt, en röd tråd, således var det enklare att därefter gå in djupare på enskilda händelser som då 

kunde sättas in i helhetsperspektivet. Bekräftelse att jag tolkat dessa egnahemslåns utförande från 

Uddeholm rätt gavs genom att fråga personer med koppling till låntagande från Uddeholm i Hagfors 

huruvida detta stämde, vilket det gjorde.  

1.4 Avgränsningar 

Omfattningen av denna uppsats har avgränsats till perioden 1930 till 1945, och preciserats till 

egnahemsbyggandet i Hagfors ur Uddeholmsbolagets synvinkel. Detta på grund av att om en 

förlängning av tidsspannet skulle ske, både bakåt och framåt i tiden, avlägsnar sig uppsatsen de 

intressanta problem som denna tidsperiod har att erbjuda; bostadskrisen i Hagfors, järnverkets 

expansion, arbetskraftsinvandringen, samt världskriget som raserar omvärlden. Vidare preciseras 

uppsatsen till att enbart omfatta Hagfors med närliggande områden eftersom det uppkommer flera nya 

bostadsområden till följd av egnahemsrörelsen, områden som finns kvar än i dagens Hagfors. Valet att 

stanna vid 1945 kommer från att de händelser som efterkrigstiden hade att erbjuda Hagfors blir till ett 

nästan nytt, skiljt arbete.  

1.5 Bakgrund 

Som nämnt tidigare byggdes Hagfors järnverk 1873. Uddeholms järnhantering kom att koncentreras allt 

mer till Hagfors och Munkfors när de mindre bruken avvecklades. Under 1900-talets första hälft växte 

företaget kraftigt. Hagfors järnverk såg emellertid en svag period under 20-talet vad gäller produktion då 

omställningar till nya produkter skedde, men 30-talet fram tills krigsutbrottet blev mycket gynnsammare. 

Under mellankrigstiden såg Hagfors relativt små investeringar vad gäller järnverket. Under 40-talet så 

påbörjades dock en mycket omfattande ombyggnad av hela järnverkets produktionskedja.24 

Egnahemsrörelsen i Sverige uppstod ungefär vid sekelskiftet 1900. År 1904 inrättade riksdagen den nya 

”egnahemslånefonden”. Från 1905 till 1948 skulle 109 000 lån komma att beviljas. Lånen syftade till att 

stödja mindre välbärgade familjer för att ha råd att köpa antingen bara en bostad eller en bostad kopplad 

till jordbruk. Man ville förhindra flykten från landsbygden.25 Egnahem är en allmän benämning på av 

ägaren själv bebodda småhus och skiljer sig åt från hyres- och bostadsrätter som hyres.26 Från mitten av 

1930-talet när socialdemokraterna kom i regeringsställning strävades det efter att förverkliga det så 

kallade folkhemmet, och under ett par decennier gick Sverige från ett land med en utbredd fattigdom till 

en välfärdsstat. Mellankrigstidens situation var inte bra. Den präglades av hög arbetslöshet, både 

internationellt jämfört som ur ett inrikes perspektiv, låg bostadsstandard och en osäker framtid.27 

Utöver dessa statliga lån kunde Uddeholms AB under slutet av 1920-talet ge stöd åt egnahemsbyggarna 

via premier i form av lån på 1 000 kronor som skrevs av efter fem respektive tio år om mottagaren stod 

kvar i bolagets tjänst. Detta var början på bolagets hjälp till egnahemsverksamheten. Bolagets ledning 

tycks ha en positiv syn på egnahemsverksamheten då det anses vara dels dyrare för bolaget att 

underhålla arbetarbostäder, dels sämre för de boende att leva i dessa. En medvetenhet finns även i att det 

är oerhört olika kostnader för konstruktion av nya bostäder beroende på vilket samhälle dessa ska 

                                                 
24 Jakenberg, Klas-Erik. 1991. s. 338, se även sidorna 286–290. 
25 Edling, Nils. 1996 s. 11. Se även http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/egnahemslån (hämtad 2019-04-06) 
26 Nationalencyklopedin, egnahem. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/egnahem (hämtad 2019-04-06) 
27 Edling, Nils. 1998. se även Jakenberg, Klas-Erik. 1991. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/egnahemslån
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/egnahem
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byggas i. Man är även medveten om att arbetarbostäder byggs allt mindre då egnahemsbyggandet 

blossat upp väldigt mycket. Dock byggs det relativt okontrollerat vad gäller områdessystem och dylikt. 

Konferensen ansåg då att en begränsning av egnahemsbyggarna till särskilda områden för att underlätta 

byggandet av avlopp, gator, belysning m.m. var nödvändig.28  

Under denna konferens diskuteras huruvida bolaget ska stödja egnahemsbyggandet på något vis. En Herr 

Pallin uttrycker positiva känslor för egnahemsbyggandet eftersom han anser att arbetare som får egna, 

trevliga hem, blir även duktigare arbetare.29 1928 uppläts området Hagälven för försäljning av 

egnahemstomter, år 1940 hade 54 egna hem byggs där. Uddeholm hade i syfte att främja 

egnahemsbyggandet erbjudit hos bolaget anställda egnahemsbyggare tillräckliga medel för att dessa 

byggnationer skulle möjliggöras. Bolaget förskotterade då även lånen som statens egnahemslånefond 

eller annat kreditinstitut beviljade, samt lämnade tilläggslån utöver det. 1920-talet blev alltså en viktig 

period för de framtida främjanden av egnahemsbyggandet i Hagfors ifrån Uddeholms AB.  

När Uddeholm bestämde något angående egnahem sköttes frågan i ledningen genom konferenser, 

undersökningar varpå resultatet skrevs ned i PM till ledningen från exempelvis överingenjören, och i 

vissa fall i möten med av arbetarna utsedda personer som lade fram önskemål. Att egnahemsfrågan 

redan under 1920-talet syns genom att flera personer i ledningen under konferenser framför att se anser 

frågan vara viktig och så vidare. En person som gör detta flertalet gånger under konferenserna är den 

ovanstående Herr Pallin. Egnahemsbyggandet som skulle komma att ske under 1930–1945 är således en 

produkt av 1920-talets stimulationsförsök och identifierande av att stöd behövdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Protokoll från konferens den 9 februari å Uddeholm. (Årtal fanns ej, gissningsvis 9 feb 1930.) 
29 Protokoll från konferens den 9 februari å Uddeholm.  
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2. Resultat 

§4 i Reglemente för den av Värmlands Läns hushållningssällskap förmedlade egnahemslånerörelsen 

säger följande: ”Egnahemslån må ej tilldelas annan än svensk medborgare, man eller kvinna, som är 

minst 21 år gammal och känd för sparsamhet, nykterhet och hederlig vandel.”30 

Den 1 juli 1930 hölls en konferens där Uddeholmbolagets understöd åt egnahemsverksamheten bland de 

egna arbetarna diskuterades. Det var vid denna konferens som grunden för bolagets framtida 

understödjande av egnahemsverksamheten lades. Bolagsledningen samtalade om vilken form av 

stöttande av egnahemsverksamheten som vore lämpligast. Tidigare hade understödet förekommit i form 

av premier som i själva verket var lån på 1 000 kronor men som avskrevs efter fem respektive tio år om 

arbetaren kvarstod i bolagets tjänst. Detta var byggt på föreställningen att någon ytterligare hjälp i form 

av lån inte behövdes. Genom insamlade utlåtanden från Bofors, Hofors, Sandviken, Hällefors och 

Fagersta över deras egna system och hjälpformer diskuterades frågan då i ledningen över huruvida man 

skulle sköta detta. Resultatet av konferensen blev att införande av ett premiesystem inte skulle bli av. 

