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ruket att nattetid i städerna ha särskilt organiserad vakt går
långt ned i medeltiden och bestämmelser därom för.ekmnma

i såväl danska som svenska stadslagar från tiden. Den medeltida
lagen för sv·enska städer innehöll bestämmelser om »vardh ok
vaka», särski1d vakthållning under de av dygnets timmar, då borgerskapet skulle ha rätt att s ova i lugn och I'lo, stad.en

va~a

av-

stängd ·och all borgerlig näring vila. Vakttiden U:iföll praktiskt
taget med nattimmarna och väx1ade naturligtvis med årstiderna.
V.aktens början tillkännagavs medelst klockringnin.g liksom dess
upphörande. Det ringdes på aftonen »i vardh» och på Illlorgonen
»ur vardh». Under de på detta sätt annonserade nattiID1IDarna fick
man inte ·elda i sina hus. Eldfaran var ett hemskt spöke ·långt
fram i nyare tid. Alla gästgiv·erier skuUe vara stängda och ingen
traktering fick äga rum. Mord, rån och tjuvnad var belagda med
dödsstraff, .om de förö vades under natten, då de ansågos begångn.a
under särskilt försvår.andie omständigheter. » Vardh och vaka » avsåg stadens bevarande under natten för eld och br.an<l och allt,
som störde den nattliga fri·d en och säkerheten till person 'Och
egendom.

De

i

stadsmuren befintliga portarDJa skulle givetvis

vara väl stängda och tillbommade. Någion belysning i staden under dygnets mörka timmar var den tiden en helt okänd sak.
För de danska städerna, dit ju Lund räknades ända till Roskilde-freden 1658, gällde lilmande 1agbestämmels·e r.

I en av de

äldsta, »Slesvigs Byret» från omkring 1200 förekommer stadganden om vakt på stadens gator nattetid. På samma sätt i Köpenhamns stadslag av år 1294. Så som förhåUandena utvecklade sig
under 1500-ta1et synes vaktpersonalen ha utgj1orts av stadens
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borgare själva, s!Om skiftades vid att förrätta denna nattjänst.
När väktarkl·ockan ringde på kvällen skuUe de s!Om var i tur
att ombesörja säkerhetstjänsten under nattens timmar vara sam.lade på därför bestämd plats, i regel framför rådhuset, och sköta
sin plikt, tills samma k1ocka på morgonen ringde in en ny dag
och stadens piortväktar.e trädde

funkt~on.

i

Det var en slags

borgerlig värnplikt, smn på detta sätt presterades och fortfor att
gälla ända fram på 1600-talet. Den som försummade sin skyldighet bestraffades med böter iell·e r arrest. Denna nog så betungande
nattvaktstjänst ålåg alla stadens borgare utan ans,e ende till persionlig eller social ställning. Enda.st i staden bosatta adelsmän var
därifrån befriade. Till och med magistratens medlemmar måste
offra sin nattsömn, när vaktturen wom till dem. I vissa städer betraktade sig dock magistraten i följd av sin ställning som fritagen
från denna tjänst.
Det var en betungande plikt, som på detta sätt åviLade städernas
borgare, och man förvånar sig inte öv·e r att de på ett eller annat
sätt sökte draga sig undan denna tunga. Myndigheterna tillä!Jo
också, att man sände ställföreträdare för sig. Det kJOm giivelvis att få sina vådor, då det på detta sätt ofta blev en ganska brokig samling vaktkarlar, som samlades på kvällen, då V•a ktk1ockan
kallade, hederliga borgar·e, druckna eller sömniga individer, nästan
orkeslösa gamlingar eller unga sprakfålar, som förorsakade mera
besvär än gjorde gagn och ofta själva behövde stå under uppsikt.
Effekten av en så sammansatt vakt kunde naturligtvis inte bliva
helt tillfredsställande och stadens styre öv·eröstes ej sällan med
klag;omål över väktarnas dryckenskap, slöhet och uppstudsighet.
I längden kunde denna sakernas ordning ·e j bestå. Under 1500talets senare hälft hade man här och var börjat inse nödvändigheten av en fastar.e ·o rganisation för stadens nattvakt. Sålunda lät
Fredrik Il 1567 för Köpenhamns vi dlwmmande ett hundratal iav
0

stadskassan avlönade fasta vaktkarlar ta hand ·om nattvaktstjäns-

9

ten, ett antal som på grund av en starkt tilltagande b!'ottslighet
snart ytterligare ökades. Och i Malmö hade den uppfattningen
börjat göra sig gällande, _a tt det vore oriktigt, att de fattige skulle
ha samma vaktskyldighet s om de förmögna, varför man 1589 i
stället för ,d irekt vakttjånst stadgade en viss skatt, för vars intäkter magistraten åtog sig att sörja för stadens nattvakt. Först
med 1600-ta1et började denna mera fasta vaktorganisation vinna
insteg i övriga danska städer. Till Lund kom den dock först vid
1600-talets slut.
Befälet över denna mer eller mindre brokiga väktarskara utövades till att börja med av rådets medlemmar. Det visade sig
emellertid i det långa loppet alltför kraftansträngande för dessa
att så gott som varje natt försaka vila och sömn för att instruera,
utplacera och kontl'ollera dessa nattvakter och särskilt i de större
städerna. Man inrättade därför ett särskilt vaktrnästareämbete.
Detta uteslöt dock icke, att på vissa håll ,e n !'ådman fortfarande
hade överkommandot och öv1eruppsynen.
Till ,d en nyinrättade vaktmästar,e tjänsten hörde att varj'e dag
tillsammans med stadens rotemästare föl'dela vaktskyldigheterna
mellan stadens invånal'e -och, när vaktk1ockan ljöd på kväl1en, överta
kommandot ,ö ver det vid rådhuset församlade vaktmansk,apiet och
föridela det på 1die olika posterna i gatorna. Vid midnattstid skulle
denna vaktmästare ånyo göva ,e n rond och förvissa sig om att alla
posterna var på sina platser. D å vaktklockan i hornet förkun'Ilade
dagväktens ingång, skulle han på order . från magis tra:ten och
den rådman, som svarade för v,a ktens ,ö verkommando, upplösia
vakten.
Det vaktmanskap, s,o m ställde upp p.å k vällen till nattvakt, växlade givetvis till antalet bemende på stadens storlek och rådande
förhållanden. .Rådde ofred ökades vaktstyrkan. I Helsingör från
sex till S<exton styck,en. En allmän iakttagen försiktigh!etsåtgärd
var överallt den, att en vakt sällan gick ,e nsam. I regel var de två.
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Ibland samlades de i störr.e patrul1er, allt beroende på omständigheterna.
De uppgifter nattvakten hade att fylla under sina pas.s var av
skiftande slag. Huvuduppgiften var att passa på eldsvådor och
hindra stö.lder och slagsmål på öppen gata. Under lugna förhållanden kunde emellertid vakten gott ta sig en tupplur i ett bislag.
Bara han passade på att k1ockan 11 och 1 avlämna rappiort vid
rådhuset rör.ande det han iakttagit under sina vandringar .På sitt
pasställe. Den lil1a tu_ppluren sågs ernelliertid inte med blida ögon
av höga vederbörande, när de konstaterade förhållandet. Och för
att förhindra denna och hålla vaktens uppmärksamhet på spänn
infördes i slutet av 1500-talet bestämmelsen, att vakten skulle
»ropa om natten allt .e ftersom k1ockan slår och nämna timmarna».
Officiellt löd dock skälet för denna anordning: »för att man skulle
kunna höra, var de vorio, så ock hur natten lider ». En tornväktare
r·opade ned från tornet de fulla timmarna, som det sed:an å1åg
vakterna att repetera ned genom g1ator och .gränder. »Ohioj, väktare, klockan är slagen» o. s . v. ljöd en kr:afti.g röst från torngluggen och då gällde det för nattvakterna att vara vakna och
föra budet vidare. Ett ganska störande inslag i borgarnas nattsömn bör dessa väktarrop ha .varit.
Mera säl1an torde ·det ha varit så fredligt på gatiorna, att man
kunde slumra till ·e n stund. Att nedtysta el1er bortföra ett sjungande sällskap, som .e fter en glad .aftion på ett tr.aktörsställe eller
hemma hos ·en god vän var på väg hem genom gator.nia, var väl i
allmänhet icke för.e nat med någon allvarlig livsfara. Men att arrestera någon vild sälle, göra husunders.ö kning på misstänkta ställen var uppgifter av mera obehaglig art. Och ännu obehagligare
torde det ha varit att r·eda ut ett slagsmål på den nattmörka gatan,
där man hade svårt att skilja på anfallande och anfallna parter.
Här stod de stackars vakternas liv på spel

oc~

man undrar inte

på att de med dystra tankar startade sitt våktpass på kvällen,
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ovissa 'Om huruvid·a de, när den nya dagen grydde, skulle ha liv·e t
i behåll ·eller vara utan blodvite. Det var ·e n hård lek med ett hårt
öde stadens nattväktare ej sällan hade att vara med om i sin tjänst
för att trygga den allmänna säkerheten i staden nattetid. Behagliga var ej hel1er de rättegångar med vittnesmål, som följde vid
sta.d ens byting efter sådana uppträden. Stor tröst var det ju knappast heller, att våldsverkaren, som råkat döda en nattvakt, dömdes liv•e t förlustig. Den faderlösa väktarefamilj:en var föga hjälpt
med ·detta i sitt blottställda läg.e.
Det var, som d·e t hette ·e nligt lag.ens språk, halslös gärning att
slå en väktare om natten. Straffet blev halshuggnin.g. Detsamma
gällde för vakten, om denne utan anledning överföll andra. Med
de ·e lement, som särskilt i eg;enskap av ställföreträdare ryckte in
i vakten, v•a r en sådan bestämmelse nödvändig. I •arkiV'ens domstolspoobokoll är sådana förseels.er .e j så alldeles sällsynta. Gick
han in på en ölstuga och läskade sig med ett glas öl, slapp han
undan med böter, som fick sittas av, om de ej kunde erläggas
kontant. Upprepades dessa krogbesök alltför -ofta, betackade sig
staden för hans tjänster och gav holliom avsked på grått papper,
om han inte själv redan insett det ohållbara i sin situation och
själv tagit avsked.
Vi ha svårt att i

vår ti:d göra riktigt klart för oss, hur

nattlivet tedde sig i våra städer i gamla tider. Svår v.ar givetvis
den total1a bristen på gatubelysning. Gaborna var utan stenbeläggning, smala, slin,gvande och buktande och därtill avstj.älpnin,gsplatser för allt möjligt avfall. Renhållningen var ytterst skral eller
ingen alls. Ur hygienisk synpunkt v:ar staden en pesthärd och för
dåliga element 1e n rik källa till myck.en laglöshet. Att nattetid sörja
för invlmarnas trygghet bland allt detta skumma patrask, son;i rörde
sig i stadens färdleder och mörka tillhåll, var ingen sinekur.
Så rann seklerna undan i timglasens fina sand, utan att några
större förändringar inträdde i denna vakttjänst. Långt foam på
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1800-talet gick den ännu, särskilt i de mindre städerna, i samma
spår. Men vid mitten av detta århundrade började det liksom på
de flesta an<lria ·områden röra sig även inJOm 1organisatir0nen av städernas skydds- och säk·erhetstjänst. Samhällslivet började flyta
in i delvis nya former orsakade av det nya, siom bland annat de
tekniska upptäckterna och 1andvinningarnia förde med sig. Det ena
gav det 1andva och så en dag hade städernas gamla nattvaktsinstitution blivit alltför gammalmodig för att längre kunna fylla sin
ur.sprungliga mission och kunna göra samhället fullvärdig tjänst.
Det behövdes ·e n långt effektivare vaktkår, vilk•e n såväl natt som
dag kunde övervaka ordning och skick i stadssamhäUena. Så kiom
sent omsider -

det var 1874 -

bestämrnels·e rna om ett efter de

ny.a förhål1andena reglerat polisväsen för landets städer, de som
alltjämt existera fast sedan dess utbyggda med ·e n mångfald nya
reglementen och paragraf·e r allteftersom tiden gått och förhåUandena fordrat ·det. V·a d som i huvudsak skett ifråga om utveckling
på skydds·- och säkerhetstjänstens område har skett på de sjuttiofem år, som gått sedan dess. Kan man i svunna tiders vaktväsen i
städerna ej så sällan skönja ett och a:nnat romantiskt drag, så ser
man i moderna tiders förhållanden härvi.dl1a g nog mest Lagens
hårda järnk1o gör:a sitt grepp.
I det följande skall vi med hjälp av det material, som finns att
tillgå -

arkivaliska och tryckta källor samt muntlig tradition -

söka .g e en framstälhring av hur denn:a vakt- och polistjänst utvecklats i Lund genom .g ångna sekler allt intill nu. Genl()m att
Lund sedal! 1668 haft en akademi fanns här ubom stadens jurisdiktion även en akademisk sådan, siom bestod ända fram till 1852,
båda med sina särskilda vaktkårer. Vi skall också låta källorna
berätta någiot iom de omligheter och upptåg, som timat under tidernas Lopp, för att ge en föDeställning om vad ·d essa nattvakter
och poliser haft att bruka sin makt och myndighet emot och därigeilJ()rn .ge bakgrund och skäl för deras existens och befogenhet.

l~

NÅGRA GLIMTAR FRÅN DET
OROLIGA LUND GENOM
TIDERNA

D

et var i regel ett oroligt liv, som i gångna tider tog vid,
när aftonens och nattens mörker ruvade tungt och djupt över

våra stadssamhällen. Gatubelysningen .var i äldsta tider en helt
okänd inrättning och det skulle dröja långt fram på 1600-talet,
innan någon sådan infördes t0ch då i mycket blygsamma former.
I Stockhiolm, närmast Riddarholmen, !<.om bestämmelser härom
först 1697 efter den stora sliottsbranden, då viissa :l:!astighetsägare
ålades att sörj.a för ljus utanför sina hus eller utefter vissa gator.
I landsortsstäderna skulle det dröja ännu några årtionden, in:n1an.
så moderna påfund trängde iin. Till Lund, »den akademiska bondbyn », som Tegner karakteriserat den, kom .g atubelysnin.gen fö1·st
1813. I arkivens luntor kan man rövande förhållandena i vår stad
exakt wm i en spegelbild

iaktta~,

vad siom sig i staden tilldi1og

efter mörkr<ets inbrott men också vad som av ohyfsade gärningar
tedde sig vid dagens ljus. Låt oss bläddra .e tt slag i de gulnade
folianterna med sin växlande handstil i det sepiatonade elmllonibläcket, som här ·och var flutit ut till en kraftig plump ur den
trubbiga gåspennan. Det är avsigkomna individ·e r från liv.ets skuggsida, som driver sitt spel ·u nder dygnets mörlcJa timmar, tjuvar,
slagskämpar, löskonor och mera sådant folk. Men det är också
levnadsglada studenter, som i ungdomlig yra tagit sig ·e tt glas
öl för mycket till bästa och far omkring •och fäktar med siin studentvärja mot IT.edliga hocg1are, r,oar sig med pistolskjutning och
slika ting och ställer till krakel med stadens hederliga hantverksgesäller. Alla ovostiftarna tillhörde visst inte stadens fasta invå-

narc. Utsocknes folk, siom tillfälligt tagit sitt uppehåll här, var
också med och övade sina onda gärningar för s:nöd vinnings dler
äventyrs skull. Se här några plock i ol'los- .och skandalkrönikan.
På höstsidan i nådens .år 1643 gick stadens byting till riitta
med dt lättfärdigt och tjuvaktigt kvinnfolk, som hette Berit Pedersdotter och påstod sig vara från BjörnekuUa församling. Hennes förflutna var ingalunda av

nå~ot

hedervärt slag att döma efter

vad hon själv berättade under målets gång. I Helsingör hade hon
för en tid sedan blivit »kagstragen » -

piskad vid skampålen

p[1

stadens torg -, då hon beskyllts för lä.gersmål med s1oldaterna. I
Lund hade hon på flera ställen lagt sig till med a ndra person.ers
egendom, siom h1on sedan sålt. Dessutom hade hon övat otukt med
en gu1dsmedsg,e säll och flera andra personer. Hon å dömdes sa mma
straff, som hon redan lidit
tes hon siom

Helsingör och dessutom brännmärk-

tjuv~ona.

På ölluogarna, där det var nog så lätt att komma i slang
med folk, höll många skumma individer till. Det var visserligen i
lag påbjudet, att alla sådana utskänkningsställen skulle stängas
klockan 9 om aftonen, men när har inte lag:en varit till för att
överträdas, inte minst i gamla tider! På ett sådant ställe Kristoffer skräddares ölkällar:e -

i

blev en septembernatt 1656 vid

elvadraget dräng,e n Anders Ihsen frånstul,e n alla de lwntanter han
redeligen tjänat under hösten, medan han där lagt sig att slumra
i ett till krogen gränsande rum. När han vaknade och upptäckte

sin förlust, störta.de han ut i källarl.ol<'alen och begärde kl'loppsvisitation av gästerna, som satt där vid sina ölkrus. De gick alla
in på detta utom en, som dl'log kniv och med andra tillhyggen sökte
värja sig. När han äntligen övermannats, visade det sig, att han
var tjuven och man lyckades fråntaga hon.om det orättmätigt tillägnade godset. Vid rättegången visade det sig, . att han saknade
både pass och andra besked om sin persion, hade försummat kyrkogång och sakramenten ·och var en ren lösdrivare. Han s dom blev
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härd men efter tidens moraliska begrepp rättvis. Den löd på livstids straffarbete.
En dag i januari 1662 r ed en drucken man i galopp fram 1och
åter på sin häst genom gator och gränder, skrek och fäktade med
sin värja. Och där han nådde till, slog hi;tn illa bå de fulk 'Och fä.
På k1okt tilltal att fara varligt fram blev han än mera bärsärkalysten och högg vilt sin värja i byfogdens bislag. De antastade
skrelw i förskräckelsen, att de sånär hade blivit ihjälstuclrna.
· Ryttarens humör hade väsentligt lugnat sig, då han i sinom tid
stod inför stadens myndige borgmästare Peter Tt0llsben för att
· svaFa för sina tilltag och vittnenas anklagelser duggade över honom.
Det skulle vara nödigt är.ende, om man skulle ge sig ut en
mörk kväll i gamla tider. Alltid var det någon sprakfåle i farten
ocbl s'tällde till förtret. En .oktioberkväll 1664 blev det häftig t0r<lväxling och slagsmål på Hagens källare. Orsaken var bara den,
att en gäst utan att be •Om 1ov tiog en stiake med '·e tt brinnande ljus
· från· en grannes bord för att tända sin pipa. Misshumöret rann
fort på den tiden och snart var brå ket i g.åing och ljusstaken hamnade med 'e tt kraftigt slag i .grannens huvud. En annan kom till,
d11og sin värja i0ch högg så giott som helt ,a v ett par fingrar p å den,
s om kastat staken. Blodet flöt omkring ioch det var ingen annan
' råd än •a tt· skynda till närmaste biardskär.are och bli förbu:nd.e.n.
Käpparna ven i luften och mörbultade ett och annat huvud och
på gatan utanför susade stenarna i luften. Allt re1ateraC1es i vittnesmålen vid bytinget ·e fter.åt . Sådana och liknande fall upprepades
ideligen 1o ch var v1a rdagsmat.
1692 klagade tullnär·en Comet öv·er hur stadens vallar nedkördes och nedbröts av 1or.egerligt folk här i staden. Det värsta
var, att kungens tull härigenom förminskades och försnillades.

Han begärde nu att någon bt0t skul1e rådas på detta. Borgmästare
och råd ·sände bud .efter stadskassören t0ch ett par av de tiolvmän.,
2
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som var fö110rdnade att ha inseende över vallarnas upplagande och
vidmakthållande. De kom tillstädes och förklaDade, att de två
eller tre gånger låtit försvarligt laga och påbättra vallarna, här
och var med »timmerwärk ». De kunde inte rå för att elakia människor tog sig för att bryta ned vallarna ·eller köra över dem. ·Stadskassören och tolvmännen bl.ev ,e mellertid allvarligen befallda »att
utdela vallarna på borgarna efter skillingtalet famrnetals, att en
var bör veta att hålla sina tilldelte stycken, att de intet ned.rivas
eller ned.skäras, så framt de icke vilja svara till den skade konungen uti sin tulltäckt taga kan och den, som beträdes med ra tt
köra in eller ut de förbjudne orter skall straffas med 40 marks
bot.»
Mot förbudet att hålla ölstugiorna öppna efter k1ockan 9 på
kvällen syndades ideligen. Böter eller annan straffpåföljd tycks
inte ha gjiort stort gagn härvidlag. Alltid hade man skäl till sitt
försvar. En sen majkväll i nådens år 1695 hade 'e n J,e ppa Jönsson
skänkt ut öl till ett sällskap i sin krog till långt fram på natten.
~

sällskapet var en skeppare från Stockholm, som lidit

skepps~

brott och på det livligaste underhöll sällskapet med sin:a strapatser, att man helt glömde bort tid ioch rum. Men allt hade gått lugnt
och stilla till och inget bråk förekiommit och inget kortspel. Nä,,,ara
hade nog velat avlägsl1ia sig tidigare men ej vågat för det oväsen,
som försiggick ute på .gatan, och värden menade, at't då han ingen
annan 111äring hade han väl behövde den lilla förtjänsten. Sina böter undgick han emellertid inte.
En annan gång antastades ·en snickare Jochum Görling för att
han haft ett lättfärdigt fruntimmer och hennes dotter i sitt hus.
Modern var illa beryktad som kiopplerska och hade förövat »några
lättfärdiga passager här i staden ». Dess a typer var inte så sällsynta inom stadens hank och stör. I september 1700 sbod Luci.a
Hansdotter, gift med en båtsman i Malmö, :anklagad för att ha
salil!manhlandat sig med en numera rymd skräddal'le Halvar Anders-
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son i Lund, som hon också fått ett barn med. ·För sin skamlösa
gärning dömdes hon att mista livet ioch halshuggas.
1708 kom ett påbud till borgerskapet att lämna uppgift iom
inneboende, då man förnummit, att en hel del löst full<, särdeles
kvinnfolk, uppehöl1o sig i staden 10ch orsakade åtskillig förtret.
Varningen upprep.ades i juni 1717 i samband med en ·del andra
uppmaning1a r från magistraten till borgerskapet. Det hette här i
punkt 2: »Åtvarnades borgerskapet att inte hysa löst folk eller
hlooor, SiC>m beklagligen h!Optals förnimmas sig här uppehålla.» 17Hl
befallde borgmästar,e n Dotemästarna att jämte två man i

v.a rj.e

l'!ote noga ta r.e da på inhyses follc och hos v-em de bodde och anteckna namn och adress. Det gällde här misstänkta personer i
allmänhet och spioner. Det var närmast på befallning från ge.neralguvernören i Malmö. De s.om hade inhyses boende skulle också
varje vecka till magistraten inlämna en förteckning på dessa. Med
sedlighetsboott såg man inte meUan fi:n.grarnia. Då e.n gift man
Anders Andersson haft ett otillåtet förhållande med en av s·i na
1

pigor och det blev upptäckt, dömdes han i juni 1714 att böta 30
dlr smt och hon 40 dlr samma mynt och båda skulJ.e tr.e söndagar
på rad stå på pliktpallen i kyrkan. Då de int·e kund·e erlägga böterna kontant, utbyttes dessa mot att slita ris vid rådsiuguclörren.
Sådana fall viar ganska vanliga tmts de svidande följderna.
Ett ,e j ovanligt självsvåld var skjutandet med pistol · elle1'
bössa inne på stadens gator, på källare och kDogar, i hus och på
g.ål'ldar, .en odygd som särskilt tycks ha bedrivits på 1720-talet.
Elds-- och dödS1olyckor hade ·e j sällan blivit följden härav. Det val'
ofta glada hantverksgesäU.er, som roade sig på detta vis. Att kasta
raketer var ·e tt annat lika vådligt of.og. Akademiska konsistiori•e t
hade särskilt ·a nmodat magistraten att om några studenter påträffades sysselsatta med sådana övningar genast anmäla dem till
akademiens l'iektor.
Emellanåt inträffade också dråp, som i juli 1701, då en mu-
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ral'egesäll m1ed sin »kalkskylla» s1og ihjäl en kollega under ,a rbetet vid domkyrkan och sedan dömdes till halshuggning. 'Eller
som 1739 då . en skomakare Kråka stack till döds en resande
växjöbo här i staden.
Mot ordningens väktare förgick man sig ofta som Lunds domböcker g·e norn tiderna utvisa. Det var slagsmål och sönderbrutna
bardis aner och korsgevär, som 1'es1onerades inför diomairbor1d1e t vid sådana tillfällen. Ölkl'ogarnas väl'dar tyckte inte .om att bli visiterade
i sin TÖrels·e av repr.e sentanter för stadens ordningsmakt och

SiU-

'd enterna inte att bli hämmade i sin ungdomliga yra. · Marknadsdagarnas brokiga publik var ofta bångstyrig och bråkig och gick
ej sällan bröstgänges tillväga.
Ibland · var det familjeträtior, · som spelades upp inför rättvisans forum, som när hattmakargesällen Mattis Mink 1776 slagit
sin svärmor 1o ch kindpustat sin hustru. Det var dyrbart att illa
hantera sin svärmor den tiden. Det kostade hela 100 dlr smt och
därtill skulle han göra offentlig avbön. Kindpusten till hustrun
var betydligt billigiare och kiostade bara 6 mark. En hantY.erksgesäll var ju säl1an stadd vid så god kassa, Varför i detta fallet
böterna utb.y ttes mot tjugiofyi'a dagiaiis fäng·e lse på vatten .och bröd.
Naturligtvis förekom .ofta tjuvnadshl'lott av·. både kvinnor och
män. 1739 dömdes en "tjuvkona, som på flera håll i staden lagt
sig till med orättmätig egendom. Varj,e gång hlade hon lidit sitt
str.aff, mJen trots det framhärdat i sin brottslighet.· Si.sta 'g,ångeu
avbasades hion med sexton par spö med tr·e sLag av ,varje par, stod
i pliktepallen tre söndagar på md, skriftades och sattes sie dan på

tre år.s straffarb.ete. För kyrkotjuvnad och annan stöld dömdes en
manlig tjuv samma år till nio par spö och ett års straffarbete· på
Kalmar fästning.
En bild så god som någon av gamla tiders moraliska inställning till äg.a ndel'.ätten och hur 1e n stackars människa kan .glida
utför . brottets brant ger 1oss 11e1ationerna 1a v ett par tjuvnadsb11ott
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i Lunds domkyrka. I regel hyste man en nästan vidskeplig fruktan för att röra något vad kyrkan tillhörde, men ibland blev för de
mest förhärdade

brottsli~ar

el1er olyckliga människior i stö.r.sta

eländ·e frestelsen för svå r. Nu var den tiden straftiet för kyrkostölder betydligt strängare än. för andra tjuvtnadsbrott o.ch blev
f,öröv.arna röjda, fick de bittert sona sitt brott.
I det följ.ande skall närmare relateras händel,seförloppet vid
ett par stölder i Lunds. domkyrka och i kiorta drag skildl'as de
olyckliga tjuva rnas liv, fyllt av nöd och umbäranden, .e n S1orglig
tidsbild ur dåtida brottm:ålsannaler.
Till att börja

m~d

några upplysning1a r om domkyrkans inven-

tarier _vid ti·d en för stölderna. År 1691 eller samma

~.

som den

första stö1den skedde, ägide domkyrkan fyra niattvar.dskalkar, tre
av ·silv,e r och .en av tenn, två vinkanno.r av silver ioch ett elfenbens-skrin med silverlock för oblaterna. Av textiHer fanns det tre altarkläden, ·ett gammalt och söndrigt, SIOm

d~ligdags

låg .på _a ltaret,

ett annat av röd sammet för helgdagsbruk och ett tredj1e av svart
s anunet . att brukas i :llastan. Vidare två altardukar, den ·e na av
rödb.run eller karmosinröd

sa~et

med svarta silkesspetsar. om-

kring och det andra för hö,g ti·dsbruk av fint k1osterlärft mod
knypplade spetsar omkring. Det var den förra av dessa, som detta
å r blev stulen. Dessutom förekiom bland detta slag av inventarier
tre mässhakar, fem mässkjortior, fj1orton korkåpor, några ljusstakar .och ljuslrnon1or s amt en hel del andra mer eHer mindre
värdefulla föremål.
Den första stölden ägde rum natten till den 23 .dec. 1691 och
tjuvbytet var d en karmosinröda altar.duken. Tjuvarna -

ty de var

t vå - . var Nils Stjerna och hans fästekvinna Brita Ingemarsdtotter,
ett par _unga människor frå n Småland. Endast den s eniare blev
gripen och f.ick ensam sona. b11ottet, fast det ·e gentligen var den
manliga parten; som var den skyldig•e.
Av de -förhållanden, - som kom i dagen Vid r.ätteg.å:n.garn:a _om
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denna stöld och av Brita lngemarsdotters egen berättelse, fr:amgår, 1a tt hon steg för steg kmnmit på avvägar, tills hon slutligen
hamnade vid spöpålen på Lunds torg. Hennes fla,ckan·de hit och
dit, förföljd .av olyckliga omständigheter, är typiskt för många
hennes olyckskamr·a ter. Det gick lätt att komma in på bvottets
bana och väl en gång där, fanns det knappast någon återvändo.
Brita lngemarsdotter var född ·omkring 1670 i Vislanda siocken · i S~åland och' dotter till en k.orpral. Fadem dog emeUertid
då flickan bara var tretton år gammal. Vid nitton års ålder tjänade
hon i en gästgivar.gård i Smål.and, ·d är hon blev beskyl1d för att
ha stulit ett silverstop, varur hon bjudit en ryttal'e brän:nvin. Tuoligen hade ryttar.e n ridit sin väg med det som lättfånget byte, men
Brita kunde inte övertygande bevisa sin oskuld och för att k·omma
ur hela härva n rymde hon sin foos till Skåne, där hon till sist
hamnade s:om piga hos ·e n »Elna Torkels » i Lund. Under sin

lun~

datid besökte hon några släkting1ar i Blentarp och råkade där ·en
annan släkting, pl'lo:llo.ssen Per Västesson från Sövde, S1om på något sätt fått reda på historien om silverstiop.et. Härig•e nom .fick
han den stackars flickan helt i sina händer, hotade att angiva
henne, »slå henne i järn» och föra henne åter till Småland, um
hon inte köpte sig fri. Nu blev hon utsatt för •e n v·e ritabel utpressarhistoria 1och när hon inte längre på hederligt sätt kunde skaffa
de pengar, pm:liossen tvin;gade av henn:e, tv:an.g han henne att stjäla
men lovade att försvia l'a henne, om hon k.om i klammeri. Hans
ständiga hot var att fängsla henne och föra henne till Småland,
nå,got som Brita naturligtvis icke till nå,giot pris ville vara med om.
Hon gav sig i stäl1et in på tjuvnadsbnottens bana.
Vid denna tid träffade hon .e n man från Växjö, en f. d. skrivare vid namn Nils Stjerna, som också råkat på villovägar ·och
varit med ·om både stöld och: öv·e rfall. Brita fattade tycke för ho nom och fann k.anske häri 1också ett stöd mot profossens s.tändiga
hotelser. De s1og10 sig samman och vandrade till Lund, där de
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bland annat besökte domkyrkan och då fingio syn på den karmosinröda altar.d uken. Men nu hände ingenting. Deras mål var Hälsinghorg, ·d ärifrån de tänkte bege sig öv•e r till Da:nmark. Detta
lyckades dem ·emelLertid inte utan de började vandr.a nedåt igen
och återkommo till Lund på kvällen den 23 .dec. 1691. De logerade
var för sig och Brita tillbringade natten på vinden hos en Nils Hyros, sedan hon först förskaffat sig till aftonmål bröd och brännvin.
Nils Stj.e rna hade kommit in i domkyrkan, där han blivit instängd
utan •a tt någon märkt bion/Om. Följande morgon träffades de vid
Östertull enligt Ö\"el'lenslwmmelse.
Under natten hade Stj.erna stulit :altarduken och lyckats loomma
ut utan att bli upptäckt. Tjuvgodset hade han gömt under rocken
och nu vandrade paret österut. Under vägen till BLentarp sydde
Brita sig en kjol av altarduken, men då ·d en blev för liten, l'lev hon
sönder den och vid framkiomsten till Blentarp sålde hon styckena
till hugade spekulanter, som nog i allmänhet misstänkte, att det
var tjuvgods men brydde sig inte stort därtom. Spetsarna, som
suttit omkring duken, skingrades på samma sätt utom vad Brita
monterade på Stj.ernas handskkragar.
För någon tid framåt förlorar man dem ur sikte, vart de :nu
tagit vägen. Emellertid råkade d·e n stackars Brita åter i händerna
på sin utpressare, pro:fiossen Västession, som tog henne fast 'Och
satte henne i fängsligt förvar för den stöld hon be.gått hos kyrkioherde Ibsonius i Östra Kärr.storp. Hon b1ev infångad i Alstad,
där Stjerna också tycks ha varit med men tydlig1en lyckats fly
sin kos och lämnat fästekvinnan i sticket. När Britas delaktighet i stölden i Lunds domkyrka blev bekant, införpass:ades hnn
till Lund och inspärrades i fängelset i domkyrkans krypta.
Den 8 mars stod Brita lngernarsdotter för första gång.en inför
Lunds kämnersrätt. För att skona sin fästman, som så skändligt
svikit henne i nödens stund, framställde hon saken så, som om
det varit hon som låtit stänga in sig i domkyrkan och om natten
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legat i pr.edikstol•e n. Och stöldplanen hade hon efter sin uppdiktade v.ersion av stö1den gj10rt upp med sin br.oder. Hon erkände
oförbehållsamt stölden av altarduken, men hon nekade bestämt
till att ha haft något att gör.a med •e n annan sådan av 'holländsk,
lärft med spetsrnontering, som !Också försvunnit från kyrkan. Under
senare förhör berättade Brita om hur hon kiommit i . händerna på
Per VästesSion •o ch hur han blivit orsaken till hela hennes elände.
Hon .å ngrade djupt vad h:o n .gjorf men

mots~g

döden med lugn.

