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Om Stawfords kanal genom Höganäs 
Den här sammanställningen är berättelsen om en kanal som byggdes i all blygsamhet men som 

så småningom kom att orsaka mängder med utredningar och en bitter rättslig kamp mellan 

Höganäsbolaget och Höganäs kommun innan den slutligen efter ca 125 år fylldes igen. Där 

emellan kom den troligen att bidra till att en koleraepidemi fick ett betydligt allvarligare förlopp 

än nödvändigt och att hälsoläget i Höganäs var sämre än det hade behövt vara. 

När Stawford (se mer om Stawford på http://www.stawford.se/) kom till Höganäs 1797 hade 

redan en del förberedande arbeten för kolbrytning påbörjats. Stawford insåg dock snabbt att 

skulle gruvan bli en framgång måste verksamheten flyttas till ett område i Höganäs som var 

mycket sankt. Det finns benämningar i Stawfords dagbok som ”Höganässjön” för det här 

området. Redan 1801 påbörjades ett dikningsföretag i området med avledande dike mot 

sundet. Att låta vattnet rinna ner i gruvorna för att sedan pumpa upp det var givetvis 

oekonomiskt. 1802 insåg Stawford hur stora mängder vatten som skulle behövas pumpas upp 

ur gruvorna på Höganäs Övre och beslutade sej därför för att anlägga den kanal som den här 

sammanställningen omfattar.  

Uppbyggnadsskedet och den första tidens idrifttagning av kanalen får Stawford själv beskriva i 

form av utdrag ur hans mycket omfattande dagbok som omfattar tiden 1795-1831. 

Stawfords anteckningar om kanalen  

1801 våren  Stawford noterar att det låg mycket vatten vid Långaröd, Hultabo och Väsby 

att han ville gräva ett dike från detta område ner till sjön för avvattning av 

denna ”insjö”. Vattnet trängde ner i gruvan. Ett dike påbörjades den 13 mars 

1801. 

1802-06-11 Beslutas om anläggande av en kanal för transport av gruvvatten från Ryd till 

stranden vid hamnen. Kanalen skulle också fungera som transportled med 

pråmar för kol till fartyg. Kanalens bredd skulle vara 15 fot. Ersättning till 

markägarna uppgick till mellan 2 och 8 riksdaler per tunnland och år, 

beroende på hur värdefull marken var. 

Det tog Stawford fem dagar att staka ut kanalens sträckning och efter 

ytterligare två dagar hade Eric Ruuth inspekterat och godkänt utstakningen. 

Ruuth åkte någon dag senare till Landskrona för att anställde folk till 

kanalbygget medan Stawford städslade några bönder för samma arbete. 

1802-06-27 Påbörjades grävningsarbetet. Arbetarna avlönades med 24 skilling per famn. 

Stawford noterar också att ingen av de städslade bönderna uppenbarade sig. 

Arbetet pågick sedan under hösten, vintern och våren utan att ge några spår i 

Stawfords dagbok utom att det den 28 jan hade stulits timmer från bygget. 

1803-06-13 Ltn. Polheimer från Göteborg lodade hamnen och man beslöt att låta kanalen 

fortsätta ut över vattnet på pålar för att förenkla lastning av skutor. Denna 

brygga blev färdig 7 juli 1803 och detta firades med att Ruuth, greve Ugglas 

och baron Bunge jämte sällskap färdades uppför kanalen i en pråm. 

1803-07-12 Arbetet med att färdigställa kanalen pågick och Stawford tecknade avtal med 

16 man att gräva 36 famnar för 250 daler silvermynt.  

1804-03-15 Noteras att pålning av kanalbryggan pågår, troligen är detta någon typ av om- 

eller tillbyggnad av den tidigare färdigställda bryggan. 

http://www.stawford.se/


1804-04 Under hela april pågår reparation av kanalen. Stawford noterar 24 mandagar 

för denna verksamhet. 

1804-10-03 Bristen på pråmar var stor, vilket medför långsamma transporter varför fler 

pråmar skall tillverkas. Bristen på pråmar kompenseras av att med hjälp av 

avlönade bönder transportera kol till hamnen med hästdragna vagnar. 

Hästarna tillhörde gruvbolaget och Stawford hoppades kunna sälja några av 

dessa då de nya pråmarna hade levererats. 

1804-12-21 Diskuterar man vilken metod som är lämplig för att lasta kol vid bryggan. 

1806-03-02 Stawford misstänker att kanalen är läck och att vatten rinner tillbaka ner i 

gruvan. Han låter tömma kanalen och tätar den. 

1807-10-26 Pumpen vid Ryd är ur funktion och därför inget vatten i kanalen. Mjöl och 

säd från ”SS Pilen” fick transporteras med häst. Noteringen visar att 

transporter gick åt båda hållen i kanalen. 

1809-02-14 Noteras att Ruuth hade beordrat fyllning av ett dike som gått längs vägen. 

Vattnet, som numera gick via glasbruket till kanalen, hotade då att 

översvämma glasbruket och skada deglar mm. Tydligen lade sig Ruuth i de 

dagliga besluten som borde ligga hos Stawford. 

1810-05-15 En galeas gick på utanför Höganäs. Utan Stawfords vetskap hade pråmar 

tagits landvägen till sjöss för bärgningsarbetet. 

1817-01-18 Gamsare Karlströms hustru föll i vattnet och drunknade. 

1819-09-27 Rensning av kanalen är färdig men timmer för första tunneln som går under 

vägen från öppna sjön saknas. Vattnet släpptes på i väntan på timret. [Det 

fanns alltså mer än en tunnel?] 

1820-05-12 Folk i kanalen efter det att ett ras inträffat vid repslageriet och dämt upp 

vattnet. 

1822-01-16 ”För att få fram vatten till fyllning av ångpannan vid 28:an var det nödvändigt 

att dämma upp det vatten, som rinner från 53-tums-maskinen och gräva ett 

litet dike bakom 28:an, så att vattnet kan rinna den vägen, eftersom det icke 

kan komma fram i det lilla dike, som går förbi NO. från 53:an”. Som framgår 

av texten var det ett antal diken runt pumparna som skulle samverka. 

1822-03-12 En svår storm drog över Höganäs varvid hamnbryggan rasade och spolades 

iland vid kanalen. 

1823-06-14 Rensning av ett dike, som går från stora diket vilket passerar under 

Våtåsabron till kanalen, upp ovanför Plöninge och Måarp, påbörjas. 

1830-12-13 Trots mycket regn var alla gruvans diken vattentomma. Tidigare då området 

var ängsmark rann regnvattnet via dikena ut i sjön. Numera är marken 

uppodlad och vattnet rinner ner i gruvan. 

1830-12-20 Drivor av snö har lagt sig i kanalen och dämt upp denna. Pumpar måste 

stannas. Detta är den sista noteringen i Stawfords dagböcker som rör 

vattenavledningen. 

1819-08-31 Kanalen fordrade mycket rensning. Så till exempel noteras under 1819 den 31 

aug att rensning påbörjats, 2 sept. 9 man som rensar, 4 sept. 8 man, 10 sept. 7 

man, 13 sept. 7 man. Den 18 september arbetar 3 man med att klä in kanalen 

och dagen därpå 16 man. Detta arbete fortsätter åtminstone till den 27 sept. 

 

 



Det nämns ofta att transport med pråmar upphörde redan efter något år. Noteringen från 1810-

05-15 visar dock att det fanns sjödugliga pråmar så sent. 

Ett genomgående tema i dagboken är isbeläggningen på kanalen. Som exempel kan nämnas 28 

okt 1805 (1 tum is), 11 april 1806 (Kallt. -16° Reaumur = ca – 20° C. Snö och is på kanalen), 13 

oktober 1809 (1/8 tum is), 11 mars 1813 (3 tum is), 28 oktober 1813 (Pojkar lekte på kanalens 

is), 15 april 1816 (Is på kanalen under 24 veckor), 11 november 1818 (pojkar åkte skridskor på 

kanalen), 10 november 1820 (Isen bar på kanalen). 22 april 1823 (Is på kanalen) och så vidare.  

Från 1820 fram till början av 1900-talet finns inte så mycket noterat om kanalen. Men från att 

endast ha varit en vattenavledare för gruvan kom den att mer och mer dessutom fungera som 

avloppskanal för den växande bebyggelsen i Höganäs. Det berättas om hur feta ålar börjar 

uppträda i bottenslammet och råttbeståndet ökar i brinkarna. Så småningom växer dessa sanitära 

problem till en nivå som kräver åtgärder. Men hur rörlägger man en kanal som är mer än 1 km 

lång och endast har en fallhöjd av ca 2 meter och vattenytan vid utloppet kan variera flera meter? 

Detta var ett svårlöst problem vilket med all tydlighet framgår av följande sammanställning av 

dokument från olika arkiv. 

  



 

Om kanalens kulvertering 
 

Nedanstående redovisning bygger på dokument från Höganäsbolagets och Höganäs Kommuns 

arkiv och omfattar den period under vilken kanalen betraktades som en mycket allvarlig sanitär 

olägenhet tills kanalen har omvandlats till kulvert. I stort omfattar den här perioden 1908 – 1936 

Den första noteringen är dock från 1842 (1842-10-29) och meddelar att kanalens bredd år 1824 

var 8 alnar bred vid Tjörröds By mellan Ryd och Höganäs. 

 

Arkiv. Förkortningar 

H = Höganäs Municipalsamhälle 

HF = Höganäs municipalfullmäktige. 