Istället beslutades att tilläggslån, som kom att kallas för ”Lån B”, utöver de allmänna fonderna som 

kallades för ”Lån A”, som i sin tur förmedlades av Värmlands Läns Hushållningssällskap ifrån statens 

egnahemslånefond skulle utlämnas till bolagets arbetare.31 

Under konferensen nämns i enlighet med rådande lånevillkor att sådana tilläggslån borde bara utlämnas 

till bolagets anställda som vore i besittning av erforderliga personliga kvalifikationer, och till säkerhet 

för lånet skulle inteckning tagas i fastigheten.32 Dessa tilläggslån beslutades att få uppgå till högst 2 000 

kronor, i undantagsfall kunde upp till 3 000 kronor beviljas. Man ville dock, vilket också ansågs 

lämpligt, begränsa långivningen till 15 lägenheter per år i Hagfors, Munkfors, Skoghall och Storfors-

Nykroppa. Lånen erlades med fem procent ränta och amorteringen skulle ske inom tio år med minst 25 

kronor i månaden. Avbetalningen skulle börja så fort inflyttning i den färdiga bostaden skett, som skulle 

konstrueras efter godkända ritningar. Under konferensen togs beslutet att dessa tilläggslån nu skulle 

börja utfärdas.33 

I samband med att ovanstående beslut då skulle träda i kraft skapades en instruktion rörande 

egnahemsverksamheten vid bolagets olika verk. Ändamålet för dessa tilläggslån beskrivs vara att främja 

egnahemsbildningen vid bolagets verk.34 Här detaljeras villkoren för bolagets utlämnande av lån. 

Markens läge anpassade tomtpriset, som skulle bekostas minst 15 och max 50 öre per kvadratmeter. Om 

bolaget anordnade vatten- eller avloppsledningar skulle dock minimipriset ökas. Vidare skulle bolaget 

ställa byggnadsmaterial till förfogande till rådande marknadspriser och likvideras per 30 dagar med 1,5 

procent kassarabatt eller per tre månader netto. Dessa beslut var steg mot att främja egnahemsbyggande 

och verkade vara intressanta för låntagarna, 1932 hade 24 personer tecknat egnahemslån hos Uddeholm, 

till en summa av 76 100 kronor.35 

Med tiden uppstod önskemål om vissa angelägenheter från egnahemsverksamheten i Hagfors. Dessa 

diskuterades den 25 maj 1935 i Uddeholm vid en konferens. Egnahemsbyggarna ville ha större 

valfriheter vad gällde plats för byggandet. Vid konferenstillfället var enbart områden Dalkarlstorp 

tillgängligt för utnyttjande, men lämpliga tomtplatser fanns även vid områdena Björnängen och Ängfall. 

Vidare önskades att lånen som utlämnades fick likformiga villkor utan hänsyn till byggnadsplatsen, samt 

                                                 
30 Värmlands Reglemente för den av Värmlands Läns hushållningssällskap förmedlade egnahemslånerörelsen. §4. 
31 Protokoll från konferens å Uddeholm den 1 juli 1930 ang. understöd åt egnahemsverksamheten bland bolagets arbetare, se 

även ovan Värmlands reglemente för egnahemslånerörelsen. 
32 Protokoll från konferens å Uddeholm den 1 juli 1930 ang. understöd åt egnahemsverksamheten bland bolagets arbetare. 
33 Protokoll från konferens å Uddeholm den 1 juli 1930 ang. understöd åt egnahemsverksamheten bland bolagets arbetare.  
34 Instruktion rörande egnahemsverksamheten vid Uddeholms A/B tillhöriga verk. 
35 Uppgift över erhållna egnahemslån och banklån under år 1932. 
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en sänkning av räntesatsen (5%) och förlängning av amorteringstiden från 10 till 15 år. 

Egnahemsbyggarna menade också att byggandet skulle hjälpas om bolaget ville ordna material, cement 

och så vidare till självkostnadspriser. Det framfördes också att arbetarsidan inte ville bosätta sig i det nya 

områden Dalkarlstorp på grund av det längre avståndet till Hagfors.36 

Till svar på detta betonade konferensen att bebyggelsen faktiskt måste koncentreras till lämpliga 

områden på grund av tidigare nämnda kostnader för avlopp, gator och belysning m.m. Ledningen 

nämner också att ett uppsving för egnahemsverksamheten i Storfors skett efter att enfamiljshus börjat 

byggas i större utsträckning och vill därför låta en liten delegation resa dit för att betrakta förhållandena 

där. Vidare skrivs det att en eventuell räntesänkning skulle kunna vara till förmån för låntagarna, samt 

även en sänkning av priset på vissa byggnadsmaterial. Tomtpriserna skulle också kunna justeras för 

vissa personer som tidigare arrenderat jorden samt röjt upp och förfinat den. (Alltså naturaförmåners 

inverkan på prissättningen.)37  

1935 hade Hagfors växt så mycket att länsstyrelsen kallat till ett sammanträde för att få jordägarnas och 

befolkningens åsikt om ett införande av municipalsamhälle i Hagfors. Ett PM skrevs då från Uddeholm 

angående bolagets lednings åsikt om detta.  

Då Uddeholmsbolaget är ägare till ca. 95 % av all jord inom samhället, innehavare av praktiskt taget all 

industri i orten samt arbetsgivare för minst 98 % av orten befolkning, torde bolaget rättvisligen kunna göra 

anspråk på, att dess mening i hithörande frågor tillmätes ett visst vitsord. Det torde säga sig självt, där ett 

företag äger ett så dominerande inflytande, icke föreligger samma behov av en särskild kommunal 

förvaltningsorganisation för att få vissa allmänna intressen tillgodosedda, som det kan vara på en plats med 

flera särartade intressen. Som jordägare har ju företaget möjlighet att självt gå i författning om de åtgärder, 

som genom municipalsamhällesformen skulle möjliggöras. Å andra sidan torde en dylik 

samhällsorganisation icke kunna tillfredsställande fungera, med mindre än att en intim samverkan med 

företaget upprätthållas.38 

Utifrån tolkningen av detta kan då tyckas, att ledningen alltså anser att inom ett samhälle där ett företag 

äger ett sådant dominerande inflytande så finns inte samma behov av en särskild kommunalorganisation 

för att tillfredsställa allmänna behov, då företaget redan kan ordna dessa. Vidare menar man att en sådan 

organisation inte kan fungera utan samarbete med företaget. Dessutom tycks municipalsamhällesformen 

vara kostnadsdragande för sådant som företaget redan kan ordna, inklusive sjukvård och brandväsende. 