Hennes dom b1ev att mista liv·e t, fast man nio.g kunde peka på
en hel del förmildrande omstän·d igheter i hennes fall.
Nu var emellertid saken den, att innian domen gick i verkställighet, skulle hovrätten höras. Det visade sig då, att kämnersrätten ·dömt i .e n sak, som låg utom dess befogenhet och .e n ny
rättegång måste sättas igång inför rådstugnrätten med långa och
plågsall}!IDa förhör. Den stackars kvinnan var nu för uttröttad för
att längre orka upprepa sin hopljugna historia utan berättade uu
som det v.e rkliga förhållandet var, att den ·egentlige tjuv·e n var Nils
Stjerna, som hon hittills »1a v kärlek» vielat h:ålla utanför det hela.
Efter den förnyade rättegången dömdes Brita ånyo till livets förlust. Domen skulle också nu prövas .a v hovrätten och d·e t tog sin
tid. Härunder satt hon i fängsligt förvar antin.gen på Malmöhus
fästning eller i domkyrkans krypta. Sent !Omsider kom hovrättens
utslag

i februari 1693. Hon benådades från dödsstraffot men

skulle i stället slita fyrtio par spö. Efter g.e nomg.ången pina släpptes den arma flic:kan ut vind för våg att r.eda sig bäst 'hon kunde.
Den .a ndra dornkyrkiostö1den rörde sig om ·e n silv.e rkalk, som
bl·e v bortstul·en den 26 :febr. 1707. Det var en sockenbudskalk, som
för tillfället förv;anaq.es h!os kapellanen Oorwitz Thulin, när »tjuv-'
kionan» Anna Catharina Lund lade beslag på den. Hon var ·e:n ung
kvinna i början av tjugoåren men hade redan bakom sig •e tt ganska
b:nokigt förflutet. Hon var född i

Haliand men hade som barn

kiommit till Köpen:hamJn, där hon råkat i händerna :på . rättvi-

sans väktare för div.erse upptåg. Sedan hade

ho~

givit sig i lag

med ett ; stråtrövarhand, siom blivit infångat och fått plikta me<l .
livet för sina brottsliga brav;ader. Ung:a Anna
l~larat

.C~f~i.arina

ha.de doc!<

sig undan med ·e tt »brännemärk•e », kansk·e Köp•e nhamn.s

stadsYapen, inbränt i pannan. Hon har tydligen varit en mycket ;
ävencyrslyst~

pers on, som inte låtit brännmärkningen avskräcka

sig. I början av år 1707 hade hon kommit till Malmö och under
vägen dit hade hon passat på att i Landskrona lägga

~ig

en altarduk, i .bDOderiet daterad 1685, varav hon gjort en

till llled.
»s~rlo~

och ett ».armkläde » åt sig.
Tisdagen den 26 febr. -

samma dag hon stal silv·e rkalken -

hade hon loommit till Lund, där hon tog in hos bor.gmästare Olof
Nordsteen, som bodde . långt nere på Södergatan. Hon kaUad·e. sig
här Stina Enew1a ld och sade sig vara dotter till ·e n präst i Halmstad. Hon tog sig en tur upp genom staden och tittade in pft flera
stä:l1en, bland annat h:os kapellanen Thulin, d!ir hon ingen träffade,
när hon gick genom rummen. Där stod den omtalade silv.erkalken
från domkyrkan och Anna Catharina var ·ej sen att stoppa den ·i
sin · kjortelsäck tillsammans med patenen. En svart sidenmö.s sa
med guldbroderier .å kte 1ookså . dit. Hos ·en .student Solberg, boende
hos professor Linnerius, stal hon några skjortor och krag1ar. Och
så ansåg 'hon sig väl inte kunna härbergera mera tjuvgiods

f~r .

tillfället, ty nu begav hon sig till fots ·Öv·e r Vallkärra mot Laholm.
lfos en guldsmed där sålde bion patenen, siom hop brutit

sönd~r,,

Friheten b1ev dock inte så långvarig. Man fann snart den stul!lfl
silverbägaren bland det andra tjuv.god&et

~och

därmed var hon röjd,

Ifon transporter.ades under bevakning till Lund, där hennes dom
föll den · 6 april

~ch

löd på hudstrykning vid r.ådstugudi;irren . Se-

dan fördes h.on vidare till Landsk11ona att där svara för .sig .vidare _
i sin . tjuvnadsgärning.
· -·' Det var ett par sorgliga människoöden •och jag haJ?· -~är så
pass omständligt relaterat fallen för att söl<.a g1e en föreställning

26

om de förfallna typer, som i gamla tider dTiog land och rike runt
och övade sin bnottslighet. Ett klientel siom säkert vållade ordningens väktare mycket bekymmer och omak.
Gångna tiders studentgieneratiioner var alltid ·e tt 0I10ligt släkte.
Särskilt bråkigt för kårens vidkommande sl<Jall wet 1765 ha varit,
då professor Wiollin var akademiens r·e ktor. Hans nymodiga bestämmelser för att öva kontl'loll öv1e r hur kårens medlemmar skötte
sina stUdier sårade studenternas självstäindighetskänsla och Ledde
tiU uppvor och 10I'!Oligheter. Under larm och skri ställde man till
demonstrationer i

Lundiagård

genomleva nätter 1a v stor

OI'IO

o~h

·d e goda lundaborg•a rna fingo

och förskräckelse. Det Mev rätte-

gång 1o ch .arresterin,g1a r av studenter, men Ol'lon blev kvar. Och vid
tiden :för vårmarknaden detta år bestämde akademi·e ns myndigheter, att ingen student fick visa sig med stör ·e ller piska i
handen.
Ett annat studentuppl'IOr, s om mycket lät tala 1om sig, var det
som timade i samband med akademiens firande av 200-årsmriinnet
av Uppsala möte den 8 mars 1793. I staden varande skånska oHicer.are, .a delsmän ·o ch andra ståndspers1oner hade till dagen ·e fter
amangerat en bal i professor Erland Brings hus. Under :förberedelserna härför hade någon yttrat, att det skuUe bli allddes för
mycket folk, om vilken student s om helst finge komma dit.

I

varj•c fall önskade man icke se någon ofrälse student på balen .
Detta var en · skymf mot studentkår.e n, som den inte utan vidare
kunde finna sig uti. Man samlades på Lundagård, maskierade sig
och satte igång med sin opposition. Till r.åga på allt annat had·e
balsällskapet också Lagt besl1a g på akademiens vakt o.ch kanoner .
Dåvarande rektorn., pro:Eessor Mathias Norberg, lyckades i någon
mån lugna de upphetsade sprakfål1arna, men det dåliga humö1,et
föll åter ÖVier dem och man gr.ep till o.ch med till vapen. Studenterna lycl<Jades få vakten och kanonerna utlämnade från balen och
de senal'le ställdes in i pedellkammal'<en. Lugnet var dock därmed
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inte återvunnet och r,ektior "fick åter inträda som medlare liksom
en av studenterna av mera lugnt temperament. Så småning!om lugnade sig då studenterna, mie n under den därpå följande rättegången
väcktes ny vrede mot allmänne åklagaren, som bodde i hand.e lsman Laurdls hus. Mot denne s enare riktades anonyma hiotelS<ebrcv
om mord, 1om han inte avhyste sin gäst. Militär hjälp r·e kvirerades
då från garnisonen i Malmö för att hindra eventuella angrepp.
Vakten

~om,

men några anstalter t;ycks aldrig ha blivit gjorda

för att v,e rks:tälla de anonyma hotelserna.

1802 ställde studenterna till med en våldsam demon.stratiion
mot akademiens rektor, pnofossor Engelhardt, som låtit toppa träden på Lundag.ård. Esaias Tegner, som mot sin vilja blev indragen
i dessa 'Ol'loligheter, har berättat därom i sina självbiografiska anteckningar. Ett ann.at mycket allvarligt uppträde från studenternas
sida inträffade, då Lundagårdsmuren 1836 började raseras . Lundagård var studenternas helgade 'o mråde, där de ansåg sig vara ensamma herr.ar på täppan. 1837 tog sig deras raserianfall utlopp i
stenkastning mot

bis~op

Faxes residens -

biskiopiamian hade ar-

betat för rivning av muren - , som under arb-etet med det nya
biskopshuset vid domkyrkan var inrymt i ett tvåvåningshus på
hörnet mellan nuvar.ainde

Kyr~ogatan

1och L:a Gr.åbrödersgiatan, där

Lundagårdshuset nu är beläget. En st-en råkade till och med såra
Hans Högvördighet i pannan. Här var ordningsmaktens ingripande
maktlöst. De mest aktiva fick sedan genom den akademåskia jurisdiktionens ingripande sota för resultatet av kår,e ns upprörda
känslor.
En »Journal för Police-Wakt Contoret i Lund Ar 1850 & 1851»
ger oss en och annan glimt av vardagens liv

vår stad, såvitt det

rör ordningens störande., bild 1. Den sträcker siig från den 2 jan.
förstnämnda år till och med den 2 s:ept. det följande. Vi skall
bläddra ett slag i den nötta luntan.
Kringstrykande och lösa individer dr.og sig ju gärna in till

--------...

- · --

2.8 .
~t&derna .

Så också till Lund. I febru.a"ri 1850 gl'ep stadsviakten just'

e.JJ:· sådan, förr·e sjöartiUeristen Balder,- som med dr.agen fällk'Iliv i
högsta hugg förföljt ·e n mansperson 10ch nu. införpassades i · stads-.
häktet. I;:n annan gång, fram på höstsidan, var det en f.
som loommit

hit~ .och
1

rq.

sjöman,

nu strök omkring i staden .och bettlade och

bjöd.s på samma. logi som den förre. I januari 1851 inmanades ett
par kviru1spersonier i häkte för iobehörigt kringstrykiande i staden.'
l\.lockan 11 på nia tten mellan. deu 14 och 15 aug. samma år hade'
vakten på ·en g;ata 1anträffat »liderli,g.a.: ·Quj;nsperson.en» Maria Eriksso.u från Malmö. »Som hon via.r:. i sakniad af betyg, ins·a ttes hon i
hi&rvar.ande stadshäktf för natten», var.efter h001 på morgonen blev
utvis,ad från staden och . bel·e dsagad till Östertull. Det gällde ldtt
nogsamt v..ar.a moralens väktal'e . .
. Slagsmål inträffade allt som ·o ftast.

E~

kväll i juli 1850 ~ hade_

en bleckslagarie Sjöber.g kommit i delo med en grannhustru, s.o,1i:l
slutat med·. att hian omsorgsfullt .mörbultat henne.. En oktoberkväll samma år blev vakten Lilj·er.oth överfaUen av en hund på
Sand.gatan och strax efter av hundens herr.e, s1ö m »mätte . med .sii1
k~pp

ett slag åt hufVUJdet. på Liljeooth». Denne parerade med sitt

korsm:v.ä l(, :så att skaftet gick tvärt av. En . natt . i inars 1851

:ni~

rnäild,e ,sw.edeJl Lundius ett slagsmål i · ~n Krumlinides hus, dit ct.t
1

par ·.vakter då skyndade .för att ta hand om bråkstakarna . Vi<l der;is .ankOlillst
vid

h~de

de emeUertid redan försvunnit sin klos . .En kväll

l/,29-tiden samma månad hade d·et varit stenkastning på .flera

/:lt.ä llen i . stµden , och ·e n. piga.. hade blivit

livsfarlig~

skadad. En an-.

nan gång var ett par slaktardrängar i luven på varandra .<o-oh :•elli
kväll fann vakten en mur.arlärling, som blivit överfaUen :o.ch slagen
vid häradshövding ·Liljenber.gs gård, så .a tt blodvite uppstått. ·Med
slag av en porterbutelj 10ch me"d stövelsparkar hade en niarskväll

18GJ · en. perso~ på gat~n blivit så illa behandlad i huvudet, att .han
enligt vittne måste för.as till 1asarettet. Till marknads-dagarna hörde
allticl;.:slag1?:~nåL _ pärför

l:äs:er man också i

v.aktj•ownal~n

under <la-

Bild 1. Utdrag ur "Journal för Police·Wakt Contoret i Lund _·
År 1850 & 1851 " för den 12 juli 1850.

··- I •

.,, ._

twn- 20· mars 1851: »Vakterna ha, såväl stadens · som .akademiens,
varit tjenstgörande under markiniaden. >>'
Naturligtvis förorsafoa.de spriten en hel ·del :förtret för dem,
som tagit sig litet för mycket till bästa därav. Så påträffade vakten kl.

1/2 10

på kvällen den 9 sept. 1856 trädgårosmästaren And.

-Nilsson »på allmän gata öfver1astad· af starka:· Drycker,: men han
blef ledsagad till sin bostad » .. Samma kväll påträffades också en
handskmakaregesäll i samma

situat~on,

»men han blef nedsatt i

härvarande stadshäcktet, emedan : han v.3.r så öfve:ulastad, . att han
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icke kunde säga, v·ar han var hemma». En jurninatt 1851 inmanadcs
en mansperson Hejde i häktet, då han uppträtt berusad på gata:n
och fört oljud och därtill hotat ·en murare med kniv.
Inslagna fönsterrutor anmäldes ej så säl1an och iofta nog för'
svann en »sladderspegel» utanför ett fönster, som hos svarvar.e
Holmgren en marskväll 1850. Rapporter om inb!'ott och tjuvnad
träffar man också på i den gamla vaktj.ournalen.
Ibland hade en dräng varit oförsiktig, .d å han kört ut gödsel
från sin husbondes gård. Den tiden drev ju horgarna även lantbruk
och boskapsskötsel med lagård, häst- ·och svinstall inrymda i stadsgården. Sådant slarv hade t. ·ex. priotessor Brunius' dräng gjort sig
saker till i april 1850. Och längre fram på våren hade en a'llJilJan
med sådant för.orenat gatan från änkan Åkermans giård till HeI,gionabacken. Om •e n slaktare heter det, ratt han »spilt en Kalf på gata:n ».
Sådant slarv straf:liades med böter. Emellanåt har vakten lagt beslag på ett okrönt kappmått .e Uer ·e n ojusterad betsmran hos någon
torghandlare.
I denna journal figurer.ar givetvis också studienternra då och
då. Vid ett tillfäUe hade de brutit av ·e n pumpstång på Lilla torg
vid .domkyrkan. En annan gång hade ett par fulla studenter amnälts
för rektor och stadsfiskal, emedan de öv·e rfallit en traktör Lundberg och brandvakterna med smädeord. K·a nske hade den g'Ode
traktören av studenterna tagit för mycket för sinia utskänkta supar, just v.ad han en gång anmälts för av en gäst, som för tve sådana fått punga ut med 18 skilling. Under den 11 maj 1851 heter
det i journalen: »En gammal kärring från Hö.örs Socken har blifvit
hyst i Contoret från kl. l/4 till 11 på natte:n till kl. 3 på m.:>rg;on.en
af skäl, att några druckna studenter h'å llit skoj med h enne ioch
dessutom hade hon inte kunnat få någ10t Nattherberj.e. » En skämtsam passus läser man under ·d en 28 i samma månad: »En del studenter i villan skrålat omkring .å stadens gator. Kl.

1/2 2

på natten

bl.efvio de hågade att med den af dem r.e dan förvädvade kunskap
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antaga tjänst på stat, nämligen :att passera som brandvakter, då
de ville med våld fråntaga de nu anställda br.andvakterna sina gevär, h vilket likvisst misslyckades. » Och en :annan gång: »Från kl.
10-12 em. patrull på stadens gator för mioliga studenter» eller
»är :för nattan att anmärka, att några sångare var ute och lät höra
sig här och hvar ».
Det t'Cl.ativa lugnet härskade också emellanåt i staden, då
en rapport i vaktjournalen ka:n lyda: »För dygnet

~

mycket att

anmärka men utan vigt och derför uteslutes.» Rapp;orten ·e fter invigningen .av Akademiska Föreningens nya bygnad den 16 maj
1851 meddelar: »För dygnet är intet uti polisväg att anmärka,
ehuru en så stor mängd af mensk!or var-et församlade i och för
fästiteterna till invigning af nya förenigshuset. »
Från 1800-talets slut målas i press och protofooll en annan
bild av det oroliga Lund. En majdag 1892 läste man i Folkets tidning följande: »Torsdagen den 5 maj omkring klockan 10 på aftonen hörde konstaplarna n :r 10 Jönsson och n :r 17 Lars.s on, vilka
då patruUer.ade i södra delen av stad·e n,

ov~ sen

från Södra Espla-

naden. De begåvo sig åt det håll, varifrån oväsendet hördes, och
påträffade . vid södr.a ändan a v Prenne gatan ·e tt sällskap onyktra,
stojande manspersoner. Polismännen uppmanade frids.törarna, s'ex
till antalet, att vara tysta och begiva sig hem, vilken uppmarun,g
emeUertid lämnades obeaktad. I stället gingo de i samlad trupp
mot konstaplarna samt misshandlade dem - med bl. a. knivar på
det våldsammaste sätt. De närmal\e detalj1erna vid Ö·V•erfallet kunde
emellertid aldrig riktigt klarlä.ggas, enär varken polismännen eller våldsverkarna efteråt hade något tydligt minne därav. Tr-e yngre
kvinnor, som åsett det fruktansvärda uppträdet, hade blivit så
förskräckta, att ej heller de senar.e kunde omtala huru det tillgått. Efter våldets förövande flydde vå ldsverkarna, lämnande polisen kvar å valplatsen att klara sig bäst de kunde. Ehuru svårt
skadade förmådde ·d essa begiva sig mot poliskiontoret. Under vä-

·gen· dit bl.ev Jönsson, ;vilken var värst däran, på Stofä Södergatan
omhäil.de'rtagen av ett par personer ioch för.d till lasarettet. Larsson
·lyckades ensam släpa sig fram till polfäkontoret, men ditkQmmen
"s·virnm.aide han. Sedan han å kontoret nödtiorfti,gt förbundits, fördes

även •han. till

1

lasarettet, där såväl hart som JöinssQn fingio kvar-

stanna för vård.»
, 'Efterforskning ·av våldsverkarna vidtiog ·1omed:e lbart och det
lyckades polisen tämligen snart att få dem fast. De var hemmahör.ande i · Malmö och Lund. Redan följande dag b1e·v de anhållna
ioch ·efter v·e rkställda förhör häktade. Vid rättegången lmm det
.fram, att konstapel Jönsson tilldelats ·e j miindre än fjorton kniv"hug;g, :de; flesta i huvudet och hals.e n,' 'm edan kioU.e.gan sluppit undan med sju. De Ö\nerfallnas kläder företeddes i rätten och erb;jö<l
en Hemsk : anblick. De var öv·e rskölj.da av blod och de tätsittan<lc
håLen visa.de, var knivarna farit fram. Bedrövligast SåfS mössorna
ut, näs.tan sörderskurha ·till trasor.
:· Det visade sig svårt att ;reda ut, vilken av de häktade, so1'u

tagit ·niest del i våldet, och därför ådömdes de alla sex lika straff,

i

ett för allt tre och ·e tt halft års straffarbete.
Senare tider har .ej heller alltid gått i lugnets tecken. Om-

, kring sekelskiftet 'med dess strejker och lik!Ilande oroligheter hände
ett •och annat, som betänkligt störde friden. I slutet av 18'90-ialet
hade polis·en allt som ioftast att bekämpa uppi-räden ioch -011olighe'ter ·av skilda slag vid strejker .o ch demonstrationer. Det svåraste
torde vara det; S.bm ägde rum den 9 och 10 nov. 1898. Det var
· strejkande arbetare ·vid sockerfabriken i Sv.edala och deras

sym~

' p.atisörer~ som då ställde till svår.- artade uppträden här i staden .

Oroligheterna öv·e rgick efter hand till våldsamhet.e r och började den

9: nov.

på kvällen. Ledningen för Sv.edaLa sockerfabrik, <lär den

· ordinarie ·arbetsstyrkan nedlagt arbetet för att tvinga· fram bätti•e
avlöning, hade lyckats övertala studenter från Lund att uppträda
· soorir 'str.ejkbryt'are. Dessa, sioon arbiet~de i· skift, bruka.de återvända
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till Lund vid 10-tiden på kvällen. För att demonstflera sin o.vilja mot
dessa hade i god tid före tågets ankrom-5t ett stort antal arbetare
samlats vid stationen ·och på Bantiorget. Därtill kom en massa nyfilrna, så att den församlade folkhopen torde ha uppgått till ett
par tusen männisfoor. Polischefen, t. f. borgmästar.e C. Brink; och
stadsfiskal Strandberg, som var beredda på att

demon8trat~onev

skulle förelmnµn.a, hade beordrat ett antal polismän till stationen
för att vid södra ändan av stationsbyg.gnaden möta

stud~nternia

iOch

sedan .·esfoortera dem till Akademiska Föreningen, där de skulle
äta kvällsmat. Borgmästaren och stadsfiskalen .g ick in på bangården för att möta dem. I samråd med sv.edalabolagets dineklör,
konsul Westrup, beslöt polisbefälet, i avsikt att lura demonstran•
terna, •a tt föra studenterna ut genom väntsalarna och icke

~en1om

södra utgången. Så långt gick det bra, men när de kom ut på Ban:•
gatan, fick demonstranterna syn på <lem och började skräna och
vissla och slänga glåpord mot studenterna.
Under polisens skydd tog studenterna vägen upp gienJom Barngatan och Kloster.gatan .och folkmassan följde efter, somliga genom Fiskaregatan, <Och trängseln var så stark, att man furmligen
bars fr.am.

I K1ostergatra.n började demoll8tranterna sitt anfall.

Käpprapp v.en genom luften. En och •a nnan sten började ,o ckså
singla ned. Borgmästar.e n blev lätt skadad av en sten och stadsfiskalens höga hatt pressades ned över hans huvud av ett käppslag. Där man kom till, började man också sparka studenter ·och
polis.
Studenterna lyckades emellertid komma in på »Förening·en».
Nu började sten hagla mot fönsterrutorna .och en polisstyrka på
ett dussintal man

kun~e

naturligtvis inte stort uträtta. Då tt:ädde

konsul Westrup ut på trappan och meddelade folkhopen, att strejkeu inom kort komme att bilägg.a s, då sockerbrukets styrelse ämnade tillmötesgå •a rbetarnas krav. Massan lugnade
halvtolvtiden var det åter lugnt på platsen.
3

s~g

och vi<l
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Magistr'aten misstänkte, att samma oväsen möjligen kunde
upprepas följande · dag. Den rekvirierade .gienom länsstyrelsen en
ti,'lopp kavalleri ur K11onprins.e ns husar.e r, sJOm kiom hit på ,e fter- .
middagen och förLades till ridhus·e t.
För att i någon mån lugn;a sinnena lät man i pressen meddela,
att · de arbetsvilliga studenterna inte skulle komma till Lund på
kvällen. Demonstranterna tog detta för ,e n bluff och samlades i
ännu större antal på kvällen. Hela polisstyrkan, 21 man, var den
kvällen utkommenderad. När vid 'halvniotiden ett tåg kiom in,
tvodde den samlade hop.en, att det var de förhatliga strejkbrytarna.,
som aE.lände: Ett ' vilt skrän och tumult uppstod och polisen stod
ganska maktlös. Då ryckte kiavalleriet

moch stormen Mev än värre.

En vild stenkastning började. Militäven to.g fram gevänen, ·d rog sablarna ur sina baljor och sökte med våld . skingr.a massan. KvinllJorna
flydde som vettvilling.a r och rymden genljöd av förtvilans r:op och
skri. Några studenter kiom inte och då skulle man visa sitt tr.ots
mot myndigheterna. Stenveg1net tilltio,g. Man knivskar hästarna och
sabLarna n1a.ggiade en och annan i hopen. BLodet färgade gatan och
än vildare blev tumultiet, som fortgick till lån.gt efter midnatt, då

det äntligen började lugna till sig. Då börj1a de arbetet med att
forsla sårade till las arettet att förbindas, sargade som de var av
stenar, ;käppar, sparkiar och sabelhugg. Det torde ha varit en verklig skräcknatt för det annars i vardagslag så fredliga Lund. Givetvis: följde en del rättsligt efterspel till denna kialabalik.
Jag har tidigare något berört studenterna och der.as sätt: att
emellanåt störa · stadsfriden och skall här avslutningsvis referera
det sista stora studentupp1oppet, som timat i Lund. Det var våren 1908, närmare bestäint natten mellan den 30 april och 1 maj
och följande natt. Punschen och andra starka drycker flödade på
den tiden ,som bekant utan all , ransonerin,g nch satte lätt eldfängda
sinnen · i brand.
Strax före kLockan 12 · natten ·mellan .ovan angivna data sam·
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lade sig flera hundra studenter i Lundagå~d och stä.Ude till .o väsen. Under skrän och tjut drog skaran så småningom ned till Stor-torget, där den fortsatte att föra 1oväs,eii. Man ställde till med
ringdans omkring den stom lyktkande1abern, s1om då stod här på
torget, allt under det man sjöng och skrålade. En hop sökte tränga
sig in i poliskiontioret, släckte och ramponerade den .röda lyktan
utanför. Polisen stod så gott som maktlös mot den påträngande
hordeu och alla dess vänliga tillsägelser åt studenterna att skingra
sig förklingade ohörda. Efter ungefär en halvtimme återvände studenterna till Lundagård men blott för att ·e fter 1en kiort stund ånyo
uppenbara sig på torget, där de fortsatte med sitt 'Oväsen och uppträdde trotsigt mot polisen. Så alterne:mde uppl'lorssoenen mellan.
Stortorget 1och Lundagård till klockan två på natten, då polisen
med milt våld äntligen lyckades skingra studenterna och för tillfället återställa lugnet i staden.
Natten mellan den 1 och 2 maj ställde emellertid studenterna
till med nya oordningar och nu betydligt svårare än natten förut.
Bråket började på Grand hotel. Det var sed den tiden, att polis<!n
vid stängningsdags gick in på restaurangerna för att tillse, att lokalerna utrymdes. När ·d e nu visade · sig, kastade studenterna glåpord åt dem och vägrade hörsamma deras tillsägelser att lämna
lokalen. När piolis·e n med våld fövde ut en ioch •annan., satte man sig
till motvärn. Efter cirka tr·e kvarts anstr,ä ngande arbiete h'a de dock
ordningsmakten lyckats få ut samtliga studenter från vestaurangen
och så tillvida blivit herr·e övier situationen . .
Utanför hade under tiden ·e n stor skam s.t udenter församlat
sig. Ett antal polismän under befäl av poliskiommissarie Liindberg
lyckades emeHertid öv.ertala dem att röra på sig och ·e fter han.cl
förflyttade sig studenterna till hö·r n·e t a .v Kyrko- och Kl1ostergatorna,
den så k;aJla:de Kritiska hcwlllan. Där råkade några av dem i slagsmål med några bokhål1ave. Detta blev signal•e n till ny uppstudsighet mot ovdningsmakten. lniom kiort v1a r Stortiorg,e t fullt av skrä-
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nande studenter, av vilka en del sökte tränga sig m på poliskontoret, t11oligen i avsikt ia tt fritaga en anhållen student. Då de på
torget tjänstg:örande polismännen ej ensamma kunde reda sig mot
studenterna, heooooode poliskmnmissari·e Lindherg två av de fyra
ridande konstaplarna, vilka från länets oentralpiolis bitbeordrats
för att bistå med or.dningens upprätthållande under arhetardemonstrationerna på .eftermiddagen den 1 maj, att stiga till häst 1och
driva bort studenterna från torget. Med hjälp av polismännen till
fots lyckades de ridande lösa denna uppgift utan att behöva bruka
något nämnvärt våld och studenterna

be~åVJo

sig upp på Lundagård.

Därmed var emellertid oTiolighie terna inte slut. Efter en stund
återvände studenthopen, omkring 300 personier, till Stortorget och
försökte ånyo att bereda sig tillträde till poliskiontoret. Med vänliga ord och milt våld lyckades dock kommissarie Lindberg och
hans polismän att hindr.a dem därifrån. Polismännens upprepiad-e
tillsägelser åt studenterna att skingra sig och deras. hot om att
vald i annat fall komme att brukas mot dem hade emeUertid ingern
v,e rkan. Då det ej gick med lock, beslöt sig polisk1ommissiarien till
slut att med pock driv·a bort 1011ostif.tarna från torget. Han lät <liirför indraga all tillgänglig polisstyrka till poliskontoret och torget
utanför och g;av order till de fyra ridande konstaplarna att hämta
sina hästar i ridhuset vid Kattesund, sitta upp och göra chock
mot studenterna. De ridande återkommo efter en kort stund .och
1

redo, understödda av polisen till :liots, mot studenterna, vilka då
springande beg.å vo sig mot Lundag.ård. En oclr ann1a n, som .e j fort
nog kom undan från torget, fick smaka de flätade läderpiskorna,
som den ridande polisen använde som

v~pen.

TDoligen kom under

förföljandet även en och annan sabel till användning, fast polisen
efteråt bestämt förnekade, att så varit fallet. Under ideliga skärmytslingar här och där drevos studenterna obev·ekligt från tol'.giet
upp mot Lundagård. Ej heller här fick de emellertid vara i foed
för polisen utan attacke11ades ända tills de slutligen fullständigt
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Bild 2. "Första maj i Lund. Dagen har varit glad!" lyder texten
Över denna teckning av T. Schonberg, inspirerad av studentoroligheterna i Lund 1908.

skingrats och lugnet vid fyratiden på mor.g;onen återställts. En bland
deltagarna i detta studentupptåg var den kände överligga.Den Sam

Ask. Se bild 2 !
Givetvis följde både anmälningar och långa förhör för att utreda detta upplopp . Då undersökningarna slutförts den 14 maj
1908, blev emellertid r.esultatet det, att inga åtal följde varken mot
någon polisman eller student.
Efter den betan har ing:a mera anmärkningsvär.da kraVtaller
ägt rum från studentkårens sida mot Lunds proliskår. Tiden och
förhållandena har förändrats och efter tv•e nne världskrig och deras
efterv·erkningar har studentkåren fått andra problem att nappas
med än vad den levnadslustiga ungdomen från förkrigstiden hade.