HK = Höganäs Kommuns korrespondens 

HN = Höganäs municipalnämnd 

HS = Höganäs municipalstämma 

HA = Övrigt från Höganäs kommuns arkiv  

HB = Höganäs-Billesholms AB (Höganäsbolaget) 

HBS = Höganäsbolagets styrelse 

HBA = Övrigt från Höganäsbolagets arkiv 

HD = Helsingborgs Dagblad 

 

Persongalleri 

 

Ing Wykmark Allmänna Ingenjörsbyrån för Väg- och vattenbyggnads filial i 

Malmö 

Ing Torulf Allmänna Ingenjörsbyrån för Väg- och vattenbyggnad, Stockholm 

E Zetterström Bruksinspektor. Lokal ”arkitekt” i Höganäs 

Ing Ewald Höganäs municipalsamhälles kontrollant, 

Emil Sieurin Överingeniör, Höganäsbolaget 1899-1929 

Ernst. G. Berggren Landtbruksingenjören (knuten till vattenregleringar), 1864-1905 

Nordenfelt Kapten, vd på HB 1890 – 1919 

Carl Sjunnesson jurie doktor 

Ludvig Engzell Distriktslantmätare 1916 - ?, Hälsingborg 

Ivar Wendt Avd ch vid Malmö vatten- och kloakverk. 1880 – 1976 

Hjalm. Elgström Konstruktör och byggare i Höganäs 

Walo von Greyerz Avd.-ch vid Vattenbyggnadsbyrån. 1878-1950 

Axel Johan Ekelund 1:ste provinsialläkare 

Knut Jakob Beskow Vd på Höganäsbolaget 1919-1923 

Lenander Södra Sveriges Statsarbeten (Organiserade nödhjälpsarbeten) 

 

 



Årsvis sammanställning över åtgärdsprocessen för kanaltäckningen 

1908 Anmälningar om dåligt tillstånd i kanalen och ådror. 

1909 Krav på åtgärder kommer. 

1910 Inhämtning av underlag för ombyggnad påbörjas. 

1911 Planering för reglering av Hustoftaådran diskuteras. Problem med ägarna. 

1912 Hustoftaådrans reglering medför andra problem som diskuteras.  

1914 Täckning av Hustoftaådran pågår 

1916 Hälsovårdsnämnden anmäler hälsoproblem orsakad av kanalen till 

Länsstyrelsen. Förslag till åtgärder diskuteras.  

1917 Diskussioner med markägaren Höganäsbolaget. Lutar åt expropriering av 

kanalmarken. 

1918 Äganderätten till kanalen utreds 

1919 Wendts förslag, med avskärande ledning, presenteras. Även Engzells och 

Sieurins förslag redovisas. Förhandlingar med Höganäsbolaget fortsätter. 

1920 Låsta positioner i förhandlingarna mellan HB och H. 

1921 Offerter tas in. Förberedande arbeten påbörjas med kanalen. 

1922 Täckningsarbetet hanteras som nödhjälpsarbete. Diskussioner om vilket 

förslag som ska accepteras. 

1923 Länsstyrelsen beslutar att Höganäs ska ha åtgärdat problemen till 1 apr 1925. 

Överklagas till Kungl. Maj:t. Avslås där. Planering för expropriering 

fortsätter. 

1924 Kungl. Maj:t ger H dispens till 1926-10-01 för att åtgärda kanalen. 

Kanalfrågan bordläggs till markfrågan har lösts. Diskussioner med 

Höganäsbolaget fortsätter. 

1925 Uppgörelse gällande markfrågan mellan HB och H träffas. Kanalarbetet kan 

igångsättas fullt ut. 

1926 Täckning pågår på delavsnitt. Under tiden pumpas gruvvattnet till Madgropen 

med förlängning till Görslövsån. Skador på Görslövsån utreds. 

1927 Problem med läckage i den nedlagda ledningen ska åtgärdas. 

1928 Igenläggning av delavsnitt fortsätter. 

1930 Nödhjälpsarbeten fortsätter. Viss utökning av rörkapaciteter utförs. 

1931 Långarödsdiket läggs i kulvert. 

1933 Igenläggning av delavsnitt fortsätter. 

1934 Igenläggning av delavsnitt fortsätter. 

1935 Höganäs församling skänker den gamla kyrkan till H för att användas som 

fyllnadsmaterial för den sista öppna delen av kanalen. 

1936 Rivningsrester från gamla kyrkan används som fyllnadsmaterial i kanalen. 

  



Detaljerad sammanställning över åtgärdsprocessen för kanaltäckningen 

Skannade dokument är benämnda enligt vänster kolumn. 

 

1908-08-05 HN En skrivelse har inkommit till Nämnden om brister i avloppet vid Höganäs 

Nedre järnvägsstation. En hälsofarlig stank, särskilt vid regnväder sprider sig 

över området. Även hälsovårdsnämnden har reagerat. Ordförande fick i 

uppdrag att undersöka saken och eventuellt avhjälpa. 

1908-08-05 HN Nämnden har mottagit en uppmaning att iordningställa det dike som går 

mellan Bränneriet till Brorsbacke (Hustoftaåran). De klagande menade att 

diket var i så dåligt skick att en omläggning till kulvert krävdes. 

Det beslöts att av jordägarna kräva en upprensning samt att hos Kronofogden 

begära en utredning av ansvarsförhållandena angående rensningen. 

1908-08-12 HS Stämman beslutar i enlighet med Nämndens beslut från den 1908-08-05 

rörande Hustoftaåran.  

1908-08-12 HS Byggnadsnämnden har begärt en fullständig plan över kloak- och 

avloppssystemet och därför infordrat anbud på utarbetandet av en sådan plan. 

Stämman gav Allmänna Ingenjörsbyrån i uppdrag att utarbeta en sådan. 

1908-08-12 HS Hälsovårdsnämnden framhåller att Hustoftaådran måste åtgärdas och för detta 

krävs en fullständig plan för åtgärder. Nödvändigt är att förmå markägarna att 

rensa upp diket, begära av Kronofogden vems ansvar upprensningen är samt 

att undersöka huruvida samhället äger rätt att utföra täckningsarbete i diket. 

1908-10-16 HN Svar hade inkommit från Kronofogden angående iordningställandet av 

Hustoftaåran. Det är inte en angelägenhet för vare sig Kronofogden eller 

Landtbruksingeniörsmyndigheten utan i första hand Hälsovårdsnämnden. 

Ärendet remitterades till Hälsovårdsnämnden. 

1909-07-30 HN Frågan om åtgärdandet av kanalen beslöts att bordläggas i väntan på att en 

regleringsplan för hela samhället blivit färdig. 

1909-12-22 HN Av protokollet framgår att planerna på en fullständig genomgång och revision 

av det kompletta avloppsnätet hade diskuterats under en tid. Nu ansåg man att 

Allmänna Ingenjörsbyrån var mest lämpad för att ta fram ett förslag. Övriga 

offertlämnare var Carl J. Insulander i Stockholm och Aktiebolaget 

Vattenbyggnadsbyrån i Stockholm. 

1909-12-22 HN Hälsovårdsnämnden begär att kommunen ska ta fram en fullständig 

åtgärdsplan för Hustoftaåran. Regleringen skulle kunna utföras som ett 

nödhjälpsarbete. 



1910-01-21 HN Allmänna Ingenjörsbyrån hade presenterat ett förslag för Hustoftaåran. På 

grund av kostnadsskäl var detta oantagligt. Sträckan bakom Prins Carl till 

kanalen (715 m) skulle kosta ”den enorma summan af 10.800 kronor”. I 

dagens värde ca 0,5 milj. kronor. 

Nämnden enades om ett nytt förslag innebärande insättandet av en pump vid 

HB:s lilla bana så att avloppsvattnet kunde pumpas upp till en högre liggande 

ledning för vidare utrinning till kanalen. Anbud och sakkunnigt utlåtande 

skulle inhämtas. Även de rättsliga förhållandena för åtkomst av diket för att 

genomföra ombyggnaden skulle utredas, ”ifall konferens skulle blifva af 

nöden”. 

1910-03-04 HN Angående Hustoftaåran. Nämnden uttalade att ”dess ordnande bör ske genom 

tillsättandet av en s.k. konferens”.  

1911-08-09 HN Nya förslag angående Hustoftaådran (beteckningen ådra alt åra används 

växelvis) från Ing Wykmark, Allmänna Ingenjörsbyrån och Bruksinspektor E 

Zetterström, Höganäs. Ing Wykmarks förslag (Alt II) ansåg nämnden vara det 

bästa. Dock ansågs att det inte var samhällets exklusiva ansvar att åtgärda 

detta dike. Kapitalisering av renskostnaderna för all tid uppgick till ca 5 000 

kr. Dock ansåg nämnden att samhället borde ta 2 500 kr av denna kostnad. 

Resten skulle proportionellt belasta markägarna. En kommitté tillsattes för 

hanterandet av dessa frågor. 

1911-09-29 HN Kommittén för Hustoftaådran misslyckades med att få en överenskommelse 

med markägarna. Nämnden kunde inte enas om fortsatt linje utan bordlade 

frågan. 

1911-10-05 HN Uppdrogs åt kanalkommittén att skaffa fram skriftliga medgivanden att 

framdraga ådran i riktning enligt förslag. 

1911-10-21 HN Frågan angående Hustoftaådran togs upp till slutlig behandling. 

1. Ärendet behandlades först å konferens i Höganäs den 9:de dec 1910. 

2. Konferensen överklagades och vann aldrig laga kraft. 

3. Municipalnämnden presenterade ett bud för markägarna. Dessa skulle 

betala 2 500 kr mot att ådran skulle åtgärdas och underhållas för all 

framtid av samhället. 

4. Erbjudandet avslogs 

5. Nämnden gav kommittén i uppdrag att skaffa fram medgivande av 

intressenterna för att samhället skulle få åtkomst till markområdena för 

helt eller delvis rörlägga ådran. 

Nämnden beslöt att eftersom, enligt Hälsovårdsnämnden, ådran måste regleras 

och något bidrag från intressenterna inte kunde påräknas, tillstyrka Wykmarks 

förslag nr II. Förslaget lämnas till Stämman för godkännande. Kostnaden 

skulle medföra ett ökat skatteuttag på 1 öre. 

1911-10-31 HS Stämman biföll nämndens förslag från den 1911-10-21 och gav nämnden i 

uppdrag att sammankalla ny konferens för att beslutet skulle vinna laga kraft. 



1912-09-12 HN Samhällets kontrollant, ing. Ewald, anmälde att Wykmarks förslag till 

reglering av Hustoftaådran inte gick att genomföra. Rören kom att ligga alltför 

högt för att mejeriet skulle kunna anslutas. Efter samråd beslöts att 

rörledningen skulle sänkas 53 cm vid inloppet och 30 cm vid utloppet. I 

kanalen. Merkostnaden beräknades till högst 1 383 kr och 50 öre. Nämnden 

beslöt, under beklagande av Wykmarks otillförlitliga förslag, att godkänna 

sänkningen eftersom det inte fanns någon annan utväg. 

1912-10-25 HN Hustoftaådrans ändrade lopp efter regleringen medför att en ledning måste 

dras från Stenbocksgatan. Kostnad ca 300 kr. Nämnden beslöt också att 

avvakta med igenfyllnad av den gamla Hustoftaådran. 