Att man ska behöva få en särskild byggnadsordning motsätter sig bolaget bestämt då man anser att 

länsarkitektens anvisningar redan har följts vid byggandet, samt att svårigheter för industriverksamheten 

skulle uppkomma. Om en sådan reglering av byggandet skulle bli ofrånkomlig vill företaget inte sätta 

sig emot eventuella ”utomplansbestämmelser” för områden som redan är avsedda för fortsätt 

bebyggelse.39 

Här nämns även vilka bostadsområden som är under uppbyggnad. Vid skrivande stund, 1935, hade 

Björkliden och Dalen slutförts, samt bostadslägenheter i Sättra och Gärdet för både tjänstemän och 

arbetare. Planerad framtida bebyggelse i Dalkarlstorp40, Björnängen och Stjärnsnäset i samråd med 

avstyckningsplaner och länsarkitektens upprättade förslag till byggnadsplacering och kvartersindelning. 

Ledningen menar då att någon särskild byggnadsordning inte behövs eftersom ”All byggnadsverksamhet 

                                                 
36 Protokoll hållet vid konferens den 25 maj 1935 ang. egnahemsverksamheten i Hagfors. 
37 Protokoll hållet vid konferens den 25 maj 1935 ang. egnahemsverksamheten i Hagfors. 
38 P.M. ang. Hagfors brukssamhälle. 1935.  
39 P.M. ang. Hagfors brukssamhälle. 1935. 
40 Se bilaga 1 för ritningar och kostnadsförslag över det planerade området Dalkarlstorp-Rysktorp med karta och vägar. 

Mellan 1930 och 1938 kom ett 40-tal egna hem att byggas här. 



 9 

är sålunda för framtiden underkastad effektiv kontroll.”41 En övergång till municipalsamhälle anses av 

företaget endast orsaka kostnader utan att man tjänar något på det.  

Redan 1936 hade fler frågor och önskemål uppstått angående egnahemsverksamheten i Hagfors. Vid ett 

sammanträde i Uddeholm den 27 mars 1936 diskuterades dessa. Kommitterade önskade fler områden för 

byggande än endast Dalkarlstorp. Området Björnängen är ett önskemål tack vare sitt vackra, centrala 

läge och beräknades att snabbt bli fulltecknat vid upplåtelse. Nackdelen med Björnängen beskrivs dock 

vara den dyra avloppsledning som måste byggas. Enligt en Ingenjör Nilsson i ett preliminärt förslag 

upprättat 1935 uppgår kostnaden för denna till 54 000 kronor. Utöver det tillkommer gemensamma 

kostnader för Björkliden med 15 000 kronor. Ett nytt kostnadsförslag håller dock på att upprättas. Ett 

annat område är Ängfallheden, vilket diskuterades med skruvfabrikens arbetare huruvida detta borde 

byggas. Man anser det dock osäkert om skruvfabriken kommer att förse sina arbetare med någon 

ekonomisk hjälp med byggande av egna hem.42 

Disponenten framhöll att man bör låta byggnadsverksamheten fortgå på flera platser samtidigt, men att 

samtidigt ha i åtanke att koncentrera den till hänsyn för gator, avlopp, belysning m.m. Under 

sammanträdet bestäms att man i maj ska sammanträda på plats i Hagfors för att ta del av de olika 

områdenas utseende. Vid detta sammanträde skrivs det att det vore lämpligt att ha Ingenjör Nilsson 

närvarande. Kommitterade anhöll också om att bolaget skulle erhålla byggnadsmaterial till 

självkostnadspris då man ansåg priserna för höga.43 

Tabell 1: Uddeholms debiterade priser på virke år 1936: 

Ohyvlat till vanliga Hyvlat och torrt till 

vanliga 

Ohyvlat till 

egnahemsbyggare 

Hyvlat till 

egnahemsbyggare 

1.50:- per kubikfot 2.00:- per kubikfot 1.30:- per kubikfot 1.60:- per kubikfot 

  Torrt virke redo för 

snickerier till 

egnahemsbyggare → 

 

2.00:- per kubikfot 

  Källa: Sammanträde i Uddeholm den 27 mars 1936 betr. egnahemsområde i Hagfors. 

Kommitterade ansåg även att priset på grus var för högt. Egnahemsbyggarna fick betala Kr. 3:50 per 

kubikmeter. Med detta sagt anhölls att Överingenjör Nygren skulle undersöka byggnadsmaterialens 

kostnader och återkommer med förslag. Tomtpriserna skulle även diskuteras av disponenten. Man 

bestämmer även att fler änkhus ska byggas.44 

Den 8 maj 1936 hölls det tidigare planerade sammanträdet. Vid konferensen så meddelade disponent 

Troili att bolagets anställda egnahemsägare skulle få köpa grus till ett nedsatt pris, 3 kronor per 

kubikmeter. Vad gällde det önskade billigare virket så meddelas att om ett nedsatt pris skulle beviljas så 

kommer berörda inte att kunna välja de bästa plankorna. Vidare meddelade disponenten att granulerad 

slagg till husbyggnadsändamål kunde i den grad järnverket kunde avvara den finnas att hämta 

kostnadsfritt på söndagarna. Den tidigare nämnda avloppsledningens kostnadsförslag i Björnängen 

skulle också bli föremål för revidering.45  

Det tidigare önskemålet om räntesänkning skulle komma att bli beviljat och träda i kraft 1937. 

Räntesänkningen blev från fem till fyra procent. Under 1937 så sammanträdde ledningen till möte 

                                                 
41 P.M. ang. Hagfors brukssamhälle. 1935. 
42 Sammanträde i Uddeholm den 27 mars 1936 betr. egnahemsområde i Hagfors. 
43 Vad som menas med ”torrt virke redo för snickerier” är oklart, det kan röra sig om finare virke. Källa: Sammanträdet 1936. 
44 Sammanträde i Uddeholm den 27 mars 1936 betr. egnahemsområde i Hagfors. 
45 Protokoll hållet vid konferens i Hagfors den 8 maj 1936.  
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eftersom den blivna trångboddheten i Hagfors behövde diskuteras. Trångboddheten hade tillkommit 

efter en stor tilldragning av arbetare. Denna trångboddhet gav anledning till bekymmer samtidigt som 

byggnadskostnaderna från 1930 till 1937 hade stigit med hela 30%.46   

Tabell 2: Trångboddheten i Hagfors 1937: 

3 personer per lgh 4 personer per lgh 5 personer per lgh 6 personer per lgh 

139 fall 10 fall 3 fall 1 fall 
   Källa: Protokoll ang. egnahemsverksamheten. 1937. 

Eftersom den koncentrerade egnahemsbebyggelsen tagit rejäl fart under 1930-talet så insåg Uddeholm 

1938 att behovet att göra bebyggelsen tidsenlig var, som man uttryckt i protokollet, ”självklart”.47 Detta 

innebar att ytterbelysning, gat- och väghållning samt uppsamling av avfall behövde ordnas med. Att 

sådant inte ordnats med tidigare beror enligt ledningen på att bebyggelsen gått mycket hastigt fram. 