STADENS VAKT ·

ÄLDRE TID INTILL 1840

LUNDS STADSVAKT I ÄLDRE TIDER
INTILL 1840

A

v de uppgifter, som stå att hämta ur staden Lunds äldre rådstuguarkiv, framg,å r, att vaktförhållandena här fram till 1658

varit ordnade på samma sätt S;Om i övriga mindre danska städer
och! efter detta år i öve:rensstämmelse med rådande svenska förhållanden. Det var borgarna själva, som skiftades vid att ombesörja
nattvakten, ett slags allmän vär.nplikt, som ålåg alla. Enda skillnaden var, att de ägde rätt att sända sina drängar ·e ller andra
personer i sitt ställe, om de för,e dmgo att lugnt sov.a i sin säin,g
om .natten foamför att i nattvakts tjänsten riskera liv och l,e m elLer
lida en kall eller snöstormig vinter.natts iobehiag. De.ttia var systemets svaga punkt. Fast borgarna själva utan tvivel viono måna om
att vaka över stadens säkerhet, kunde d·et inte alltid sägas detsamma om deras utskickade legodrän,gar. Dessa

VIOI'IO

ibland löst

:flolk, som gärna såg mel1an fingra.rina med nattfridsstör.arna, när det
passade dem. Denna vakt stod under kommando av ·e n stadsvakLmästare ooh s:om överuppsyningsman 1och kiontrol1ant fungerade en
av stadens rå·d män.
Svart på vitt om att så var förhållandet lämnas oss i

råd-

stugurättens domböcker. Här kan man t. ex. urnder den 8 nr0V'ember

1682 läsa om att rådmannen Hans Charstenss1on Als blivit föl'l:>rdnad att varje afton kl. 9 precis anteckna och avskriva vakten. På
samma sätt blev vaktmästaren Jeppe Nielssie n ålagd att varje afton
vid samma tid tillsamrr.uans med de andra t:re personerna, som skul1e
gå vakt med holllom, möta -upp hos råd.man Als och där ordentligt
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uppgiva namnen på dem, som skuUe gå vakt den natten. Samma
källa meddelar också, att den iovan namngivne rådmannen nu skulLe
avlösas i denna uppgift av sin kollega Håkan Christens·en Bager,
som »påtog sig detta att förrätta till nästkommande jul med vakten» . Vid denna tid var också stadens fyra mtemästare uppkailade på rådstugan och fingio 1order ått omooelbiart var och en i sin
l'lote hemsöka alla dem, som hölLo vin- och ölstugor och allvarligen
meddela dem att de hädanefter ic.l<!e fingo sälj1a något vin eller öl
efter klockan 9 på kvällen, så vitt de inte villie riskera straff härför med 4 markers böter.
Den stackars vaktmästaren hade det inte alltid så lätt med sitt
vaktmanskap. I a ugusti 1682 beklagade sig Jepp1e Nielssen ÖY·e r
att, då han tills·a de ho:r:gerskap.et att möta på utsatt tid för att .g:å
vakt, så hade de sval'lat, att de skulle komma och när timmen kom.,
»som vakten ropa skall», mötte de icke, varför han icke kunnat
göra sin tjänst så som si8 bort. Han a nhöll därför hos magistraten
om hjälp för att rätta till detta missförhållande. Resultatet blevt
att dellll!a myndighet b:est;ämt :riei;>olv·er.a de, :att den borgare, s:om
lagligen blivit tills1a gd att gå vakt men uteblivit, skull:e ·genast
nästa morg1on erlägga pant för sin försummels·e, sie dan vaktmiistaren rapporterat hans eller deras namn till borgmästar·e n eller hans
ställföreträdare, vilken hade att utdöma panten . Vaktmästarna tillhörde ej heller alltid de pålitliga: och tvogna tjänarna. Om Thor
Asmundsson vittnades det inte vackert ·i rätten, när han var inställd för försummels·e i sin tjänst och för oärlighet. En borgare
framhöll, att han ofta sett Thor ·ensam gå vakt om natten men sedati lyft vaktpenningar för fyra pers oner. Gen.om hans fylleri ioch
slarv hade samma vittnes krambod blivit uppbruten och plundrad av
tjuvar på sitt innehå.l l. Sönen Krus1e berättade om hur han sent en
afton, då han gick hem från sin svärfader, med hugg och slag blivit
överfallen av Thior vaktmästare utan någon anledning. En tredj1e
p åpekade, •a tt samme Thor i sin tjänst inte följt de order, som
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utfärdats för denna. Det _Y!lr inge.n vacker meritlista föi: en nattvakt, på vars tjänst så mycket ansvar vilade.
Att det allt emellanåt blivit litet både si

o~h

så med ordning.en

och redan i vakthållningen, kan man .gott förstå un.de.r sådana förhållanden . När det en

moq~on

strax på nyåret 1693 blev efterfrågat,

hur det varit med vakthållningen _sistliden natt, lämnades det beskedet, att vaktmästaren alltifrån k1ockan tiio på kvällen ·och sedan hela natten icl<ie varit på sim post, att vaktdrängen

Trul~

OLofs-

son, när han I'IOpat kLockslaget, gått hem till sin »matfader» och
»lekt jul» •och att ingen :akademivakt hade gått. En man vid ruurun
Thomas, si0m varit lejd av akad·erpiens vaktknekt, hade klockan

io

följt med .dr.ängen Truls att fira jul. Alla tre hade tydligen hand.-

lat efter gjord övier.e nskiommelse. Giv1etv:is fingio de pliktförgätn.a
sällarna sitt tillbörliga straff ioch såväl vaktmästaren SIOm vakt.drängen sattes :av magistraten i

»stadens .g ömmo» eller arr.e st.

Om .akademidrängens bortlöp.ande underr.ättadie s i v.ed·erbörlig ordning k,onsistorium.
Ända fram till 1692 fortfor den gaml.a ordningen att äga bestånd med borgarna själva ·eller deras ställföreträdar.e som v.aktmanskap under en vaktmästares k,ornmandio 1och under överinseende
av en av stadens rådsh!errar. Kastar man en blick i stadens räkenskaper fram till detta å_r är i lö.nestaten endast upptagen en vaktmästare med en årlig lön på 20 dlr smt. Några fast •a nstäUda

v~kt

ka.dar förek,ommo inte. Detta år läser man emellertid i rådstugurättens ·dombok under datum den 6 februari: »Såsom det så oriktigt tillgår med v.akten, så

l~e

ingen viss viakt är föriordnat utan

borgerskapet dels måste leja, dels låta sina folk själva om natLetiden gå ioch vaktmästaren ·dessutom befi.I11nes 1al1ehianda un.dersi•e v
och: oriktighet föröva, så länge det sUedes är lämnat honom att
till sig taga al1ahlanda lö,s t folk och borgerskapet, som det •e n stor
befoostnad .är, ingen nytta där.av haver, ty har magistraten tillika
med de 12 männen (här uppräknas nu devas namn) därom öv.e r-

-

..,.

.-
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lagt, hu.ru:liede.s vakten skall bliva riktig och · bor:gerskiapet icke
för högt graveras.» Man bestämde sig nu för att ordna saken så,
att man utvalde fyra karlar till ordinarie vaktknektar, vilka tillika
skulle vara ringar.e och »,g rava» och var ioch en av dem skulle i
årslön åtnjuta 20 dlr ,smt. Och den som hade rang och värdighet av
vaktmästare skuHe dessutom ha de 6 dlr smt, som årligen utbetalts till ringaren. Hela vaktlönen skulle alltså belöpa sig på 86
dlr smt, vilken summa skulle

li~a

fördelas mellan stadens samtliga

invånare, lilc,a för rik och fattig »·e fter ,e nvar där av haver lika
nytta». Genom denna anstalt skulle alltså borgerskapet för all
vidare gravation med vakthållning1en befrias.
En skriftlig vaktol'dning tycks då 10.ckså h:a uppsatts, ty man
möter här och var i

tidens domböcker hänvisningar till olika

paragrafer i ,e n sådan ,a kt. Någon sådan ordning tycks emellertid
nu inte finnas bev:arad. Det föl'efuller., som hade denna i huvudsak
tillämpats under hela 1700-tal,e t med några mindre tillägg, som
1724, då det bestä.m des, att en vakt
skulle gå omkring i staden och

lU'

borgerskapet nattetid

kiontriollet~a,

att ing.en vå<leld

hotade. Dessa vakter togos ut riotevis.
Ett uttalande om att vaktsystemet lia gts om på e n fastare bas
möter man i en skrivelse daterad den 2 mars 1693, från magisb:aten till profesSiQr J10nas Linnerius, som då var akademiens riektor.
Den är bl. a. föranledd av en påminnelse från akademfons juris ·
dikHon till stadens ,a tt ha noga uppsyn med att de, som utskänka
vin och öl, icke hålla öppet ,e fter den lagstadgade tiden klockan 9
på kvällen för att icke · därigenom ge den studerande un.gdiomen
tillfälle att besöka dessa kriogar på olaga tid och

där~genom

bryta

mot Kungl. Maj :ts lia g o.ch förordning. Stadens myndigheter hade
också strängeligen tillhållit dessa krögm1e att noga följa givna förieskrifter. För att än bättre kunna

~ontrioUera

dessa förhålLanden

»havia vi funnit rådligast och för staden nyttigast det förra maner
med vakth'ållandet att kia ss·era och 4 vissa v:aktkarlar att .a ntaga,
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som ock redan skett är, vilka så strängeligen äl'lo förelagde ibland
andr.a nödvändiga poster särdeles denna, där de sig understå skulle
förtiga med några borgare, som öl eller vin försålde efter klockan
9, då skola de därför·e exemplariter bliva strnffade, åJ.i:ggand es dem
1

var morgon giva borgmästaren tillkänna, vad om natten passerat
är ». Följden av den nya vaktens vaksamhet hade också omedelbart visat sig. En v1a ktkarl vid n;amn Tomas hade rapporterat några
studenter, som mitt i

natten hade suttit hos skräddaren ,Jöns

Mattson på Bredg,a tan och pokulerat. En följande natt blev han av
en av dessa studenter lockad upp på hians kammare och slagen,
så att näsa o.ch mun blödde och sedan sparkad utför trappen.

P~i

morgonen klockan 4 hade samma studenter sökt upp Tomas i hans
eget hus, brutit sig in och med en värja slagit honrom ett stort sår
på handen samt brutit sönder stadens bardisan, som ingick i Tomas' vaktutrustning. Det var denna rapport på de brottsliga
studenterna, som dragit med sig uppgiften om den

ny.~rdnade

vakten.
Till nattväktarnas uppgift hörde också att, sedan tornväktaren klockan 9 på kvällen ringt in detta klockslag, då v.akttjänsten
skulle börja, efter dennes utropade meddelanden om timslagen från
klo.ekan 10 om aftonei;i till k1ockan 3 ·om morgonen repetera dessa
klockslag ute i st11den. Men 4-slaget på morgonen skulle ringas
ut för att ·d ärmed markera, att nattvaktstjänsten n,u upph'ö rde.
Härmed slarvade vakten allt som oftast och då tolv borgare i oktober 1698 var församlade på stadens rå dstug.a för att fastställa
1

bakugnsskatten, besvärade de sig samtidigt över vaktens uraktlåtenhet härvidlag. Magistraten ansåg deras klagomål berättigade
och utfärda.d e en sträng or.der till

V akten
1

att ,noga efterleva och

iakttaga dessa bestämmels er om att i tid ringa in 9-slaget i tornet
0

och sedan no.pa ut de andl'a kLockslag·en. Ej s.ällan klagas det över
slarv och försummelser vid utriopandet av timmarnas gång och även
över vårdslöshet med själva vakttjänsten. I december 1700 .fram-
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:fördes klagomål häröver till magistraten. Särskilt .gällde det då
vaktkarlarna Jöns Kock och Nils »Gravare», siom i flera dagar
låtit sina bardisaner stå i borgaren Hans Gräns' biod. Enligt vaktordningens föreskrifter fick den förre siona sitt b11ott med fem ·d agar i »stadens gömmo», men den andr·e korn undan med endast
tv.å . Därtill fick de en sträng varning att icl~e göra om det, såvida
de ville behålla sin tjänst. En natt i maj 1704 blev v«aktkarlen
Nils Olsson helt borta fr.å n sin tjänst ioch fick enligt vaktordningen<
höta 2 dlr smt. Sådant olovligt uteblivande tycks inte ha hört till
det ovanliga. Ibland blev -

som i 11Jovember 1707 -

hela vakten

uppkallad på rådstugan för :att få en avbasning för slarv :o ch uraktlåtenfreter av skilda slag. Det finns många bevis på att oredan
fort:l:ior under många .å r och ända in på 1720-talet var vakten dålig.
Således klagade stadsfisk1al.en Vilhelm Nilsson 1721 öv:e r att vaktkarlarna »litet dLer intet» gö:ria sin skyldighet och varken r!Opa
klockslagen eller .gå omkring i staden för att se .e fter, om något
o.väsen skulle förekiomma. Ett par år senare yppar sig på nytt missbelåtenhet övier den dåliga ordningen i staden. Denna gång viar
det professior Anders Rydelius, siorn anmärkte på »det skadliga
självsvåld med pistol- iocli bysseskjutande på gator, källare och
krogar samt inne i hus och gårdar », vilket alltmera tilltagit ocih
ofta vållat olyckor. Rydelius begärde nu, att magistraten måtte
förbjuda allt sådant skjutande av borgare ioch hantvierksgesäller,
och oin någion student påträffas med ·d ylika övningar, borde han
strax anmälas för rektor.
För att stärka vaktskaran förenade sig stadens och akademiens
vakter, som tycks ha skett vid domkyrkans ingång. Ty i rådstugurättens dombok läser man i ·ett protokoll för den 2 januari
1699, att konsistorium påminnes om, att stadsvakten :adjungerar
sig med akademivakten vid kyrkdörrarna, då också de anteckna..
des, som kommo för sent. Rörande denna sammanslagning av de
båda jurisdiktionernas vaktstyrka stadgas i akademiens konstitu-
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tioner av år 1666 kap. XLV § 3, »att vakthållningen skJOla de sålunda dela med hvauandra,

att Akademiens Vaktmästare den

ena natten, och Stadens Vaktmästare den andra, förer befälet .och
håller vakt, hvar och en med sex beväpnade V.aktkarlar för hvarj.e
natt, nemligen tre af Akademie-Vakten och lika många af StadsV akten. AILa de andra skola emedlertid ständigt qvarblifva vid den
allmänna Vaktstationen. » Studenterna, som alltid hade ett horn i
sidan till de utomakademiska invånarna i staden av lägre rang,
såg ej alltid med särdeles blida ö:gon detta vakternas samarbete,
särskilt då de var något upprymda. Vid ett studentbr.åk i

juni

1701, då några studenter stött på .e n patrull bestående av stadsoch akademivakter, hade •e n av studenterna brusat ut och :riopat
till stadsvakten: »Vad haven i

här att beställa? Packen e der

bort!» Och till och med gått på en av vaktkarlarna med drag.e n
värja.
Under

1720~talet

Lades vid stadsvakten upp en v..aktjmirnal.

I rådstugurättens dombok för 1727 1omta1as nämligen, att stadsfiskalen Vallentin Reim:schn·eider i mars detta år för magistraten
uppvisade en sådan, »som här i staden inrättad är». Enligt denna
förefaller det, som om borgarna åter ryckt in i tjänst vid stadens
nattvakt, nu som förstärkning av denna. Vi gör ett och annat pl•ock
ur denna journal, som i fragmentariskt skick är bevarad för några
få år. Det var den förste mars 1727. K1ockan 9 om aftonen inställde
sig vakten, .å tta man ur borgerskapet och fyra stadsvaktkar1ar:
Dessa fördes av vaktmästaI'!en ut så, att fyra man skulle gå och
l'opa ut tiden på Bred-, Söder-, Mårtens- och Skiomakal'egiatorna,
en man på viartdera stäUet. De övrig.a åtta föl'delades på fyra patruller, varav en gick ut i Tomegap, en ut till Kloster, •e n till Råby
och en ut till S:t Måns- och Grönegator.na. Klockan 11 kom dessa
åter och berättade, att allt stod rätt till. K1ockan 12 gick patrullerna åter ut och lmm igen !Om •e n timme. Klockan 2 avsändes åter
vakten och k1ockan 3 kom alLa tillbaka och hade då inget annat

- ----'!I -

-
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att r:apportera, än att posten 1a nlmmmit klockan 2. När klockan
blev 4 på morg;onen upplöstes vakten 9ch var och ·e n gick till sitt.
I denna journal för den 21 mars 1727 figurerar akad·emiritmästaren Mörth. Han hade, då vaktlistan på eftermiddagen dag.en
förut för.elagts honom, ·e ftersiom han stod i tur att göra vakt, antecknat sitt namn och bestämt sig för att inställa sig men hade
senare på eftermiddagen blivit besvärad av •e n hastigt påkommen
»liten passion» och måst skaffa sig ställföreträdar.e till tjänsten,
som han r·edeJigiein betalt. »Elj·est vad vakten vidkommer så säger
han sig :alldeles där ifrån, emedan han intet alltid är hemma och
kan vakten bevista.» Hans uteblivande fäste man 13ig inte vid, då
han skaffat ersättare, »men ·e fter alla Herrar Commendan!ier därigenom äro skymfade», ·så begärde stadsfiskal·e n nu P:Fkt på
Mörth. Skymfen torde ha bestått i att den dräng, siom Mörth skickade i sitt ställe, inte har ansetts som fullgod ersättare för honom och han ansetts ha TIJonchalerat vaktens betydelse genom att
sända upp en icke lämplig ställföl'leträdare.
Det antal av fyra vaktkarlar, som fastställdes enligt or.ganis.ationen 1692, tycks en del .å r framåt ha hållits tämligen regelbundet.

1715 är emel1ertid endast tr.e upptagna i stadens

avlöiilingss~at

med

en fastställd .årslön på 20 dlr smt, men 1723 var antalet å.ter fyra
stycken. 1738 och 1747 var endast tr.e anstäl1d.a och det fanns år,
då dessa nattvakter ej var mer än två. Då är ·e tt par stadstjänare.
också antecknade på staten. Där.e mot förekiommer

icl~e

:någon sär-

skild vaktmästa.re omnämnd, då en av v1a ktkadarna fungerade som
sådan.
Denna nonchalans från magistratens sida vad

beträ,ff~

vakt-

karlarnas antal vållade en .d el irritation från akademiskt håll. Den

21 november 17 49 tog sig ·d ärför akademiens r·e ktor pl'lofossi<>r Sven
Johan Mu.nthe för att tillställa den välLovliga magistraten följande skrivelse:
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·· »Till Borgmästare ioch R åd!
·Till att bibehålla den alhnänna säkerheten och att freda _gator 1o ch gr.änder här i s taden från vanartiga och ostyriga mä'!lnisk.or,

SIOID

i mörkret IOCh iom nattetid ÖV,e rfalla och IOrlOa stadens

innevånare, fi[)JlJer ConsistJorium Ac.ademicurn sig föranlåtit till undevdånigst följe så väl av de denna Kongl. Akademien 'a llernådigsbe
förlänte privilegi,e rs XII § som Kongl. akadernisk,e aonstitutionernes XIV kapitel hörsammast begära, det den lovlig.a magistraten
behagade å sin sida foga den anstalt, att stadens or-d inarie vakt,
bestående av 6 vaktkarLar och ·en vaktmästare må få oonjugera sig
med lika så många av akadern.iiens vakt, att nu på någon tid och
så länge omligheter och nattebuller på ·ett otillbörligt vis förövas
må kunna på gator ioch gränder beväpnade ifrå n k1ockan 6 mn
a~onen

till dager patrullera ioch' högsta flit göra att ertappa ·och

antasta sådana äreförgätna sällar oc:h fridsförstör.are, på d.e t icke
någon av innevånarna i staden, s om !OSkyldigtvis kunde av sådan·e
illsinte människor lida skada eller men till liv el1er egendom, må
hav1a orsak att sig besvära över dem, s om här.å uppsyn ålägger
och! böra på .alla upptänkeliga medel till mlighetens återställande
omtänkte vara.»
Som svar härå avfärdades redan följ.ande dag detta meddelande, undertecknat av »Borgmästare och' Råd»:
»Till Rector Magnificus.
W .äl1oflige Oonsistiorium Ae:ademicurn hiar .g'enQm br.ef af den
21. hujus begiärdt, det Magistraten wiUe å sin sida fo,g a then anstalt, rat Stadens 1or.dinarie wakt, bestående af sex waktkarLar och
en waktmästare, må oonjuger.a sig me:l lika många af Academiens
wacht at nu på någon tid och så länige oroligheterna och nattebuller
på ett otilbörligt sätt föröfwas, må kunna på gallor och gränder
bewäpnade ifrån kl. 6. om aftonen till dager patrull.e ra ,och sin
högsta flit giöra at ertappa och antasta sådana fridhförstör.are,
4

-------
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och det till följe af Kongl. Academiien aller nådigst förlänte privilegier Xll § och: KKmgl. Academiska aonstitµti•o nernes XIV Capitel; ocli ·e huruwäl Staden s.e dan 1692 icke warit försedd widare
än med 2. 3. och högst 4. waktklarlar och en el1er twå Stadstiänare,
Magistraten dessutom icke hiafwer sig bekant 14. capitlet af Academiska Constitutiionerne 1och 12. § af Aoademi•e ns allernådigstc
privilegier efterlåter Acaderrriens egen waktmästare, som den brottslige antastar och i förwaring håller, hwilken Academire famuli
(tjänare), bokbindare och boktryckare dr.ängar skola wara förplichtade jämte wachtmästaren at antasta, hwar och nöden så
fordrade, då skall Stadsw.a chtmästaren biplichta Academiens tiänare; så är-0 Stadswachten tills1a gde, at uppå Academire wachtmästarens 1a nmodan biträda hlo:ruom och Academiska wachten till
at slikt mnTört nattebullers hämmande; lärandes wäl1oflige Consistorium Academicum meddela Aoodemire wachtbmiästaren instruction, huru han sig_ med
~nledning

gif"".a
fares

tienl~gast

wand~

~nanskapet

förhålla skall, så at the intet

eHer för-011dsakla större olägenhet, hwilken om be-

torde war.a gifwa såda:nt Konungens befallningshaf-

wid handen, i anledning af hos.gående afskrift.»

Magistmten vidgår här µtan omsvep, hur växlande till sitt antal stadens vakt varit, siom icke någion gång sedan 1692,

st~dstjä

narna undantagna, uppgått till sex eller det antal akademien höll.
Fortsätter man att granska stadens lönestat under 1700-talet,
finner

man,

•a tt 1755 är vaktklarlarn.as antal alltjämt endast tre,

men· 1758 var det utöl<Jat till fyra, av vilka den som· samtidigt anförtr.otts vakbmästaretjänsten åtnjuter en årslön på 40 dlr . sm:ti,
medan de andra tre har de efter vanligheten stipulerade 20 dlr smt.
1781 års lönestat förtecknar s ex vaktkarlar me·d 4 dlr spec. vardera· om året. Att stadens myndigheter till sist anställt fullt antal
väktare be11odde på •a tt de 1763 efter påp·e kande foåri akademiens
rektor hos Kungl. befallningshlavan.de -i Malmö från denna myndig-

51

Bild 3. Lilla torg i Lund. Efter kopparstick av ]. F. Martin 1782.

het fått en sträng erinran 1o m ia tt innan septemher månads utgiå1ng
detta år öka sin vaktstyrka vid vite av 50 dlr smt. Denna styrka
tycks sedan ha "hållits regelbundet hela 1700-tal.e t ut och 1et-t stycke
fram på 1800-talet. 1807 höll staden fortfo.m"nde sex vaktkarlai:!
men 1816 var derias antal ökat till tolv stycken. Hl23 hade man
rortfarande tolv. 1835 var iantalet åter ·e ndast sex, men då antecknas dessutom två V•a ktmästare, två »ptolice-betj-e nte » och: två tornväktare. M-e d 1a n1edning av att den nya brand-, .byggnads- och g,atuordnin·gen av den 2 okt. 1807 nu skul1e börja träda i funktion beslöt stadens äldste rörande s·e x nyä vaktkarlar, att dessa »:skulle
av magistraten i år tillsättas och njuta lön lika m:ed den r-e dau
antagne stadsvakten från nästa års början ».
I mars 1762 besvarade magistraten •e n skrivelse från almdemiska konsistoriet. D et gälld-e att förhindra oljud ·och oväsen i
stadens gator om kvällarna, som en tid stö.rt invånarnas ro. Konsi&;t oriet hade· begärt, att tv.e nne sitadsv:akte.r

10m

aftnarna skulle få
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Bild 4 visar ett par stadssoldater i Stockholm, s. k. korvar, i funktion på
1830-talet. Efter färglitografi av Hj. Mörner.

göra akademiviakten följ·e och biträda vid patrulLeringen. Magistraten meddelade nu i sitt svar, att den utfäJ'dat hefollnirng mn att
två vakter efter vanligheten skulle patruUera och ropa ut tiden
på gatorna, vilket enligt ing.å ngna rappiOrtier också skett. »Men
emedan i den lländelse 1a tt bägge jurisdiktio:nier.nas vakter skulle
varje afton åtföljas, iomöjligt vore för dem att övier hela stade.n
eller de största gatorna som förut gå patrull 1<>ch riopa, varigenom
de skulle saknas av de meste inv.å na.rna; så anser magistraten bäst
vara, ia tt de söndags- och helgdags- samt måndagsaftnarna åtfölj.as,
då mesta oroligheten är att befara, under de öfrig;a aftnarna hålla
sig var på sitt vanliga ställe. »
1827 hade ·e nligt Lunds rådstugurätts dombok stadsfiskalen
Adamss:on anmält vaktkiarlarna Sven och Jöns Larsson för försmnlighet i tjänsten. I stället för att fullgöra den i brandot' d-
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Bild 5 visar ett par separationskarlar i Stockholm, s. k. paltar, i färd med att föra
en kvinnlig brottsling i häkte. Efter litografi av P . Nordquist.

ningen fastställda föreskriften att ständigt, jämväl mellan v.aktl'open, gå omkring på gatorna och lmnt110Hera ordningen och se
upp med .eventuell <eldfar.a, had·e de uraktlåtit detta. Då stadsvaktmästaren Andersson mellan !dockan 12 t0ch 1 på natten kommit in
till hökaren Bengt NildasS'on vid torget, hade han där träffat på
båda dessa vakter. Sven Larsson satt i giodan I'io och spela.de kort
och hade lä.rrmat ifrån sig sitt gevär t0ch sin vra ktkrappa till den av·skedad.f, vaktk.ar1en I»er Olss on med uppdrag att omh:estyra hans
vakthållning, vilket denne också gj·ort. Vid rätten förklarade Sven
Larss.on, att han för hastigt påkiommen opasslighet hade bett Per
Olss-0n fullgöra hans vakt och låtit hökraren Niklassion bjuda sig
på en sup för att häva illamåendet. Han hade emellertid uppehållit
sig där en halv timme ·och förnekade bestämt, att han spelat kJOrt.
Han tycks dock inte fullt ha kunnat öv·ertyga rätten iom riktigheten
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av sitt påståend·e och dömdes att böta en månads vaktkarlslön, 2
rdr 24 sk. b :co. Jöns Larsson däremot klarade sig bättre och lyckades bli frikä:nrd.
Senare på året v:ar stadsviaktmästaren själv antastad för alt
ha förgått sig mot lag ioch föriordning. I hela åtta dagar hade lum
alldeles försummat sin tjänstgöring. Någ;on ursäkt för sitt beteende
hade han inte och bad ·om förskioning för ansvar för sitt uppförande
mot att han, S'Om redan tidigare fått varning för slarv i tjänsten,
förklarade sig nöjd med att gena.st lämna deuna, om han ännu en
gång lät nå,gon försummelse lwmma sig till last. Magistraten lät
även denna g;ång nåd gå före rätt men gav holllom en skarp adm::m ition att framdeles uppfylla sina tjänsteåHgganden per:llekt, såvida
han vidare ville njuta sin nuviarande vaktmäst.ar.e tjänst.
I Kungl. Maj :ts förnyade nådiga brandordnin,g för staden Lw1d,
given Stockhiolms sLott den 4 juni 1828, innehåller 4:d·e kap. instruktioner för nattvakten. Man läs·e r här om att »Academien och
Staden åligger antaga och underhålla ett tillräckligt antal N.attwäktare, som hela året igenom hwarje natt oupphörligien piatruHera
p~

Stadens Torg och allmänna Gator, samt utropa tiden wid hwarje

klockslag ifrån och med kLockan Tiio om aftonen till och med klockan Tre om

moq~onen

sommartiden, men klockan Fyra

wint~rti

den, och sedermera icke gå till hwi1a innan k1ockan slagit Fyra
sonunartiden och f .em wintertiden, då serskildta Nattw:akten

j

Tornet med kLockringnin.g gifwit tiden tillkänna.
Dess.a Nattwäktare ä110 Academiens och Stadens ordimll'e
\Va ktfoa~Lar,

S•Om i ambu.l:atorisk 1or.dning med hwar.andr.a omwäxla,

samt lönas och klädas af den Stat, till hwilken de höra.
Sednast klockan åtta om morgonen böra i öfrigt dessa Nattwäktar.e hos Aoodemiens Rector och Stadens Borgmästare ·eller· i
deraH frånw1a ro hos PI'lo Rector och äldste Råd.mannen inrapporlcl'n
·Om

och hwad wid .d eras wakt för.e lupit, samt 1om serskildta Natt-

wakten i Tornet gjort sin skyldighet, ia tt alla qwart-timm.n r på

55
Bild 6. "Police Betjenten Jägerclo
embetsförrättning." Gatuscen från
Stockholm på 1830-talet.

natten från och med kLockan Tio om aftonen till och med k1ock:ar1
Fyra eller Fre m om morgonen .g ifwa sin waksam:hiet tillkänn.a. Nattwäktare ware .ock skyldig genast uppwäcka inwånar.e i det hus
der något tecken till eldswåda, såsom 1os, rök och gnistJor eller
dylikt förnimmes å färde waTia, och sedan så rort görligt är gör:a
olyckan bekant, så wäl för nahoar oclr grannar, som äfwen för
serskildte NattwaktJen i Tornet, ratt de utan, allt uppehåll måge
gifwa tecken me d k1ock1o rne; bövandes likwäl icl<1e någiot allmänt
eldtecken gifwas, med mind:De 1elds:fiara werkligre n är för handen.
Hwad för öfrigt dessa Nattwakters tjenstgöring, såsom tillika warande P.olis-Betj-enter angår, kommer deriom serskildt Re glerneate
att upprättas, i öfwerensstämmels·e med Acadremiska Constitutionernes 14· Cap. »
Beträffande stadens vakt läser man i ett magistratspvotJokoll
från 1828 följande: »För ra tt befor,d:l'\ij- annan· ordning och enhet i

...