1914-09-10 HN Då problem uppstått med Hustoftaådrans iordningsställande enligt Nämndens 

beslut den 1914-07-21 vid Godtemplarhuset, förordar Landtbruksingenjör 

Nilsson täckt dikning samt anbefaller laga syneförrättning innan arbetet 

utfördes. Nämnden beslöt enligt Nilssons förslag. 

1914-11-13 HN Efter avhållen konferens med intressenterna vid Hustoftaådran beslöt 

Nämnden att fortsätta täckningen av Hustoftaådran ytterligare 100 m 

uppströms från brunnen bakom mejeriet. Slaktarmästare Alfr. Strömbergs 

bidrag på 300 kr accepterades. 

1916-06-21 HN Till nämnden hade insänts ett antal ansökningar om läggandet av 

kloakledningar. Protokollet är ett exempel på hur stort behovet av ett utbyggt 

och fungerande avloppsnät var. 

1916-08-28 HS Hälsovårdsnämnden hade inkommit med en skrivelse med innebörd att 

kanalen genom samhället var en stor hälsorisk och uppmanade till rörläggning 

från den täckta delen mittemot ingången till kyrkan (gamla) intill den väg som 

leder in till överingeniör Sieurins villa på Brorsbacke. Stämman uppdrog åt 

nämnden att infordra offerter på inspektor Zetterströms förslag samt inkomma 

till stämman med fullständig utredning för täckning ut till havet. Stämman 

remittera ärendet till Nämnden att till nästa stämma inkomma med plan och 

kalkyl. 

1916-10-05 HN Nämnden uppdrog åt Landtbruksingenjören E. G. Berggren att ta fram 

kostnadsförslag för täckande av kanalen från kyrkan (gamla) till havet. 

Nämnden lämnade följande instruktioner till Berggren 

 Hustoftaådrans täckta ledning som utmynnar genom Idrottsgatan i 

kanalen måste sänkas, sannolikt ca 30 cm, för att erhålla tillräckligt 

fall. 

 Det bör undersökas om kanalen, från det dike som kommer från 

Långarödsområdet och utmynnar i kanalen mitt för Arnbergs, bör 

täckas ända fram till havet. 

1916-10-05 HN Det uppdrogs åt ordföranden att undersöka om HB var villig att överlämna 

den mark som uppkommer vid täckning av kanalen samt ytterligare så mycket 

jord till som behövs för att lägga ut gatan till 18 meter. 



1916-12-19 HN Från Landtbruksingenjören förelåg kostnadsberäkning.  

o För täckning från kyrkan (gamla) till Vikinggatan. Kostnad 26 900 kr.  

o För täckning från Vikinggatan till havet (öppet dike). Kostnad 35 100 

kr 

o Täckning av diket från Långaröds jordar. Kostnad 4 900 kr 

Totalt 66 000 kr. 

Nämnden avvaktar med beslut tills äganderätter har utretts. 

Ordföranden skulle förnya förfrågan till HB enl 1916-10-05 eftersom HB tills 

vidare avböjt förfrågan. 

1917-08-24 HF Kapten Nordenfelt, vd på HB, ställde sig fullt samhällsförstående till täckning 

av kanalen men önskade höra sin styrelses uppfattning i frågan. 

1917-08-30 HBS Med anledning av att Höganäs stadsplan äntligen blivit, av Kungl. Maj:t, 

fastställd uttalade sig styrelsen att principiellt skulle angivna gator och 

allmänna platser skänkas till municipalsamhället. Områden av större betydelse 

skulle dock hanteras av styrelsen. 

Samhället får rätt att kulvertera kanalen och den därvid uppkomna marken får 

disponeras till gångbana och planteringar. Detaljerad överenskommelse med H 

skulle uppgöras. 

1917-09-24 HN Protokoll från HB presenterades. Se 1917-08-30 HB. Nämnden beslöt att 

upptaga förhandlingar med HB om ett detaljerat avtal. Man beslöt också att 

juridiskt utreda samhällets rättsställning gentemot HB. 

1917-10-09 HBS Brev från jurie doktor Carl Sjunnesson till HB i vilket ges råd för hur HB ska 

driva frågan om överlåtelse av mark till H.  

Om mark ska användas till gata eller allmän mark kan nog kommunen 

expropriera men priset blir då så högt att kommunen inte har råd att betala. 

Servitut får inte upplåtas till en kommun. Enda sättet att förena kommunens 

och företagets intressen blir då att företaget skänker mark till kommunen men 

begränsar dess disposition till gatuändamål eller till allmän plats. Företaget bör 

också förbehålla sig rätt framdraga viktiga ledningar och åtkomst för dessas 

underhåll. 

1917-10-12 HBA Brev från Sjunnesson till Nordenfelt rörande en stämning från Länsman Bolin 

rörande utspilld slam från kanalen. Bolin har gjort misstaget att stämma själva 

bolaget i stället för dess ledare.  

1917-10-13 HBA Brev från Nordenfelt till Carl Sjunnesson angående kanalens täckning. Vill 

skjuta frågan till konferens. Anledningen är att nedre delen av kanalen även 

upptar vatten från Långarödsgårdarna via ett dike som kanske inte kan täckas 

utan jordägarnas samtycke. Kommunen bör vara sammankallande. 

Arrangemanget skulle ge HB större möjligheter att driva genom sina krav. 

1917-10-17 HBA Brev från Sjunnesson till Nordenfelt. Anser att jordägarna och 

landtbruksingeniören bör få uttala sig. Konferensen bör dock inte vara 

beslutande utan endast vägledande.  

1917-12-03 HN En begäran om en förlängd täckning av Hustoftaåran bakom Godtemplarhuset 

ca 15 m österut fram till vägövergången avslogs. 

1918-04-08 HA Exempel på ansökan om anslutning till samhällets huvudkloakledning. 

Kullens Maskinfabriks Aktiebolag få koppla en ledning till samhällets 

huvudledning Smedjegatan. 



1918-10-18 HBS VD fick, med av styrelsen tidigare uttalad åsikt, fria händer att hantera 

markfrågan med H. 

1918-11-30 HBA Utredning angående äganderätten till kanalen i Storgatan utförd av 

Distriktslantmätare Ludvig Engzell.  

 1799 och därförut hade en skadereglering för anläggandet av kanalen 

påbörjats men avbrutits. 

 1802-06-21 Skaderegleringen återupptogs under ledning av 

bergmästaren A. Lundström. Dokumenten visar att kanalen hade 

bestämts till 9 alnar vid brädden och 6 i botten. Tillkom 2 alnar på 

ömse sidor för hästvägar eller totalt 13 á 14 alnar = 8,31 m. 

 Skadan som uppstod uppskattades i penningar eller i spannmål varvid 

vissa områden med flygsand eller ofruktbar grusjord inte erhöll någon 

ersättning. Övriga områden ersattes med 3 – 5 riksdaler per tunnland. 

Troligen avsåg ersättningen ett årligt belopp. 

 1823-1824 genomfördes enskifte i Tjörröd, Hultabo m.fl. byar i Väsby 

socken varvid kanalen ingick i skifte. Enskifteskartan visar vilka 

områden som överlämnats till Gruvintressenternas hemman. I 

beskrivningen finns följande notering: ”uti förestående erhållna 

ägosumma har Stenkohl Grufwan Schaktställen Kolhögar, 

Grufwevägar och Canaler blivit beräknade och upptagna”. 

 Arealen på dessa områden uppskattas till 23 tunnland 23 5/8 kappland. 

 Den s.k. Planteringsmarken söder om Höganäs fiskeläge har inte 

medtagits i enskiftet. Ca 100 m av kanalen finns inom detta område. 

 1889-1890 verkställdes laga delning på Planteringsmarken. Ur 

handlingar från denna delning framgår att kanalbredden här var ca 5 

meter. Marken här avsattes som skifteslagets mark. 

 Enskifteskartan visar att bredden på kanalen varierar mellan 4 och 6,5 

meter. Längden i Storgatan uppgår till 1230 meter. Arealen är ca 5 700 

kvm för den del som HB avstått mark medan Väsby socken avstått ca 

500 kvm. 

 1853 03-07 påbörjades laga förrättning angående 

underhållsskyldigheter för vattenledning över Väsby, Plönninge, 

Måarp och Tjörröds ägor, vilken vattenledning utmynnar i Öresund vid 

Smegelfabriken (Norra vattenledningen). 1853-10-26..31 träffades 

överenskommelse om underhållet av både norra och södra 

vattenledningen(kanalen). Karta med uppdelningen av underhållet 

bilades denna uppgörelse. Äganderätten togs ej upp i denna förrättning. 

1919-01-14 HN Den Engzellska utredningen redovisas. Beslöts om att expropriering av 

kanalmarken skulle genomföras, dock skulle HB få ytterligare en chans till 

överenskommelse. 

1919-02-06 HBA Brev från Nordenfelt till HN. Tror att enda möjligheten är expropriering men 

inbjuder en delegation från H till överläggningar. 

1919-02-11 HN Förhandlingsdelegation är utsedd för förhandlingar med HB angående marken 

som uppstår efter igenläggning av kanalen. 



1919-07-15 HBA Den Wendtska utredningen angående igenläggning av kanalen överlämnas till 

HB:S huvudkontor i Helsingborg.  

Vattenmängd från gruvan uppgår till 5,5 – 8 m3 per minut varför den övre 

delen av kanalen ser fin ut medan den i slutet är ett öppet kloakdike. Enbart en 

igenläggning av kanalen är möjlig men ger inte potential för kommande 

utökningar eftersom lutningen inte är större än 1:1000. 

En bättre lösning vore att lägga rören något mer än 2 m under nuvarande 

botten och vid utrinningen vid havet lyfta vattnet med en pump. Detta skulle 

dock ge stora anläggnings- och pumpkostnader. 

Eftersom hela problemet med kanalen orsakas av avloppsvattnet skulle det 

kunna vara en smart lösning att lägga ner en kulvert under kanalbottnen 

(avskärande ledning) och till denna koppla alla avloppsrör men låta kanalen 

vara kvar öppen för gruvvattnet event också för regnvatten. Kanalen kan, om 

så blir nödvändigt, att kunna täckas när som helst i framtiden.  

Om avskärande ledning med pump utföres kan man begränsa denna till övre 

delen som går genom bebyggda områden och placera pumpen provisoriskt där 

bebyggelsen tar slut ett par kvarter öster om gatan till järnvägsstationen. 

Pumpstationen kan senare flyttas med en eventuell utökad bebyggelse 

västerut. 