Möjligtvis kan detta också bero på att egnahemsbyggarna förväntat sig att bolaget, som sålt tomten, 

skulle efter att kvarteret byggts träda in och ta hand om och bekosta detta menar ledningen. Eftersom 

bolaget sålt dessa tomter till egnahemsbyggare har bolagets rättigheter och förpliktelser på detta område 

upphört. Att man fortfarande bevakar bebyggelsen genom bestämmelser i kontrakten för tomterna är en 

uppgift som man åtagit sig för att se till samhällets bästa och för att främja ändamålsenligheten hos 

bebyggelsen. Dock var inte äganderätten betydelselös, därför hade bolaget kvar vissa ansvarspunkter så 

länge vägarna mellan tomterna kvarstod i Uddeholms ägo, även om tomtköparen i kontrakten bundits till 

att sköta vägunderhållet vid sin tomt hade bolaget kvar bestämmanderätt vid till exempel nedgrävning av 

vissa ledningar.48 

För att tomtägarna skulle kunna känna sig ha full besittning över sin tomt så diskuterades olika 

tillvägagångssätt. Att det var ordnat på detta vis kunde bli en nackdel för tomtägaren vid exempelvis 

gränsjusteringar. Ekonomiska tvister skulle kunna uppstå med bolaget trots att man i praktiken avhänt 

sig tomten. Uddeholm ansåg det lämpligt att tomtägarna skulle få överta all äganderätt till tomtgatorna, 

eftersom dessa inte var värda något för bolaget menar man att tomtägarna ska få överta dessa utan någon 

kostnad. Vidare ger ledningen förslag, riktat till tomtägarna, om att dessa ska ingå i ekonomiska 

föreningar för att gemensamt sköta gatorna inom ett egnahemsområde eller flera.49 

För att stimulera tilltron till och glädjen av det egna hemmet bör bolaget befrämja trevnaden inom 

egnahemsområdena utan att avtrubba äganderättsägarnas egna skyldigheter och ansvar. Detta synes 

lämpligast kunna ske genom att bolaget såsom rådgivande söker sammanföra egnahemsägarna i ekonomiska 

föreningar av nyss anfört slag, vilka föreningar skulle uppträda som juridisk part då det gäller att i gemensam 

räkning ordna såväl avlopp som ytterbelysning och renhållning inom ett egnahemsområde eller flera 

sådana.50 

En sådan förening skulle kunna förhandla med bolaget om entreprenad för utförande av avlopp, 

belysning, renhållning och så vidare, samt eventuell årsentreprenad för tillförsel av vatten och energi, 

menar Uddeholm. Man betonar också i dokumentet att man ej anser att en enskild tomtägare kan ha råd 

att ta hand om allt detta ensam, samt inte vill ordna detta eftersom grannen då skulle få nytta av sådant 

som den enskilde tomtägaren då ordnat. Detta menar man kan undvikas genom ekonomiska föreningar. 

Bolaget sa sig villiga att erbjuda reducerade priser på sådana entreprenader för egnahemsarbetarna. 

Dessutom diskuteras åter igen frågan om införande av municipalsamhälle. Vid införande av 

                                                 
46 Protokoll ang. egnahemsverksamheten. 1937. 
47 Några synpunkter på egnahemsområdenas anordnande med ljus, väghållning och renhållning. 1938. 
48 Några synpunkter på egnahemsområdenas anordnande med ljus, väghållning och renhållning. 1938. 
49 Några synpunkter på egnahemsområdenas anordnande med ljus, väghållning och renhållning. 1938. 
50 Några synpunkter på egnahemsområdenas anordnande med ljus, väghållning och renhållning. 1938. 
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municipalsamhälle skulle ovan diskuterade frågor ordnas, men ledningen poängterar att det inte är säkert 

att det skulle bli billigare för skattebetalaren eftersom massor av andra kostnader då tillkommer genom 

införandet av nytt brandförsvar, hälsovård, byggnadsföreskrifter och så vidare. I dokumentet uttrycks det 

att man vill att ett ”energiskt arbete” ska påbörjas för att övertyga invånarna i egnahemsområdena att 

försöka skapa sådana ekonomiska föreningar för att ordna ovan nämnda problem.51 

1939 hade frågan om väghållning, belysning och så vidare tagits upp igen, och Uddeholm presenterade 

här ett kontrakt som sade att vägbyggandet skulle skötas av bolaget men underhållas av tomtägarna.52 

Ytterbelysningen skulle bekostas av bolaget men tomtägaren skulle betala 12 kronor per år och tomt för 

underhållet. Det är dock oklart om detta förslag någonsin gick igenom och blev verklighet eftersom man 

nämner att kontraktet är klart för användning endast om alla tomtägare går med på det. Några vidare 

diskussioner kring detta verkar inte ha återkommit.53  

För att vidare stötta egnahemsverksamheten så bildade man år 1938 ”Norra Råda Bostadsbyggnads AB” 

som ett samarbete mellan Norra Råda kommun och Uddeholms AB. Det bildade bolaget tillsattes ett 

aktiekapital på 90 000 kronor, av vilka 50 000 kronor kom från Uddeholm, och resterande 40 000 från 

Norra Råda kommun. Vidare så ställde Uddeholm Stjärnsnäsområdet till egnahemsbyggandets 

förfogande. Finansieringen ordnades genom att egnahemsbyggaren själv bidrog med 14% av kostnaden, 

erhöll ett fast inteckningslån på 60% från banken, samt ett amorteringslån från bostadsbolaget på 26%.54  

1938 togs instruktionen rörande egnahemsverksamheten vid Uddeholms tillhöriga verk upp igen. Den 

utfärdade instruktionen hade satt lånegränsen till 2 000 kronor, eller 3 000 vid undantagsfall. Eftersom 

man 1938 utlämnade lånen till högre belopp än så, anser disponenten att gränsen skulle höjas till 6 000 

kronor, eller 8 000 vid undantagsfall. Detta utfärdades den 21 december 1938. Detta skulle emellertid 

inte ens hålla i sig ett år. 1939 bröt andra världskriget ut och Uddeholm ansåg det nödvändigt att ändra 

lånen igen eftersom byggnadskostnaderna stegrade, räntenivån steg och den för framtiden osäkra 

arbetskraftstillgången påtvingade viss återhållsamhet. Man beslutade då att ansökningar om 

egnahemslån inte längre fick beviljas av annan än disponentkontoret efter yttrande från respektive 

avdelningschef, som endast skulle vidarebefordra väl motiverade ansökningar. De personer som sökte 

lån skulle bli informerade om den återhållsamhet som nu gällde. Gränsen för lånen omarbetades nu igen, 

denna gång genom att förskottslånen nu enbart skulle utlämnas efter garanti från bank eller 

egnahemsnämnden senare tar över lånet, och tilläggslånen (Lån B), får gränsen justerad till högst 2 000 

kronor, upp till 6 000 kronor.55  

1940 gjorde Uddeholm en undersökning för att kartlägga hur bostadssituationen samt 

kostnadsutvecklingen ligger till. Man identifierar då att den totala byggnadskostnaden från början av 

1939 till den 28 januari 1940 stigit med 15%. De höga byggnadskostnaderna visade sig påverka 

egnahemsbyggandet i sättet att byggnationerna minskade, till exempel under 1939 tillkom inga nya egna 

hem i Dalkarlstorpområdet. Antalet arbetare hade även i betydande utsträckning ökat i Hagfors sedan 

1928. Då hade järnverket 793 och skruvfabriken hade 352 arbetare, alltså 1145 arbetare tillsammans. 

Den 28 januari 1940 hade järnverket 1352 arbetare och skruvfabriken hade 300, alltså 1652 arbetare 

tillsammans. Av dessa 1352 järnverksarbetare bodde 874st (64.7%) i bolagets hus, 333st (24.6%) i egna 

hem, och 145st (10.7%) hyrde av enskilda. 