-

•

-

""""I

"!!I
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härvarande stadsvaktens tjenstgöring hade ·efber öfverläggning i
ämnet MagistJ.'laten ansett nödvändigt :att af nu varand·e 8:ta vaktkarlar de 6 anstäUes så&om nattväktar·e ioch i sådan .egenskap besörja den v:anliga patJ.'loulleringen på gallorna nattetid samit biträda
vid marknadstillfällen och äfven dj1e st, då någion gång de för ordningens bibehållande hehöfv.a anlitas; hvaremot den tj·e nstgöring i
öfrigt, som förut ålegat vaktkarl:arne, borde utgöras af 2 :ne P1olicc
Betjenter.
I närvat'O af åtskillige af Stadens äldste tillkännagnfs ioch
antogs ifrågavaJ.'lande förändrin.g och Magistratens Herr Ordiö11a11de
liofvade att å någon annan Rättegångs-dag ingifva skrift.eligt pl'IOjekt till såväl göromålens &om lönernas fördelning emellan P1olicc
Betjenterne och nattväktarne.»
Det var den 28 juni förestå·e nde r·e solution fattades 1och redan
den 2 juli framlämnade magistratens ordförande, dåvarande biorgmästare Johan Bäckström, sitt ut1ovade pnoj1e kt i vaktfrågan. Detta
hade följ1ande lydelse:
»Till undanrödj•a nde af den svårighet för stadens vaktkarlar
att kwma antaga ett ständigt dagsarbete, som varit ·e n följd af dels
den <lem tourvis åliggande 1ordenance

tj~stgöring

hos Borgmästa-

ren samt hos Stadsfiscalen och vid häcktet och dels ·e n rnll:ngd
extra förrättningar, hvartill de ständeligen blifvit uppbudade och
för att tillika hafvia den olägenhet för styrelsen, som fö11orsakats
af det ständiga ombytet och deraf följande 1ov.ana vid göl'IOmålen,
varda efter Stadens äldstes dertill lemnade bifall tj·enstgöringen
och lönevilkoren för framtiden på följ1ande sätt J.'leglerade.
Af de 8 :ta vaktkar1ar, som staden nu aflönar, blifva hädaneft.er
2. egentliga Policebetj1enter; 1och de öfriga s·e x komma att såsom
nattväktare 2 och 2 hvarje natt g1emensamt med Academie v.a kben
bestrida den i 5. Gap. af den för staden fastställda Br:and·ordning
stadgade Patroullering och nattl'!Op å torg och gator jemte de flera
i samma Capitel å1agda skyldigihieter; hvarjemte de alltid skola
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rnra till den Polioetjenstgöring eller handräckning, som kan anhefallas, vare till hands vid alla marknadstillfällen, då Eldsvåda uppkiommer, då Stadens spruta eller annan brandredskap skall pröfvas, och ·d å af CasseUl'en utfärdade debetsedlar på skatten skola
Stads tlurisdiktionens Invånare tillställas; hvaremot de befrias från
all

ann~n

Polistjenstgöring eller handräckning om dagen, så vida

icke vid utomordentliga fall deras åtgärd någon gång skulle komma
att påfor<lras.
Denna sednare tjenstgöring ej mindre som ordonancer den ena
hos Borgmästaren och den andr·e hos Stadsfiscalcn samt häcktet
än i alt öfrigt, som hittills tillhört vakten, bestrides hädanefte1·
ensamt af P·o lice Betjentierne, ·emellan hvilka och Stadsvaktmästarue Magistraten fördelar de särskilda gör.ornålen efter hvar deras
skicklighet och användbarhet samt så ofta omstänclighet.erna dcrtill föranleda.
Enär på detta sätt nattv.akterne blifvia oförhindrade att skaffa
sig beständigt da,gs1arbetie, hvar.emot Piolicebetjre nterne icke ku:nna
någ•o t derigell!om förtj•e na, så kiommer af löneanslaget till Stadsvakten hvarje Policebetj.ent årligen erhålla 75 Rdr och hvarj1e nattväktare i årslön 35 Rdr och i Ju1off.er på lika vill(lor 5 Rdr alt
Riksgäld.
Till bestridande af Communicationer och andra extra förrättningar som betalas äger nattväktarne lika rätt som Police Betjenterne, om de förra de·oom anlitas och vilja sig det åtaga ..
Kläder och sl<iopenningar erhålla hvarj•e P1olicebetjent och nattvi.ildare som förut; dock kiommer vid nästa klädutdelning munderingen för de förra att blifva

långb~or

och 110ck med rundskuren

krage af blott (blått) vadm.ial, nocken med en rad försilfrade knappar med stadens vapen uti; hvarjemte å nattvaktens kläder de
gula kragarna och uppslagen skola försvinna samt dertill i stället
nyttjas vadmal af samma stycke med .a nbragta gula passporter i
sömmarna.
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Police Betj;enterne skola ständigt V'ara kläddre i uniform ocl1
s-om tecken bära försilfrade messings.brickor af lika form s10m vaktmiistarnes, men nattväktarne, hvilka lik.aledes altid

i

tjens,t en

skola bära sin mundering men 'e j få nyttja den, då de förrätta
enskilt arbete, behålla deras gamla brickor, hvarmed de likal,e dcs
skola vara försedda.
Hela Stadsbetj·eningen erhåller för framtiden blott Constit.utironal med förbehåll att då någondera gör sig förlustig af Mag:s förLl'oend·e han genast utan vidare omständigheter kan skiljas vid
tjensten och vid ringaste försiummebe suspenderas reller mista lönen på längre reller kort.ar·e tid -

efter omständigheterna.»

Enligt magistratens beslut skul1e dessa bestämmelsre r omedelbart träda i kraft. De gällde sedan tills vidar,e under 1800-taleL

Om dagen, när man med större trygghet kunde röra sig i s·taden, var i gamla tider dess vakt kooncentrerad till tullbommarna.
Lund hade på den tiden fyra infartsportar, en i norr vid Bredgatans mynni.ng, en i söder, som ledde in på Södergatan, e:n i öster,
som förde till Mårtensgatan roch ·e n i väster, KLosterbommen. För
övrigt Var staden omgiv.e n av vallar ;och plank, soin det var strängeligen förbjudet att ta sig öv,e r eller igenom. Vid stadsportarna fattade tullvakterna post vid dagens inbrott och skötte sin syssla
där, tills skymningen föll på och portarna stängd es. Här slapp
1

in.gen in eller ut utan att ha re rlagt den stadgade tullavgiften.
Rörande ordningen . i staden 1om dagen omtalas i 1691 års d·ombok, att magistraten låtit uppkalla »kyrkogubben och ståtarefogden» och strängelig.en befallt honom att se till att inga främmande
tiggare trängde sig in i stadep.. SkuUe han påträffa någon sådan,
som i · ett obevakat ö.g onblick råkat smyga sig in, skuUe han med
eller utan hjälp omedelbart visa bort honom med besked att öva
sitt tiggeri, där han hörde:hemma, såsom kyrkoordningen fqrreskrev.
Vid ett gre mensamt sammanträde mellan deputerade från stadens och akademiens jurisdikt.ioner i februari 1792 tillsattes av
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staden två och av akademien två gatu.tiogdar, vardera nied en årslön på 5 rdr. Sysslan hade tydligen endast en bisysslas karaktär.

Till

deras uppgifter hörde bland annat, att de skulle fasttaga och

utom staden föra alla främmande tiggare och till bettlande oberättigade personer. De skulle också vaka över att inga svinkreatur
störde gatufriden och att renhållningen på gatorna sköttes av dem
·d et ålåg. Det var allt uppgifter, som det var svårt att riktigt
komma till rätta med 1och föra till ett åsyftat resultat. Allt klander
mot rådande förhållanden, siom drnr genom tidens dagspress, brev
•Och böcker, visar, att dessa ordning.ens väktare nog i allmänhet
. kämpat ganska förgäves mot dessa missförhålland·en.

TORNVÄKTARE
Sedan långliga tider tillbaka hade väktare varit stationerade
i domkyrkans torn för at-t geI11om sin vaksamhet sörja för eldsäkerheten i staden. Deras ursprungliga antal är ovisst, men så långt
tillbaka som man kan kontnollera det har det växlat från tid till
annan. Deras lönieförhållanden har .efter allt att döma ej varit särddes storslagna. Posten var ernel1ertid så pass viktig, att d.e t i
längden tycks ha varit svårt att få effektivt arbete utfört här på
de gamla lösliga löneförmånern:a. När därför
tober 1735 lät

uppk~lla

borgmästai~en

i ok-

meniga borgerskapet på rådhuset till över-

läggning •Om åtskilliga stadsangelägenheter, finner man i § 3 i det
härvid uppsatta protokollet, at-t även Lornväktarsysslan förekom
bland de b_ehandlade ärendena. Borgmästal'ien föres1og vid detta tillfälle en årslön på 30-40 dlr srnt åt tornväktaren, vilken summc\
man kunde åstadkomma på det sättet, att en av de fyra vaktkarlarna indrogs och .d ennes lön kompletterades med ett tillägg ur stadens kass-!J, på 10

a 20

dlr smt. Härmed förklarad·e sig borgerska-

pet til,lfreds ·och därmed var tJornväktarens . lönefråga tills vidare
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ordnad. Tillökningen blev 10 dlr smt och årslönen

allt således

30 dlr samma mynt.
I 1747 års lönestat för staden sörjer den:na för tre stycken
tornväktare. Antalet varier:ade under årens Lopp. 1781 var endast
två stycken uppförda på staten, 1786 fyra styck.en, 1794 åter tv å
och 1835 fortfarande endast två, som sedan tycks ha va.rit det
stående antalet, tills denna institution med utgången av år 1904
upphörde att fungera, bild 7. Årslönen för vardera var under 1800talets förra hälft 50 rdr b :co, mot slutet av perioden med tillagda
päls penningar.
Vid upprepade tillföllc.n har dessa tornväktar.e .ansökt om
löneförhöjning. Så tillades dem i f.e brnari 1781 ·e n lön på 50 ·d lr
smt eller 8 I'dr lG sk. s pec. I januari 1793 inkom en ny skrivelse
till magistraten från dem i sa mma änende, vari de bland annat
skriver: »I thetta afaeende och som Stadens

l~assa

icfoe på någiot

annat sätt är besvärad än endast den kontanta lön.ens utbetalande,
ty vågar sig underskrivne tornväktar.e härigeniom anhålLa om n.å.gon förbättring till understö.d i så måtto, at-t vi lika med stadsvakten bliva förskonte uti skatt ioch bevillnings utgömn.dc, som
nu för varje övers tig.er berörde lön. »
En ny böneskrift frå n stade.ns d å till antalet fyra tornvUktare
relateras i rådhusrättens dombok för 1802 den 13 dec. Dels önskn
de nu .ett kontant lönetillskott 1oeh dels ett par pälsar av skånskt
lamm- eller fårskinn. Dessutom vill de ha ändring p å den hittills
brukliga val<thållningsturen mellan dem och i sättet ia tt tillldinnagiv.a sin vak sa mhet i tornet dag .och natt. Stadens äldste beviljad·e
också utan tvekan löneförbättringien ur stadskassan »i lika prnporti!on och förhållande, som väl1ovliga Domkyrkorådet •och Academien». Dock gjiorde man det förbehållet, att den nu :fastställda
tornväktarlönen b1ott tills vidare skulle an.ses bevilj:ad !Och ·d lltså
icke för foamtiden. Innan detta skedde, vil1e stJadens myndigheter
först avvakta och se, vad verkan .den nu snart förväntade myntför-
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Bild 7. T ornväktare i Lunds
domkyrka, södra tornets
översta galleri, i dec. 1904.
Foto. H. Erlandsson, Lund.

ändringen från spec. riksgäld till spec. banoo kunde få på de 1a llmänna v;arupriserna i landet. Detta

be s~ed

skulle med.delas de

sökande liksom iockså det, att endast ,e n av de önskade pälsarna
nu kunde beviljas på vil&or, att Do~yrkmådet och Akademiei1
bestod den andra. Någion ändring i den hittills brukliga vakthållningsturen eller sättet att ge sin v1a ksarnihet i tornet tillkärnna.
fann magistraten icke anledning att göra.
I slutet av år 1808 gjordes det r,e nt hus i tomväktarkåren.
Dels hade dessa .ordning1ens väktare begått någiot br10tt och dels
uppenbarligen försummat sin tjänst och på grund härav blivit
avsatta. Fyra stycken ny.a tillsattes, två s·o m fingio sin lön av staden
med 50 rdr b:oo om året, och två »vilkas lön

~ommer

•a tt av kyrko-

kassait bestridas och utgöra lika smnm:a eller 50 r,d r b :oo årlig.en
vardera». Av stadens jurisdiktion anställdes rådmarn Liljewalchs
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drting ,Jonas Jonasson och borgaren Månsson och av domkyrkan
borgarna Jöns Jönsson och Nils Andersson. Alla de fyra nytillträdandc fick var för sig avlägga den för tornväktarna författade
tjänsteeden och fick genom pDotokollsutdrag fullmakt på sin nya
anställning. Årslönen, som tidigare varit 24 rdr b :oo, blev i samband med den nya brandordningen 1807 höjd såväl för stadens som
domkyrkans tornväktare till 50 rdr samma mynt.
I Kungl. Maj :ts förnyade nådiga brandordning för staden Lund
av der, 4 juni 1828 behandlar kap. 5 tornväktarna och deras tjänst.cplikter utförligt och omständligt. Det heter häri: »Academi:en, Sta ,
<len och Domkyrkan löna gemensamt Sex T1ornwäktare, af hwilka
twenne hwarj·e natt och ·e n hwarje dag ombytas i tj1enst,g öringen,
d,ock så att båda de, som för följande natten skola göra tjenst,
gemensamt för den förutgå,e nde dagens tj·enstgöring answar.a .
Deras skyldighet är, ia tt under hela natten från och med en
qwart till Tio om 1aftionen till .och med klockan tre qwart till
fyra om morgionen ifrån den siste April till den siste September och till tre qwart till f ,e m under den öfriga tiden af -året,
gifwa deras waksamhet tillkänna på det sätt, att de från Tornets
alla sidor stöta en gång i Luren då klockan slagit ett qwart, twa
gånger wid halftimmans slag, tre gång1e r då klockan slagit tre
qwart och fyra gånger sedan klockan slagit fullt, hwarefter heltimman genom något långsammare tutande utmärkes.
Om aftonen klockan Nio, innan detta tutande tagit sin böt·jan,
och klockan Fyra eller Fem om morgonen sedan det slutats, ring,e r
Tornwakten på wanligt sätt med den så kallade Knutsklockau,
hwarwid han med yttersta sorgfällighet bör söka förekomma khckans klämtning. Ifrån sistnämnde tid gifwer T1ornwäktaren si:n
närwaro i Tornet tillkänna dermed att ha:n på den wanliga klockan
slår ett, då Tornuret slagit första qwarten, tw.å slag wid halftimman, tre sl·ag wid tre qwart, och då klockan slagit fullt, först fyra
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slag något skyndsamt efter h\varandra 10ch efter någ;ot litet uppehåll slår han långsammare antJalet af

timslag~t.

Dess skyldighet är i öfrigt att under hela waktdygnet från

To~net efterse om någion· eldswåda på någiot ställe i Staden skulle
hafwa utbrutit och i sådant full genast gifwa olyckan tillkänna
medelst en flaggas uthängande om dag.en, och en lycktas om natten
å den sidan af Tornet, deråt elden är, samt gieruom omväxlande
klämtning och ringning med den så kallade Kinkan, och därmed
fortfara till dess Högste Brand-Befälhafwm:1en befallt att ringnin.ge:i.
skall upphöra.»
Enligt den 1807 den 2 oktiober för Lunds stad utfärdade bran<l.ordningens 6 :te kap. 1 § skulle tornväktarnas antal vara sex. Vid
sammanträde mellan deputerade från de båda jurisdiktionerna den
30 sep·t. 1808 beslöt man att komplettera det nuvarande beståndet,
som b1ott var fyra stycken.
Medan nattvakterna, som under ·d ygnets mörka timmar skulle
svara för lugnet och säkerheten på stadens gator 1och torg, för en
eftervärld förblivit helt prosaiska figur.e r och av s~ samtid kanske
inte åtnjutit stort större anseende än de fridstörar·e de var satta att
vakt~,

har en viss romantisk gloria kommit att omstråla tornväk-

tarna. Kanske beror det i någon mån på den »upphöjda plats»
de intog. Men mest har det väl sin grund ·i den fromma skönheten
i de väktarversar, som de sjöng ut öv;er staden, sedan de kungj.ort

vad k1ockan var slagen. Jag skall anföra ett par exempel på ,sådana~
Under dansktiden kan en sådan som denna ha ekat genom
nattluften öv.e r staden från domkyrkans gluggar:

KL 9
Nu skrider Dagen under,
Og Natten v::elder ud;
Forlad for Jesu Vunder
Vor Synd, o milde Gud!

Bevai-.a Kon.gens Hus
Samt alle Mand
I disse Land
Fra Fjendens Vold og Knus.
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KL 10

KL 1
Hjrelp os, o J -e su krere,
Vort Kors i V erden her
Taalmodelig at brere,
Det er ·e j Hjrelper fler;
Vor Klokke er slagen Et.
Rrek •OS din Haand,
0 Frelsermand,
Saa vorder Byrden Jet.

Om du vilt Tiden vide,
Husbonde, Pig' og Dreng,
Da er det paa de Tidc,
Man fojer sig til Seng.
V rer klog ·og snild,
Vogte. ·Lys og Ild,
V.or IGokke er slagen Ti.

Kl. 11

Kl. 2

Gud Fader os bev.a r·e,
De Store med de Smaa,
Hans hellige Engleskarc
En Skanse om os slaa,
Selv vogte By.en vel !
Vor Hus 1o g Hjem
Har hand i Gemm'
Vor ganske Liv og Sjrel.

Dig milde Jesu liUe,
Som mig til Salighed
I M0rket fodes vilde,
Ske Pris i Evighed.
Du vrerdig Hellig Aand,
Oplyse mig
Evindelig,
At jeg dig sl<ue kan.

Kl. 12

Kl. 3

Det var o-µi· Midnats Tide,
Vor Frelser han blev fod
Til Tr0st al V.e rden vide,
Som .ellers var for0d.
Vor KLokke er slagen Tolv.
Med Tung' og Mund
Af Hjrertens Grund
Befal Dig Gud i V.old.

Nu skrider Natten sorte,
Og Dagen stunder til,
Gud lad dem bHve borte,
Som os bed0ve vil;
Vor K1okke er slagen Tr.e.
0 fader from,
Vend du os om,
Din N aiade os betee !

KL 4
Dig .evig Gud ske lEr.e
I h0je Himmelchor,
Som V regter vilde vrere
For os, paa Jorden hor.
Det ringer nu af Vagt;
For natten ~od
F.ald Gud til Fod,
Tag Tiden v.el iagt.
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Sedan Skåne efter roskildefreden blivit ett svenskt l·a ndskap,
kunde väktarropet i bornväkbarnas gamla LU'llJd lyda såhär:
Klockan är - - slagen.
För eldebrand,
För fiendehand
Bevar.e Gud bå<l' stad och land.
Klockan är - - slagen.
Vinden--.
En, version av denna sådan den sjöngs eller

11~pades

i Lund

vid 1800-talets mitt är uppteclmad i Landsmålsarkivet i Lund
efter meddelande av 1en byggmästare och lantbrukare Lars Svensson, född i Östra Torn 1832 och uppvuxen där samt död i Uppåkra 1926. Den löd:
Nu är klockan tie slagen
å Gud bevare sbaden
för tjyvahiann
å illebr.ann
å Gud bevare staden.
Den ljöd först från tornet ioch sedan uppr:epades den av vakterna
på gatoma allt mellran

k1oc~an

10 på kvällen och 4 på morgonen.

V.ad som änd11ats i versen vid de olika utropen har endast varit
kJ.ockslaget. »Di va klädda me röa br.e a sno11or om I'locks-ärrnorna
å brea kr.ava å en stav me en fjär», har han tillagt i sin relation.

En annan variant, upptecknad .e fter en gammal lundabo, född
1850, har följande lydelse:
Klockan är tie slagen.
Gud bevare vår stad och vårt land
for tjuvahann
å illebrann.
Klockan är tie slagen.1)
1
)

I detta sammanhang kan jag meddela, att nattväktarinstitutionen, bekostad av byalairet eller socknen, i viss utsträckning funnits även på skånska landsbygden under

5
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·BRAND VAKTER
För Lunds vidkommande hade något 1organis,e rat brand.väsen
icke förelwmmit förrän med brandordningen 1695. Dessförinnan
hade vakten ombesörjt vad som i samband med eldsolyclmr förek·om. Den fick emellertid även sedan uppgifter i samband med
sådana händelser. I den första brandordningen stadgades det t. ex.
att vid eldsvådor skulle stadens ioch akademiens vakter samlas
med sina bardisaner, de skulle hjälpa till med att bära och föra
slangar och vidare hålla tvivelaktiga element borta från brandplatsen. Och enligt 1734 års br.andordning skulle, då eldsvåda
utbröt, stadstj·ä narna infinna sig hos borgmästaren.
I den den 15 okt. 1734 gillade ioch stadfästa » Lunde Stads. Brandordning » heter det i § 4 rörande brandvakternas åligganden: »The
wanlige Br.andwackter, som härigeruom ock undfå sin lnstruction,
måste med all flit gifwa ackt på .alla tecken till eldswådar. Märcker
thennc wackten, eller de or<linari•e wäckterne någiot ·owanligt .os,
rök eller gnister, böra the strax gifwa sådant tillkiänna för them,
som samma hus bebo, ioch them som närboende

ät'O .

Förnimmes

elden war.a lös, böra the eller andra s·om thet märcka eUer först
warse blifwa, sedan the gie nom anskrik och kl·a ppande på dörarne
gifwit the nästboende sådant tillkiä111JI1Ja, straxt afsända e n säker
person til at taga på Knutz klåckan och klämpfa, in till dess ringarne komma. Tli.e nne bör i första.llJe, ioch till dess det blifwer
allom bekiant, klämpta twå slag i sänder, om eldzw.ådan är Norr
i Staden, 3:ne, om then är i Söder, fyr:a, om then är i Öster, och
5 slag, om then är i wästra deLen af Staden. Then utskickade bör
förra århundradet som en skyddsåtgärd mot tjuvligor. I Åkarp bodde en toffelmakare
Jöns Eriksson, f. 1833, d. 1923, som 1861-63 varit nattvakt i Bösarps by i Skytts härad.
Han skulle på varje ställe i byn mellan kl. 10 em. och 4 fm. ropa vad klockan var
slagen. I sin nattvaktstjänst var han utrustad med sabel och hans avlöning för varje
natt var 50 Öre.

./
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ock genJOm anskrik på g·ahorne .g ifwa tillkänna, hwarest elden .är
lös, s.,å wäl när han går till, som fr.ån °klämptningen. En hw,a r af
Brandwackten förfogar sig sedan till ·d en syslan, siom honom wid
sådane olyckelig.e tillfällen är tiLdelt: warande Jurisdictilonierne -omtänckte framdeles at skaffa sig T ,o rnwäcktaDe, son~ thesse biträ.d a skoLa.»
När horgmästare 10ch råd samt borgerskapet i augusti 1753
var församlade på stadens rådstuga med justitiekanslern, som var
på tillfälligt besök i staden, lämnades denne e:n. del upplysningar
1

om förhållandena i staden. Det var mycket och mångahanda denne
höge ämbetsman fick till livs. I detta sammanhang är det närmast
innehållet i det häröver förda pDohokiollets 26 :te parag:riaf, sro!m
intresserar oss. Den angår stadens bran.dv·a kt roch låter 1oss v.e ta,
att magistraten med borgerskapet på juS'titi·ekanslerns fråga i detta
ärende svarade, att här i staden göra såväl stads- . och akademivaktkarlarna brandv.aktssysslorna 1 så långt de hinna och kunna.
Men ·el,jest und.e rhåHes uti kyrktornen· välctaJ:'le, »vilka hela staden
uti ögnasikte hava och vid

v.ådl~ga

tillfällen med klock-0rna .göra

tecken, då vid slika tillfällen besörjes efter den här i staden upprättade brandordning». Detta sätt att sörja för brancdvakten, en
viktig syssla bland de små halmtäckta husen med krukmakar·everkstäder, smedjor och andra hantverksverkstäder, där elden vilir
ett nödvändigt dement i arbetet, fortsatte tiderna

~genom,

tills en

särskild brandkår på 1800-talet uppsattes. Eldsolyckorna var ti'lots
vakterna mycket vanlig1a .
Under åren 1759- 60 var

bmndvaktsfr~g1an

av ,e n särskild an-

ledning aktuell. Domkyrk.ans gamla väktar,g.ång var nämligen i så
skröpligt skick, att den måste under.gå reparation, då tornväktarna
för en tid måste avträda och .e rsättas ia.v nattvakter. Vid ett sammanträde på rådhuset i juli 1759 meUan Depresentanter för stadens och akademfons juris·d iktioner resiolvienade .<lies.sia, »:att som de
anse det v;ara staden ganska

nö~t

och

nyt~gt,

att brandvakter
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bliva förordnade till ia tt under den tiden, S!om väktargångien är
obrukbar, gå vakt iom nätterna till hindr.ande av våld på gatorna
och upptäckande av vådeliga händelser av vådeldar och dylikt,
så projekterade ber.r ar deputwade, att sex brandväktare skulle antagas med 20 ·d lr smts årlig lön för varde:ria eUer i den händels·e
ej någon skulle fås för 1e n sådan lön, så kunde lönen ökas för
varje brandvakt till 24 dlr smts årlig lön att betalas av stadens och
akademiens jurisdiktioner i den propiortiion, som förut med tornväktarne blivit tagen».
Deputerad·e från båda juris diktionerna sammanträdde åter i
1

november 1759 för fortsatt hehia ndling av frågian 1om brandvakts
inrättande, »som i stället för de hittills brukade och numera för
den utdömda väktargångens skull av:sk:af:liade torn.väktare, vilka,
sedan deras antagande icke befunnits hava gjort nå,g;on syn;nerlig
nytta till vådeliga händelsers

föreby~giande

och upptäckande, skulle

om nätt.ern.a gå omkring på gatorna ocn efters e, om någian fara är
på färde ocll det strax tillkännagiva samt ävien brukas till den
vanliga .akademiska och1 stadsvaktens förstärkiande, varigenom nattebuller och oväsende på gatorna så mycke t bättre kunde avstyr.as ». Man kom över.e ns 1o m att för detta ändamål .anställa sex
karlar, till vars avlönande staden, akademien ,och domkyrkan årligen skulle sammanskjuta 40 dlr smt v.ar<lera, så att brandvakternas lölll blev 20 dlr smt per man.
Vidare diskuterades här i anledning iav br.andol'dningen varuti
den föreslagna brandVll3.ktens skyldigheter skulle bestå. Till att
börja med fastställdes det, att denna vakt skulle stå under de redan av staden och akademien ans.fällda vaktmästarnas ins eende.
Dessa hade att nogia tillse, att ingen försummels e i vaktens tjänst
förekom och skulle sådan inträffa 1omedelhart anmäla denna för
stadens borgmästare och .akademiens l'ektor. Varje afton skulle
skiftesvis fyra karlar ur den.nia brandvakt samlas på torget, sedan
de i tomväktarens stäUe ringt 9-slaget i tor:net. Däl'efter skuUe
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de sprida sig i staden på det sättet, att v1a r och en kiom att bevaka
sitt distrikt av denna utom de stora gatorna, där efter vanligheten
de ordinarie vakterna patrullerade. Som beväpning bar de samma
slags vapen som den vanliga akademi- och stadsvakten samt dessutom ett slags järnslrnamlor, varmed de vid varsnade eldsolyckor
skulle ge ljudlig;a tecken till att fara var å färde. Därtill var de
skyldiga att vid buller och bråk vara den vanliga vakten behjälplig
med ordningens återställande. Slutlig•e n ålåg det dem att var och •e n
i sitt distrikt ropa ut tims1agen från klockan 10 på kvällen till 4
på morg;onen samt vintertiden först k1ockan 4 lämna sin vakt.
Ett slutligt sammanträde mellan de båda jurisdiktionernas deputerade ägde rum den 28 oktober 1760 i akademi•e ns kionsistiorierum. Vad man tidigare fastställt hade i praktiken icke visat sig
vara fullt tillfredsställande. Så t. 1ex. när man i

beslutet från

sammanträdet den 9 nov·e mber 1759 bestämt brandviakternas antal

till sex stycken. Det hade vis·a t sig vara allde1es för otillräckligt
för stadens bevakande ifråga om gatubul1er och våldsamma handels·e r. Nu höjde man 1a nta1et till tolv stycken för v.a rj,e jurisdiktion, den 1ordinarie vakten däruti inräknad. Aktademi1en och staden
skulle fortfarande g1e mensamt sörj.a för :tionden till dessa v,a kters
avlönande, »såsom iock att i de :liall framdeles någiOt sam:mianskiott
skulle få utassign.eras av domkyrkans medel till brandväsendets
vidmaktshållrande, som av

~onungens

hefallningshavande i Malmö

blivit inhiberat, så komme samma medel sedel"Illiera att r·e parteras
uppå bägge jurisdiktionerna till brandvaktens lön eUer ock några
flera karlar därför :antagas».
Även den andra pu;nkten i beslutet från 1759 b1ev .ä ndrad såtillvida, 1a.tt ämbetsför.s eeher, som beging1os av bvandv:akten, skulle
behandlas av ·en ur b.åda jurisdikti:onerna sammansatt r.ätt.
Ansvaret för överinseende ·Ö·V!Cr b11andvakten åtiog sig stads1110tarien Berg på ett år. Han fick befogenhet att 1åtia stadens oc'hi
akademiens vaktmästiar.e v1e rkstäl1a vad som behövdes och skulle
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nu ,o medelbart sätta igång med att värva nytt brandmanskoap för
koomplettering av det ,g,a mla. B1and vakten skulle han vidare utse
en man, s om han kunde lita på till att ha uppsikten över varj1e
a~ons

v,a kthavande ioch rapportera till honom, när något inträf-

fade, . vilket stadsnotarien i sin tur skulle vidarebefordra till stadsfiskalen.

BEKL Ä DNAD OCH BEV Ä PNING
Det är till att . börja med ej mycket som står att få veta om
vakternas beklädnad mer än att staden bestod den. 1759 betalad.es
ett par skiomakare för fotbeklädnad till dem.

I november 1760

klagade de Ö'-"er att de ej på långliga tider fått några kläder. De
som de nu brukade var alldel,e s utslitna och magistraten tillmötesgick deras önskemål .g enom att låta skräddar•e Holm sy nya sådana till en kostnad av 44 dlr smt. 1781 förelåg en l}Y

kla~oskrift

hos magistraten från stadens vaktkiarlar över att de sedan flera
år tillbaka saknade »det lilla understöd av kläd e·r », som ut1ovats
1

dem av magistraten. »Vår anhållan är fördenskull det Magistraten
täcktes tillåta ioch förordna, att dessa kläder må av ·oss bekommas
såsom .e n uppmuntran i d,e trägna uppv1a ktningiar, siom dagligen
för.e:faUa », avsluta. d,e sin in1aga. På minn.elsie n resulterade uti att
magistraten omedelbart gav 1order om att nya kläder skul1e ombesörjas å t viakten, då den ·e j på lång tid ,e rhållit sådan1a. Vid denna
nyans.kaffning hade vakterna i sex hela år måst nöta den senast
beko:mna utrustningen, som nu v'a r alldel,e s försliten och oduglig.
Stadskassören fick alltså 1order iom att för detta ändamål inköpa
behövligt material. Det blev 34 1/2 alnar blått kläde till 40 skilling
alnen, 24 alnar »multum »

a 16 sk.

och 5 dussin knappar .. Arbetslö-

nen gick till 5 rdr spec.
I september 1794 ingav stadens vaktkarlar till borgmästare

•
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Några illustrationer av de lundensiska vakterna finns dessvärre inte. Här meddelas ett
par bilder av motsvarande ämbetsutövare i Stockholm i sina uniformer för att visa,
hur dessa tog sig ut. Därmed intet påstående gjort rörande deras utseende i Lund.
Endast ett framhållande av hur sådana kunde se ut. Bild 8. Nattvakt i Stockholm med
utrustning under 1800-talets förra del. Kriminaltekniska museet, Stockholm. Bild 9
visar en uniformerad stadsvakt, s. k. palt, i Stockholm på 1830-talet. Kriminaltekniska
museet, Stockholm.

och råd följande skrivdse i klädesfrå gan : »Det är Magistraten
och stadens ÄMste Illogsamt bekant, huru vi medelst vår tjänstgöring får syssdsätta oss äv·e n nattetid med 11opande på stiaden.s
gator. Ett sådant syss1ornål förefaller oss i synnerhet om vintertid, ·då oväder förefaller, i så måtto högst besvärligt, som våra
av staden· på stat bestådde kläder äro därtill odug·elige 1och för
tunna och vi kunna ej mägta i •a nseende till dels vår.a ringa löner
och dels . i övrigt havande fattiga villloor att själv oss förskaffa
andra -eller sådana kläder, som kunna •e motstå oväder.

I beak-
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tande härav hava vi velat i all ödmjukhet hos Magistraten och
stadens Äldste ·e rinra under lika ödmjuk anhål1an det oss mått.e
bliva tillagde en sådan klädsel, varigenom vår hälsa dels kan bliva
bibehå llen och dels vi ej tröttna utav ett sådant våm syss1or likmätigt oss tillagde .g ömmål, då vi såg10 helst en sådan klädedriikt
niiåtte bestå uti ka.p pvockar.»
Stadens myndigheter gav härpå ett omgående svar med beslut,
att då endast två mian .åt gången tjänst;gjorde i

vak~piass· en

nattetid,

skulle inte fl,e ra än två kapprockar anskiaffas, vilket genast skulle
ombesörjas. Undersök.e r man beklädnadsvillkioren för akademiens
vakter vid samma tid, syns de ha v.a rit bättre än för stadens.