1919-10-15 HBA Sieurins (HB) förslag till lösning av kanalproblemet. Kanalen är en öppen 

kloak. Igenläggning utan sänkning (samhällsrepresentanternas förslag) 

kommer att ge upphov till översvämningar och löser inga problem. Wendts 

förslag, med delvis öppen kanal och pump, kan fungera men 

samhällsmajoriteten kräver helt täckt kanal. Sieurins förslag går ut på att sänka 

och igenlägga kanal med kloaksystem på Övre fram till Bagargatan. Här 

anläggs en pumpstation för pumpning upp till nuvarande kanal som läggs 

igen. 

Eventuellt skulle kanalen på Övre vara öppen med ett fungerande undre 

kloaksystem. ”Kanalen genom Höganäs Övre med sina små broar ger 

onekligen en viss karaktär åt samhället”. 

1919-12-22 HN HN önskar få förslag och kostnadsberäkning för fullständigt avloppssystem i 

samhället från Allmänna Ingenjörsbyrån. Vill ha bemyndigande att skyndsamt 

igångsätta arbetet. Stämman beslutar i frågorna. 

Beslöt att kontakta Väsby socken inför en reglering av Hustoftaåran. 

1920-01-xx-4 

Ritning 

Wendts förslag till vattenavlopp för Höganäs. Profil 

1920-01-xx-1 

Ritning 

Wendts förslag till vattenavlopp för Höganäs. Plan av rörnät 

1920-01-xx-2 

Ritning 

Wendts förslag till vattenavlopp för Höganäs. Tvärsektioner med föreslagen 

rörledning. 

1920-01-xx-3 

Ritning 

Wendts förslag till vattenavlopp för Höganäs. Pumpstation för spill- och 

dräneringsvatten. 

1920-01-13 HN Kamrer Uddenberg uppdrogs att av HB begära definitivt besked angående det 

priset på den behövliga jorden för reglering av kanalen.  



1920-11-09 HN Till brobygge vid kanalen för de nya vägarna vid Horndalska tomten 

(Bilvägen och Nya gatan) hade anslagits 15 000 kr. Beloppet kunde i stället 

användas för kulvertering av ca 80 meter som ersättning för broarna. Dock 

krävdes HB medgivande. 

1920-11-xx HA Kostnaden för upprensning av kanalen uppgick till för 1919 1497:50 kr 

(24 725 kr 2010) och för 1920 1356:88 kr (22 185 kr 2010) 

1920-12-03 HN Frågan enl. 1920-11-09 HN hade diskuterats med HB. Sieurin ställde krav på 

att kulverteringen skulle utföras enl. Wendts förslag vilket medförde en 

sänkning av kanalbottnen med ca 50 cm.  

1921-02-01 HBA 

 

Ritning. Vattenavlopp. Visar befintliga ledningar till kanalen och tilltänkta 

ledningar till avskärande ledning. 

1921-02-07 HBA En kostnadsberäkning för kloakledning i Storgatan och Väsbygatan från 

pumpstation i kvarteret Kaktus till Kyrkogårdsgatan. Totalt 39 906 kr (Ca 

650 000 kr 2010) 

1921-02-08 HBA Skrivelse från E Sieurin till HN med bilagor utarbetade av Hjalm. Elgström & 

C:O. Sieurin beskriver i brevet en variant innebärande igenläggning av 

sträckan Bagaregatan till Kyrkogårdsvägen. Vid Kaktus anläggs en 

pumpstation för pumpning av vattnet till befintlig kanal. Eftersom 

arbetslösheten i kommunen ökar menar HB att detta arbete skulle vara ett 

utmärkt nödhjälpsarbete. Till förslaget finns kostnadsförslag för första 

utbygget (bil 1), kostnadsberäkning för kloakledning jämte ritning (bil 2), 

Kostnadsberäkning för pumphus (bil 3) samt kostnadsberäkning för elektriska 

ledningar (bil 4). Totalkostnaden har beräknats till 65 956 kr (ca 1,3 milj. kr 

2010). 

1921-02-08 HN 

Wendt 

Wendts förslag till täckning enligt 1920-12-03 HN redovisades. Förslaget gick 

ut på att använda grövre rör (1 – 1,2 meter) i början av igenläggningen. Frågan 

bordlades i väntan på Elgströms kostnadsförslag. 

1921-02-08 HN Sieurins förslag av den 1921-01-28 HB behandlas. Det betonades att 

förläggning av avloppsrören till föreslaget djup medförde avsevärda kostnader 

för hela omgivande nät. Frågan bordlades tills vidare. 

1921-03-07 HN En offert (15754 kr) från byggmästare Bengtsson, Kattarp ang. igenläggning 

av kanalen enligt 1920-11-09 HN. Offerten, som följde Wendts förslag, 

omfattade 90 m öster om och 20 m väster om Bilgatans passage över kanalen. 

Då det fanns en önskan att fylla kanalen ända fram till bron vid Köpmansgatan 

fanns även en beräkning av denna åtgärd (13394 kr). 

1921-04-05 HN Nämnden beslöt att annonsera efter offerter för igenläggning av kanalen. 

1921-04-05 HN Beslöt att sända ordf. till Vattenbyrån i Stockholm för att få deras uppfattning 

om Wendts förslag och om risker för översvämning på Övre vid höga 

vattenstånd om pump inte finns installerad. 

1921-04-05 HN Anbud från Ragnar Engström för igenfyllnings av kanalen. Ej antaget. 

1921-04-08 HN Brev till HB. HN ”anhåller härmed höfligast” om HB kunde stå för 

fyllmaterial och åtaga sig att fylla hela den aktuella sträckningen. 



1921-04-15 HN Anbud från Engzell (Steglinge kommer att utföra arbetet). Igenfyllning av 212 

m dike, från Nordstrands bro mot Övre. Där bilvägen vid hamnen ska gå fram 

samt vid korsningen vid Storgatan utförs fyllningen direkt efter det att 

rörledningen lagts ner. 

1921-04-16 HK Anbud från HB för arbetet som specificeras under 1921-04-15 HN (Engzell). 

Gäller 212 m från Nordstrands mot Övre 

1921-04-19 HN Som svar på annons (1921-04-05 HN) hade inkommit anbud vilka 

diskuterades. Bl. a. ville man att endast i Höganäs skrivna personer skulle 

användas för arbetets utförande. 

1921-05-10 HN HB hade förklarat sig villiga att släppa gruvvatten annan väg under tiden 

arbetet i kanalen pågick. HB önskade runda rör i kulverten om det inte kunde 

bevisas att äggformiga var fördelaktigare.  

1921-06-xx HBA Kostnadsberäkning för det kompletta kloaksystemet för Höganäs baserat på 

Wendts utlåtande efter konferens med Kapten v Greyerts i AB 

Vattenbyggnadsbyrån. Totalkostnaden uppgick till 508 002 kr (nästan 10 milj 

kr år 2010). 

1921-07-26 HN Anbud ska infordras från de entreprenörer som tidigare svarat på 

utannonserandet av kanalen, med undantag av Skånska Cementgjuteriet. 

Sträckan avser Köpmansgatan – Nya Bilvägen. 

1921-07-27 HA Elgström & CO meddelar att de är villiga att annullera sitt kontrakt rörande 

spontning av sträckan Nya Bilvägen till Köpmansgatan om igenläggning ska 

genomföras. 

1921-08-09 HN Beslöts anta Asfalt & Cementgjuteriets offert (11 740 kr) för täckning av 

sträckan Köpmansgatan – Nya Bilvägen. Detta under förutsättning att 

företaget kunde skaffa tillräcklig borgen. 

1921-08-10 HN Nämndens beslut 1921-08-09 att anta Asfalt & Cementgjuteriets offert för 

täckning av sträckan Köpmansgatan – Nya Bilvägen diskuterades. Eftersom 

de inte kunde lämna betryggande borgen gick entreprenaden istället till Hjalm. 

Elgström. 

1921-08-10 HF Fullmäktige fastställer Nämndens beslut från den 1921-08-10. 

1921-08-13 HA Asfalt & Cementgjuteriet anhåller om protokollsutdrag för att överklaga 

beslutet om att diskvalificera företagets offert pga. bristande borgen. 

1921-08-22 HBS På uppdrag från styrelsen har Sieurin tagit fram köpekontrakt med ritning för 

gatu- och torgmark som skulle överföras till samhället. Försäljningen ska ske 

efter hand som behov uppstår och inte i klump. Med bilagd karta 

1921-09-16 HBA Kalkyl för kloaksystem enl. Elgströms förslag. Totalkostnad 293 218:20 kr (ca 

5,6 milj. kr 2010) 

1921-10-01 HN Kontrakt med Hjalm. Elgström för täckning av sträckan Köpmansgatan – Nya 

Bilvägen godkändes. Hjalm. Elgströms tidigare utförda arbeten i kanalen 

godkändes utan extra kontroll. 



1921-10-22 HF Brev från Elof Rosenkvist angående igångsättandet av kanalarbetet som 

nödhjälpsarbete. Brevet är en protest mot att nämnden har förklarat att 

kostnaden (300 000 kr) är för hög. Kostnaden är ung. hälften av mellanskolans 

kostnad och inte dubbelt av vad ålderdomshemmet kostat men många fler har 

glädje av kanalarbetena. Diskussionerna angående avloppsnätet vid 

Tivolivången har stoppats ”utan den ringaste undersökning” utan endast för att 

det skulle gynna HB. 

1921-11-02 HBA Mätningsrapport efter utförd nivåmätning av vattenytan i kanalen efter en 

storm som medfört en vattennivå av +2 m över m.v.y. Högsta höjden i kanalen 

var vid Tivolibron (1,45 m över) 

1921-11-23 HS HB får tillstånd att fylla kanalen mellan Köpmans- och Strandgatan med aska. 

1922-01-02 HK På en förfrågan till Sieurin svarar HB att de kommer att gratis transportera 

bort högst 250 kbm rens från den upprensning av kanalen som H kommer att 

utföra. 

1922-01-02 HN Offert från HB ang. rep av ”farlig” bro över kanalen vid Rundelsgatan. 

1922-02-16 HBA Kalkyl avloppsledning och driftskostnader för pumpning.  

1922-02-21 HS Angående nämndens förslag till mur vid kanalens utlopp. Återkom efter 

utredning. För arbetets utförande ska nämnden begära största möjliga statligt 

stöd för nödhjälpsarbete.  

1922-02-21 HBA Ernst Berggrens utlåtande över Wendts förslag till avloppsplaner. 