                                                 
51 Några synpunkter på egnahemsområdenas anordnande med ljus, väghållning och renhållning. 1938.  
52 Om grunderna för kostnadernas bestridande vid anläggning av vägar, ytterbelysningar m.m. inom egnahemsområdena vid 

UB:s brukssamhällen. 1939. 
53 Meddelande till bruksförvaltningarna. 1939.  
54 P.M. Rörande bostadsförhållandena i Hagfors. 1940. 
55 Betr. egnahemslån. 1939.  
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Tabell 3: Antalet personer i lägenheter om 1 rum med kök i Hagfors 1940.  

1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6 personer Medeltal 

39st 79st  94st 19st 2st 1st 2.44 per lgh. 
Källa: P.M. Rörande bostadsförhållandena i Hagfors. 1940. 

Tabell 4: Antalet personer i lägenheter om 1 rum och kök i Hagfors 1940.  

1 

person 

2 

personer 

3 

personer 

4 

personer 

5 

personer 

6 

personer 

7 

personer 

8 resp. 

9personer 

Medeltal 

0st 54st 120st 115st 81st 17st 3st 1st 3.8 per lgh 
    Källa: P.M. Rörande bostadsförhållandena i Hagfors. 1940.  

Uddeholm var fullt medvetna om hur illa denna trångboddhet var och man beslutade då tillsätta en 

undersökning för hur man på bästa vis skulle kunna stötta egnahemsbyggandet, då i syfte att motverka 

trångboddheten. Eftersom byggnadskostnaderna ökat med 15% fruktar man att egnahemsbyggandet 

kommer att upphöra om inte man tillsätter hjälp. Denna hjälp skulle komma i form av kraftiga 

subventioner. Dessa kom att kallas för ”Lån C”. 

Då det ur såväl sociala som hälsovårdssynpunkter är synnerligen önskvärt att minska trångboddheten och 

erfarenheten visar, att egnahemsverksamheten är en utomordentlig hävstång för att skaffa en prima 

arbetarstam, får jag föreslå, att följande villkor för subventionering av egnahemsverksamheten tillsvidare få 

gälla.56 

Till järnverkets anställda (och de arbetare som bodde i bolagets lägenheter) lämnades nu från 1942 helt 

räntefria lån som etappvis skulle avskrivas under 5 år om låntagaren kvarstod som anställd hos bolaget. 

(1/10 varje år enligt ett PM från 194557) Subventionsbeloppet blev för ett enfamiljshus 2 000 kronor, ett 

tvåfamiljshus (2 plan med två rum och kök på varje våning) 2 500 kronor. Här hade man alltså, 1940, 

gjort om stödjandet igen, trots önskan om sparsamhet som gjordes 1940. Men en viss sparsamheten kom 

att sitta kvar även här, eftersom man begränsade totalsumman för utlämnade subventionslån för 

järnverken till 75 000 kronor.58 Dessa subventionslån kom att fortsätta bli utlämnade under 40-talet och 

blev allt fler i antal mot krigets slut och under efterkrigstiden. 1943 planerades byggandet av cirka 75 

egna hem.59 Subventionen till dessa skulle som tidigare vara 2 500 kronor. 28 subventionslån lämnades 

ut under 1943. Samma år beviljade också styrelsen ett anslag på 610 000 kronor för utbyggnaden av 

Hagfors kraftstation.60  

Tabell 5: Antal beviljade subventionslån i Hagfors perioden 1942-1945: 

1942 1943 1944 1945 

3st 28st 17st 24st 
 Källa: Till styrelseprotokollet 1943 bifogade dokument för antal utlämnade lån åren 1942–1948. 

Nils Danielsen (1889–1978) efterträdde Einar Troili och var Uddeholms VD åren 1943–1956. Han hade 

ett riktigt bostadssocialt engagemang. Danielsen tillställde år 1943 bolagets styrelse ett program för en 

modernisering av bolagets bostadsbestånd, som antogs 1944. Detta program innefattade större delen av 

Uddeholms verksamheter. Man skulle bygga om och rusta upp bostadsbeståndet, bygga nya bostäder för 

                                                 
56 P.M. Förslag till stödjandet av egnahemsbyggandet vid järnverken. 1940. 
57 P.M. ang. UHB:s egnahemspolitik. 1945. 
58 P.M. Förslag om stödjandet av egnahemsbyggande vid järnverken. 1940.  
59 Utdrag ur protokoll vid Uddeholms Aktiebolags styrelseprotokoll under år 1943.  
60 P.M. Angående utbyggnad av Hagfors kraftstation. 1943. 
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försäljning till bolagets arbetare, utföra vägbyggnationer och ge stöd till kommunerna för ledningar och 

avlopp. Denna betydande handlingsplan skulle dra stora kostnader under flera år.”61 

År 1945 började diskussioner kring subventionsbeloppet att föras i ledningen. Önskemål om höjning av 

subventionsbeloppet från 2 500 kronor till ”avsevärt högre belopp” behandlas. Beloppet anses vara för 

lågt eftersom de verkliga kostnaderna inte överensstämmer med subventionsbeloppet 2 500 kronor. I en 

utredning kom man fram till att bolagets kostnad för de egnahem som byggdes under 1944, bestående av 

2 rum och kök, plus vindsrum och exklusive tomt kostade cirka 20 000 kronor. Dessa såldes för 16 150 

kronor, innebärande subvention av 3 850 kronor. Sedan tillkommer det vanliga subventionslånet (Lån C) 

på 2 500 kronor. Alltså var den totala subventionen ungefär 6 350 kronor. En höjning av detta till 5 000 

kronor ifrån 2 500 önskar man börja gälla från 1 januari 1946. Vad gäller försäljningspriset så gick man 

som nämn ovan med 3 850 kronor förlust år 1944 och man vill hålla densamma förlusten år 1945. 

Genom ökade subventioner försöker Uddeholm stimulera till ökad bebyggelse i egnahemsägarnas eget 

styre.62  

Uddeholms form av stöd till bolagets arbetare för egnahemsbyggande bestod nu, 1945, av rabatterade 

tomtpriser, hjälp med alla handlingars upprättande för inteckning med mera, utlämnade av tre lån (A-lån, 

B-lån och C-lån). De egnahem som byggts i bolagets egen regi har även sålts till arbetarna för ”betydligt 

rabatterade priser”.63 Dessa ”arbetare-egnahem” som byggs av bolaget är på 55 kvadratmeter och säljs 

till arbetarna till ett rabatterat pris som skiljer sig beroende på ort mellan 6 000 och 3 500 kronor. Till 

egnahemsbyggare och köpare lämnas även lån á 2 500 kronor utan återbetalningsskyldighet förutsatt att 

låntagaren kvarstår i 10 år som anställd hos Uddeholm. De subventioneringar som Uddeholm bistod 

arbetarna med för sina egnahemsbyggen var kraftiga men nödvändiga då arbetarna inte själva hade råd 

att bekosta byggandet av dessa.64  

Ett P.M. skrevs från Uddeholms ledning angående att staten skulle gå in med bidrag till vissa delar för 

elektrifiering av landsbygden. Eftersom man nu fastställt riktlinjerna för den egna egnahemspolitiken 

ansåg man att samarbete med kommunen kring detta nu behövde inrättas.65 I januari 1945 utgavs det 

första numret av personaltidningen ”Vi Uddeholmare”. I detta nummer verkar man mycket medvetna om 

att Tyskland kommer förlora kriget. ”Planeringen för Uddeholms Exportoffensiv, när världshaven åter 