1794 utlämnades skopenningar till stadsvaktmästar•e n och de
I

ordinarie v.aktkarlarna med 13 rdr 32 sk. spec., som fördelades så,
att den förr·e fick .e tt par stövlar och tv.å

par

skor och de andra

ett par skor v1ardera.
Enligt en av Kungl. hefallningshavande i Malmöhus län 1807
fastställd stat för Lunds magistmts tjänstemän och betjänte skulle
stadstjänaren eller vaktmästar.e n och vaktkar1ar:na ha t vå par skor
och ett par stövlar varj•e år och vart tredj·e år ·e n ny unil\orm och
de senare två par skor årligen 1och övrig ,beklädnad vart tredje år.
I december 1814 anhöll •e tt par tomväktare att i stället för
de pälsar, s om staden bestod etern, själva få köpa sådana, 1om de
s·om

kiontan~

ersättning ·erhöll 2 rdr b :oo varde11a.

Under rubriken Extr,a .o r.dinariie ut.gifter i 1816 å rs stadsräke:nskaper .är förte.c knade ·en del inköp för v.akte.ns beklädnad. Där
upptages vadmal, foder, knapp.ar, sylön för tolv klä.d ningar, 24
hattar och 24 par skior,

S!Orn

i iallt kostade omkring 500 rdr. b :oo.

Under samma rubrik i 1823 års räkenskaper är uppfört 24 par
sfoor, 8 hattar, mörkblått, ljus.blått och gult vadmal, som färgats
i dessa kulö11er, samt :lioderväv till dessa kläder och' 26 dussin
knappar. Sylönen till de åtta uniformerna belöpte sig till 37 rclr

16 sk. b :oo. Om bestämmelserna rörande beklädn1a den 1828 se
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Bild 10. Nattvaktslykta från Stockholm,
1800-talets förra del. Kriminaltekniska
museet, Stockholm.

sidan 57. 1855, ·då blått vadmal m. m. anskaffades till S•e x heklädnader, får man ·e n specifikati·o n på de olika plaggen i dessa,
som var frack, väst .och byxior och därtill kom s.ex stycken kappor.
Till polisbetjänterna ordn·ades med särskilda kläder.
Beträffande slwdo:nen till vaktkarlarna aniordnades i senar.c
tider ·entreprenadauktioner för att få dem utförda för det billigast
möjliga priset. Stadens villkor upplästes vid auktionens börj-an,
varefter hugade spekulanter hade att avgiva sina bud. Den lägst
bjudande blev givetvis den lycklige, s om heställaren anammade. Jag
skall anföra ett pDotiofoollsutdrng från 1820-tal·et rörande e n sådan
auktion: »År 1824 den 14 april blef i Rådhus1et härstädes Entr:eprenad Auction förrättad på förfär.dig1a nde ,a f 8 par Stöflar och 8
par Skor till Stadens V1aktkarlar. Skor.na lefv1e11eras en månad efte r
Auctions dagen 1och Stöflarna den förste nästkommande October,
och får ingen af v .akten 1e mottag1a IIlågio.t par af arbetet, innan det
blifvit besiktigadt. EntrepPe:neuren ställer BorB•e n för arhetets giodhet .och riktiga aflemnande vid de uts•attie 1efvereringstiderne, hvil-
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Bild 11. Bardisan eller korsgevär som utgjorde nattvakternas beväpning. Bild 12.
Väktarsaxen 50'11 under 1800-talets förra del avlöste bardisanen i Lunds nattväktares
utrustning.
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Bild 13. Teckning ur C. G. V. Carlemans album "En students missöden",
tryckt i Lund 1845. Bilden visar några skrålande studenter och en nattvakt utrustad med väktarsax. I bakgrunden synes krönen av domkyrkotornen.

ken bios Herr Rådman Ramberg för.e wises dag.en efter Auctionen.
Efter skedd 1efverering och seda;n Arbetet blifvit behörigen granskadt och g.odkändt ·erhålles betalningen.»

I detta faUet v.a r det

skomakaremästare Hvaling senio r, so m ropade till sig uppdraget
för 56 rdr 32 sk. b:co.
I likhet med vad förhåUa.ndet varit p å annat håll har väl också
Lunds vaktkarlar till att börja med varit utrustade med så kallad·e
morgo.nstjärnor, en slags stridsklubhor besatta med ta,g gar. NUl'
dessa upphört att brukas är ej känt, men säkert vet man , att under
1600-talets · s·enar·e del och hela 1700-tal·et genom har vaktkadarna häi:
bardisaner ·e Uer så kaU.ade korsgevär, bii.d 11. I ett prot-okoll i Lunds
rådstugurätts dombok av den 8 juni 1696 läser man i relati•onen
av ett upp1opp mo·t en Viaktkarl: » . .. och när vaktkar!.en Jöns Kock
stegat inom dörren har Arvid tillika med biokbindaregesäll tagit
ifrån honom . . . hardisanen ». En aTllil!an gång några år senare i december 1700 hade .ett p:ar vakter s1arvat med sin tjänst och »låtit
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sina bardisaner stå uti borg:aren Hans Gräns bod » -och inte burit
dem med sig. I 1693 .års stadsräkenskaper får man v-eta, att man
för sådana vaktbardisaner betalade 6 mark stycket, då man beställde dem. 1721 läser man vida11e i ett rådstugurättsp11otiokoll
från den 25 -0ktiober: »De (vaktkrarl.arna) skJOla vara försedda med
de gevär, som dessa av staden bestås. » Ordet gevär får här tagas
i betydelsen av korsgevär ,e ller bardisan, ty i en inlaga, som är
<later.ad ,d en 12 aug. detta år och där stadsfiskalen Valter NilsSJOn
anmäler några skomakaregesäller, som anfallit ,e n vaktkarl, omtalas bland annat, att de fråntagit htonom hans »bartis.an » och

sön~

derbrutit den, vilket ju måste tyda på att denna ännu var det i
vaktordningen föreskrivna vapnet. Bar,disanren följde s1e dan vakten
genom 1700-talet, såvida man kan framläsa det ur handlin,g arna. I
Malmö infördes 1796 den så kallade väktars ax,e n, som sedan förblev 1800-talets väktarv.apen. I ,e n och annan småstad skall den
till och med ha förekommit in på detta århundradet. För Lunds

vi~

kommande tycks emellertid bar,disanren ha varit i bruk 1ett bra
stycke in på 1800-talet. I rådstugurättens dombok läser man nämligen i ett pr.obokoll från den 17 mars 1827, där stadsfiskal,e n rap porterat ·en v;aktkarl, s,o m försummat sin tjänst, att denne h ade
lämnat sitt gevär ( = korsgevär, bardisan) och viaktkappa till en
annan, som skulle sköta hans uppdrag, medan han gått in till en
hökare att förfriska sig. Så länge .e fter denna tidpunkt kan det
emellertid inte ha dröjt, innan väktarsaxen, bi1d 12, upptogs som
väktarv1a pen i Lund. P.å en teckning i C. G. Carlmans 1a lbum »En students missöden», tryckt i Lund 1845, s,e r man den i bruk, bild 13.

DIVERSE GöROM A L FöR VAKTMÄSTARE
OCH VAKTKARLAR
Utom de or,d inarie uppgifterna att sörja för vakthållning •och
brandvakt lades flera ströuppgifter på stadens vaktmästare och
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vaktkarlar. Ibland ha de fåittköra
fånga/I' till Malmö för rannsak-

mng

1el1er

~siligt

transporterat
till

förviOO' e11Jer
sådana därifrån

Lund för .a tt

UJnder~

sitt

straff. Ibland har die t varit gåJilghllid till Mahnö, Kävlingie eller
annorstädes med ett b:r:ev eUer
a1Illl1at ärienide. 1679 h!eter det i sta·dens räfoensl<iaiper: »Givit sta<lstjåna;rien för ha:n satte ,dJesse fyr,a
horor i halsj,ä rn1etoch slog vatten
på dem 24 ör.e smt» och »Givit
stadsvakten för den samma fyra
horor

pågr.epo

oeih

opvairtede

ider;as tjänst, medan exekiutionien

1 dlr smt» . Att allt
·e mella1nåt hä_m'ta profossen eller
skairP'rättaren från Malmö eUer
Dalby till Lund för a,tt v1e rkpåstod

ställa 1en spöslitming ·eller annat str.a.ff var också ett uppdrag, som påvilade vakten. Se
bild 14.
När eli dödsstraff skullie exekveras, kallades stadens borgerskap, som hör.de under dess jurisdiktion, aitt bilda spetsgår.d, var
och en förs1e dd med · en omkring

Bqt

Bild 14. "Spöpålen" rekonstruerad. Resterna förvaras på Kulturhist. Museet i
Lund.

tre alna:r låing stör. De som uteblevo fingo böta. Längder över detta borgerskap upprättades 11otevis och sedan blev det stadsvakternas uppgift att vandra omkring
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till dessa och' muntligen U11Jderrätta dem -0m deras skyldighet, så
att inget missförstånd skuHe upps.tå, om vilka SIOm skuUe närvana.
Ett sådant fall inträffa.de t. ex. 1778, då en barn.amörderska blev
halshuggen och sed.an bränd på bål på stadens vanliga avrättnin.gsplats norr om staden. Vid detta tillfälle skulle s•a mlingen ske
klockan 8 på morgonen.
Vid ex·e kutionen av spöstr.aff skuUe både vaktmästare och
vaktkarlar närvara . När löskonan Lucia Hansdotter den 1 dec.
1700 skulle genomgå sådant vid rådstugudörr.en, var vaktmästaren
,Jöns Kock tillsagd att laga så, att ett par

vaktk~rlar

också var

närvarande. Då han försummat detta, fick han enligt 12 :te punkten
i vaktordningcn plikta med arrest i »stadens gömmo ».

Emellanåt fick de i uppmag att hålla bevakning öv.e r någon
stackars gäldenär, som blivit bysatt. För sådant .arbete kunde det
ibland vara svårt nog .att få ut någon ersättning. Detta framgår
t. ex. av en skrivelse från magistraten till .ak.ademi•e ns rektor och

konsistorium av den 7 maj 1777: »Hos Magistraten har stadsvaktfoarlarna besvärat sig däröver, att de av räntmästar.en och jur.
doktior Ek ej undfått betalning, för det de om hlOlll!om i h!lns logi
hållit bevakning, under det han suttit i bysättning, utan har välbem:älte räntemästare yttrat sig, att ·d e ifråga · 0m omk:ostnader
borde vända sig till Oonsistiorium Acad·emicum, som bysättningen
rekvirerat. M.agistraten an'håHer därför 1o m underrättelse, huruvida vakten skall till betialning bliv.a av Kungl. Academien förhulpen eUer ·ej, emedan Magistraten där.efter ·och enligt författningarna med bysättningen får vidtaga anstalter.»
Det blev en med tiden alltmera betungande syssla att vara
.stadens vaktkarl. Småuppdnage:n ökades efter hand och i slutet
av 1700-talet ålades de •o ckså .att skaffa skjuts åt resan.de. Det
är ett förtvivlans rop, som dmr mot oss fr.ån deras kl.agosk-rift
till magistraten den 15 febr. 1792, däri ·d e skriver: »I anseende
.därtill att våna innehavande vaktkarlstj.änster äro på så sätt till
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gövomålen fruktlöst fördubblade medelst tillsägande av skjuts för
de r.e sande, så att vi omöjligen kunna densamma till Magistratens
och övriga vederbör,a ndes nöje förrätta, utan måst flel'e gånger
försummat anbefallte ärender; få undertecknade· stadens vaktkarlar i denna delen hos väl1oNlige Magistraten och stadens Äldste
tillkännagiva, vad svårighet vi v;ederfares, och skuUe sådant besvär vidare continuera, se vi ioss 1omöjligen vara i stånd att bibehålla •o ss vid våra tjänster utan förmoda att från skjutsens tillsägande hädanefter bliva förskonade.»
Det ser ut, som om de helt eUer delvis nått bonhö:rielse hos
magistraten på sina vargaskrin om förskoning från detta uppdrag.
I ett magistratsp:riotokioll från d·en 12 dec. 1812 läser man nämligen följ.ande: »Gästgifv·a ren H. C. Lundwall företrädde och begärde, att någon af Stadswaktkarlarna eUer annan af Borgerskapet
anskaffad och lön.ad person måtte komma hållkarl·en till biträde
wid skjuts upbudande, ·e medan hian nu iclc,e ensam kan medhinn.a
detta göromål bestrida, dels i anseende till en förökad mängd af
resande .och dds derföre, att en del af dem själfwa bo långt utiom
staden.»
Den 'handräckning, med vilken viaktmästare och vaktkarlar
skulle biträda vid · straffens ex-ekvierande, tord·e nog ha varit täm~
ligen. krävande för dem, även om de den tiden var no.g så h årdhudade. Hur budskjutssysslan irriterade dem, har de ju själva
omvittnat.

Nå~on

sinekur var det inte att vara stadens viaktkarl,

det är då säkert. Men de hade också uppgiftier av mindve arbetsam och 1o behaglig art, s.om när det gällde att verkställa sådant;
som antydes i stadsräkenskaperna under den 10 okt. 1716: »Köpt
till vaktkarlarna att skö.f fla gatorne med 3 st. skuffer

a 4 ör,e smt. »
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STADENS ARREST OCH VAKTRUM
' En av de tidigaste upp.gifterna om stadens häkte har jag från

1643. Det var då beläget under stadens rå,d hus och tycks h'.a varit
väl skröpligt för att på ett .e ffektivt sätt kunna fylla sin uppgift.
Det hände nämlig1e n ·ej så sällan, .a tt :fång·arDJa rymde därifoåin. En
s ådan hade en natt tagit sig ut, fast han satt i stock 1och v.aktar·e n
klockan 5 på eftermiddagen 1o msotgsfullt hlade låst dörven till lokalen. Det visade sig •e meUertid vid närmar·e undersölcrllng, att ena
väggen var så bristfällig, .a tt den inburade där med

lätth~t

hade

kunnat taga sig ut. I augusti 1699 'hade ·e n kvinnlig fånge brutit
sig ut ur »stadens gömmo », fast den hade tredubbla lås1;1r. Hon
måste ha varit •e n ovanligt oförvägen :0ch kvaftig kvinna , ty hon
hade sannolikt med bara hände.rtn:a, grävt sig under grunden, som
var en hel aln tjock, ioch utanför hade. hon måst gräva sig upp
igenom ett j1ordla:ger, S1om i höjd mätte 11/2 ·a ln. Dessvärre hade
all hennes möda varit förgäv.es . Friheten blev ej långvarig, ty på
andra sidan Getingeboo mötte hiorn p11ofess or Ehrenher.g, som kände
igen henne och återförde henne till staden och häktet. En annan
gång samma år klagade ·e n fånge öv.e r den fuktiga luften i arrestlokalen, som ödelade hians hälsa, varför han begärde att bli förflyttad till .e tt annat hus. Den humant inställda magistraten skulle
gärna ha villfarit hans önskan men disponerade tyvärr inte över
någon annan lokal än den, där han nu satt alldeles intill studentproban. Någ10t senare på å r.e t h:ade s amme fånge brutit sitt ena
ben, då magistraten gav stadstjänaDen order att lägga bojor på honom 1och ta honom i förvar i sitt hus under ·e get :ans var. Hur det
nu var så rymde han en

vacl~er

dag. Värr.e v.a r det inte med det

brutna benet. Vid ie tt annat tillfäl1e hiade stadstjänaren fått till
förvaring i sin bostad i brist på annan säker 1-okal ett .par livdömda fångar, s om sedan den 14 nov. 1699 halshöggs på torget. För
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sådana inhysingar fick vederbörande emeUertid

~ontant

ersättning

ur ·stadskassan.
1700 omtalas i rådstugurättens dombok fängelset under kyrkan (domkyrkan).
Arrest- och fängelse1okal·e rnas dåliga tillstånd ioch knappa utrymmen hade lwmmit till gener:alguv1e rnör·e n Faltzburgs kännedom,
som i mars 1702 gav magistraten order 1om 1a tt uppföra nya eller
väsentligt förbättra ·d e gamla fängelseLokaJerna, så att delinkventerna, som förvarades där, ·e j kundre rymma, som hittills så · iofta
hänt. Då ·d et gällde att V•e rks.tälla denna or.der, stannade stadens
myndighet,er och borgare för det alternatiV1et att r.epal'lera 1och konservera de gamla byggnaderna, som 'd e ansåg mycket väl ku:nde
ske med gott resultat. Viktigaste skälre t var kanske det, att denna
utvä_g drog den minsta Jmstnaden.
1714 var stadens arrestrum i så dåligt skick, att borgmästaren måste påminna om att det snarast ställdes i ordning. Man
kunde givetvis ·e j undvara det och kunde ej heUer sätta vanliga
arrestanter tillsammans med måssgärningsmän.
Alltemellanåt har reparationer varit behövliga på denna lokal.
Nya luckor och dörrar har gjorts, låsar och nycklar lagats o. s. v.
1720 betalades t. ex. snickar.e n Lars Månsson för en lucka, s·om
han utfört till arrestkällaren, och 17 48 anskaffädes re tt arrestj.är.n
samt ett par handklovar med kedjor och lås för att kompl<etter.a
beståndet av de för re n sådan lokal nödvänrd iga remedi•e rna.
I början .a v år 1739 korresponderade stadens och

akademi~ns

jurisdiktioner om ·en gemensam arrestkammare. GoUegium:
rnicum skriver bland annat:

» ...

acade~

vad olägenh!et, som vid V!arj.ehanda

förefallande tillfällen därav följer, att

varl~en

akademiens eller

stadsens vakt haver något hus, där de kunna hava sitt tillhåll och
stå att träffa, när de vid någon påkommande händelse behöva att
ålitas, förutan det att de för sina egna personer behöva någiot rum
att uppehålla sig uti, då sträng köld och 1o väder är 1om nätterna,
6

.

-------
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de timmar då intet r10pas. I brist va:mv de 1annars få tillfälle att
söka sig om på andra ställen, därigeilJom de bå de kunna få anledning att försumma sin tjänst, som 1ock äro ur vägen, när deras
handräkning behöves. Till förekom.tn:ande av 1a llt detta har Collegium Academicum fallit på den tanken, att det skulle vara hå.de
nyttigt och nödigt, att någo1t publiquet hus på ett bekvämt ställe
till den ändan uppbygges, vilket så kunde inrättas, att ej allenast
vakten där hade sitt tillhåll utan och äve n en .arrestkammare förfärdigades.» Då detta var 1en angelägenhet, som aingick båda ,jfil.isdiktionerna, hade

a~aderni• en

ve1at lämna spörsrnåLet till magistra-

tens övervägande »i kraft av ~ongl. för.ordining.e:n/ &om befaller,
att ett sådant hus med de omrörde 1omständighetier bör inrättas ».
I sitt svar härpå n ågra dagar senare förklarade sig stadens myndigheter villiga att .g.enmn deputerade Ö·Vierlägga med akademien i
detta ärende. Det synes som om man härvid stannat för ett förslag
att inreda arrestlokaler under domkyrkan. Det var inte första
gången de11JI1a fått lämttia utrymme för sådant ändamål. Efter reformatiionen :och intill slutet av 1700 hade dess norra sakristia begagnats som fängelse och kallats » t11ollkionehålet », berättar Bru11.ius. Vid uppröjningen där p å 1800-talet fann man i smuts·e n bland
allJThat järnstänger, som fångarllla suttit på. När man på 1700-talet
förlade arrest1ok·a 1erna till domkyrkan, inreddes dessa i kryptan.
I stadsräkenskaperna för 1758 :finner man en utgiftspost, siom
omtalar, att

snicl~aren

Nils Månsso1n gj1ort en ekdörr till meUer.sta

arrestrummet vid norra sidan under domkyrkan. Därj.ämte hade
staden kvar det gamla arrestrummet under rådhustrapp.an, där
samma snickare följande år gjorde •e n ny lucka med karm av ekplankor. Det tidigare knappa arrestutrymmet torde nu ha fått det
behövliga tillskottet. På hösten 1760 verkställdes en gr.ansknin.g
av arresten under r å dhustrappan, som genom stadskassör·e ns förs org blev reparerad till behövliga delar.
Även om utrymmesfrågan nu någiot så när blivit ordnad, var
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Bild 15. Ovan x-tecknet skymtas ett stycke av ena gaveln av det hus, som 1794 för
stadens och akademiens gemensamma räkning togs i bruk till nattvaktslokal och
fängelse. Byggnaden revs 1838. Efter akvarell av C. W. Palm.

därmed inte bekymr.en för fängdse- •och arrestrum.men ur världen.
En målande bild .av huru förhållanderna tedde sig, får man i ett
brev från magistmten till Kungl. bef:de i Malmöhus län. Det är
skrivet i februari 1762. Gossen Nils Mattiss1on skulle i Lund avtjäna sitt str.aff, en månads fängelse vid vatten och bröd, undergå
kyrkoplikt och sedan sändas till två års s.tr.affarbete p:å Lands.krona
fästning. Magistraten medddar ernel1erti<l i sitt brev, att man inte
kan ta emot honom i Lund, anger skä1en och skriv.er bland •mnat:
» .. .

men som v1d denne årstiden ·e j finnes här i staden sådant

fängelse, v.amv å ·e na sidan lag.e ns stränghtet kan följ.as •o ch å andra
sidan deliqv·e ntens hälsa förvaras, ty stadens publice fängelSierurn
stod vid denna tid under va tten och skulLe medföra alltför sträng
medfart, om han skulle dit insättas, ioch i övrigt ärio inga fän.gelserum .att tillgå, utan att han skulle inför.as i något privat hus under
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bevakning av vakt, vilket åter ViOlle för lindrigt och skulle kunna
missbrukas.»
Sådana var ·a lltså de Lokaler, som staden och akademien disponerade för sina arrestanter och fångar. Ingenting tycks emellertid
tills vidare ha blivit uträttat till någion bättre sak·e rnas ordning.
Först 1794 . nådde man foam till en bättre lösning av dessa förhållanden. I stadens och akademiens gemensamma pr.otokioll av den
26 juni detta år § 5 .läser man följande: »På gjord för,e stäUning
om nödigt samlingsrum för nattvakten samt bättr·e och svårare arrestrum fö~ så väl till bysättning ·e Her fängelse dömde person1er
som fångar och missgärningsmän, .an.sågio deputerade detta bäst
och bekvämligast kunna inrättas uti Domkyrkans gamla byggning
vid publique scholrehuset, v.arvid ·deputemde av iakiademiska jurisdiktiioillen .åtogio sig att till hälften ·e mot staden deltaga uti ~ostna
den härtill.» Det här åsyftade huset v.ar ett gammialt stenhus tillhörigt domkyrkan och beläget på Kr.aftkyrkogårdens sydvästra
hörn vid Kyrkogatan. Jämfört med de Lokaler man tidiga11e disponerat i själv1a domkyrkan ansågs detta som ·e n avgjord förbättring
ocbi huset

~om

för en tid framåt att tjänstgöra som fängelse och

arnest. 1802-1803 lät man ombygga det för furtsatt bruk som
fängelse. Se bild 15.
Den 4 aug. 1802 är entreprenadkontraktet daterat å den arrestbyggnad, »som efter förslag och ritning wid Domkyrkan här i staden kommer at upföras, huarom kundgörelse utgådt och sist1edne
sönidag i Domkyrkan blifwit publicerad, samt dessutom geno.m
~anliga

utringningar å stadens gator 3:ne dagar å rad behörigen

blifwit tillkjännagifwen ». Entreprenadauktionen på detta företag
gick av stapeln på stadens rådhus i närv.ar.o av magistraten, stadens äldste och många av stadens invånare och före des.s börj:an
upplästes inför de församlade de fastställda villkior·en. Dessa var
sam1ade i fyra punkter och innehöll:
» 1. Att Entr.epreneuren wid Byggilladens upförande ovillfoor-
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Bild 16. Det inlinjerade huset visar det 1838 uppförda häktet i Hästmöllaregränden,
"Tjyvahålsgatan" kallad, nuv. Vårfrugatan, vilket brukades till 1908.

ligen är skyldig följa den a ppr.oberade ritningen och förslagiet, .itt
hwad här nedanföre ej uttryckeligen undantages neml: 1 :o om den
utsedda Byggnadsplatsen på nå,got stäl1e ·e j skulle finnias wara
tillräckelig för husets längd och bredd, .e fter ritningen, ägre r Entriepreneuren gjöra rummen mindr.e än ritningien wisar, på det ren
dels grundwalen till gamla <ler stående By.ggnaden öfwer alt må
bibehållas, och •e n dels den ·Olägenheten undwikas, at till by.g;gnadsplats uptaga n åg;ot .å allmänna .gatan, hwilket sednare Entrieprieneuren på det stränga,ste förbiudres; 2:o den förändring i ritningen
och förslaget göres äfwen, at murade stentrumman under giolfwet
twärs igenom huset aldeles går hort, hwaremot waftnet från sitt
afl.opp från kyrkogården uti en af Harreberga sten wäl gjord öppen
sten.satt ränna lån gs åt Byggnadens norra wägg g·e nom kyrkiogår.dsmur.e n ut till stora d1er ra llmänna g.ata:n; och 3:.o trappgången
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från waktboden till Loftet går ock aldeles bort, och i det stället
nyttjas 'e n wälgjord stege till samma upgång såsom a1deles tillräckelig.
2. Entrepreneur.en bör under tillför.ordnade Besigtning:.smän...
ners inseende företaga byggnaden ·och dermed sedermera så ouphörligen fortfara och skynda, at den S·enast må wara aldeles färdig i Junii månads slut nästa å r; äga1I1des han der.e mot at undfå
en fjerdedel af Entrepr1enad summa:n, då byggnaden påbörjas, andra
fj,e rdede1en deraf, då bygg1nad1e n är fävdig samt undergådt besigtning och resten el1er andra hälften af Entveipr-;enad summan

~mom

Julii månads slut nästa år, alt emot sådan Bor.g en, stäld på 6: års
answarighet för Byggnadens godhet och war.aktighet, Siorn Magistraten och Stadens äldste sjelfwa godkänna.
3. Alla byggnads materialier, som finnas i gamla byggnaden
på platsen 1a f sten, timmer, järn, bjälckar <eller hw:ad det w1a ra må
får Entrepreneuren, som de11emot är skyldig nedtaga denna byggnad utan särskild betalning, sjdf behålla och deraf så mycket till
nya bygg,n aden anw.ända, som för nya byggnadens godhet och waraktighet i framtiden dertill mög1eligen kan ,a nwändas; ankommandes det likwäl på Entrnpr,e .neurens .e git answar, om han till nya
byggnaden nyttjar någon sådan ste.n, s:om är odugelig; äfwe.nsnm
Entrepreneur;en wid nedrifningein af gamla byggnaden p å det sorgfälligaste bör wara 1angielii:gen om SchioliEhuS:ets bibehållande i det
tillstånd det nu är, elLer sjelf answara för ,a ll der.af tirnmande
skada .
Och ändtel:
4. får Entrepreneuren i

afslag på den del af Entr.e prenad

summan, som efter dessa willkor först betalas bör, nu genast mottaga den nya sten med the flera By.ggruadens materialier, som till
nya Byggnaden redan äro inkjöpte, om han det ås tundar.
• SluteJig,e n ·e rinras, at trappan åt allmänna gatan Litt A: på
Ritningen blir af Hörs sten.»
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Bild 17. Cell i det 1838 uppförda häktet i Hästmöllaregränden,
nuv. Vårfrugatan.

Lägsta budet på detta byg,gnadsföretag gavs av murmästaren
och bryggaren Abraham Henning, sio m åbog

s~g

arbebet för 500 rdr

spec. Till k.ontmllanter av bygget utsågios k.opparslag.ar·en Niklas
Bergman, tunnbindaren Sven Isberg och

sadelmakiai~en

Scharffen-

berg. Dessa skulle »med biträde iaf de timmermän och murmästare,
till hwilka de, hw.ar för sig, sjelfwa kunna hafwa förtroende>>,
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tillse, att arnestbyggnaden vid domkyrkian »wäl ·och förswarligen
efter approbera.de Ritningar 1o ch förs1ag•e t samt Entrepr.e nad-Auctions-Poot1ooollet för denna dag » utfördes. Handlingarna är und•e rtecknade av dåv:aria nde borgmästaren Ad. Fredr. Bjugg.
Huset var helt litet med fyrkantig grundplan och e n våning
högt, byggt .av tegeL
. I oktober 1814 gjordes anmärkning mot förhålla:n1dena vid stadens häkte. »Vid förbigåend·e af stadens arr.estrum», heter d.et,
»fann jag, att genom ,g allr.e n oonversatiion hål1es emellan de arr.esterade och de förbigående, och att, som detta ej är lämpeligt eller
bör tillåtas, samt lämmen ej alltid kan wara tillsluten, så förekommas berörda 1olägenheter bäst därigeD1om, att muren drages högr.e
up, dock så at luft 1och ljus ej utestängas. »

Bo~gmästaren

fick från

länsstyrelsen genast order att 1ombesörj·a ändring av d essa förhållanden.
1838 yrkade domkyrkan på att detta hus skulle rivas såsom
Vianpry.d ande för omgivn:iingen och staden lät då uppföm ett nytt
häkte i den så kallade Hästmöllareg:ränden, nuvarande Vå.rfrugatan.,
bild 16-17. I allmänhet kallades d et »tjyvahålet » och gatan fick
däre~er

i folkmun benämningen »Tjyvahålsgatan ». Det var en till

planen nästan kvadratisk ·envånings byggnad uppförd av smutsgult tegel med •e n fly.gel inåt gården med fasad åt söder. I g.a tuhuset var fångv.aktanebostad inredd och i flyg<eln åt gården låg
cellerna. Under 1800-talets s-enarie del Yrar d.e nna byggnad så skröplig, att dåvarande fång~aktaren Appelman 1876 klagade öv·e r att
ett par av cellerna .e j kunde 1a nvändas, då fångarna med största
lätthet rymde därifrån. Det berättas också senare om den på sin
tid kände stortjuv.en Drae.g er, att han med ett spetsigt järnföremål lyckats få bort putsen mellan stenarna enstensmur -

husd hade blott

och på så sätt 1ossa tegelstenarna och bereda sig

väg ut och fly sin kios. Förre kriminalöverkionstapel Ax<el Forsman
har berättat om huru han 1908 var med om att infånga en cirkus·
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Bild 18. Den 1909 uppförda flygeln till rådhuset, där stadens häkte var inrymt till 1938.

artist Lundström, som tillfälligt var inhyst i en av cellerna och
lyckats ta sig ut därifrån.
1876 var planer å bane till påbyggnad av detta fä:nghus och
till förändrad inredning, men mer än de nödigaste neparatioinerna
blev aldrig verkställda .
För fångarnas materiella spis sörjde fån:gvaktar,en. Kosthållet
torde ha varit ganska magert kan man förstå , då denne nå.gio n gång
under 1800-talets slut sökte förhöjning till 37 Ör·e per fånge och
dag. Längre fram och ända tills stadshäktet upphörde 1938 hämtades mat till där inhysta fångar från stadens försörjningsinrättn±ng.
Med utgå.n,g en av år 1908 kasserades det gaml1a häktet ·och
med ingången av år 1909 togos nya Lokaler för fångarnas förvaring
i bruk ·i den: av byggmästare Kroiok uppförda flygeln med fasad mot
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Vårfrugatan, som ansluter till det nuV1arande rådhuset, bild 18. 1938
upphörde även dessa att göra sin tjänst som häkte och ·e ndast dess
öv·e rsta våning användes numera som förviaringsrum för gripna
och anhållna personer. Numera transporter.as fångklientelet till
centralfängeJs.et i Malmö.
Ett återkommande bekymmer var att få ett lämpligt vaktrum .