Djupdränering med pumpstation behövs för att förhindra översvämningar vid 

Brorsbacke. Till utredningen finns sex kostnadsförslag. 

1. Kostnad för Tivolivången och Höganäs Övre 

2. Kostnad för Storgatan och Väsbygatan från pumpstation i kv. Kaktus 

till Kyrkogårdsgatan 

3. Kostnad för läggning av 1 m kulvertledning i gruvkanalen, 770 m 

4. Kostnad för 750 mm kulvertledning i gruvkanalen, 165 m 

5. Kostnad för väg i kanalområdet 

6. Summering av kostnadsförslagen i Bil 1 – 5 

Totalt hamnar kostnaden på 263 072:63 kr (6,2 milj. kr 2010) 

1922-03-06 HBS Eftersom Församlingen inte godkänt det av HB överlämnade förslag till 

överlåtelsekontrakt stoppas all överlämning av mark till Höganäs Församling. 

1922-03-09 HN En delegation som uppvaktat beslutsfattare i Stockholm redovisar att Höganäs 

troligen skulle kunna få 40 % nödhjälpsbidrag till kanalens reglering. 

Nämnden föreslår styrelsen att vägarbeten i Tivolivången avbryts, inhämta 

tillstånd från HB att få igenlägga kanalen efter Elgströms förslag och därefter 

gå igång med arbetet. 

1922-03-21 HBA Ernst Berggren redovisar fem kostnadsförslag 

1. Kostnad för alt III a. Pumpstation vid Amiralsgatan. 

2. Kostnad för alt III b. Pumpstation vid Grevgatan. 

3. Kostnad för alt III c. Pumpstation vid Järnvägsgatan. 

4. Kostnad för alt IV a och IV b. Pumpstation vid Amiralsgatan resp 

Grevegatan 

5. Kostnad för alt IV c. Pumpstationen vid Järnvägsgatan. 



1922-03-24 HN Efter det att Berggren bedömt kostnaderna för regleringen av kanalens 

igenläggning hade några nämndledamöter låtit Distriktsingenjör Lenander 

göra samma sak. Eftersom denna utredning visade för höga kostnader uppdrog 

nämnden åt Hjalm. Elgström att beräkna kostnaden med pumpstationen vid 

Grefgatan. 

Ing Lenander hade vid besöket omtalat att staten kunde gå in med 40 % endast 

på arbetet eftersom Höganäs ekonomi var stark. Alltså inget bidrag till 

materialet. 

1922-04-05 HN Beslöts att genom annonsering infordra offerter för igenläggning av kanalen. 

Skånska Cementgjuteriet och HB skulle tillsändas direktförfrågan. 

HB skulle tillfrågas om de är villiga att ombesörja fyllning och i så fall till 

vilket pris. 

Förfråga HB om de är villiga att till H gratis överlämna den jord som grävs 

upp ur den afloppsgrop som går från Långaröd till Storgatan samt eventuellt 

annan jord. 

1922-04-11 HN Höganäs kommer inte att få de önskade 75 % i stöd för nödhjälpsarbeten utan 

högst 50 % på arbetskostnader. Nämnden rekommenderade styrelsen att 

acceptera detta, skriva kontrakt med Södra Sveriges Statsarbeten och starta 

upp arbetet enligt Elgströms förslag.  

HB tillfrågades om de var villiga att utan ersättning överlämna HB:s del av 

kanalen samt upplåta tomt för anläggandet av pumpstationen. 

1922-04-12 HK Brev från HN till HB enligt beslut av den 1922-04-11 HN 

1922-04-19 HN Om HB tillmötesgår de önskningar som framförts i brev av den 1922-04-12 

HN uppmanas HF besluta om start av reglering av kanalen.  

1922-04-20 HK Brev från HN till HB. Förnyad förfrågan om HB kunde tänka sig att 

överlämna kanalen utan kostnad till H. Angeläget eftersom det är ett stort 

behov av att nödhjälpsarbeten kommer igång.  

1922-04-20 HBA Brev från HB till Vattenbyggnadsbyrån med frågor om pumpstationer. I 

Wendts förslag II b från 1920-01-17 skulle pumpstationen för den avskärande 

ledningen för spillvatten placeras vid Amiralsgatan vilket också 

Vattenbyggnadsbyrån godkänt. Landtbruksingenjör Berggren menar att det 

dessutom behövs pumpar på samma plats för hela kanalens vattenmängd med 

hänsyn till höga vattenstånd i Öresund vid stormar. Platsen vid Amiralsgatan 

ligger så lågt att avloppsledningar måste placeras delvis över marknivå varför 

det har föreslagits att pumpstationen skulle flyttas till kv. Lyran. Är detta en 

korrekt bedömning?  

Behöver den stora reservpumpen för höga vattennivåer vara dimensionerad för 

mer än 1 meters nivåskillnad? 

Vattenbyggnadsbyrån ombeds kommentera olika förslag till placering av 

pumpstationen. 

1922-04-21 HBS H önskar fortsätta regleringen av kanalen som nödhjälpsarbete och därför få 

tillgång till marken vid kanalen. Eftersom H inte accepterat HB:s förslag till 

övertagandet av sträckan Köpmansgatan – Brorsbacke utan önskar överta hela 

sträckan och dessutom omfatta den gatumark som uppstår vid igenläggningen 

kan inte något avtal träffas. Förhandlingarna skall fortsätta. 



1922-05-10 HN HB har meddelat att de kan tillfälligt pumpa gruvvattnet annan väg än i 

kanalen under arbete i denna. Vidare att HB föredrar en rund kulvert och inte 

en äggformad. 

1922-05-16 HN I ett förslag till uppgörelse mellan HB och H ansåg nämnden att ett antal 

punkter skulle ändras 

 att erhålla en tomt för pumpstation vid Storgatan i kv. Lyran 

 att HB kommer att följa gällande anvisningar för tillkoppling av 

avloppsledningar 

 att § om renhållning och underhåll av gator stryks 

 

Förhandlingar skall tas upp med Sieurin om bredden på Storgatan öster om 

Brorsbacke. 

Nämnden beslöt att föreslå fullmäktige att låta utföra arbetet i den mån 

arbetslösheten kräver. 

1922-06-08 HN HB Har anvisat tomt för pumpstation för 9 kr/kvm.  

Då HN fått besked om att inget arbetslöshetsunderstöd kunde påräknas beslöt 

Nämnden att föreslå Fullmäktige att bordlägga hela frågan om 

djupdräneringen av kanalen och inte fullfölja överenskommelsen med HB 

1922-06-21 HF Bordlades frågan om djupdränering enl. HN:s förslag 1922-06-08 HN. 

1922-06-27 HN Svar på förfrågan från HN ang. bortforsling av slam vid rensning av kanalen. 

HB bortforslar upp till 250 kbm slam gratis. 

1922-06-21 HF Bordlades frågan om djupdränering. 

1922-08-08 HBA Ernst Berggrens yttrande till Sieurin. Regnvattenpump bör byggas. Om inte 

finns risk för översvämningar som kan ge betydande ekonomiska förluster. 

Flyttningen av pumpstationen från Wendts förslag till kv. Lyran tycker även 

Vattenbyggnadsbyrån vara lämpligt. 

1922-09-13 HBA Brev från HB (Sieurin) till Berggren angående yttrandet av den 1922-08-08. 

Delar helt Berggrens uppfattningar men av ekonomiska skäl nödgas man nog 

hänföra projektet ”till de s.k. fromma önskningarna”. 

1923-02-01 HN Kungl. Maj:ts befallningshafare hade anmodat H att inkomma med rapport av 

de åtgärder som genomförts med anledning av 1:ste provinsialläkarens 

anmärkningar mot bl.a. grufkanalen. Men tillsatte en kommitté för att utforma 

svaret. 

1923-02-07 HD HD innehåller en artikel om kanalen i vilken uttalas stark kritik mot HB:s 

agerande för att bromsa kanalens igenläggning. 

1923-02-xx HBA Skrivelse till tidningar. HB bemöter de påstående som framförts från 

kommunen i anledning av provinsialläkarens anmärkningar på kanalen som 

hälsovådlig.  

 Gruvvattnet förorenar inte kanalen 

 HB har inte försökt hindra täckningen men vill ha en hållbar lösning. 

 Kostnaden för täckningen behöver inte omfatta breddning av Storgatan 

och liknande. 



1923-02-20 HF Kungl. Maj:t hade begärt in en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits 

med anledning av provinsialläkarens anmärkningar på den s.k. gruvkanalen. 

Ett svar hade framtagits och det beslöts att antaga detta. 

1923-02-21 HF Brev från fullmäktige till Länsstyrelsen. Brevet innehåller svar på ett antal 

frågor som Länsstyrelsen ställt med anledning av provinsialläkare Ekelund 

klagomål på kanalen. Svårighet att komma överens med HB nämns som en 

hindrande faktor mot uppstart av kulverteringen. Vatten från gruvan är 

förorenat redan vid uppumpningen. Kulverteringen är dessutom så dyr att 

genomföra att Höganäs inte klarar av det för tillfället.  Fullmäktige hemställer 

alltså vördsamt att Kungl. Maj:ts befallningshavare ”tills vidare till ingen 

åtgärd föranleda”. 

1923-03-02 HA Kalkyl över Kanalens täckning på Övre. 74 000 kr. 

1923-03-03 HA Kalkyl över pumpstation med anslutningar. 250 000 kr 

1923-06-26 HM Länsstyrelsen beslut med anledning av provinsialläkare Ekelunds anmälan 

rörande kanalen. Länsstyrelsen anser det skäligt att ålägga kommunen att före 

den 1 april 1925 ha åtgärdat problemen. 

1923-07-27 HN Nämnden rekommenderade fullmäktige att överklaga länsstyrelsens beslut att 

före den 1 april 1925 åtgärder skulle genomföras för att avlägsna 

olägenheterna med den öppna kanalen. Skälet till överklagandet var brist på 

kapital och svårigheter att komma överens med HB i markfrågan. 

1923-08-10 HF Uppdrogs åt nämnden att åt samhället expropriera områden som krävs bland 

annat för kanalens igenläggande och Storgatans breddning eftersom det 

verkade vara omöjligt att komma överens med HB. 

Beslöts att följa rekommendationen från nämndens möte den 1923-07-07. 

1923-08-10 HF Skriftlig reservation mot beslut 1923-08-10 till fullmäktige från Bengt Falck 

med uppfattningen att expropriering av mark innan en fungerande plan för 

kanalens kulvertering finns tillgänglig inte är till gagn för samhället. 