öppnas för fredlig handel, har påkallat en förstärkning av bolagets informations- och 

reklamavdelning.”66 Denna positiva framtidssyn är tydlig men begränsad. Det är inte bara Hagfors 

samhälle som expanderas 1945 utan även järnverket. En skrivelse om kraftverksuppgraderingen som 

diskuterades 1943 visar att den gick som planerat.67 I Nr. 3 1945 skriver Nils Danielsen att det för 

närvarande är dyrt att bygga, samt är låga födelsetal i Hagfors. En ”flykt från landsbygden till tätorterna 

och städerna” menar Danielsen är igång. Vidare poängterar Danielsen att Uddeholm ser bostadsfrågan 

som viktig. Danielsen anser att ett bra hem är viktiga förutsättningar för ett riktigt uppbyggt samhälle. 

Bostaden är familjens samlingsplats, där en mycket stor del av livet skall framlevas. Sker detta under tråkiga 

bostadsförhållanden, uppstår lätt gnat och osämja, och hemlivet kan ej utveckla sig. Vi, som leva på kristen 

grund, se i familjen en av bärarna av de etiska värdena hos vårt folk. Därför vilja vi göra, vad vi kunna för att 

befrämja en riktig utveckling i dessa syften.68 

                                                 
61 P.M. ang. UHBs egnahemspolitik. 1945. För bekräftelse och vidare läsning om programmet, se: Vikström, Eva, s.86. 
62 P.M. ang. UHBs egnahemspolitik. 1945. 
63 P.M. ang. UHBs egnahemspolitik. 1945. 
64 P.M. ang. Uddeholms egnahemspolitik. 1945. Och även Vi Uddeholmare. Nr. 3. 1945.  
65 P.M. betr. statsbidrag till landsbygdens elektrifiering. (Okänt årtal, låg intill P.M. ang egnahemspolitiken fr. 1945.) 
66 Ur Vi Uddeholmare. Nr. 1. 1945.  
67 Ur Vi Uddeholmare. Nr. 3. 1945. 
68 Ur Vi Uddeholmare. Nr. 3. 1945. 
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3. Analys och diskussion 

Uddeholms stöttande av egnahemsverksamheten kan idag ses som en vital del av Hagfors existens. 

Dagens Hagfors existerar nästan enbart tack vare järnverket och Uddeholms engagemang i samhället 

samt de enorma mängder jobb som förses. Att satsningar gjordes från Uddeholms håll på egnahem, 

bostäder och andra samhällsviktiga funktioner, till exempel avlopp, vägar, belysning m.m., var 

avgörande för både arbetarna och företagets existens och expansion på orten. De egna arbetarna bör 

rimligtvis ha uppskattat dessa satsningar då de förbättrade deras bostadsförhållanden tack vare att 

arbetarna kunde erhålla mycket förmånliga egnahemslån från Uddeholm.  

Om järnverket inte skulle ha överlevt till idag, eller ens under uppsatsens berörda period, så skulle 

sannolikt Hagfors knappt vara kvar. Uddeholms egnahemslån kan ha varit mycket avgörande för såväl 

bolaget själva som för orten. Egnahemslånen kan ses som stimulationsförsök som föll väl ut eftersom 

Hagfors expanderade tack vare dessa. De egnahemsområden som uppkom tack vare de förmånliga 

lånen, som idag är bebodda bostadsområden. De egnahemsområden som diskuteras i företagets material, 

till exempel Dalkarlstorp eller Björkliden är idag villaområden i Hagfors. Om Uddeholms A-, B- och C-

lån inte varit så förmånliga för arbetarna, kanske dessa områden aldrig ens tecknats upp för försäljning 

och därmed inte funnits idag.  

Enligt Jakenbergs forskning såg järnverket i Hagfors som nämnt tidigare en fördelaktig period under 

1930-talet fram tills krigsutbrottet, och under 1940-talet så påbörjades en mycket omfattande 

ombyggnad järnverksproduktionen.69 Att järnverket såg denna gynnsamma period kan även bevisas 

genom dokumenten angående trångboddheten efter att 1930-talet såg en stor tilldragning av arbetare till 

Hagfors. Jakenberg nämner också att järnverket såg relativt små investeringar under mellankrigstiden, 

ändå lämnar man ut egnahemslån och försöker hela tiden främja egnahemsverksamheten. Det verkar 

emellertid som att Jakenberg syftar på själva industrin i Uddeholm, det skulle kunna vara en anledning 

till de ökande byggnads och materialkostnader som 1930–1940-talen såg. Dock är det mer sannolikt att 

inflation tillsammans med kriget och export- och importbegränsningar stod för dessa ökade kostnader.70 

Edling och Isacson nämner de gamla bruksidealen och ideologin bakom egnahemsrörelsen. Arbetarna 

hade tidigare flyttat runt och tagit jobb där sådana fanns, för att senare flytta på sig. Dessa förflyttningar 

kom som nämnt tidigare att förändras under 1930-talet då ekonomiska uppgångar tvingade fram allt 

stabilare arbetsförhållanden.71 Industriernas drift och produktion effektiviserades och trogna, stationära 

arbetare som var insatta i sina uppgifter och produktionen samt inte flyttade när de kände för det, 

krävdes nu istället.72 Med nationalismen och egnahemsrörelsen började det nya hemidealet spridas i 

Sverige. Även så till Hagfors, eftersom bolaget skriver själva i flera av sina konferenser och P.M. att 

egnahemsrörelsen i Hagfors även den uppstod vid sekelskiftet till 1900-talet. Jakenberg skriver att 

Hagfors järnverk såg mycket större investeringar under 1940-talet, till exempel kraftstationens 

utbyggnad 1943. En stor tilldragning av arbetare har alltså skett, egnahemsbyggandet tog rejäl fart under 

1930–1940-talen, och detta visar att vad den tidigare forskningen nämner faktiskt inte var ett särskilt 

fenomen i Hagfors.  

De investeringar och förändringar som gjordes i järnverket i Hagfors krävde sannolikt också de en mer 

stationär arbetarstyrka. Uddeholms stimulansförsök och stöd till egnahem sammanvävde alltså detta 

genom att man band arbetskraften till fördelaktiga lån så länge de kvarstod i bolagets tjänst. Man 

tvingade alltså kvar arbetarna, som den tidigare forskningen visar behövdes eftersom produktionen nu 

                                                 
69 Jakenberg, Klas-Erik. 1991. s. 338, se även sidorna 286–290. 
70 Jakenberg, Klas-Erik. 1991. s. 338, se även sidorna 286–290. 
71 Isacson, Maths. 2007. s. 195.  
72 Isacson, Maths. 2007. s. 198–199 
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krävde stationär och insatt arbetskraft. Isacson skriver att efterfrågan på arbetskraft steg, och det var 

vanligt att industrierna i Sverige hade svårt att kunna fylla bristen av arbetare trots stigande löner.73 Om 

Uddeholm tänkte att man skulle hålla kvar arbetskraften genom stimulansförsök och lån som låste 

arbetarna framkommer ej i deras egna dokument, utan är något som enligt mig troligen gjordes utan 

dokumentation.  