1719 - dessförinnan hade man tydligen ing•e t haft - begärde en
sekr.e terar·e Kråka den 16 s•e pt. granskning på en bod, som var
antag.e n till vakthus och tillhörde rådmannen Ove P.ersson, vilfocJt
stod som hyresvärd. Sedermera upptages frågan •Om rum åt vaktkarlarna i s:amb:and med är·endena om fång- och arrestlokal·e r.
Nycklarna till fånghus·et brukade i äldre tider förvarns hos
justitiekämnären. När vid .e tt sammanträde i juli 1707 borgmästaren framställde spörsmålet om de ·e fter vanligheten forU.arande skulle förbliva hos denne .eller lä1111n1as till honJom, som dock
bodde avlägset från fängelset, svarade tre av rådmännen, vilka
tjänstgjort sum

justitiekämn~rer,

att de under den tiden haft dem

hos sig men nu ansåg, att de borde dep1on·er.as pfl rådstugan . De
skulle där vara lättare åtkomliga för dem, som behö vde dem. Utslag i frågan fäl}des av .generalguvernör·en, sonl'. i <Ctt b1' ev

~w

den

29 juli 1707 bestämde, att nycklarna till fängelset som tillförne
skuUc stanna hos justitiekämnären, sio m hade inseende över .fångarna. Att låta dem ligga på rådhuset ansåg han icl«e lämpligt.
Med renligheten i fång- .o ch arr·estl!oka1erna mått.e det ha varit
litet si ·och så. P.å våren 1706 var tjuven Frans Hammar och hans
hustru tjuvkonan Malena inma.nade i den så kallade tjuvkistan
på fj•orton dag.a r för upprepade tjuvnadsbnott. Mannen var ö ver 75
år och hustrun väl inte så mycket yngr·e. De bad ·e mellertid för sin
ålderdomssvaghets och sjuklighets skull att få foomma ur den lokal
de inhysts uti, då de ·e j kunde uthärda dess stank .och ·ore:nli.g bet,
och i stället få sitta i arrest i sitt eget hus. Magistratens humana inställning dikterade dess beslut att villf.ara fångarnas öns-
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kan t0eh lät kormnendera en vakt att ha uppsikt öv er dem. Ren1

göringen av Lokalerna var ·e tt uppdrag, st0m sköttes av nattmannen,
men tydligen inte förrättades alltför ofta. 1720 berättas det om
en kvinnlig arr.e stant, som fick göra en prt0menadriond på stadens
gator, medan nattmann.en rensade arresten.
Till arrestens dystra lokaler nådde också r>omantiken. En dug
i juli månad 1716 kom en horgare Per Carstenssio n upp på rå·clhuset och försäkrade på det livligaste, att han ville äkta kvinnfolket Johanna 01ofsdotter. Han bad därför ·e nträget, att hon måtle
släppas fri ur sin arrest. Han erbjöd sig gå i bor,g en för att horn
inte skulle stanna kvar i staden en ·e nda natt, innan hon varit vid
tingsrätten .och fått sitt mål slutbeh.andlat, så att de därefter kunde
gifta sig. Magistraten visade sig fullt förstå.ende för situationen
och släppte den åtrådda på fri fot. Dock måste en v.akt följa henne
utom stadsporten.
Andra humana inslag i arrestanternas liv får man till livs
något .å r senarce, då det berättas om ·e n inburad kvinnlig

b1~ottsling,

att hon fick tillstånd att en gång i veckan ,g.å i kyrkan och höra
Guds ord för att därmed trösta sig som en stor och grov syndare.
Naturligtvis skulle hon vid dessia tillfällen konv1ojeras av en vaktkarl. Man förskonade henne också från de

lå~ga

höstnätterna i

den trista 1a rr.esten genom att placera henne i säkerhet hos en av
stadens vaktkarlar. Möjligen var en bidragande orsak härtill, att
gemena människor genom fönstr·e t eller .gluggen kastat in vaketer
till henne, som skrämt henne och fönorsakat henne brännskador.
Hennes dagstraktamente v,a r dåligt, ·e ndast 3 öre smt, som bestods
henne av profess-or Hegardt, vilken låtit sätta in henne.
Till fångarnas bekvämlighet nattetid inköptes emellanåt blan<l
annat sängkläder, som 1816 då tre yllefiltar till arrestrummet Lctalades av stadskassan.

1840-1874

TIDEN FRAN 1840-TALET FRAM TILL 1874

Ur organiS<atorisk synpunkt hade iniom stadens vakt egentligen
ingenting av n.ågon större betydelse hänt u:nrder alla de år, siom gått
fram till 1840-talet mer än det, att antal,e t vaktikarlar omväxlande
ökats och minskats. 1800-tal,e ts mitt, en ,expansi!01nrens tid på nästan
alla ·områden, satte också sina spår i vår stad. Hantv·e rkarna förblev ·ej ensamma pvoduoenter, när det gällde att skapa bruksting
för olika gr·e nar av det mänskliga livet. Fabrikshanterin,g en satte
in och gav arbete åt ,e n stor del männisroor, siom delvis flyttade in
från landsbygden. Stadens invåruareantal ökades och därmed ställdes också större krav på dem, som sörjde för 'O rdningen inom
staden.
1848 hade Lund utom tolv nattvakter sedan 1800-talets början '
ett par polisbetjänter. När staden nu började växa till, visade s ig
dess or,d ningsvakt v:ana

otillräckl~g.

Det gällde att finna en utväg

till dess förstärkande. I ett magistratsprotokoll 1a v den 18 S'eptember 1848 får man veta, att sedan början av maj månad detta å r
hade ett polisvaktsk.ontor inrymts i rådhusets nedve våning och
trätt i funktion, till att börj.a med på pl'lov, till befordrande av e n
bättre ordning inom polisväserudet i staden ioch »på det att nödigt P,olicebiträde måtte . vid förefallande behof af ,e n h var kunna
genast ·e rhållas». såsom skä1et angivies. Här fanns såväl natt som
dag polisvakt. Så vitt man efter några månader ku:nide kionstater:a,
hade ,det utövat ·en förmånlig inv.erk.an på »polioeärendenas jämna
gång». Å andra sidan hade emeUertid dien1na anordning visat sig ur
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tjänstesynpUI}kt vara så pass kräv,anide, att ·stadens två polisbetjänter ej ens.amma kunnat bestrida tjänsten här utan vaI,"j'e dygn
behövt biträde av ,e n av nattväktarna.
För att få en bättre ordning i dessa sakernas tillstånd hade man
frå n stadens äldste infordrat utlåtande. Dessa förklarade emellertid, att de icke ens.ainma kunde besluta därom, utan deputerade
från båda jurisdiktionerna skulle sammankallas för att behandla
och utreda frå gan. Dess·a ans ågio det nyinrättade p1olisvaktkontoret
både behövligt och ändamålsenligt och menade, att d·e t häst skulle
kunna upprätthållas .genom att 1a nstäl1a •e n fjärde polisbetjänt.
De gjorde därför en hemställan till det akademiska kionsistlC>riel,
om detta ville så föranstalta, att univ;ersitetets . piolishetjänt skiftesvis kunde förrätta vakthållning på kontior,e t. EHer 1om lwnsjsto-

"
riet fann det lämpligare att ge mensiamt med stadie n avlöna
en särskild

» Pr0lice

karl», s om magistraten i

så fall skulle anmodas

intaga. Den gernensiamrna kos·t naden för ,e n sådan beräknades för:s lagsvis till 250 rdr b :co.

Konsi~tor.i,et

skulle nu ingå . till universi-

,t etskanslern, vid dernna. tid k11onprins Karl, sedermera Karl XV,
med underdånig .anhållan ·om att akademien med ,e n tredjedel skuUe
få deltaga i avlönandet av delllne ny1e polisbetjänt.
Till den 18 s·eptember 1845 hade magistraten enligt kungörels•e
låtit sammankalla stadsjurisdiktionens invånare för att höra deras
mening i ärendet och besluta dämm. Att ett polisvaktlwntor var av
behovet påkallat var al1a .eniga om, men några reserv.era.de sig i
.ärendet, om inrättningen ifråga skuHe medföra ökade ut;gifter för
staden. Den inkallade församlingen förk1arade sig villig att för
framtiden till ett s ådant vaktk·ontor upplåta det hittills använda
rummet i rådhuset samt bekosta ·e ldning, belysning och städning .

.Då emellertid staden med 400 rdr b :co avlönade de redan tjänstgörande polisbetjänterna , anså gio de det rimligt, att den fj,ä rde avlönades av akademien, då denne tjänsteman var till lika stort g:agn
och behov för samtlig;a stadens invånar,e. Det avlöning;sbidrag, var-
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med akademien skulle bidraga, ansåg man stå i rimlig propiorti1on
till den folkmängd, s om tillhörde dess jurisdiktion.
'Sex år innan Lunds polisväsande nyordnades sattes de:n sista
nattvaktsinstruktionen på pränt. Den återfinnes i Bygg:niads- ·o ch
brandor·d ningar för staden Lund 1868. Dess 4 kap. 1och 21 § ger oss
besked om de plikter, som nu ålåg vakten. Det heter här: » Intill
dess annorlunda varder föl'lordn:at, åligger det Staden och Alrndemien att antag;a och aflöna ·ett tillräckligt a:ntal nattväktar.e, s om
turvis hvarje natt patrullera på stadens gator, samt utl'lopa tiden
vid hvarje timma från och med k1ockan ti10 om aftonen till och
med klockan tre om morgonen från April månads början till September månads slut, och till klockan fyra den öfriga tiden af året,
men

fortsät~a

patru.lleringen till klockan slagit fyra under först-

nämnda tid och k1ockan fem ·de:n sistnämnda tide:n, då tr,o rnväktava.n
medelst kLockr.ingning _g ifvit tride:n tillkänna. Efter slutad nattvakt
skola väktarna på piolisk1ointoret inrapp:orte:rm, h\Cad ainmär.kni!ngsvärdt, som under natten förelupit, samt om tiornväktiarne gjort sin
skyldighet att alla qvarttimmar på natten fr.ån och med klockan
tio om aftionen till och med klockan fyra dler forn om morgonen
gifva sin vaksamhet tillkänna. Nattväktare vare ock skyldig genast uppväcka innevånarne i hus, der tecken till eldsvåda, s,å.som
.os, rök och gnistor eller dylikt, förnimmes, och sedan så fort görligt är, del'lom jemväl underrätta g:riannarne samt tornväktarne 1och
tillika medelst trumning å torg och gator gifva faran tillkänna.»
De sista föreskrifterna för tornväktarna fövekiommer i siamrrna
fö11ordning från 1868. Det är kap. 5 1och § 22, som ger de stadgar,
vilka skulle gälla ända fram till 1905 års in,gång, då tornväktarinstitutionen helt upphörde. Man läser här: »Akademien, Staden
och Domkyrkan .antaga 1och ,a flöna sex tornväktare1 af hvilika tvenne
hvarje natt och en hvarje dag tj:e nstgöra.
Deras skyldighet är ia tt under hela natten fr.ån och med k1ockan
en qvart till tio om aftionen till och med klockan tl'e qv:ru·t till fyr.a
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om morgionen ifrån den siste Mars till den förste Oktober, .och tr.e
qv.art till fem under den öfriga tiden af året giva s:iin vaks~mhet
tillkänna genom tutning i llll'en ·e ller på an1nat lämpligt sätt, som
kan varda af vederbör.ande föreskrifviet.
Om aftonen klockan nio och om morgonen ldockan fyra .e Uer
fem ringer tornväktaren på v·a nligt sätt me·d den så kal1ade Knutsklockan.
Ifrån sistnämnda tid gifver han sin närvaro i tornet tillkän:nia
dermed, att han på den vanliga klocka1n slår ·e tt slag, då tiornuret
slaf,>it första qvarten, vid halftimman tv.å, vid tre qvart tre slag och,
då k1ockan slagit fullt, först fyra slag något skyndsamt, och, efter
litet uppehåll, långsammare antalet ,a f timslagien.
I öfrigt åligger tornväktaren .att under hela dyginiet från tiornet
efters.e .om eldsvåda på nå,giot ställe i staden utbrutit, och i sådant
fall genast gifva det tillkä11l118. medelst uthängande af en flagga
.om dagen och en tänd lykta om natten å den sida af tornet, deråt
elden är, samt genom omvexlande klämtning ·och ringning med .d en
så kallade Kinkan, h varmed fortf.ares, till dess högste brandbefäl-

hafvaren befallt, att signaleringen skall upphöra.» Mot die.ssa i
domkyrkans torn tjänstgörande väktarna anfördes aJlt emellanåt
klagomål, som, där de fått rättslig påföljd, kan l<!ostateras i stadens civildomb.ok. Så anmäldes i april 1894 tornväktaren Per
Larsson, för att han slarvat med att tillkännage en ·eldsvåda. Han
hade försummat sig över ·en halvtimme och hans straff bl.ev
s~on

suspen~

på en halv månad. En dag i mars månad s. å. hade de, som

passerade på gatan nedanför d.omkyrkans västfasad, sett samme
väktare stå i ett fönster i ·e tt av tornen och kläda av sig ·och därefter avlusa sig, allt medan han kastade d·e små djul'en genom
fönstret ned på gatan. Hans k,olleger hade ofta .anfört klagomål
öv·e r att han var behäftad med · ohyra. Denna gången slapp han
undan med att bli uppkallad till magistratien, där han fick en sträng
tillsägelse att befria sig från sina små gäster på ett lämpliga.l'e
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ställe än i domkyrkans torn,· annars komme han att skiljas från
sin syssla. Ibland ·e rtappades de med att helt enkelt ha ·lämnat
sin tjänst någon timme på nattei;i, siom Ola J·ohan.sson i mars 1874.
På tillfrågan, varför han så gjort, anförde han illamående som
skäl. En dag godtog ·e mellertid myndigheterna ej längre detta skäl
utan gav honom avsked på grått papper för misskött tjänst.
Tiden närmast före den 1 juli 1874 utgj.ordes ordn.ingsmakten
i Lund av polischef.en, som var borgmästaren, stadsfiskal.en, samtidigt föreståndare för poliskår.en, tv·å överkonstaplar, fyra polisbetjänter och tolv nattväktar.e. Planer på en omorganisation' av
kåren låg •e mellertid i stöpsleven och tills dessa realiserats, hjälpte
man sig fram med tillfälliga instrukt1oner och nyanställningar.
Sålunda anställde man i juli 1870 fyra extra polisbetj.äinter
för obestämd tid. Drätselkammaren hade beslutat ställa 200 rdr
riksmynt till magistratens disposition att användas till avlöning åt
ökad polispersonal under .en månad. ökningen bestod av fyra extra
polisbetjänter. Nytt löneanslag skulle ånyo bevilj1as, innan det finge
utgå. Det föreföll då, som om ing.e n annan utväg v;ore än att .avskeda de fyra nyanställda ·e xtra polisbetjänterna, men magistraten ansåg det nödvändigt för ordningens upprätthållande att åtminstone någon tid ännu hålla dem kv.a r i tjänsten. Skulle drätselkammaren vägra vidare ·anslag för ändamålet, fun:nes medel att
tillgå i den kassa, som omnämnes i § 25 i •ordning;sstadgan för
rj.kets . städer av den 24 mars 1868. Magistraten beslöt således ratt
tills vidare behålla i tjänsten den tillökning vakten fått. Med ·oktober månads utgång trädde de emeUertid ur funkti•on. Förhållandet formulerades i stadsfullmäktiges skriviels•e till drätselkammaren den 14 okt. 1870 vid dess avslag av ytterligare anslag: » ...
wiljandes Stadsfullmäktige ·emedlertid ofördröjligen till slutligt
afgörande för.etag;a hittills hwilande frågor om förändrad ;organisation .av Stadens polis- och nattbev.akning. »
I februari 1871 avfattade magistraten en instruktion för sta-
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dens poliser, den första V·erkliga instruktionen i sitt slag. Den är
hämtad ur magistratens pvobokoll dein 6 fobr. 1871 § 25 och kan måhända ha sitt intresse att meddela in extens·O:
»För de utnämnde öfverpoliskonstaplar j1emte stad·e ns öfriga
polisbetjening, utfärdade Magistraten en så lydande instruktion:
Öfverkonstaplarne anvisas hvar sitt distrikt iniom stad·e n . N.
Lysander det norM, bestående af stadens norra del, med gräns i
söder från vestra tul1e:n till och med bantorg.e t, lilla Fiskaregatan,
Clemensgränd, förbi Rådhusie t, Skomakar·egatian, Kiliansg.atan, till
Magla lilla Kyrkogata samt denna sednar'e ut till Östra Kyrkogården.
E. Dahlbom det sö.dria, bestå,e nde af Sbortorget och den del

ru

staden g.om är belägen söder iom iofvannämrude gator.
Öfverfoonstaplarne böra patrullera hvar inom sitt distrikt, sommartiden från kl. 6 och vintertiden från kl. 8 iom morgionen till kl.
11 på aftonen, samt vid marknader, borgdagar 10ch andra tillfällen

<lå störrre folksamlingar inträffa, tills det blifvit bomt 10ch tyst på
gatorna.
De skola dessubom:
a) hvarje dag skiftesvis infinna sig vid j:ernbanstatiionen de tid.e r då
snälltåg och blandade tåg ankiomma 10ch afg.å för att där afvärju
oior.dningar <o ch tiggeri samt fästa uppmärksamhet å misstänkta
eller van.frejdade personer, s om till staden ankomma.
b) biträda med kungörande af sfämningiar och kallelser inom sitt
distrikt.
c) Tillse att Polisbetj.enter ioch nattväktare 1or.dentligien fullgör..1
sina skyldigheter samt
d) hos Borgmästaren dagligen afgifva rapport om någiot anmärkningsvär.dt inom distriktet förlupit.
Polisbetjenten I. P. Hohngren bestrider vakt.~öringen å P:olisvaktkontoret alla sök.na dagar .från kl. 8 på mo:rgionen till kl. 8 p.å
aftonen samt hv,a r fj.e rde söndag eller helgdag och hv:ar fjter.de natt.
7
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Bild 19. Bricka för förste polisbetjänt i Lund, av silver, utförd 1847 av silversmeden
Sven Ramberg i Lund. Bild 20. Polisbricka av försilvrad mässing, hrukad i Lund under
1800-talets senare del.

Honom åligger att verkställa

ante ~kningar

i den journal, som bör

Hr.nas å vaktkontoret öfver de anmälanden SIOm kunna förefoom:ma .

De trenne öfriga polisbetjentern•e ,e rhålla hvar sitt ,d istrikt aE
staden, hvarinom de skola patrullera under samma tid å dygruet
som här förut om

Öfver~onstaplarne är

sagdt. De böra dessutom,

hvar i sin ordning, hvar fjerde sön- eller helgedag och hvar fjerde
natt bestrida vaktgöringen å Polisvaktkionboret, kungöra stäm1'1ingar
och kallels.er, hv.ar inom sitt distrikt, samt U11Jder patrulleringien
ha fvn tillsyn öfver nattväktarne.
Fördelningen af distriktern-a sker sålunda:
att P.olisbetj.enten N. Jöns.smz erhåller n1orr1a delien af staden med
gräns i sö.der från vestra tullen till och med Klostergiatan, platSJen
söder om Domkyrkan, Kraftstiorget, Bisfoopsgaban, Tegnersplatsen
och Adelgatan till Botaniska trädgården.
Polisbetjenten P. S. Sandberg sydviestra ,d elen af staden söder
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Bild 21 - 22. Polisbricka av försilvrad massrng, fram- och
baksida, brukad i Lund under 1800-talets slut och 1900talets början.
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Bild 23. Polisbricka, gjuten i brons, med relieferad dekor, brukac:I i Lund under 1900talet. Bild 24. Bricka för polismästaren i Lun'd, av silver med blåemaljerad knapp i mitten
med Lunds vapen i brons, utförd av silversmeden J. P. Hasselg-ren i Lund 1896.

om K1ostergatan samt från och med stora Kyrkogatan, Stortorg<Ct
och stora Södergatan. Hit höra ock Kyrkio.g ränden och sbom Kungsgatan.
Polisbetjenten Nils Nilss1on anvis•a s stadens sp.döstm del öster
om Storborget och stora Södergatan siamt söder och öster om
Kraftstorget, Bisk:opsgatan, Tegners-p1atsen och Adelg;atan till Botaniska trädgården.
Extra Polisbetj•e nten H. App.elma:n har att, när hans tj,e nst så_som :fångvaktare icke derifrå:n hindrar ho111om, 1eIIl11a den handräckning, som Öfverkionsta'J>larrue eller Polisbetj.enterne af honom
påkalla; •o ch bör han derjemte hestrida vaktgöringen å Polisvaktkontoret under middagsstunder.na, en 1och ·e n half timma da,gligen.
1

Såväl Öfverloonstap1arne som P1olisbetj·e nternie skola, under
tjenstgöringe n, alltid bära en bricka å bröstet ·utan· _på rocken, utmärkande hvar.deras befattning. » Se bild 19- 24.

1874-1949

POLISVÄSENDET I LUND FRAN

1874 INTILL

NÄRVARANDE TID
Med den snabbare utviecklingstakt, som alltme11a gjorde sig
gällande under 1800-tal·e ts senare del, visade dret sig snart, att den
under åren närmast före 1874 befintlig1a ordningsmakten i staden
ej var tillfredsställande. Redan i maj 1866 hade därför frågan
v.äckts om tillsättandet av .en k<ommitte med uppgift at:_t utarbetä
ett förslag till or·dnande av polisbev.akniin.gen. Detta skedde i samband med granskni:n.g av föils1ag till brando!I'.dning. I maj · ett år
senare tillsattes denna kmnmitte 10.ch inte långt därefter iiilämn;a de
den resultatet av sin utl'ledni:ng i ärendet. Den bol'dlades, r.emitbera<les och behand1ades vid upp:riep:ade tillfäUen äruda fram till i
maj 1873, då den slopades, ·e medan man 1an.s åg den för mnfatta:n:de
·och för dyrbar ·att realisera. En ny k!omrnitte tillsattes, . $Om · på
grundval ·a v redan befintliga utl'iedining:ar

upp~ättade

ett nytt för-

slag till stadga för polisväsendet i Lund. Detta ö·v erlämnades till
stadsfullmäktige den 7 jll!Ili 1873, där ·det diskuterades vid upprepade sammanträden och .s e·dan öv.erläm1rnades för yttrande till
magistraten. Den 19 dec. samma år blev det iefter ·e n del betydliga
förändring.ar godkänt, var.efter det ÖVierlämnades för fastställelsie
till Kungl. Befallningshavande.
Enligt denna nu godkända stadga skulle stadens polis.kår utgöras av en poliskiommissarie, fyra öv;erkionstaplar, fem foonstaplar
och sexbon

underkionstap~ar.

På .ett magistratssamma:nträde den 30

april 1874 beslöts, att denna stadga skul1e träda i haft den 1 jUli
detta år. Stadens förste poliskio.m missari·e -h1ev polisöverkionstapelri
i Stockholm J. Strandberg. De andra :funktiionär:er:n.a tillsattes under
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· Bild 25. Adolph Fridriech Bjugg, borg·
mästare 1802- 1824

Bild 27. L. Billström, borgmästare
1355 - 1378.

Bild 26. Joh. Bäckström, borgmästare
1824-1855

Bild 28. E. Thomasson, borgmästare
1879- 1889.

POLISCHEFER

Bild 29. Th. H. Möller, borgmästare
1890-1900.

Bild 30. Carl Brink, borgmästare
1901- 1921.

Bild 31. Gustaf Sandahl, rådman,
polismästare 1921-1947.

Bild 32. Bertil Åkerman,
polismästare sedan 1948.
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maj och juni månader. Öv·erkionstap1arna !Och kionstaplarnia skulle
utgöra den ·egentliga dagpolis·en och de s·exton underkonstaplarna,
för.d elade på fyra distrikt, sörja för nattbev1ak:ningen. Vid tillsättandet :a v de nya beställningarna skulle i första hand den r:eda.n.
befintliga polispersonalen först k!om:ma ifråg;a.
Styrelsen av polis,e n ålåg närmast i 'e genskap ,a v p1olischef
stadens borgmästare eller i hans foånvia.I'lo e n vikarie, S1om utsett&
av magistraten. PolisperS!ofllalen skul1e 'a nta,gas av magistraten p:i
polischefens förslag och 55 :te levnadsåret i r:egiel utgöra slutgränsen för tjänstgöring. Utom sin tjänst fick pioliskiommissarien, överkon staplarna 1och kionsta p1ama icke driva något annat yrke eller
inneha någon annan be:f attning. Då och då finner man emelLertid,
att ·d eras hustrur hos stadens

m~·ndigheter

an.sökt om tills.tåind :att

få idka hökeri-, oafe- .eller någon annan rörielse, sa nn1olikt för att på

sitt sätt i någon mån bidragia till makens tämligen magra inlwmst.
Underkonstapl,a rna ägde dä11em1ot med v·ederbörligt tillstå!nd rätt
att bidraga till sin försörjning med något annat lämpligt arbete,
blott de inte härige'.IlJom försummad·e sin tjänst.
Magistraten skulle till polispers10:nalens !Cfterr.ättiels:e utfärda
särskilda föreskrifter rÖiI1ande »polistj.e nstetnans förhållande och
pligter i .a llrnänh:et, som angår hv-ad en h var af tjenstemän:nen i
hans tjens tgöring skall åligga», som i lättfo ttliga sammandrag
skulle tillhandahållas v.arj·e polisman.
Nu indelades staden i bestämda ·d istrikt .eller linjer. Konstaplarna fingio nulilITTler och tjänstgj1orde i fyr:atirnmarspass.
Magistraten hade också 'a tt sörj1a för upprättande av ett
reglemente. En

pioli~

» Instruktion för polis peTsonalen i Lund med

Landshöf.dinge-Ernbetets bi.fall och giodkänmande, utfärdad af Magistraten » trycktes och utg,avs 1874, vilkien :liortsattm att ,gälla till
den 1 april 1949, då ·en av länsstyrels1en fastställd iarbetsio:vd:ning
för polisperS1onalen i Lunds pioliS1disrtrikt trädde i stället. Utom
den egentliga

~akttjänsten

skulle polispers1001alen vid på:l:iordran bi-

105
Bild 33. Batong som tillhört detektivkonstapel Lars
Jönsson oeh brukad bl. a. vid uppträdet på S. Esplanaden den 5 maj 1892. Se sid. 31 .

träda vid sådant arbete som utdelning av skattsedlar, mönstring,
gatu-, väg- och brandsyner m. m.
Beträffande b:eklädnia<l och utrustning stadgades, att piolispersonalen skulle p.å stadens b:ekostnad bestås en 1enkel uniform. Detba
gäl1de dock icke p1olisk1ommissarien, som själv skulle bekosta sådan. Den stadgeenliga uniformen skulle för överkonstra pel bestå av
blå rock med knappar av gul metall, varå stadens vapen var anbragt samt kant av smal guldgalon å kragen, blå underkläder och
blå mössa med guldsnöre och kJOkard;
för ko;µst,a pel av enahanda nock, underklä·der och mössa, men
utan galon på nockkragen;
och för .u nde.rko:n.s t,a pel av 'e nahanda l"ock, men med vapen1

1

knappar av vit met:iall, blå underkläder samt blå mössa med fookard samt snöre av ullgarn eller kläde.
Dessa persed1ar til1delades öv1e rkonstbap1ar och kionstaplar varjre
år men un.derkionstaplar e ndast vartannat. Dessut,om erhöll varje
polistj,änsteman av dess a grader vart fjärde år en kappa eUer an1

nat lämpligt överplagg ·efter av <lrätsdkammar en särskilt fast1

ställd modell. Att brukas till försvarsv ap·en, när så hehövdes, ut ..
1
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delades batonger, bild 33, och för signalering signalpipor. Givetvis var man ansvarig och rediovisningsskyldig för de mottagna persed larna 1och slutade någon sin tjänst, innan slitmingstiiden utgått,
skulle de återställas dler ersättas med kontanta medel.
Poliskiommissarien skulle under tjånsten bära uniform, s om
bestod av blå Viapen110ck med förgyllda knappar med stadens vapen
samt tumsbr.ed guldgalon p å krag,e n, blå underkläder och blå mössa
med kokar.cl och guldgal1on. Såväl denrne som polischefen skulle 1a v
staden bestås med mindre battonger med kl'lona, siom skulle uppvisas, när 1omständigheterna så kräv<de.
Andra paragrafer bestämde om pension ioch dithörande angelägenheter. Om någon ordnad ledighet dLer semester var det ännu
inte tal.
. Det var till sitt innehåll ·e n ganska detialj1e rad polisstadga Lund

fick 1874 och ·e n till synes god grnndval för en nyiordnad poliskår.
Men inget mänskligt är fullkomligt. Redan innan man ä:nnu visste,
huru denna stadga i I'le:aliteten skulle v·erka, skrev redaktör Chr.
BiiLow i sitt organ F1olkets Tidning en ,g anska frän kritik av densamma. Man läser här bland annat: »Förslaget, som bestämmer stiadens årliga utgift för polisstyrk1a n till något över 13.000 vdr, anslår
härav icke mindre än 8.300 rdr för dagpolis men ·e ndast 4.800 rdr
för nattbevakning;e:n, den allm svånaste tjänstgörin,gen. Och dock
är det tydligt, att staden icke är i behov av ökad dagpiolis och
således ingalunda behöv,e r oerhört öka sina utgifter för 1e n sådan.
Ljuset är sj.älv den bäste polis1en, varemot mörkret 1och natten befrämja våld, stölder och iosäkerhiet. Det är på nätterna, siom grova
våld ha förövats, 1o ch stora ä110 klagomålen över den osäkerhet och
brist p å polis, som r åder här under nätterna. Vill man v1e rkligen
vinna något med ·en ny poliS1organisation, måste man göna nattbevakningen stark. Nu däremot synes det tydligt, att för natthev1akningen icke någon verklig polis .kom1ner att anställas, ty personer
med 300 rdrs lön kunna väl ej gärna bett.aktas annorlunda än. som

107

nattväktare och därtill av det tarvlig.a"ste slag. För 13.000 rdr årligen, oberäknat en d.el andra utgifter för polis, borde man kun:na
uppsätta en v,e rkligt stark och duglig patrullerande nattpolis · och
någon . annan utöver den nu befintlig,a b.ehöver staden icke.»
Det visade sig snart nog också, att den nya 1or.g anisati•op,en hade
sina markanta brister ·och kårens .arhetspr•e stat1oner var ej tillfredsställande. Sina iakttagelser härvi,dl.ag dröjde ,e j heller, den nye
poliskommissarien att framlägga för polischef.en . Red.an den 25
nov. 1874, alltså inn:a:ii ännu ett halft år förgått, framLade han ett
förslag till ·en, som han ansåg, förbättrad organisatiion av kåren.
Han konstaterade till att börja med att polisens dagslyrka var
för liten. De s'e xton underkonstaplarn.a, sio m vardera hade 300 rdr
om året, kunde givetvis ·e j livnära sig på denna lön utan måste
komplettera sina inkomster med arbete på annat håll. Det-ta hade
sina påfollande vådor, då de härvid ·e j sälLan fick till arbetskamrater sådana

per~oner,

som de å tjänstens vägnar t0fta hade anled-

ning att ta befattning med. Man förstår lätt, vad dessa förhållan. den skulle skapa för konflikter till men för en df.ektiv polistjänst
från deras sida. I poliskmnmissarfons ändri,ngsförs1ag uteslöts de
sexton

und·erk!onst~plarna

t0ch k å11ens samman.sättn:img skuUe i stäl-

let komma .att se ut på följande sätt: polisk:ommiss arien, 3 överkonstapLar, 1 ordionans, 25 kt0n.staplar och 4 extr.a k!Onst.aplar. Detta
förslag tillstyrktes yjsserligen .av stads.fullmäktige men magistraten avs1og d·et.
Även nu var Chr. Billow rapp med att falla in med en ganska
vass krilik, för övrigt både spydig och k vick som alltid. När lundaborna en mor@on vid det la§et s1o.g upp Folkets Tidnin g, kom ·d e
säkert på gott mornonhumör, när de läste hans skarpa vidräkning
med sakernas förhållanden. De läste här: »Ordningen inom vår nya
polis lärer var.a ubomordentligt storartad, men detta ,e ndast i komiskt avseende. Öv•e rkonstaplarna ligga n.atbetid och sova på poliskonboret och de lära v•ar.a begåvade med den lyckligaste sömnnatur.
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Men mera stol'artat är, att beständigt en av de 16 underkio:nstaplarna, vilka ha vakten på gatorna, sitter io.ch vakar över de sov1ande
ÖY·e rkonstap1arna, <eller för att vakta kiontoret och sköta kakelugnsbrasan. Mycket synas icke överkun.stap1arna ute. M1e:n än mera
storartat är, att den man, som !har högsta uppsikten över piolise:n,
nämligen poliskiomrnissarie Strailldherg, nru:mera säl1an biesöker poliskontoret om nätterna. I börj•a n av hans hitkomst finnas anteckningar i kontorets j1ournal, att han inspekteriat polisen och kiontor·e t vid uppgivna timmar på natten. Hr Strandbe11g synes i början
ha varit m!)'cket flitig i att inspekteria, me:n senare fi:nnas inga anteckningar däriorn. En ,gång i timmen bor.de· väl en av öv:erkonstap1arna vis1a sig på de s. k. polislinj.erilJa, så tillg;år i Strockholmi,
men detta goda bruk är h1är utbytt mot bekvämlighet. En av dem
borde dock alltid v1a ra Vlaken 1och städs1e se sig om på linjerna.
De uselt avlönade konstapl•arrua, som utgöra den egentliga natt.
bevakningen, försummas ofta om tiorsda:g;arnia med att avlägga vitt,nesherättels•e r utan att de härför tillägg.as nå,gon .ersättning, .ehuru
de så 1a tt säga tillhöra sig själva om d:ågarna. Någ.on rätt·ehe äv·en
häri torde

vm~a

rättvis och billig.»