1923-08-10 HF Beslöts att hos Kungl. Maj:t besvära sig över Länsstyrelsens beslut av den 

1923-06-26 ang. kanalen. Upphävs inte beslutet vill H ha dispens för att 

avsluta markförhandlingarna med HB. 

1923-08-13 HF Fullmäktiges besvärsskrift till Kungl. Maj:t avseende länsstyrelsens beslut om 

åtgärdandet av kanalen. Det hänvisas till att beslut har tagits om expropriering 

av behövlig mark men att det inte går att fullfölja omläggningen inom den tid 

som Länsstyrelsen fastlagt. 

1923-10-23 HN Inför expropriering av HB:s mark ska kartor över aktuella områden upprättas. 

Distriktslantmätare Ludv. Engzell skall kontaktas. 

Offert för rensning av kanalen antogs. 1 100 kr 

1924-03-13 HN  Överklagandet av Länsstyrelsens beslut angående kanalen har remitterats till 

Medicinalstyrelsen som rekommenderar Kungl. Maj:t att lämna överklagandet 

utan avseende. Ing-firman Bille & Wijmark ska utreda vilka åtgärder som 

måste vidtas utan alltför höga kostnader. 



1924-01-22 HF Remiss till Medicinalstyrelsen angående H:s överklagande av Länsstyrelsens 

beslut om täckning av kanalen. Innehåller alla förslag och utredningar. 

Rekommenderar att Kungl. Maj:t avslår överklagandet med tillägget att 

täckningen ska utföras med djupdränering och pumpning av kloak- och 

grundvatten. 

1924-02-07 HD HD rapporterar Medicinalstyrelsen avstyrkande remissvar av den 1924-01-22. 

1924-03-05-1 HBA Ritning. Ing-firman Bille & Wijkmarks förslag till pumpstation 

1924-03-05-2 HBA Ritning. Ing-firman Bille & Wijkmarks förslag till luckbrunn 

1924-03-13 HN Redovisades Medicinalstyrelsens remissvar till Kungl. Maj:t ang. kanalfrågan 

beslöts att till kungl. Maj:t insända ett förtydligande av HF:s uppfattning 

baserad på den utredning som Ingeniörsfirman Bille & Wijmark genomfört. 

1924-03-14 HF Fullmäktige beslöt att stödja Nämndens uppfattning från den 1924-03-13 HN 

1924-03-15 HF Brev till Kungl. Maj:t med förtydligande av remissvar från Medicinalstyrelsen 

av den 1924-01-22 HF. HF vänder sig mot att Medicinalstyrelsen vill införa 

kravet på att kanalen skall åtgärdas med djupdränering och pump. HS vill själv 

bestämma åtgärd och redovisar därför Bille & Wijkmarks förslag med 

kulvertering av kanalen med pump vid utloppet att användas vid speciella 

förhållanden. Dessutom anser HF att Medicinalstyrelsen gått långt utanför den 

fråga som prövats av Länsstyrelsen 

1924-08-28 HF Kungl. Maj:ts utslag på H:s överklagande av Länsstyrelsens beslut angående 

åtgärdandet av kanalen. Kungl. Maj:t lämnar H:s överklagande utan avseende 

med ändringen att åtgärder skall vara genomförda till den 1926-10-01 i stället 

för 1925-06-01 

1924-10-24 HN Nämnden föreslår fullmäktige att bordlägga kanalfrågan tills expropriationen 

av kanalmark har genomförts. 

Framtagna kartor inför exproprieringen granskades och godkändes. 

1924-10-31 HF HF bordlägger kanalfrågan enl. HN:s förslag från den 1924-10-24 

1924-11-12 HBA  Ung kostnad för elinstallationer till pumpstation där kanalen skär Strandgatan. 

Totalbeloppet uppgår till 28 500 kr (ca 730 000 kr 2010)  

1924-11-12 HA Anteckningar med anledning av Bille & Wijmarks utredning av den 1924-03-

05.  

 Tilledningar ligger överhuvudtaget för ytligt. 

 Inträngande vatten genom tångleran kan åtgärdas med tätande lera i 

kanalen. 

 Antalet brunnar minskar allteftersom inkoppling till vattennätet sker. 

 Endast den avskärande ledningen måste läggas.  

 Kostnad för elanläggningen är inte lika för de olika alternativen. 

 Alt II b är att rekommendera. Alt A ska betraktas som ett provisorium. 

1924-11-20 HBA Ung. kostnad för elinstallationer för pumpstation vid Bagargatan. 

Totalbeloppet uppgår till 6 300 kr (ca 160 000 kr år 2010) 

1924-11-28 HD En tendentiös artikel i HD mot H och ”överingenjör Sieurins fixa idé” om 

djupdränering. 



1924-12-05 HBS VD redogjorde för kanalfrågan. Samhället vill ha en igenläggning av kanalen 

med pumpar vid mynningen för att förhindra översvämningar vid högvatten. 

HB vill ha en lösning som tillgodoser en dränering av tomtområden på Övre 

och föredrar den av Wendts föreslagna lösning. Saken hade varit uppe för 

granskning av Vattenbyggnadsbyrån som också styrker HB:s inställning. 

1924-12-11 HN HB har ställt i utsikt en lösning av tomtfrågorna utan expropriering. H 

avvaktar. 

1924-12-22 HN HB har lämnat ett bud på 40 000 kr (ca 1 milj. kr 2010) för all behövlig mark 

för kanalarbetet. Motbudet 25 000 kr förkastades omedelbart. Nämnden 

kommer att fullfölja fullmäktiges beslut om expropriering. 

1925-01-07 HBS HB:s bud om 40 000 kr för all behövlig kanalmark hade av kommunen 

förkastats varför VD ansett det lämpligast att frågan fick lösas med 

expropriation. 

1925-01-20-1 HBA Beskrivning av områden att expropriera, inkl. karta. Ludvig Engzell 

1925-01-20 HBA Karta visande expropriering av mark avsedd för Storgatan. Ludvig Engzell 

1925-02-10 HBA Bilaga till 1925-01-20. Engzell  

1925-03-19 HBA PM från Carl Sjunnesson angående HB:s förhållningssätt inför en kommande 

expropriationsrättegång. Det går inte att förhindra en expropriation däremot 

bör HB äga kontroll över kanalen även i fortsättningen. Kanske skulle den 

kanalen som byggdes 1919 gående söder on Höganäs användas för gruvvattnet 

varvid kanalen kan rörläggas.  

Villkor för exproprieringen: 

1. Ersättning för den exproprierade marken. 

2. Samhället ska stå för HB:s kostnader för omläggningen till södra diket. 

3. Mark för HB:s järnväg ska undantas exproprieringen. 

4. H ska ansvara för att den igenlagda kanalen dimensioneras även för en 

utökad gruvdrift. 

5. HB ska utan kostnad få ansluta behövliga ledningar till kulverten. 

6. HB ska ha rätt att i gatorna framdraga behövliga ledningar. 

7. HB ska hållas skadefri för de skador som kan åsamkas på HB:s 

egendom vid kulverteringen. 

8. Även den mark som ligger norr om kanalen ska inlösas. 

Det bör poängteras att ung halva arealen av aktuell mark är torgmark vilken 

vanligen ersätts till högre pris.  

1925-03-19-2 HBA PM med anledning av stämning för expropriation av gruvkanal och gatumark. 

HB:s ståndpunkter inför rättegångsförhandlingarna. 

1925-04-xx HBA PM redovisande HB:s ståndpunkter i den pågående 

expropriationsförhandlingen. Bl.a. föreslås användandet av det dike som löper 

söder om Höganäs ut till kanalen för bortforsling av gruvvatten medan då 

kanalen kommer att enbart användas för avloppsvatten. 

1925-03-21 HBA Brev fr Hj. Lundgren, Nyvång till Ivar Svedberg, Billesholms gruva 

redovisande variationer i vattentillströmningen i sch Cervin. Med diagram. 



1925-03-28 HBA Brev till Berggren från Sieurin med önskan om ett svar innehållande en 

försäkran om att det är möjligt att avleda gruvvattnet i kanalen söder om 

Höganäs. 

1925-03-29 HBA Brev från Berggren till Sieurin med svar att det är fullt möjligt att avleda 

gruvvattnet i diket söder om Höganäs. 

1925-03-30 HA Förteckning av köpta och arrenderade tomter längs kanalen. Med karta. 

1925-03-30-1 HBA Diverse tomtpriser. 

1925-03-30-2 HBA PM i frågan om igenläggning av gruvvattenkanalen. Ivar Svedberg 

Redovisar de krav på den, av samhället önskade, igenlagda ledningen. Bl.a. 

krävs att den ska dimensioneras för eventuella kommande ökningar av 

gruvdriften. Även ökade pumpmängder vid utpumpning efter tillfälliga stopp 

som till exempel efter strejker och liknande. 

1925-05-07 HN Protokoll angående exproprieringsärendet från Luggude häradsrätt 

presenterades. Nämnden beslöt att tillmötesgå HB:s krav på expropriation av 

marken ovan kanalen under förutsättning att fullmäktige var av samma 

uppfattning. Nämnden avslår HB:s önskan om expropriering av marken norr 

om kanalen liksom HB:s krav på kommande åtgärder. Kanalvattnet bör 

rätteligen dras mot Skälderviken. 

Nänden beslöt att upprätta köpehandlingar för fem marköverlåtelser. Dessa 

finns i bilagorna I – V. 

1925-05-08-1 HBA Beskrivning av områden som avses exproprieras. Ludvig Engzell 

1925-05-08-2 HBA 

 

Karta på områden som avses exproprieras och läggas till Storgatan. Ludvig 

Engzell. 

1925-05-25 HF HF beslöt enligt HN:s förslag från den 1925-05-07 

1925-07-31 HN HB inkommit med förslag till uppgörelse i kanalfrågan. 

1. Bolaget säljer dels Lerbergsgatans fortsättning, dels gruvkanalen 

mellan Tivoliparken och Öresund, dels mark gränsande till kanalen 

enligt ovan, dels mark enligt stadsplanen norr om Storgatan. 

2. HB flyttar kanalens södra sida längs sträckan Tivoliparken och 

Rundelsgatan 1 meter söderut på egen bekostnad. 