Precis som Nils Danielsen nämner i personaltidningen ”Vi Uddeholmare”, så förekommer en stor 

arbetskraftsinvandring från jordbruken till industrierna. Detta nämns även av Isacson, han menar att 

arbetskraftsinvandringen kom till stor del från Norrland och andra platser i Sverige där tusentals 

småbruk lades ned, men även från utomlands. 74 Att småbruken lades ned verkar inte vara något unikt för 

Uddeholm eller olikt från resten av Sverige, eftersom Jakenberg menar att Hagfors järnverk är resultatet 

av de omkringliggande småbrukens avvecklande och koncentrerandet av dessa till en större industri.75 

Även om de arbetskraftsinvandringar som Isacson beskriver skedde under första hälften av 1900-talet, 

verkar något liknande ske i Hagfors eftersom det flera gånger nämns att stora tilldragningar av arbetare 

sker under både 1930 och 1940-talen.  

3.1 Vilka förutsättningar för ekonomiskt stöd formulerades och vilka möjligheter fanns för 

låntagarna att påverka detta?  

Sammanfattningsvis skedde under perioden 1930 till 1945 en rad konkreta aktioner från bolagets håll 

som skildrats i resultatet. Dessa handlingar tillsammans med en viss påverkan från arbetarnas sida 

utvecklade Hagfors egnahemsbyggares möjligheter, önskningar och bostadsförhållanden. Innan 1930 

hade Uddeholm inte lämnat några lån, stödet kom istället i form av premier. Efter att Uddeholm börjat 

med att hjälpa till att förskottera det allmänna (från statens egnahemslånefond till exempel) så kallade 

”Lån A” beslutade man 1930 att ett tilläggslån utöver lån A skulle tillkomma. Tilläggslånet kom att bli 

kallat ”Lån B”. Efter att trångboddheten i Hagfors ökat, och byggnadskostnaderna gjort detsamma så 

beslutade man i syfte att främja egnahemsverksamheten att tillsätta subventioner för att arbetarna skulle 

ha råd med egna hem. Dessa kom att bli kända som ”Lån C”.  

För att en lånsökare då skulle beviljas ett lån sattes en del stränga regler kring kriterier på låntagaren. §4 

i Reglemente för den av Värmlands Läns hushållningssällskap förmedlade egnahemslånerörelsen säger: 

”Egnahemslån må ej tilldelas annan än svensk medborgare, man eller kvinna, som är minst 21 år 

gammal och känd för sparsamhet, nykterhet och hederlig vandel.”76 Viktigt att notera är att Uddeholms 

hjälp till egnahemsrörelsen var för de egna arbetarna, samt att säkerheten för lånet togs genom 

inteckning i fastigheten. Låntagarnas möjligheter att påverka ändringar i kraven (§4) för att beviljas lån 

verkar ha varit obefintliga. Däremot skulle det troligen vara möjligt för vissa att påverka beviljandet om 

de hade kontakter, bra referenser och dylikt. Detta är dock inget som är säkert. Vad låntagarna kunde 

påverka däremot var lånens utformande. Vid flera tillfällen går man ihop och begär lägre ränta, ändrade 

amorteringskrav och så vidare. Hur ofta dessa önskemål ändrades, i vilken omfattning det var och om 

låntagarna var helt nöjda med Uddeholms ändringar är oklart.  

Något som dock är klart är att bolaget identifierade att ändringar i lånens utformande var nödvändigt. 

Till exempel när ledningen beslutar att lägga till subventionslånet (Lån C) eftersom de upptäcker att 

arbetarna faktiskt inte har råd att köpa de egna hem som byggs i bolagets regi. Huruvida detta 

uppskattades från arbetarnas sida är inte helt säkert, men tyckas kan att lånen bör ha varit uppskattade 

eftersom de var räntefria och avskrevs efter ett visst, ibland olika, antal år. Fördelarna var många för 

                                                 
73 Isacson, Maths. 2007. s. 200. 
74 Isacson, Maths. 2007. s. 200–201. 
75 Jakenberg, Klas-Erik. 1991. Inledningen och bakgrund.  
76 Värmlands Reglemente för den av Värmlands Läns hushållningssällskap förmedlade egnahemslånerörelsen. §4. 
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låntagarna, och blev fler eftersom tidens gång skulle visa sig förbättra (för låntagaren) lånens 

utformande vad gäller ränta och så vidare. Likväl som det fanns fördelar fanns också nackdelar. 

Låntagaren hade alla dessa fördelar så länge de kvarstod i bolagets tjänst. Därmed kunde Uddeholm 

”låsa” sin arbetskraft till sig och på så vis få en viss säkerhet att arbetarna ej skulle lämna för annat 

arbete. Att kalla Uddeholms stöttande av arbetarnas möjligheter för egna hem skulle därför kunna 

formuleras som ett samarbete mellan arbetare och arbetsgivare i den mån att Uddeholm till viss del 

faktiskt verkade lyssna och ta till sig av de formulerade önskemål som uppkom vid konferenser under 

främst 1930-talet.  

Vad betraktar egnahemsområdenas uppförandeplats hade arbetarna en del möjligheter att påverka. 

Däremot så var Uddeholmsbolaget tvungna att vara med och bromsa eftersom hänsyn till avlopp, gator 

och belysning m.m. behövde tas. Hagfors är än idag präglat av den samhällsbyggnation som bedrevs 

under Uddeholms ägo under perioden. Uddeholm tog ett mycket stort socialt ansvar fram till 

municipalsamhällesbildningen 1939, då kommunen egentligen ska överta det mesta ansvaret. Men 

bolaget testade sig fram vad gäller stödets utseende och anpassade sig till hänsyn för omvärldens 

händelser. Man testade egnahemsområden, lånebelopp, räntor och så vidare, varefter de fick ändras om 

så krävdes. Exempelvis när bolaget beslöt sig för att höja lånebeloppen 1938, men fick snabbt anpassa 

sig till återhållsamhet vid krigsutbrottet 1939 eftersom ledningen förmodligen såg att det skulle bli en 

svår tid framöver. 

Tyckas kan då att Uddeholm redan 1938 borde varit mer i framkant med att förutse den kommande svåra 

tiden, men hur medvetna man verkligen var om ett stundande krig framkommer inte i de dokument som 

berör egnahem eller dylikt. Någonting som verkar ha främjat den bostadssociala utvecklingen i Hagfors 

under 1940-talet var Uddeholms VD från 1943, Nils Danielsen. Danielsen var personligen engagerad i 

sådana frågor vilket framkommer i både skrifter i personaltidningen, samt i de konferenser och andra 

texter som skrevs under hans tid vid posten. Han ansåg som skrivet tidigare att vikten av ett bra hem var 

mycket signifikant för att få behålla arbetskraften. Man satsar en hel del på utveckling genom 

investeringar. Ett bra exempel på detta är Danielsens program som sjösattes 1944, och även om 

programmet skulle dra stora kostnader bör det betraktas som en framtidsinvestering. 