Det kasserade Strandbergska ändringsförsl.a,get ersiatt.re s av ett
annat utarbetat av magist..-raten. Enligt detta skuUe stadens poliskår komma att bestå av poliskiommissarien, 3 öv·el'lwnstaplar, 12
konstaplar och 4 extra foonstap1ar. Detta godkändes på stadsfullmäktiges sammanträde den 11 maj 1875.
I den nya poliskåren, som till antalet nedskurits från tjug1ofom
till tjugo man, var ·d e sexton underkionstap1arnra

elimin:e~ad·e .

Men

där var instuckna fyra ·e xtra konstaplar med samma lå;ga årslö!ll,
som naturligtvis hade sina riskabla följder, även 1orn de inte kunde
bli så

vitt~ående

som i förra fallet.

Efter ·den n:u v.e rkstäl1da ornorg1anisat:iionen hade tjänstgörin.gsoch fridagar för poliskåren för för.sta gånigen :ovdn:ats. Denna prin-
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cip har sedermera utv·ecklats under tidernas Lopp, så att stadgade
semestertider numera är införda för kårens samtliga medl,e mmar.
Under åren 1882-1899 bestred poliskiommissarie Strandherg
både b efattningen som poliskiommissarie och s om stadsfiskal. Då
han sistnämnda år avgick med pension öv:ertiogs hans poliskom:missariesyssla av förutvar.ande polisöv1e rkionsitapeln i Stiock:hiolm Nils
Ludvig Lindberg.
Från och med ingå ngen av å r 1885 ökades polisstyrkan med
tr.e man, som benämndes r·e servklO'nstaplar och hela kåren kom då
att omfatta tjug1o tre man . De tre res:ervkionstaplarna torde ha utgj•o rt .e tt mellanling mellan iordirnarie 1och :e xtra k.onstaplar. De uppbur.o n ämligen i årslön 600 kr. eller blott 100 kr. mindre än <len
lägst avlönade or·din:arie kionstiapeln, medan de extra kionstaplarn'a
fortfarande 'e ndast åtnjötio e n årslön på 300 kr. Denrna reservko:nistapelsgrupp bibehölls sedan till 1888, då den bortföll i och med
att den ordinarie kionstapelstyrkan ökia.des från tolv till remton
man. I vanliga full tjänstgjorde dessa extra kJonstapl·a r i stadens
utkanter nattetid under fyra timmar iom dygmet. Men .dessutom fick
de, dock mot särskild ·ersättning, fullgöra extra tjänst vid markna<lstillfäUen och nöjestillställningar.
I en skrivdse av den 29 okt. 1894 hade magistraten hemställt
om en ökning av polisstyrk.an med tre 1ordinarie ioch tre extra 1ordinarie konstaplar. Vid behandling av detta äiiende i samband med
förslag till budget för 1895 :fann stadsfullmäktige vid ett sammanträde i dec. samm1a år med hänsyn till den vilande frågan om inrättande här i staden av fast brandkår och dennas använidni:ng
jämväl för polisgöromål ej skäl att bifalla den gjorda framställningen sådan den nu förelåg. Emellertid utsåg stadsfullmäktige en
lwmmitte med uppdrag att utarbeta 1e n nödig utredning av frågorna
om den fasta brandkårens inrättande här i staden ioch densammas
möjliga användning till förstärkning av poliskåren. Sedan den utsedda kommitten i skrivelse av den 10 :liebr. 1896 och magistraten i
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skrivelse

~v

den 20 old. samma år i dessa ävenden avgivit förslag,

bå da avseende förstärkning av poliskåven, beslöt stadsfullmäktige
den 29 okt. 1897 i princip t0ch preliminärt till

ant~gande

giodkäniINl

det av magistraten upp,g jorda försLa.g,e t samt uppdrog å t en ny
kc;mnnitte att närmare utforma detsamma. Denna inlämnade i junj

1899 ett fullständigt förslag till polis- och br.andväs,e ndets ordnande.
Drätselkammaren tillstyrkte detta, •e nligt vilk·et poliskåren skulle
komma att bestå av poliskiommissarien, 3 öv,e rkon staplar, 12 ordinarie konstaplar och 24 extra or•d inari,e e lLer tillsammans 40 man .
Av dessa skulle åtta av de extra •o rdinari,e kionstaplarna alltid .stå
till förfogande för fullgörande av brandkårstjänst och trettiotvå
man skuUe vara att tillgå för polistjänst. Magist-raten, siom fick
förslaget p å remiss, fann den föreslagna anordningen med kombinerad polis- och brandkår ur ek10Di0misk synpUiilkt förmånlig för
staden. En omedelbar öknin.g av polisstyrkan v:ar ,e mellertid enligt
magistratens åsikt ofrånloomlig. Dellina myndighet föreslog därför,
att poliskåren i avvaktan p å kiommitteförslagets antagande skulle
förstärkas med nio extra kionstapla.r. Detta försl ag va nn bifall av
stad sfullmäktige vid ,e tt sia mrnanträde den 14 dec. 1900 med villkor, att polisperStonalen skulle utan .ersättmjng bes,trida nödig uppvaktning vid alla uppbördsstämmor och därmed likiartac:Le förrättningar i kt01nmunens tjänst.
Enligt det sålunda antagina förslaget kom poliskår.e n att utgöras av poliskmnmissarien, 3 öv erkionstaplar, 15 ordinarire ,och 13
1

extra •ordinarie konstaplar. Löneförmån,e rna förblev i huvudsak
desamma som förut för den ordinarie pers onalen, medan de extra
- ·- eller som de nu kallades -

extra ordinarie kon staplarnas lön

ökades till 600 kr. om å r et med 100 kr. i dyrtidstillägg.
D enna ökning av k årens medlemsantal hade blan•d anna t till
följd, att magistraten utnämnde trie kions bapl1a r til.1 inspektionsko:nstaplar och en kionstapel fönordniades att huvudsaklig,e n förrätta
detektivgö~omål.
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År 1903 diskuterades åter livligt i stadsfullinäkti.ge den från
1890-talet vilande frågan om •e n nyiorganis·atiion av stadens kiornbinerade polis- och brandkåDer. Skriv.e lser från drätselkammare och
magistriat i detta ärende ingick till stadsfullrnäktige och stadgeförslag för såväl polis·emeUertid

~g:e:nting,

brandväs·e n framlades. Det skedde

Sl(}rn

utan :frågan bordlades tills vidare. Vad själva

poliskåren angår ökades dock antal·et 1ordinarie kionstap1ar från
femton till tjugiotve man, medan de .extra klo•nstap1arnas antal reducerades till forn. Av de ordinarie tjänstgj1orde .alltjämt tre som
inspektionskonstapl•a r och ·e:n som detektiv.
När detta ärende åter kom på dagordningen 1907, av.gav drätselkammaren en ny skriv.else till stadsfullmäktige och framLade
här en ny och helt omarbetad plan för

b~andkåren

samma med DLand annat •e n hemställan,

»~tt

•och slutar den-

magistratens förslag

till en kombinering av polis- ioch bmndväs1e:n icl~e måtte virma staidsfullmäktiges bifall», vilket den hiell:er inte gjorde. De båda kårerna
separerades nu 1också från vara.ndva.
Vid ett sammanträde i

deoemb:er 1910 fastställde s.taidsfull-

mäktige vissa bestämmelser för .anta,gande och utbildning av extrakonstaplar liksom vissa villklor

~ör

be:lioridring till ordinarie kionsta-

peL En extra konstapel 1antogs på två år för att prövas, huruvida
han v•a r lämplig för yrket. Visade han sig vara detta, underkastades han ·efter denna tid :en examen inför magistratens ledamöter,
då det gällde att visa, att han inhämtat det .praktiska och t®retisk'a
v·e tande, som· viar nödigt för 1a tt bli 1a nta.gen till iovdinarie kionstap.el.
Visade han

s~g

hål1a måttet och i övrigt vara skickad för polis-

yrket, kunde magistraten anta.ga hlonom till ordinarie konstiapel
med rättighet att :frå n och med ingången iav näsitpiåfölj.a.n:de kalenderår uppbära or.d inarie kionstapels i stat fastställda löneförmå:ner.
Som poliskiommissarie inträdde den 1 mars detta år överlwnstapeln i

Stock'h~lm

jur. kand. Arvid J.aaobsson, som beklädde

denna syssla till den 30 juni 1914, då han avgick.
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Under åren 1910 och 1911 hade frågan varit uppe i stadsfullmäktige om ökning av pioliskår·ens styrka. Den hade erneUertid gång
efter annan blivit bordlagd men återlwm 1912. Då beslöt stadsfullmäktige en ökning på sju man, som skulle mo,t svar.a ·e n polis på
var femhundrade invånare. Till jämförielse kan nämrnas, att i Malmö
fanns en på varj·e fullt antal .av 475 invånare. Poliskår.en räknade.
nu fyrtiofyra medlemmar, då den ställde upp den 1 jan. 1913. 1912
beslöt stadsfollmäktige också bifalla pioliskionunissariens fr.amSJtällning om två nya detektivkionstapelstjänster. Samma år hade han
likaledes gj1ort en framstöt för ökning av ant-alet patrullerande konstaplar. Hans skrivdse häriom åter11emittemdes .emeHertid till magistraten i och för utredning, huruvida icke ridande polis bnr-de
inrättas i stället för 'a tt öka antalet polismän. Efter ·en del diskuss}oner 10.ch överläggningar i ämnet resulterade detta uti att i
n·OV·e mber följande år ·e n ökning av kår.e n med fem patrullerande
foonstaplar samt ett par piolisuppsyningsmän skedde. De senare
fick närmast till uppgift att sköta bevaknin gen i

ytter·områdzna

S:t Peters KLoster och Lilla Råby.
Ett aktruellt spörsmål 1916- 17 var Lofoalfrågian för poliskåren
och dess tjänstemän . Särskilt trångbioLt tycks det ha v•a rit för
stadsfiskal och pioliskio:rnmissarie, S1om måste hålla tillgod0 med
ett gemensamt tjänsterum. Att detta arrang1emang Viar högs.t :olämpligt är ju klart. Den ene hindr.ades ,o fta iav sam:tal .eUer förhör, varmed den andra var upptag,en, .att bega,gn.a sig av tjänsterummet.
Det var också för trångt för att rymma tillräckligt 1a ntal skiåp och
hyl1or för förvaring av nödiga handlin,g ar, som hade till menlig
följd, att sådana, s·om nästan dagligen behövdes, måste förvaras
utom tjänste1okalen. Någiot ,a rkiv för viktiga handlingar fanns inte.
Magistraten .gick omedelbart i

författning 1om att ordna denna

fråga, som löstes på det sättet, att Häls ov·å r.ds- 1och Byggnadsnämndernas tjänsteLofoal.er ställdes till stadsfiskal ens och detektivpiolis1

8
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Bild 35.

Bild 36.
Så vitt man har kunnat konstatera, har sedan urminnes tid intill 1913 stadens rådhus
alltid varit beläget i v. hörnet mellan nuv. Kyrkogatan och Stortorget. Den 11 aug.
1678 stack danskarna staden i brand, då även rådhuset lades i aska. 1699 påbörjades
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Bild 37.
ett nytt rådhusbygge, som stod färdigt 1700. I juli 1711 blev även detta ödelagt genom
eldsvåda, som förstörde ett trettiotal gårdar. Ett nytt blev sedan på grund av svåra
tider ej uppfört förrän på 1730-talet, det som bild 35 visar. Detta stod kvar till 1841.

Bild 38.
Under detta och följande år byggdes det, som syns på bild 36- 37, vilket revs 1913.
Till stadens rådhus apterade man 1902 det 1836 uppförda Stadshuset, bild 38, vilket
jämväl tjänstgör som högborg för stadens fäder.
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avdelningens förfogande, sedan man åt de förra förhyrt lokaler på
nedre botten i den gamla »Bondpinan » vid Tegnersplats•e n.
Lokalfrågan var 1och förblev ett alltjämt brännande pnoblem.
I mars 1918 uppvaktade magistraten stadsfullmäktige med en skrivelse med framställning om att her.eda ändamålsenliga 1oka1er åt
stadsfiskalen, poHsfoommis.sia rien,

lmoniouppbördsk1on:tior·e t m. an.

Ärendet r.e mitterades till drätsdkammaren. I nästan tio år hade
frågan legat till sig, när i augusti 1927 kammaren inkom med
handlingar åtföljda av domkyrko arkitekten Th. \i\Tåhlins ritningar

till •ombyggnaden av Lokalerna i rådhuset. I dess•a handlingar ing'i ck •o ckså förslag till Lokal för auktiionsverket, &om från detta år
blev inrymt i stadens gamla ridhus i Kiattesund, efter att tidigare
varit inhyst i rådhusets källarvåning. För drätselkamrnar1e ns räkning hade utrymme beretts i Stadshusiet vid Kyrkogatan.

Dess

tidigare lokaler i norra delen av r å dhus·ets första våning togs 1928
i

anspråk av ordningspolisen. Nu gällde det att också ordna

l·okalfråg:an

för

stadsfiskalen,

kriminalpolisen •och

krionioupp-

höl'dskontoret. Detta skulle ske

i rådhusets källar- och bot-

tenvåningar

t0rnändrin,garD1a

rymmen,

och

det

var

öv.er

i

dessa

ut-

sio m domkyrk!Oarkitekten gjort upp ritningar. Dräts,el-

kammaren anhöll nu hos stadsfullrnäktige, att denna måtbe bevilja
ett förslagsanslag på 30.000: -

kr. till ändamålsenligt inredande

av ifrågavarande Lok.aler för angivet ändamål. Fnam·s tällning·en blev
också beviljad och därmed var dessa utrymmesbekymmer s·åledes
ur världen -

tills vidare åtminstone. 1947 lämnade uppbör·d sverket

sina Lokaler i rådhu set och inflyttade i den av domkyrlwarkitekt \i\Tåhlins sterbhus inköpta fastigheten Kilians.g atan 7. Dess
gamla lokaler är nu uppdelad,e på oentra.lpolisen och poliskammaren. 1938 öv·e rtog civilförsvar.et fån.gvaktmästarie ns gamla lägenhet
om två rum och kök. Sedan civilförsva.net .e rhållit nya Lokal,e r i
det .gamla häktet (bortsett från den öv·ersta v.åningenJ som alltj.ämt
användes såsom förvaringsrum för anhållna pers oner) tilldelades
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kriminalavdelningen de båda rummen och köket inreddes till
tjänstelokal åt utlänningsav.delningen.
Givetvis är det gamla Stadshuset, uppfört 1836, som 1902 apterades till rådhus, i vår tid al1de1es för otidsenligt och obekvämt
för sitt ändamål. Handlingar med stor:a nybyggnadspmj,e kt ligger
nu också på myndigheternas hord för att i tidens fullbovdan måhända realiseras.

KRIMINALAVDELNINGEN
Ar · 1901 fick Lunds poliskår sin förste detektiv, S1om till att
börja med ensam och sedan i samarbete med en överkonstapel hade
hand 1o m alla detektivra är,e nden. Den förste :funktiionären på demiia
post var en i kårens tjänst länge tränad konstapel, S'Om hette Lars
Jönsson, av folkhumorn kallad »hemliga Jynssen», bild 39, härdad
genom mång;a heta duster med stadens br.åkmakia11e. Fram till 1910
hade denne hand om alla hithörande an.gelä,g1enheter. Sistniämnda
år inrättades ·e meUertid genom poliskorrurnissariie Arvid Jaoobssons
försorg detektivavdeln:irng,e n, fråln 1925 benämnd kriminalpiolisavdelningen, som han had.e under sin domvärjo till 1914, då han efterföljdes av rådman J. Sallldb1ad. Den nyinrättade av.delningen omhänderhades av ·eri överkionstapel, S1om till sitt förfogande hade två
eller tre konstaplar. Först från nyår,e t 1913 fick detektivavdelniingen
sig tilldelat ,e tt särskilt 1anslag, v'a rigenom man fick .e n möjlighet
att ge den en fostare

1oq~anis·at:iion.

Den kiom från nu att bestå av

en detektivövierkonstapel och' tre detektivkonstaplar. I maj 1915
minskades ·emeUertid avdelningens personal med .e n konstapel, fast
arbetet då efter hand kraftigt ökats på grund av den under krigstiden tilltagande brottsligheten.
Ar 1918 bestod detektivavddn~n u~om av stadsfisk;alen SIOm
föreståndare iav två detektivkionstap1ar. Del1Ilia persional hade emel-
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lertid visat sig viar,a alldeles för otilldcklig, .varför man ständigt
-

med polischefens medgivande -

fått 1a nlita hjälp iav konstaplar

från 1ordningspiolisen. Denna hjälp v;ar (uock något osäker, då den
när som helst kunde indragas på grund av ordningspolisen.s
eget personalbrehiov. Rådman Jiohn Sandblad, som då var stadsfiskal, föreslog därför i .en skrivelse till magistraten i mars detta
år, att man skulle förstärka denllla avdelning med extra konstaplar
utan

minskn~n, g

av ordningspo1isens perSJonal. Göromålen var så

pass orn:l:iattande, att han föresLog en förstärkning av tre man. För
att sp1aning.ar •och' undersöknin,giar skulle kunnra verkställas med
önskvärd snabbhet och grundlighet och överviaknin,gien av misstänkta personer skulle kunmia ske på ett någiorlunda effektivt

.....

sätt var detta .a ntal av nöden. An:m älningar av i staden begängllta
b11ott, s1om 1914 var 139, hade nu 1918 stigit till 509. ökningen berodde huvudsakligen på tjuvnadsbPottens starka tillväxt. Av de 509
brotten var endast 44 öv;ertr.ädielser av då gälla.nide kristidsförfat:Jtnin.gar. Ett arrnat viktigt tillskott i den detektiva iav<de.lning.ens.
gönomål hade tillkommit genom skyldigheten .att anmäla. resande
och andra icke i staden kyrkiohiokförda ·e Uer mantals.skrivna personer. 1917 t. ·ex. sked.d e inte mindre än 12..396 sådana anmälningar.
Vidare v1ar det, skärpt tillsyn •a v utlänni:ng,a r, som under krigstiden
måste äga rum. Av den nu för,e slagna tillökningen av detektivpolisavde1ning1e ns perso:nal på tre man skulle ·e n huvudsakligen ägina sig
åt kristidsförfattningarnas efter1eV1ande, då man ,e fter vad ·e rfarenheten utvisat endast i ringa måm kunde påräkna allmänhetens
medv1erkan.
I sin skrivelse till stadsfullmäktige i april 1918 tillstyrkte
beredningsutskottet ·e n försfärknin,g av detektivpiolis1avdelniJn,g en att
som en tillfällig åtgärd 1ordnas på så sätt, ·a tt under innevaria.nde
år ordinarie polismän vid 1ord.n:iJ~gspiolisen i av behov1et påkallad
utsträckning skulle ö.v·erför.as till tjänstgöring vid den detektivn
avdelningen mot ·e rhåUande av motsVJal'la:nde löneförmånier. Tillskiol-
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Bild 39. Lunds poliskårs förste detektivkonstapel, Lars Jönsson, av folkhumorn
döpt till "hemliga Jynssen",
f. 1850 d. 1938.

tet inskränkte sig ·e mellertid ,e ndast till två man ur den patrullerande styrkan, som fullgj1orde tjänst på denna avdelning ända till
1927, då den med detta .års ingång ökades med två konstap1ar.
I mitten på 1930-talet utgjordes krimin:alp!olisavdeln:iJngen av
en överkonstapel och fyr·a kionstap1ar jämte poliskommissarie.t.J.
Därjämte tj.änstgj·orde här 1e n eller två man ur i0rc1ni1ligspiolisen och
så .g ott &om alltid ett par l.andsfiskalsaspiranter. De mål, som
fallit under denna .avde1nin,g, har också med .å11en :avsevärt ökats,
allt eftersom staden ioch dess invånar.antal vuxit till. F11ån 1924
övertog poliskiommissarie A. G. Sett.ergrien befäJ.et ÖY.er kriminalavdelningen ·efter dåv. stadsfisl-Oa1en rådman Sandhlad, som hittills svarat för chefslmpet på denna foont, ioch kiom där,e fter att
under polismästar.en som chef leda arbetet på polisens båda .avdelningar. Från den 1 j•a nuari 1948 föro11dn:ades av Kungl. Maj :t, att
en poliskammare skuUe inrättas i Lund, i vilken polismästaren
sku11e vara ·e nsam 1edamot. Pioliskammarie n överbog en väs1entlig
del av magistratens tidiga11e .arbetsupp.g ifter. Vid detta tillfäUe aY.gick r ådman Sandahl som polismästa11e.
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Kriminalavdelningen består för närvarande av en kriminalöverkonstapel, fem ordinarie kionstap1ar samt s·edan den 1 juli 1944 'en
polissy.ster. Dessutom är vid ·denna alltjämt ,e ngagerade tre stycken
konstaplar ur •ordningsP'olisen som biträdande i dess omfottande
arbete.
Upptagandet av en polissyster i poliskåren torde få anses
som ·e tt humanitetskrav, som det nu var på tiden att tillgodose. I
Malmö hade redan sedan 1936 ·en sådan varit i verksamhet. Det är
framför allt det kvinnliga klientelet och barnren hon skall ägna sin
verksamhet, om de nu för b110ttsliga gärningai· d lcr nv andra orsaker hamnat i polisens händer.

FRAMSTÄLLNING ANGAENDE POLISVÄSENDETS ORGANISATION
Den 30 mars 1919 tillsatte

stadsfullmäkt~ge

en kommitte med

uppdrag att till stadsfullmäktige inkomma med förslag angående
poliskårens stmdek äv,ensom med 'e rinringar rörande gällande polisstadga för staden, som kunde fiillI1as erforderliga. Uti ett ·d en
1

23 jan. 1923 avgivet betänkianrde gj1orde denna kommitte vissa principUJttalanden rörande rorga:nis·atiionie,n av sta:dens _prolisväs1ende samt
hemställde bland _·a nnat om ra:ns1ag till inköp för polisväsendets
räkning av vissa tekniska hjälpmedel. Vidar.e avlät kommitten den
7 febr. 1924 en framställning till stadsfullmäktige angående ordnandet •a v närmaste befälsförin.gen över poliskår•e n, vilken framställning den 25 april 1924 va nn stadsfullmäktiges bifall. Slutligen
framlade foommitten den 6 juni 1924 förslag till ny stadga för
polisväsendet i staden och gj1orde tillika i en till stadsfullmäktig'e
samtidigt ra vlåten skriv.e lse vissa framställningar rörande polisväsendets ,organis,a tion m. m .
Sedan dessa kommittens framställningar och förslag avläm-
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nats. hade den tidigar·e beramade rikslagstiftningen rörande polisväsendet kommit till stånd. Den 6 juni 1925 hade Kungl. Maj :t utfär.dat lagen r0m polisväsendet i rik·et, varjämte ie tt flertal följdförfattningar blivit utfärdade, bland aunat Pialisregl•emente för riket av den 26 sept. 1925. I ·e nlighet med § 15 i detta reglemente
skulle länsstyr.e lsen des,s utom med ledning av en av chefen för
s·ocialdepartementet utfärdad normalinstruktion fastställa instruktion för polispers10nalen i Lund. Då denna instruktion och berörda
författningar meddelar samtliga de bestämmelser, som är för veglering av polisväsendets funktiio.ner er.lior.derlig•a, förelå,g icke vidare
något behov av en särskild stadga för stadens polisväs.ende. Endast
frågan om poliskårens 1org.anisation samt vissa spörsmål :av elwnomisk natur påkallade vid dessa förhål1anden numera stadsfullmäktig.e s prövning.
Då den berörda instruktionen, över vilJ<en kornmitten hade att
avgiv·a ytiTande, förutsatte, att beslut fattats r0m poliskår.e ns

orga~

nisation och i:nsiTuktionen snarast möjligt skulle fastställas, framlade kommitten nu endast förslag rörande nämnda organisation
jämte vissa andra därmed sammanhängande frågor men skulle inom
den närmaste framtiden göra framställning beiTäffande en del andra
spörsmål, som påkallade beslut av stadsfullmäktige.
Beträffande de frågor, varom kommitten nu framlade förslag,
anförde ·den följande.
Polisen arbetade nu på tv.å avdelningar, detektivavdelningen
och ·ordningsavdelnin.gen, vilken enligt 1925 års polislag numera
skulle benämnas resp·ektiv•e krirninalpolisavdelning.e n och ordningspolisavdelningen. P1oliskiommissarien var föveståndare för dem hå·da.
Enligt av stadsfullmäktige den 25 april 1924 fattade beslut skulle
elen förra bestå av en överkonstapel och två konstaplar, den senare av tre överkonstaplar, iTe inspektionskionstaplar och trettiotre konstaplar. Dessutom skulle det finnas två p.olisuppsyningsmän. Av . dessa för.eslog nu kmnmitten, att

inspekt~ons.kiqnst~pel-
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tjänsterna, polisuppsyn:ingsrnannatjänsterna samt en ordningsk.onstapeltjänst skul1e indragas och i stället en överlmnstapelstjäns.t
inom ordningspolisen och två detektivko.nstapelstjä:nster nyinrättas. Därest poliskåren framdeles skulle k.omma att utrustas med
tekniska hjälpmedel, syntes en minsknirng av antalet ordnin,gskonstap1ar icke v:ara utesluten.
Kommitten hemställde alltså den 6 juni 1924 hos stadsfullmäktige, att den bland annat måtte besluta

ia tt vid stadens polisväs·e n skul1e finnas inrättade följande
ordinarie

befattningar: '.en polisk.ommissar~ehefattning,

nehavare

under

såväl

polismästal'en

kriminalpolis-

k.onstapels- och fyra

som

skuUe

vara

fö.r ·e ståndare

or·d ningspolisavdelnin.gen,

kionstapelsbeiattnin~ar

vars in·en

för
öv·e r -

vid krirninalpolisav-

delni'ngen samt fyra öv•e rkionstapels- 1och trettiotvå kionstiapelshefattningar vid ordningsavdelninge:n;

att den nya organisationen skall tillämpas från och med den
dag, då ny av länsstyr.elsen i länet fastställd instrukti·on för polispersonalen i Lund träder i kraft (s10.m skedde den 24 juli 1926);

,att i samband med den nya organisa tiionens trädanide i tilllämpning i

mån .av vakans tre inspektionskio.nstapds-, ·en · ord·

ningskonstapels- 1och två piolisuppsyiningsmannabefottningar slwla
in dr.agas.
Skrivdsen gick på l'emiss från stadsfollmäktige till drätselkammaren, som inte hade något att ierin.ra mot densamma, särskilt
som staden årligen skulle göra e n besparing på 7.500 kr. Övriga
instanser var likaledes införstådda med för.slaget från poliS1I1ärnnden. Stadsfullmäktiges jakande beslut fattades den 22 okt. 1926.
En annan fråga, s·orn denn:a poliskornrnitte också hade under
behandling, var att slutgiltigt ordna poliskornrnissariebefattningiOO.
Man ville med det snaraste ha avlöst .det priovisorium med denna
befattning, som för närv1a rande var rådande. M·ed hänsyn härtill
hade den riec1an nu till slutbehandling föl'etagit frågan om det när-
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maste befä1et över poliskårien, vilk,e n foåga icke berör-des av riksdagsmotionen om lag för polisväsendet i riket.
I sitt betänkande till stads.fullmäktig'e av den 23 jan. 1923
hade kommitten varit av den meningen, att polis.ens båda avdelningar borde stå under 1e n gemensam föreståndaDe för att främja
samarbetet mellan de båda avdelninganna i' kåren, detektiv- 'o ch
-0rdningspiolisen. Den hade ·emellertid lämruat öpp1e n frågan, huru·
vida det närmaste befälet bol'de

tilll~omma

stadsfiska1en 'e ller sär-

skild polisk10mmiss.arie. Efter ytterligare bietänkande

h~de

man

dock stannat för den meningen att för.eslå .en poliskmnmiss:arie som
för.eståndar·e för båda avdelningarna. Detta förslag skulle alltså
komma ia tt innebära, att stadsfiskal.en, som dittills haft hand mp
detektivavdelningen, skulle komma att bli befriad från all befattning med polisväsendet.
Detta förslag innebar bl:and annat, att poliskommissarien nu
också skulle få på sin liO.tt att leda undersökningarna i b110tfun:ål
och .avgöra, huruvida på en undersökning borde följa hemställan
hos allmänne åklagar.en om åtal. Undervisningen av konstaplarna
skulle giv,etvis ,också åligga honom. På grund härav fann kommitten
nödvändigt att h1öja kompebensvilllooDen för ·denna

befattn~g

och

föreskrev alltså såväl juridisk univ;er.sitetsexamen .s·om särskild
polisutbildning. Detta hade i sin tur till följd, att löneförmånerna
för denna befattning måste höjas.
Kom!m:ittens skrivdse gick fr.ån stadsfullmäktigte på remiss
till magistraten, som fann dess förslag i frågan synnerligen vålbetänkt. Den var däl'!emot inte benägen för att gå med på att tjänsten
nu genast besattes med :en ordinarie illDlehiav:a11e, så lä:ng1e övriga
frågior 1angiåend·e polisv;äsendet ännu var svävande. I sitt uHåtande
förordade magistraten kiommiss1a ri·ehefattningie.ns inrättande med
rätt för magistraten att tills vida.lie meddela fö110rdnand·e, tills 111y
stadga för polisväsendet i staden blivit fastställd.
Drätselkammar.en var <0ckså införstådd med poliskommit.tens
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förslag .'Och lämnade sitt bifall till de kmmpetensvillkior den'Illa uppställt för bef.attningien ifråga.
Lönenämnden var 1e mellertid av annan mening. Den ansåg, att
det för poliskommissari.e n vid stadens p10liskår borde räcka med
den . praktiska utbildningen, vad det gällde kompetensfordringar.
Vidar·e var denna nämnd av den åsikten, att poliskiommissarien soon
hittills •e ndast skulle ha det omedelharia hefäLet över 1ordningspolisen. Nämndens föreslagna löneförmånter var också väsentligt lägre
än vac:l som , i andra instans.e r förieslagits.
1926 beslöts ·e mellertid definitivt i samband med ordnandet av
poliskårens organisatiion, att poliskommissarien skulle övertaga
den sammanslagna föreståndar:ehefattnin.gen över poliskiårtens håda
aVJdelningar. Och så är alltjämt förhåUandet. Den :av stadsfullmäktige genom beslut av den 25 :april 1924 uppställda fordran på
juridisk universitetsexamen som kiomp·e t•e nsvillkior för poliskommissarietjänsten var icke upptag.en i den av länsstyr.els·en 1926
fastställda instruktionen för p·olispers1ona1en i Lund.