3. Samhället kulverterar sträckan från den redan igenlagda delen till 

Tivoliparken med 1,2 meters rör och en 1 meters ledning invid den 

öppna kanalen till Hustoftaådrans utlopp. Vidare en kloakledning 

österut från Hustoftaådrans utlopp förbi Gruftorget fram till 

Wattugatan för de kloakledningar som nu mynnar i kanalen. Höganäs 

skall inte under 20 år försöka överta eller igenlägga kanalen från 

Tivoliparken till Trefnaden. Kontraktet av den 17 juni 1921 gälla i 

tillämpliga delar. 

Priser har inte diskuterats utan Höganäs ska återkomma med förslag. 

Nämnden beslöt att erbjuda 15 000 kr för marken (ca 10 000 kvm) samt i 

övrigt godkänna förslaget. 

1925-08-04 HBA Avtalstext. Avtalet reglerar de motsättningar mellan HB och H som lett till de 

pågående expropriationsförhandlingarna i tingsrätten. Avtalet fordrar 

godkännande av HB och H för att vara giltigt. 



1925-08-19 HF Uppgörelse med HB redovisas och godkändes av HF. H övertar 9 902 kvm 

kanalmark för 15 000 kr. Om HBS godkänner avtalet skall alla krav på 

expropriering återtagas. Till protokollet fogades ett tack till generaldirektör 

Beskow (HB) samt Arnberg och Rosenkvist (H) för deras insatser i 

markstriden.  

HF gav HN i uppdrag att inhämta och hantera offerter och att för täckande av 

kostnader upplåna erforderliga medel. 

Avtalet i sin helhet finns som bilaga. 

1925-08-19 HBS VD informerade om det förslag till lösning av kanalfrågan han erbjudit 

Höganäs. I princip hade han föreslagit att kanalen lämnas öppen i sitt övre 

lopp med en avskärande ledning för avloppsvatten, men täckt väster om 

Tivoliparkens västra gräns och att H köpte den täckta delen av kanalen. 

Överenskommelsen skulle lämnas till rätten. 

1925-10-05 HBA Häradsrättens dom i exproprieringsmålet mellan HB och H. H skall deponera 

15 000 kr hos Länsstyrelsen som sedan att ”av Konungens befallningshavande 

utbetalas till den, som äro till detsamma berättigade”. 

1925-10-15 HN Tre anbud för igenläggning av kanalen hade inkommit. Nämnden beslöt att 

anta Hjalm. Elgströms. Ett förslag att montera brandbrunnar i samband med 

igenläggningen skulle utredas. 

1926-01-18 HN Förfrågan från HB angående flyttning av brofästen i samband med ändring av 

kanalen diskuterades. Nämnden föreslår att H svarar för bro vid Tivoligatan 

och den vid kamrer Uddenbergs nuvarande bostad. Järnvägsbroar bör HB själv 

svara för. 

1926-05-18 HN Förslaget enligt nämndens protokoll av den 1926-01-18 hade av HB godkänts. 

1926-05-18 HN Hj Elgströms anbud på 5 313 kr gällande igenläggning av kanalen på sträckan 

Strandgatan – havet var ofullständigt. Bordlades. 

1926-06-11 HN Anbudet från nämndens protokoll av den 1926-05-18 föreslogs antas av 

fullmäktige. Ville H ha utloppet svängt tillkom en kostnad av 350 kr. 

1926-06-17 HN Beslöt att avslå skadeståndskrav från lantbrukare vid Görslövsån krävt 

skadestånd för skador i samband med att gruvvatten pumpats till ån under 

arbeten i kanalen. Besiktning på plats hade genomförts. 

1926-06-21 HF Beslutades om att igenlägga kanalen mellan Strandgatan – havet (69 meter) 

för 5 313 kr (Elgström). Förslaget om att vinkla avloppet lät man vila. 

1926-06-21 HF Från dikningsföretaget Madgropen och Görslövsån anhåller om ersättning för 

täckande av skada som uppstått i samband med att HB utsläppt gruvvatten i 

Görslövsån under pågående arbeten i kanalen. Anhållan avslogs. 

1926-07-02 HBA Entreprenadkontrakt mellan HB och byggmästare Ågren omfattande flyttning 

av kanalen en meter söderut från tivoliparken till Rundelsgatan och utmed hela 

sträckan uppföra en mur. Gjutning av betongfundament i kanalbotten ingick. 

Arbetet ska vara färdigt den 1 oktober 1926. 



1926-08-16 HN Till HB har inkommit anmälan från markägare längs Görslövsån om 

ersättning för skador i samband med att HB avlett gruvvatten genom ån under 

tiden kanalen byggts om. Tidigare krav har avvisats av fullmäktige. Frågan 

ska diskuteras med HB. 

Några ändringar i arbetsutförandet av täckningen av kanalen beslutades. Bl.a. 

kunde betongmuren längs kanalen bytas ut mot pelare för betongräck. 

1926-09-13 HF Med frångående av beslutet från den 1926-06-21 beslöts att tillsätta 

skiljenämnd för reglering av eventuella skador längs Görslövsån i samband 

med att HB utsläppt gruvvatten där vid pågående arbeten i kanalen. 

1926-10-01 HK Brev till HB från intressenter i Görslövsån. Pumpning av gruvvatten hade 

skett till Madgropen och dess fortsättning Görslövsån. I brevet uppmanas HB 

att utse sina skiljemän. 

1926-11-26 HBA Entreprenadkontrakt mellan HB och Hjalm. Elgström. Arbetet avser 

anläggandet av en bro vid Östra Parkgatan mot Storgatan och en bro till 

ingeniör Hallsjös bostad.  

1927-06-20 HF Ytterligare två skador vid Görslövsån hade anmälts och reglerades efter 

skiljenämndens beslut av den 1926-12-01, nämligen 50 %. 

1927-09-27 HN Boende vid Storgatan hade klagat över att det vid häftigt regn inträngt vatten i 

källaren och att detta indikerar för låg kapacitet i kulverten. Efter att rören 

rensats från rörbitar, sandsäckar o. dyl. sjönk vattennivån högst betydligt. 

1927-10-21 HN Meddelades att den av Hjalm. Elgström nedlagda kulvertledningen var bitvis 

otät. Beslöts att Elgström skulle åtgärda problemet. 

1928-06-15 HN Meddelades att man överenskommit med HB om igenfyllning av kanalen 

mellan Föreningsgatan och därnäst liggande bro. HB bekostar material och H 

arbetet. 

1930-10-02 HN Muren vid huvudavloppet, som ska förhindra tång och andra föroreningar att 

pressas upp i kanalen, är bristfällig. Skall utredas. 

1930-11-18 HN Arbetslöshetskommittén önskar fler lämpliga arbeten. Beslöts att utreda 

reglering av kanalen sträckan Rundelsgatan – Gruftorget och Långarödsdiket 

sträckan Storgatan – Municipalgränsen. 

Det meddelades att muren vid utloppet, som skyddar mot att aska och tång 

intränger i ledningen, måste byggas om helt. Beslöts att mot ca 700 kr utföra 

detta arbete. 

1930-12-04 HN Den bordlagda frågan om omläggning av den för klena ledningen mellan 

Rundelsgatan och Prins-Carlsgatan samt Långarödsdiket togs upp. Berggren 

föreslår att ledningen skall bytas mot 1-m rör. Betr. Långarödsdiket föreslog 

han täckdikning med 80 cm rör. Nämnden beslöt i enlighet med 

rekommendationen och förhandlingar med entreprenörer skulle igångsättas. 

1930-12-15 HF Pga. Den stora arbetslösheten beslöts att bifalla HN:s anhållan om start av ett 

antal nödarbeten, däribland omläggning av kanalen mellan Rundelsgatan – 

Prins-Carlsgatan och igenläggning av Långarödsdiket Storgatan - 

municipalgränsen 



1931-03-30 HN Ägarna till Långarödsdiket har tacksamt accepterat täckdikningen av sträckan 

Storgatan – samhällsgränsen mot att H för all framtid svarar för underhållet 

och att Höganäs övertar ägandeskapet av marken.  HF godkände detta 1931-

04-16 

1933-xx-xx HBA Karta. Förlängning av kulvert. 

1934-01-17 HN Av Hjalm. Elgström utförda plan för kulvertering genom hamnplanen 

diskuterades. Det beslöts att innan beslut togs skulle planen granskas av  

hamnbyggnadsingeniören Segerfors i Ängelholm. 

1935-11-01 HN Kyrkofullmäktige hade föreslagit Nämnden om ett fortsatt igenläggning av 

kanalen, varvid resterna av den gamla kyrkan kunde användas som fyllmassa. 

Nämnden beslöt att följa förslaget och utföra fyllning så länge materialet 

räckte. 

 

Kommentarer 

Några personer framstår lite extra i den här framställningen. Personligen skulle jag vilja 

framhålla: 

Axel Johan Ekelund. Förste Provinsialläkare i Malmöhus län 1905-1911. Hans anmälan till 

Länsstyrelsen, som satte en tidspress på kommunen att åtgärda kanalproblemen, framstår som 

den åtgärd som var avgörande för att problemen skulle tas på fullt allvar. Troligen fick han 

uthärda en hel del kritik för den här anmälan. 

Emil Sieurin. Civilingenjör och en viktig forskare på Höganäsbolaget. Här framstår han som en 

av styrelsens män som driver frågan om kanalen på ett starkt sätt med egna förslag till 

lösningar. 

Ivar Wendt. Väg- och vattenbyggnadsingenjör avdelningschef på Malmö Stads Byggnadskontor 

men även direktör på Göteborgs Spårvägar och för Jonsereds Fabrikers AB. Här framstår han 

som en skicklig och förutseende konstruktör för det åtgärdsförslag som så småningom kom att 

realiseras. 

  



 

 

 

Ritning över kanalen med sina åror. Som framgår av bilden hade årorna och kanalen en viktig 

funktion i markdräneringen. 

I ritningen finns broarna markerade. Även ett antal av de i sammanställningarna nämnda 

platserna finns markerade. 



 

 

 

 

 

Två bilder från kanalen. Den övre från Brorsbacke och den nedre från Nordstrands bro. Av 

bilderna framgår tydligt hur mycket högre markytan låg över havet vid Nordstrands med sin 

djupa skärning.  



  

 

 

En karta från 1923 ritad av Ludvig Engzell. Hustoftaåran har fått sitt nya lopp och är kulverterad. 