3.2 Hur såg relationen ut mellan Uddeholms AB och kommunen kring Hagfors 

egnahemsbyggande och stödjandet av expansionen ur företagets perspektiv? 

Samarbetet med kommunen gjordes i form av gemensamma satsningar på till exempel bostadsbolaget 

Norra Råda Bostadsbyggnads AB. Här satte både kommunen och företaget in pengar i en satsning. Vad 

Norra Råda Bostadsbyggnads AB faktiskt byggde och hur det gick för dem har inte undersökts utan kan 

eventuellt vara ämne för en annan uppsats. Möjligen så kan det vara så att något liknande de egnahem 

som Uddeholm byggde i egen regi, och sedan sålde, gjordes av byggnadsbolaget. Anledningen till att 

Uddeholm samarbetade med Norra Råda kommun var att Hagfors tillhörde innan 

municipalsamhällesbildningen 1939 Norra Råda landskommun.77 Vad gäller bolagets ägo av marken i 

Hagfors diskuterades frågan om municipalsamhällesbildningen i Uddeholms ledning med en viss oro. 

Ledningen verkar oroliga att tappa kontrollen över samhället eftersom man anser att ytterligare 

beskattning kommer att läggas på, utan att man egentligen förbättrar situationen. 

Huruvida det skulle bli bättre eller sämre för de personer i samhället som inte var anställda hos 

Uddeholm nämns ej, utan ledningen tar endast upp detta från företagets anställdas synvinkel vad gäller 

beskattningen. Ledningen poängterar då också att om municipalsamhällesbildningen skulle ske så bör 

municipalsamhället och kommunen ingå ett nära samarbete med företaget. Man är väldigt angelägna om 

                                                 
77 Jakenberg, Klas-Erik. (1991) s.678. 
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att behålla den makt som företaget har etablerat bland samhället och folket (arbetarna). Tyckas kan att 

Uddeholm vill behålla makten för att man tycker att det är det bästa för samhället. Om man gör detta av 

välvilja, för de egna arbetarnas bästa, eller om det enbart handlar om att behålla makten för att hålla kvar 

arbetarna och monopol är inget som konkret framgår, men rimligtvis kan bägge ha varit delar som 

samspelade i det hela. 

Efter vad som skrevs inom företaget 1935 när länsstyrelsen kallade till sammanträde för att diskutera 

införandet av municipalsamhälle framkommer att Uddeholms AB önskar behålla sitt dominerande 

inflytande, samt kan tydas att meningen är att företaget kan åta sig de ansvar som åvilar samhället. Det 

verkar som att Uddeholm redan kan tillfredsställande ordna dessa ansvar, viktigt att notera dock är att 

det är företaget som anser det vara tillfredsställande, vad arbetarna och folket tycker framkommer ej. 

Man vill ej att nya lagar kring byggande ska införas i Hagfors av en viss rädsla för att det skulle påverka 

industrins utbyggnad. Men industrin skulle inte vara det enda som påverkades, om Uddeholm inte kunde 

stimulera vidare bebyggelse av egnahem (och även kunna bygga arbetarbostäder) skulle arbetarna få det 

sämre vad gäller bostadsförhållanden, möjligheter och inflyttning av arbetskraft utifrån. Det verkar alltså 

som att framtiden ses ljust på vad gäller expansionstankar. 

Att införandet av municipalsamhälle ses negativt på från Uddeholms sida kan vara av rädsla för att 

bolaget skulle tappa sin vunna maktposition till något som inte skulle förbättra något, utan enbart öka 

beskattningen på samhället, ur deras synvinkel. Det i sin tur skulle kunna göra att arbetskraften skulle 

flytta ifrån Hagfors och sluta arbeta för Uddeholm. Därmed skulle inte bara bolaget tappa kontrollen 

utan även gå med förlust ekonomiskt när produktionen skulle avta. Bolagsledningen poängterar även att 

om municipalsamhällesordningen införs, så bör en intim samverkan hållas med Uddeholm med deras 

dominerande inflytande i åtanke. Uddeholm är och var bygdens största arbetsgivare och kan därför inte 

betraktas som vilket företag som helst av statliga makter. Det är minst sagt en kylig relation till 

kommunala makter ifrån vad som kan tolkas av det skrivna materialet. Det är nästan så att 

municipalsamhällesbildningen betraktas som en form av fiende. Hur kommunen i sin tur känner för 

bolaget är oklart. Ändå går man ihop och samarbetar som i exemplet bostadbyggnadsbolaget. Dock 

tillsätter Uddeholm större kapital än vad kommunen gör, vilka anledningar detta beror på är inte säkert, 

men förmodligen vill Uddeholm stimulera byggande av bostäder. 

På grund av brister i arkivmaterialet är det svårt att bedöma vad som sedan skedde i praktiken inom 

bolaget när municipalsamhällesbildningen skedde 1939. Efter de skrivningar från Uddeholm om 

införande av municipalsamhälle som skildrats i resultatet tystnade diskussionen kring detta. Inga 

ytterligare skrivelser alls som berörde municipalsamhällesämnet gjordes, eller står helt enkelt inte att 

finna i arkivmaterialet. Vad detta beror på är svårt att bedöma på grund av arkivmaterialets brister 

rörande detta område. Att besvara denna fråga om relationen mellan kommunen och Uddeholm mer 

utförligt är således en nästintill omöjlig uppgift på grund av materialets ofullkomlighet ur frågans 

perspektiv. 

Sammanfattningsvis bör egnahemsrörelsen i Hagfors, samt bolagets stöd till den, betraktas som en 

signifikant del i Hagfors och Uddeholms historia. 1920-talets tidiga försök till stimulans av 

egnahemsbyggande, undersökningar av vilka stöd som vore bäst, samt en positivt inställd bolagsledning 

är alla orsaker till de framgångar och utvecklingar som skedde under 1930–1945. 1930-talet bjöd på 

ändrade och, i min mening, förbättrade lånevillkor för arbetarna. Ändringar i priser på byggnadsmaterial 

berodde på Uddeholms villighet att ordna material till självkostnadspris eller i alla fall nära självkostnad. 

Kriget hade en påverkan på företagets möjligheter och under krigsåren rådde en återhållsamhet på 

beviljandet av lån. Den rådande bostadskrisen under början av 1940-talet kan ses som biverkningar av 

kriget samt den då pågående flykten från landsbygden som innebar arbetskraftsinvandring, vilket 
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konkret visualiseras genom det markant ökande antalet anställda, samt trångboddheten som diskuteras i 

bolagsledningen. När kriget var över såg Uddeholm att det var dags att investera i framtiden och redan 

innan kriget var slut, 1944, sjösattes Danielsens bostadsprogram för att vidare stimulera bebyggelsen. 

Relationen mellan kommunen och bolaget kan beskrivas som blandad och kanske kylig från Uddeholms 

sida. Samtidigt hjälps kommunen och Uddeholm åt när man investerar pengar från båda håll för att 

stimulera vidare byggande.  
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