Även kanalen har kulverterats och har bitvis blivit igenfylld. Kanalens status tyder på att kartan 

kompletterats någon gång efter 1925, eventuellt ca 1930. 
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1910-03-04-2 HN 

  



 

1911-08-09-1 HN 

  



 

1911-08-09-2 HN 

  



 

1911-09-29-1 HN 

  



 

1911-09-29-2 HN 

  



 

1911-10-05-1 HN  



 

1911-10-05-2 HN 



 

1911-10-21-1 HN 



 

1911-10-21-2 HN 



 

1911-10-31-1 HS 



 

1911-10-31-2 HS 

  



 

1912-09-12-1 HN 

  



 

1912-09-12-2 HN 

  



 

1912-10-25-1 HN 

  



 

1914-09-10 HN 

  



 

1914-11-13 HN 

  



 

1916-06-21 HN 

  



 

1916-08-28-1 HS 



 

1916-08-28-2 HS 

  



1916-10-05-1 HN 

  



 

1916-10-05-2 HN 

  



 

1916-12-19 HN 

  



 

1917-08-24 HF 

 

  



 

1917-08-30 HBS 

  



 

1917-09-24-1 HN 

  



 

1917-09-24-2 HN 

  



 

1917-10-09-1 HBS 

  



 

1917-10-09-2 HBS 

  



 

1917-10-12-1 HBA 

  



 

1917-10-12-2 HBA 

  



 

1917-10-13 HBA 

  



 

1917-10-13-2 HBA 

  



 

1917-10-17 HBA 

  



 

1917-12-03 HN 

  



 

1918-04-08 HA 

  



 

1918-10-18 HBS 

  



 

1918-11-30-1 HBA 



 

1918-11-30-2 HBA 

  



 

1918-11-30-3 HBA  



 

1918-11-30-4 HBA 

  



 

1919-01-14 HN 

  



 

1919-02-06 HBA 

  



 

1919-02-11 HN 

  



 

1919-07-15-2 HBA 

  



 

1919-07-15-3 HBA 

  



 

1919-07-15-4 HBA 

  



 

1919-10-15-1 HBA 

  



 

1919-10-15-2 HBA 



 

1919-10-15-3 HBA 

  



 

1919-10-15-4 HBA 

  



 

1919-12-22 HN  



 

1920-01-13 HN 



 

1920-01-xx-1 

 

 

1920-01-xx-2 

  



 

1920-01-xx-3 

 

1920-01-xx-4 

  



 

1920-11-09 HN 

  



 

1920-11-xx HA 

  



 

1920-12-03 HN 

  



 

1921-02-08 HN Bil 1a 

  



 

1921-02-08 Bil 1b HN 

  



 

1921-02-08 Bil 2 HN 

  



 

1921-02-08 Bil 3 HN 

 

  



 

1921-02-08 Bil 4 HN 

  



 

1921-02-08 HN 

  



 

1921-02-08-1 HN 

  



 

1921-02-08-2 HN 

  



 

1921-03-07-1 HN 

  



 

1921-03-07-2 HN 

  



 

1921-04-05-1 HN 

  



 

1921-04-05-2 HN 

  



 

1921-04-05-3 HN 

  



 

1921-04-08 HN 

  



 

1921-04-15 HN 

  



 

1921-04-16-1 HK 

  



 

1921-04-16-2 HK 

  



 

1921-04-19-1 HN 

  



 

1921-04-19-2 HN 

  



 

1921-05-10 HN 

  



 

1921-06-xx HBA 

  



 

1921-07-26 HN 

  



 

1921-07-27 HA 

  



 

1921-08-09 HA 

  



 

1921-08-10 HF 

  



 

1921-08-10 HN 

  



 

1921-08-13 HA 

  



 

1921-08-22 Bil karta HBS 

  



 

 

1921-08-1 och 2 HBS 

  



 

1921-09-16 HBA 

  



 

1921-10-01 HN 

  



 

1921-10-21 HN 

  



 

1921-10-22-1 HF 

  



 

1921-10-22-2 HF 

  



 

1921-11-02 HBA 

  



 

1921-11-23 HS 

  



 

1922-01-02 HK 

  



 

1922-02-16 HBA 

  



 

 

1922-02-21 HS 

  



 

1922-02-21-1 HBA 

  



 

1922-02-21-2 HBA 

  



 

1922-02-21-3 HBA 

  



 

 

1922-02-21 Bil 1 HBA 

  



 

1922-02-21 Bil 2 HBA 

  



 

1922-02-21 Bil 3 HBA 

  



 

1922-02-21 Bil 4 HBA 

  



 

1922-02-21 Bil 5 HBA 

  



 

1922-02-21 Bil 6 HBA 

  



 

 

1922-03-06 HBS 

  



 

1922-03-09 HN 

  



 

1922-03-21-1 HBA 

  



 

1922-03-21-2 HBA 

  



 

1922-03-21-3 HBA 

  



 

1922-03-21-4 HBA 

  



 

1922-03-21-5 HBA 

  



 

1922-03-24 HN 

  



 

1922-04-05-1 HN 

  



 

1922-04-05-2 HN 

  



 

1922-04-11 HN 

  



 

1922-04-12 HK 

  



 

1922-04-19 HN 

  



 

1922-04-20 HK 

  



 

1922-004-20-1 HBA 

  



 

1922-04-20-2 HBA 

  



 

 

1922-04-21 HBS 

  



 

1922-05-10 HN 

  



 

1922-05-16 HN 

  



 

1922-06-08 HN 

  



 

1922-06-21 HF 

  



 

1922-06-27 HN 

  



 

1922-08-08-1 HBA 

  



 

1922-08-08-2 HBA 

  



 

1922-09-13 HBA 

  



 

1923-02-01 HN 

  



 

1923-02-07 HD 

  



 

1923-02-20-1 HF 

  



 

1923-02-20-2 HF 

  



 

1923-02-21-1 HF 

  



 

1923-02-21-2 HF 

  



 

1923-02-xx-1 HBA 

  



 

1923-02-xx-2 HBA 

  



 

1923-03-02 HA 



 

1923-03-03 HA 



 

1923-06-26-1 HM 



 

1923-06-26-2 HM 



 

1923-06-26-3 HM 



 

1923-07-27 HN 



 

1923-08-10-1 Brev till HF 



 

1923-08-10-1 HF 



 

1923-08-10-2 Brev till HF 



 

1923-08-10-2 HF 



 

1923-08-13-1 HF 



 

1923-08-13-2 HF 



 

1923-08-13-3 HF 



 

1923-08-13-4 HF 



 

1923-10-23 HN 



 

1924-01-22-01 HF 



 

1924-01-22-02 HF 



 

1924-01-22-03 HF 



 

1924-01-22-04 HF 



 

1924-01-22-05 HF 



 

1924-01-22-06 HF 



 

1924-01-22-07 HF 



 

1924-01-22-08 HF 



 

1924-01-22-09 HF 



 

1924-01-22-10 HF 



 

1924-02-07 HD 

 



 

1924-03-05-1 HBA 

 

1924-03-05-2 HBA 



 

1924-03-13-1 HN 



 

1924-03-13-2 HN 



 

1924-03-14 HF 



 

1924-03-15-1 HF 



 

1924-03-15-2 HF 



 

1924-03-15-3 HF 



 

1924-03-15-4 HF 



 

1924-08-28-1 HF 



 

1924-08-28-2 HF 



 

1924-08-28-3 HF 



 

1924-10-24 HN 



 

1924-10-31-1 HF 



 

1924-10-31-2 HF 



 

1924-11-12 HBA 



 

1924-11-12-1 HA 



 

1924-11-12-2 HA 



 

1924-11-12-3 HA 



 

1925-01-20-1 HBA 



 

1924-11-28-1 HD 



 

1924-12-05 HBS 



 

1924-12-05 HBS 



 

1924-12-11 HN 



 

1924-12-22 HN 



 

1925-01-07 HBS 

 

1925-01-20 HBA 



 

1925-01-20-1 HBA 

 

1925-01-20-2 HBA 



 

1925-01-20-3 HBA 



 

1925-02-10 HBA 



 

1925-03-19-1-2 HBA 



 

1925-03-19-1-3 HBA 



 

1925-03-19-1-4 HBA 



 

1925-03-19-2-1 HBA 



 

1925-03-19-2-2 HBA 



 

1925-03-19-2-3 HBA 



 

1925-03-21-1 HBA 



 

1925-03-21-2 HBA 



 

1925-03-21-3 HBA 



 

1925-03-28 HBA 



 

1925-03-29 HBA 



 

1925-03-30 HBA 



 

1925-03-30-1 HBA 



 

1925-03-30-2 Karta 



 

1925-03-30-2-1 



 

1925-03-30-2-2 



 

1925-03-30-2-3 



 

1925-03-191-1 HBA 



 

1925-04-x-1 HBA 



 

1925-04-x-2 HBA 



 

1925-04-x-3 HBA 



 

1925-04-xx-4 HBA 



 

1928-05-07 HN 



 

1925-05-08-1 HBA 

 

1925-05-08-2 



 

1925-05-25 HF 



 

1925-07-31-1 HN 



 

1925-07-31-2 HN 



 

1925-08-19 HBS 



 

1925-08-19-1 HF 



 

1925-08-19-2 HF 



 

1925-08-19-3 HF 



 

1925-08-19-4 HF 



 

1925-08-19-5 HF 



 

1925-08-19-6 HF 



 

1925-10-05-1 HBA 



 

1925-10-05-2 HBA 



 

1925-10-15 HN 



 

1926-01-18 HN 



 

1926-05-18 HN 



 

1926-05-18-1 HN 



 

1926-06-11 HN 



 

1926-06-17 HN 



 

1926-06-21-1 HF 



 

1926-06-21-2 HF 



 

1926-07-02-1 HBA 



 

1926-07-02-2 HBA 



 

1926-07-02-3 HBA 



 

1926-08-16-1 HN 



 

1926-08-16-2 HN 



 

1926-09-13-1 HF 



 

1926-09-13-2 HF 



 

1926-10-01 HK 



 

1926-11-26-1 HBA 



 



 

1927-06-20-1 HF 



 

1927-06-20-2 HF 



 

1927-09-27-1 HN 



 

1927-09-27-2 HN 



 

1927-10-21 HN 



 

1928-06-15 HN 



 

1930-10-02 HN 



 

1930-11-18-1 HN 



 

1930-11-18-2 HN 



 

1930-12-04-1 HN 



 

1930-12-04-2 HN 



 

1930-12-15 HF 



 

1931-03-30 HN 



 

1933-xx-xx HBA Kulvert 



 

1934-01-17-1 HN 



 

1934-01-17-2 HN 



 

1935-11-01 HN 