TEKNISKA HJÄLPMEDEL VID

POLISK A REN

Vad som efter 1874 tidigast stod Lunds poliskår till buds av
teckniska hjälpmed<el var en fångtransportvagn, som var i bruk
under 1800-talets slut och 1900-talets början. Den var givetvis hästdragen och såg ut som bild 39 visar. Den användes för triansport
av fångar mellan rådhuset och järnvägsstationen. Detta fångklientel
utgjordes dels av bötesfångar, sådana som 1e j i klingande valuta
kunnat eUer velat erlägga de dem ådömda böterna utan fingo »sitta
av» dem under vanlig.e n tre dagar på oenctralfängelset i Malmö,
dels av dömda straff.ångar, som destinerats till samma .uppehållsort.
Från stationen forslades de sedan i särskild fångv.1agn, siom medfölj·de tåget._ Äldre lundabor ha'r ännu i gott minne denna fång-
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Bild 40. Lunds stads fångvagn från 1800-talets senare del, nu på
Kulturhistoriska museet i Lund.

transportvagn, siom man

säkerlige~

följde med ganska stor spän.-

ning, då den passerade genom stadens gator.
Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 7 jan. 1921 låg blaud
andra ärenden på dess bord en framställning från p:oliskommitten
öm

rätt för polisman i stadens tjänst att på stadens bekios·t nad

vid behov i tjänsten anlita för allmän trafik

staden avsedda

automobiler. Utgifterna härför skulle bestridas av de till piolische-
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fens förfogande ställda medlen. Detta skulle, ansåg kommitten,
vara ägnat att minska olägenheterna vid anhållandet av personer.
Magistraten hade här.emot intet 1a tt ·e rinra och stadsfullmäktige
tillstyrkte förslaget. Detta var den första etappen i den lundensiska poliskårens bilutrustning.
I ·oktober 1922 inkiom till stadsfullmäktige en skriv,e ls•e från
poliskommitten med anhåll.an iom beviljande av 1.000: -

kr. för ut-

bildning av tjugo polismän till bil- ioch motorcykelför.are. Den remitterades till drätsdkoammar.e n. Följande år gj;ordes en ny hemställan om ett anslag på 10.000: -

kr. för inköp •a v ·en bil och två

motorcyklar med sidovagn för· polisväsendet. Något besked i :frå·
gan hördes ·e j av från

stadsfullmäktig~

förrän i j,anuari 1927. Då

fattades det beslutet att återkalla l'lemisserna i dessa ärenden från
drätselkammaren, då det numera ankom på den sedan 1925 fungerande polisnämnden, till vilken foamställningen öv.erlämnades från
drätselkammaren, att i första hand yttra sig här över.
Under ål'len 1927-1928 upptog stadsfullmäktige i sin utgiftsoch inkomststat sammanlagt en summa på 1,000: -

kr. för utbild-

ning av polismän som rnotorford:onsförare och utbU.dning av därför lämplig personal ägde då också rum. Vid denna tid hade
motorfor.clion börjat bli så

vanli~a

i den allmänna trafiken, att

det visat sig vara hö_g st 1a v nöden för polismännen att kunna manövrera ·ett motorfordon. Det kunde t. ex. inträffa, att en bilförare
uppträdde berusad och hans fordon hehövde omhändertagas eUer
en bilolycka inträffade, förar.e n skadades och :fordonet måste
föras ur trafiken. I sådana fall var det nödvändigt, att polisen besatt den behövliga tekniska kunnigheten för att kunna återställa
neda och ordning.
Frågan om inköp 1av

!?il

för poliskårens räkning blev ett lång-

dragiet ärende. Hela sex .å r drog om, innan det åter Lå,g på stads·f.ullmäktig;es bord. Det var i september 1934. Då ansökte polismästaren rådman G. Sand,ahl om att polisnämnden måtte utverka

medel till inköp av en bil till kårien. Staden mätte då fågel vägen 4 km.
i norr-söder och 9 km i öster-väster och det var ju tydligt, att nå-

gon fullt effektiv bevakning av detta 1område icke kunde ske med
härtsyn till poliskårens icke så talrika numerär 1och i avsaknad av
egen bil. Hittills hade stadens dr-oskbilar i sparsam mån utnyttjats. Driftkostnaderna för en kårens ·e gen bil skuUe säkerligen icke
väsentligt överstiga hittillsvarande droskbilsutgifter, framhöll piOlismästaren i sin skrivelse. I den av länsstyrelsen fastställda instruktionen för härvarande polisperS1onal stadgades också, att sökande till ordinarie poliskonstapelshefattming,a r skulle vara kunniga i skötsd och manövrering av motorfordon. På stadens beko.stnad hade också så gott som hela den polispersonal, som var i tjä:n.st
vid instruktionens ikraftt-rädande, erhållit utbildning som billör.are.
Denna utbildning skulle nu förlova sitt värde, om polismäDJilien ej
sattes i tillfälle att vidmakthålla och förkovra sina kunskaper
och färdigheter, vad som däriemot kunde ske, om polisV'erket hiade
egen bil. Mindr.e städer än Lund hade r·e dan anskaffat sådana.
Polisnämnden ställde sig emellertid tvekande inför detta bilkö.p .och var ej fullt övertygad om hehov,e t av 1e n bil. Det skulle
också föra med sig en väs entligt ökad å rlig kiostnad, var deras
1

åsikt om den saken. Denna fråga skulle emeUertid kiomJm:a i ett
annat läge, menade den vidare, om, såsom det nyligen framställts
från magistriaten, stadshäktet skulle · nedläggas. I så foll skulle
häktade och kvarhållna pers oner förvar.as på

centraHä:n~elset

i

Malmö ·och för transport av dess,a viore giv·etvis ,e n bil till stort
gagn. Nämnden föreslog därför, att man skuUe låta bilanska.l'fningsärendet vila, tills frågan om stadshäktet avgjorts.
I augusti 1938 återkom fråg1an. Den skrivelse polisnåmruden då
inlämnade till stadsfullmäktige är daterad den 28 juni. Förutom
alla andra ömmande skäl kom nu också det, att beslut iom stadshäktets nedläggande från den 1 juli definitivt fattats, det mest
tyng,a nde i vågskålen. Det förs1agsans1ag, som då begärdes, fix·e-
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rades till 6.300: -

kr. för inköp av en bil och bestridande av kost-

naderna för återstoden av året för fordon:ets ·d rift, g1aragerin.g, försäkring m. m. DrätselkaIIlilil:aren lämnade uta:n vidarie sin tillstyrk.an härtill. Och så hade äntligen dter femton års tidsutdräkt
Lunds poliskår fått sitt första motorfordon. Den då inköpta bilen,
som försågs med

rad~o

och hö.g talare, var av märket Volvo. Denna

såldes i januari 1949 då en ny radiobil av märket Dodge inköptes,
bild 41. 1949 anslogs 18,000 kr. till inköp av ytterligare en radiiobil.
Under senaste kriget blev det hekymmer med drift.medel Lill
moborfordon. Gengasen trädde in s·o m surriogat för he:nsinen och
aggregat för detta bränslemedel fick koppl•a s till bilarna. 1944
anskaffades sådant till lundapolisens bil. Den utrustades S·Om
nämnts samma år också med högtalare och radioanläggning för
att göras ännu mera effektiv i sin polistjänst.
År 1945 beviljade drätselkammar•e n 1e n summa penningar för
uppförande av garage för l<ål'ens bil på rådhusets gård. bet hade
tidigare ansökts ·o m medel för dett•a ändamål, men in.gia sådana hade
hittills beviljats bland annat av det skälet, att rådhuset snart
komme att om- 1och tillbyggas . Nu hade det emieJ1.ertid i ansökan
1

framhållits, att om man hade eget garag1e och bilen stiode i närheten av förläggningsplatsen för kår.ens slutna del, kunde polispersonalen verkställa viss löpande öv:ersy.n, siom tidigarie mot er·
1

sättning verkställts av reparittörier ute i staden. Med sina dyrbara
och ömt.å liga inmonteringar av riadio - och andra anläggning.ar var
det ej heller lämpligt att ha den parkerad på Stortorget helia Guds
långa dag i ur ·och sk.nr, särskilt vintertid.
Redan i sitt betänkande av den 6 juni 1924 hade poliskommitten hemställt till stadsfollmäktige om beviljande av ·e tt förslag:sanslag på 12.425: -

kr. för anordnande av ett polisalarmerin;gs-

system här i staden. Ingenting blev då företa.g et i detta ären.de,
som -även i januari 1927 blev avskrivet. Ännu ett par år skulle det
dröja f innan något beslut i positiv riktning fattades i dennta fråga.
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Bild 41. Den till Lunds poliskår 1938 inköpta bilen av märket Volvo, parkerad på
Getingevägen utanför epidemisjukhuset. (Foto. taget vid rekonstruktion av trafikolycka.)

Först den 25 jan. 1929 beslöt stadsfullmäktige på polisnämndens
Lillstyrkan :att inrätta ett

kombine~at

brand- och polisalarmerings-

system, som seda n dess är i funktion.

POLISNÄMND

INRÄTTAS

Den 20 nov. 1925 inlämnade ·e xpeditör And. Eriksson en motj.on
till stadsfullmäktige om tillsättandet av ·en polisnämnd för Lunds
polisdistrikt från den 1 jan. 1926 med i lagen om polisväsen.det i
riket den 6 juni 1925 § 13 angiven befogenhet. Yttrande här.om
skulle inhämtas från magistrat, drätsclkrammare och beredningsutskott. Den 18 dec. sa.nuna år var frågian åter uppe, men då heredningsutsJ<.ottets yttrande ännu inte ing,å tt, b!Ordlades är.en.det.
Nästa gång det stod på da,giordningen var den 29 jan. 192(i. ·
I det från magisi-rate.n ingå ngna yttrandet framhölls bland an.n.at,
9
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att den redan 1919 tillsatta polisklommitten dryftat denna fråga i
sitt betänl<iande av den 6 juni 1924. I detta står 1a tt läsa: »Kommitten har tagit under noggrann omprövning, huruvida det icke kun:d:c
vara gagneli,gt att såsom i några andra städer sl<iett inrätta en
polisnämnd, bestående av piolismästar,e n .såsiom ordförande samt
några 1a v stadsfullmäktige för viss tid v;alda ledamöter. KomJmitten,
som icke i princip har någiot att invända mot en sådan näm!nid,
anser dock ing:a tillräckliga skäl tala för inrättandet av en polisnämnd med den begränsade uppgift, som nuvarande la,g stiftning
tillåter. Befälet över polisen måste under alla omständigheter vara
undandraget nämnde.n, och vad beträffu.r p1olisfråg1or av 1ekion1omisk
art äro dessa i stor utsträckning 1a lltför nära sam'ma:nhäng:a:ITde
med befälsä11enden för att lämpligen kunna hiandläggas av en särskild myndighet, varför:utom magistratens befattning med densamma synes erbjuda tillräcklig säkierhet för deras riktigia behandling.
Framför 1a llt bör emellertid ihlå,gkommas, att drätsell<iammiar.en -eller beoodningsutslOOttet städse loommer att förbeI'eda de polis.ärenden, vilka höra under stadsfullrnäktigie.s handläggning. Kommitten
förmenar a lltså, att ·e n polisnämllids uppgift h1ev;e så 1ohetydlig, att
den icke 1e ns skulle förmå hos nämndens medlemmar väcl<ia och
bibehålla er:liorderligt intress1e. » Piå detta yttrande hade 1o ckså magistraten samma år avstyrkt inrättandet av en sådan nämnd.
Sedan detta betänkande framlagts, hade lagen av den 6 ju.ni 1925
om polisväsendet · i riket utkiommit, och v.a rje tveksamhet om er.
polisnämnds befogenheter v.a r

IIllll

undanröjd. I § 13 i samma lag

meddelas Mand annat l:I'ärom: »I kiommun, som bildar eget polisdistrikt, må polisnämnd tillsättas.
Polisnämnd, siom icke äger taga befattning med fråga, som
fall er under polischefens befälsmyndighet, tillklommer
att upprätta förslag till löne-, onmostrnads- ioch, i Eörelwmmande :fall, pensionsstat för polisv.ä sendet i piolisdistriktet s:amt
till er:liorderliga ändringiar i

dess poliS10rganisat:iion,
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att .förv.alta till polisväsendet anslagna medel -och för polisväsendet använda fastigheter och anTIJan egendom, samt
.a:tt till vederbörande myndigheter ,av:giva yttr.anden och göra
I

framställning i frågor av mera allmän betydelse för polisväsend,e t. »
Drätselkammaren hade nu ing,e nting att ·e rinra mot bifall till
den framställda motionen 1och' äv1e n beredningsutskiottet föl'lordade
tillsättandet av en polisnämnd. Denna skulle bestå av fem ledamöter med minst -e n suppleant för varj:e med1em. V1alet skulle ske
för en tid av fyra kalenderår åt gången. Polischefen ieller någon,
som under hoJ11om har anställning vid polisväsendet, må ej vara
ledamot eller suppleant i denna nämnd. Gen'Om 'e n l1agändriing av
den 23 april 1948 bortföll denna bestämmelse, varför sådant hinder nu ej föreligger. Ordinari1e ledamöter i Lunds första polisnämnd var prof. C. G. Björling, piostmästar·e And. Nilsson, disp. '

J. A. Timberg, expeditör And. Erikss-on 1och hovrättsrnotarie Otto
\.Vagnson.

RESERVPOLISEN
Enligt polislagen av år 1925 skall varje stad i riket med
minst 10.000 invånare

i län, där sådan stad ej finns, den stad

konungen bestämmer -

polisstyrkan tillhandahålla polismän för

att vid tillfälligt behov 1a v piolisförstärkning å anlflan ort där biträda
vid upprätthållandet av ·den allmänna ordningen och säkerheten.
Det är så kallad r-e servpolis. Antalet av dessia r1es1ervp1o lismän utgör
en för varje fullt tiotusental inv.ålnare, dock lägst tre stycken. Lunds
stad, vars invånar.a ntal utgör något över 30.000 .Personer, skall följaktligen bestå sig med tr.e r.e servpolismän. Till p10lisdistrikt, sie>m
skall tillh1anidahål1a sådana, utgår statsanslag, s,om utgör en tredj•edel av deras lön.
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För Lunds vidkommande togs denna reSiervp1olisstyrka i anspråk vid 011oligh:eterna i Sandarne 1932 och vid ev·a kueriingen av
flyktinglägren ·e fter det senaste världskriget.

CENTHALAVDELNING INRÄTTAS
I november 1940 inlmm piolisnämnden till stadsfullmäktige med
en framställning om inrättand.e av ·e n central.avdelning. Under det
senaste decenniet hade till följd av den alltmera ökade samhällsverksamih1eten de så kallade oentralärende:n.a vuxit ut till .en betydande omfattning. Till dessa räknias sådana s om rör barn-, ungdoms~,

fattig- och alkoholistvård, mantalsskrivnings-, utlä:nnings-

och i:nedhorgarrättsärenden, motor:liordons- och trafikförS'äkrings•
ärenden samt VJapenären.den. Dessutom tillkommer ·d elgivningsären'"
den.
Dessa ärienden htad·e hittills hand.Lagts av kriminalavdelniing·e n
vid sidan av dess egentlig·a V·erksamhiet. Då centralv.erksamheten efter hand växte ut, visade det sig, att krimin1a lavdelni:ngens personal
var •a lldeles för otillräcklig, varför o.r.dningspioliskonsbaplar, ofta
upp till fyra stycken, måste kommende-rias till tj.ä nstgöring såS!Om
kriminalkonstaplar för att ta hand om dessa ärenden. En av kriminalpolismännen fick då syssla huV'lldsakligen med utlänningsär:e.nden.
Detta tillfälliga arna.ng.emang saknade ·dein fasthet i or_ganisationen, sio m var behövlig. Omväxlingen .av personerna i de olika
1

uppgifterna gav också till följd oj.ämnheter i arbetet, som inte var
fördelaktigt. Här krävdes förtrogenhet med .arbetsuppgiften. Det
förde också med sig en del ekonomiska kions.e kv•e nser, som inte var
bra. Då, såvitt man kunde bedöma omständighetema, centralpiolisverks:amheten för framtiden komme att behålla den omfattning den
d:å nått, .ansåg polisnämnden, att en särskild centralavdelning ,om

133
tr:e man borde inr:ättas, varom 1också polismästaren hos nämnden
hemställt. Den skulle sidoordnas med kriminalavdelningen •o ch stå
I

Ull'der befäl av kriminalöverloonstapeln. För ,a tt vinnia inträdeiden,ina
a'\'delning ford.nades att ha gelllomgått kionistapelklassen i polisskolan och att minst tre år ha tjänstgjort vid poliskåren, då lokalkännedom var en viktig faktor för en polisman i .denna avdelning.
Stadsfullmäktige beslöt också vid sitt sammanträde den 31
mars 1944, att från den 1 juli detta år en ce:ntralavde1ning skulle
inrättas bestående av fyra centralpolislro:nstaplar.

Avde1ningen

skulle närmast sortera und·e r kriminalöverloonstapeln.

BEKLÄDNAD OCH BEVÄPNING
Den i 1874 års .stadga för polisväsendet i Lund fastställda
beklädnaden och beväpningen är omtalad på sidan 105. På dessa bestämlnets.er ändrades ing•e nting förrän 1892, då den dittills brukade
1

träbatongen, som avlöst väktarsaxen, utbyttes mot sabeln. Närmaste ianl·edningen till detta utbyte iav försvars'\'apen skall hta varit
ett den 5 maj 1892 på kväHen timat häftigt ·och b1odigt an:flall på
ett par polisloonstaplar, som då patrullerade i S. Esplanaden. Det
visade sig då, att batongen inte v.ar ett tillräckligt effektivt vapen
mot anfollande omselement, som gick till attack med stickvapen.
Nästa förändring i lundapolisens utrustning inträffade 1899,
då den i reg1ementet från 1874 fastställda b1å mössan med snöre
ocH kiokar·d utbyttes m()t den mässingssmidda glanslädershj;älmie n,
som vi så väl minnes krönte huvudet på vår barndoms

martialis~a

poliskonstaplar, bild 42- 43. Detta år inköpte staden för hela tusen
kronor sådana huvudbonader till sin poliskår. Denna typ var i bruk
till 1925. 1914 infördes bruket av vita byxor sommartid, jfr bild 45.
Samma år den 15 dec. fattade stadsfullmäktige i enlighet med av
magistraten gjord framställning beslut om att polispersonalen hä-
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Bild 42. Polisk<;>nstapel Carl Dahl i den 1899 fastställda huvudbonaden för polisen, glanslädershjälmen, och den t. o. m. 1912 reglementerade syrtuten med konstapelns n:r på
ståndkragen. Dessa n:r togos bort 1918. Bild 43. Konstapel Emil Andersson iförd den
till 1925 brukade modellen av vapenrock.

danefter skulle i stäUet · för direkta klädespersedlar erhålla kiontanta beklädnadsbidrag. Detta system tillämpas alljämt, fast bidragen under årens lopp giv.e tvis varierat.
I sainbiand med .d en nya piolis1a§en av år 1925 k<om 1också bestämmelser om· poliS'ens tjänstedräkt,

tj;änstetec~en

och beväpning.

Den då fastställda uniformeringen och beväpningen är den, som med
mindre ändringar allt fortfarande är gällande, bild 44-45. -

Det

som är road av detaljerna i dessa bestämmelser kan läsa däuom i

R. v. Schultz, Den nya polis1agen. Uppis. & Sthlm 1925. -

Unifor-

men , beståend,e av viaperiröck och byxior, skall vwa av mörkblått
tyg med kna'ppar av förgyl1d · inetall med stadens vap,e:n samt

be~

fälsdistinktioner angivna på krag1en. Syrtutien och kavaj,e n, då sådana brukas, skall vara av ·e nahanda· tyg och för ridande polisen
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Bild 44. Poliskonstapel Gösta Andersson i un iform av modell fastställd 1925 och brukad
ännu 1949; mössa och mössmärke av äldre modell. Bild 45. Poliskonstapel Emil Andersson i
sommaruniform av modell fastställd 1925 och brukad till 1937. Före 1914 förekom under
några år bruket av blårandiga linnebyxor. 1937 infördes vapenrocken med slag. Se bild . 47.

ryttarkoletten. De vita smmnarbyx'Orna har fallit ur bruk. Som ytterplagg brukas sommar- och vinterkappior av mörkblått tyg. Om temperaturen det krävier, får en underpäls bäras under kapP'an och vid
r·e gn väder .en reg;nkra.gie av . inpregniera t mörkblått tyg. F ÖI'la.re

ia v

mlotor:liordon får av praktiska skäl i stället för kappa b'l"Uka ytterkavaj. Den modell av vapenrock, som polisman nu bär, infördes

1938. Se bild 47.
Som huV'Udblonad skall användas skärmmössa med förgyllt
polisemblem framtill. Vintertiden. bäries sviarta pälsmösS1or, om te:mper.ature.n så kräver. Hjälmen är viss•e rlig1en inte helt avskriven men
bäres numera .e ndast, <lå tjäns.tgöri[ljgien är förienad m ed särskild
Lal'la för personal.e n och hjälm av glansläder har ersatts med stålhj:ä lm av militärmodell, svartmålad 10ch med

p1olis~blem.

»Till

136
tjänstedräkt brukas handskar ellier viantiar samt skodon av lämplig
färg ·o ch besfoaff,enihet», h:e ter det i § 21 av anförda föl'!ol'ldning.
Till en lag!enligt utru,stad polismans beväpning skall höra en
sabel eHer

•ectl

styv battong av s.v art eller grått gummi .el1e.r båda-

dera. Vid viss tjä;nstgöring förekiommer också pistol i ställiet för
sabel d1er jämte sabel eller batong.
Ifråga 1o m tjänstetecfoen skall varj•e befatttnin,g shav.a r.e vid polisverfoet Vtara försedd med sådant, polisbricka, av vit metall med
på baksidan instämplat polisdistriktets namn, piolis•a vdelningens
betecckning samt polisbrickans nummer.

LUFTSKYDDET -

CIVILFORSVARET

Enligt luftskyddsla,gen 1a v den 11 juni 1937 ägde kommun besluta, :a tt luftskyddsnä;m:nd skulle tillsättas för att följa luftskyddet~ planläggning i vad det rör foommunen samt bistå luftskydds-

ch1efon med råd och upplysningar.

I en skrivelse till stads.full-

mäktige ·den 18 okt. 1937 foån Carl Bor.gström och Hilhert Bengtsson föreslog dessa, att ·en sådan luftskyddsnämnd skulle utses
för Lunds stad bestående av fem ledamöter med lika många
suppleanter. På heredningsutskottets

fö~slag

beslöt stads:fullrnäk-

tige också p:å sitt sammanträde den 17 dec. samma år .att tillsä:tta
en så·dan nämnd, som skulle trä:da i funktion den 1 jan. 1938 ..
Hösten samma år inkiom :också en skrivels.e från länsstyvelsen,
som1med påpekandet av in:nehållet i luftskyddsinspektionens skrivelse av den 23 no·v. 1937 framhöll vikten av att anslag för lnftskyddsändarnål beviljades redan under följ,a nde år.
Under sitt första v.erksamhetsår bestod luftskyddsnämndens
v·e rksamihet huvudsaklig;en i att pröva luftskyddschef.ens anslagsäskande. Som luftskyddschef fung1erade dåv1a mnde polismästaren
rådman G.' Sandahl, vilken som medhjälpiar1e till att börja med
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både en och s·edermera ·e tt par polismän. Då kriget i

septemh'er

1939 utbröt, var rådman Sandahl tillförordnad borgmästare och
assessorn, numera rådmannen Sture Bergsten, överbog som till:.
förordnad polismästare ledning.e n och kvarstod i den:na- befattning under hela kriget ända fram till den ·1 juli 1949. Den 1 dec.
1944 trädde en ny lag i kraft, civilförsvarslagen, varvid luftskyddet ersattes av :e tt civilförsvar med betydligt större omfattning
än luftskyddet. Då civilförsvaret den 1 juli 1949 helt förstatligades,
blev den tillträdande nye polismästaren Bertil Akerman tillika civilförsvarschef. Polispersonalens uppgift som biträde på civilförsvarsbyrån upphörde helt med år 1948 .
. . I början av kriget upprättades en särskild luftskyddsbyrå,
som ställdes under ledning av ·e n

öv• erkionst~pel.

Då länsstyllelsen

sedermera anbefallde ytterligiare forcering av arbetet, av·d·eliades
ännu ett par polismän till luftskyddsbyrån. För specialuppdrag,
bland annat industriluftskyddet, ·engia,ger-ades för •e n kortare tid en
militär. Luftskyddsnämnden hade hand om r.e nt ek!onomåska och
tekniska frågor, som byggande av luftskyddsrum och liknande. Omkring sexhundra sådana anlad·es. Luftskyddets v·e rksamhet omfattade också aruordnandet av instruktionskurser för luftskyddspers-onal, i första hand för hemskyddet, p10lis- och brandmän samt
övrig kommunalanställd personal. Vidare organis•e rades kurser för
kvinnlig sjukvårdspersonal, ·d är Röda k10rset kostnadsfritt ställde
instruktörer till förfogande. Givetvis anskaffades äv.en utrustning
av nödiga persedlar beihövliga vid ·ett eventuellt försvar vid lu_ftanfall. Vidar.e underhölls en om:fiattarude bilberedskap.
Luftskyddsnämnden fungerade som ovan nämnts till de.n l.
dec. 1944, då den upphörde och efterträddes av civilförsvarsniimnden, vilket skedde i samband med att den nya civilförsvarslagen då trädde i kraft. Ursprungligen skulle denna gälla endast
en tid av fem år men fick permanent karaktär den 1 juli 1949, ·då
hela

administrat~onen

Mev förstatligiad. I Lund inrättades ·e n ad-
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ministrationsbyrå för Lunds stads civilförsvarsområde och Lunds
landsfiskalsdistrikts civilförsvarsområde. Detta senare sträcker sig
ut till ·Borgeby, Flädie, Håstad, Stångby, Odarslöv, Harideberga,
St. Råby och Bjällerup.
Den under kriget intensivt bedrivna utbildningen, bland annat
i sjukvårds- och brandtjoänst, har nu blivit obligatorisk och sol:'te-

rar under den administrativa byrån. De stora förråden av civilförsvarsmedel, som lades upp, underhålles •och törime.vas alltjämt. Den
under kriget underhållna bilberedskapen fortfar likaledes.
Under kriget beviljades för luftskyddet betydande anslag av
stadsfullmäktige. AlltS<edan ·d en 1 juli 1949 bekosta.s. hela. civilförsvaret av staten och stadens bidrag · är :n umera ,ganska 1ohetydliga.

LUND OCH FLYKTINGPROBLEMET UNDEH
SENASTE VARLPSKRIGET
Sedan tyskarna den 9 april 1940 besatt Danmark, blev det
danska flyktingproblemet ·e:n

ak~u.ell

1och brännande fråga i Syd -

sverige. Till att börja med var det huvudsakligen människor, s•om
tidigare flytt från Tyskland, Österrike och Tjeckoslovakien, vilka
f.ått en fristad i Danmark. Allt som tiden gick och förhållandena
blev olidligare, hårdnade · det aktiva motståndet mot •ockupationsmakten bland danskarna. Och under förra hälften av år 1943 fann
sig en stor mängd patrioter nödsakade att fly över till Sverige.
En verklig flyktinginvasion blev det efter den 29 aug. samma .å r
eft.er ·tyskarnas ,aktion mot den danska försvarsmakten . . I Lund
»avlusades» under tiden 27 april-16 maj 1943 c:a 5.000 .flyktingar, . som på Folke Bernadottes bekanta initiativ överförts från
koncentrationsläger i Tyskland och som därefter sändes i ka-
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Bild 46. En grupp flyktingar samlade utanför Lunds badhus. Foto. B. Wedin, Lund.

rantän i Lund eller till Landskrona. Under de två sista månaderna .av 1945, då krig:et up1p:hört, passera:de omkring 1.500 perooruer
upptagningslägren i Lund för att återföras till sina respektive
hemländer. Dessa transporter medförde särskilda problem för polisen, icke minst med tanke på preventiva åtgärder mot överföring
av eventuell smitta.

POLISEN AV I DAG OCH öNSKEMAL
FöR FRAMTIDEN
Den ställning poliskåren i dag intar i samhället är väsentligt skild :från den, som den 1874

organise1~ade

kåren hade. Sbads-

borgarna hade kan man nq;g ganska bestämt påstå den gången i
många fall en ganska negativ inställning till densamma, ,e n inställ-
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ning som genom åren avsevärt förändrats 1och nu är av helt positiv
art. Det står nu klart, åtminstone för de fl.esta, att samhället behöver sin polis och att den är nödvändig för medborgarnas värn
och trygg1het. Kåren röner numera den aktning och uppmärksamhet,
som givetvis bör tillkJOmma varje yrkesgrupp i samhället, som på
ett eller annat sätt gagnar d,e tsamma. Polisens nuvarande lö.neförhiållanden visar också, att man äv·en från myndigheternas sida
uppskattar polismannens 1ansv:arsfyllda och krävande tjänst. Följden härav har bland 1annat blivit, att det ,e fter hand nyriekryterade
materialet i kå11en kommit att bli av verkligt ,g od kvalitet, ansvar.skännande ocbi ambitiösa personer med djupa int11eSSien inte
bara för det yrke, som föder dem, utan också långt därutöver, ett
faktum &om man på olika sätt erfar, då man foommer i foontakt
med dem.
Polisens arbetsuppgifter har under årens lopp ständigt ökats,
såväl kvantitativt &om kvalitativt. En stor del av allmänheten tänker kanske inte på iatt polisen av i dag har ·e n mångfald andra

.

.

uppgifter att fylla än dem att ta hand om fyllerister .och b11ottslingar. Dess .arbetsfront-. sprider sig långt vid·aue. Om vad dagens
polismän har ra:t t befatta sig · med får man nog bäst klarhet uti
genom att citer.a några utdrag ur »Polis-ens katekes », det vill
säga de anvisningar· till den allmänna polisi:nstruktiionie:n, siom den
4 juni 1948 utfärdades av chefen för inrikesdepartementet. IHiri
läser man bland annat följande:
»Polisens _ uppgifter har under tidernas lopp ändrats betydligt. Under det ol'dningsmakten i äldr,e tider huvudsra kligen hade
att efterspana b!'ottslingar, medv,e rka vid verkställigheten av straffdomar och upprätthålla ordningen, har polisen i våra dagar fått
vidsträcktare arbetsuppgifter. Verksamheten har samtidigt blivit
mera komplicerad, kräv.ande och maktpåliggande.
·Polisen är samhällets skyddsmakt och des.s viktigaste uppgift är ra tt upprätthålla allmän ordnin,g och säkerhet. Dernrna upp-

Bild 47. Lunds poliskår 1949 med polismästare Bertil Åkerman och poliskommissarie A. G. Scttergren i mitten i främsta raden.
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142
gift inrymmer vad som i allmänhet brukar sammanfattas under
begreppen ordnings- och' kriminalv1e rksamhet.
Ordningspolisens verksamlhet går främst ut på .att säker.ställa
friden och tryggheten i samhäUet. Den skall sålunda v;aka öv;er
att lugn och ordn~g råder1 sörja för befolkningen~ trygghet till
person 1och ·egiendiom samt tillse att utfärdade lagar och författningar efterlevas.
Verksamheten är i första hand en skyddsuppgift, nämligen
att hindra övertr.ädelser och förebygiga händelsel'., som kan störa
ordningen och säkerheten. Detta sker på olika sätt: genom tillsyn
och övervakning i städer ioch andra tätorter, där behov av ständig uppsikt gör sig gällande, genom upplysningar till allmänheten
om vad som är tillåtet eller !Otillåtet t . .ex. i fråga om . bil- ochi
cykelparkering, genom att dirigera trafiken, g·e nmn att hindra lagöverträdelser ocll störningar av 1roidningen. Ordning.spolis·e ns v.erksamhet är ·e mellertid icke endast föI1ebyg:gande. Den skall ·också,
när den allmänna ordningen och säkerheten störts, vidta •e rforderliga åtgärder för återställande av or.dning·e n och beivrande iav begångna brott.
Kriminalpolisens huvuduppgift är att uppdagia och utreda bl'ott.
Även ordningspolisen verkstäUer undersökningar i bT1ottm.ål men
i allmänhet endast rörande förseelser eller mindre allvarliga bl'ott.
Kriminalpolisens utredning.ar 1omfuttar där.emot huvudsaklig.eJ1 de
grövre brotten och dess verksamhet avser alltså i huvudsal< ingripande mot redan inträffade kränkningar av rättsordningi:m.
Enligt särskilda stadgan.den i olika lagar och förf.attningar har
polisen tilldelats andra uppgifter än de här nämnda. Denna verksamhet består främst i att lämna handräckning åt andra organ
-

fattigvårdsstyrelse, fattigvårds.anstalt, barnavårdsnämnd, sty-

relse .e ller föreståndare för skola tillhör.ande barna- och ung.domsvården, nykterhetsnämnd, hälsov,ål'ds1Dämnd, militärmyndigh1eter m.
fl. Hit hör vidare .att biträda ruidra myndigheter med utr-edniin.gar
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och undersökningar rörande fattigvår.ds- 10ch ba.rnravår.dsfrågior, folkbokförings-, medborgarskaps-, utlännings-, alkoholist-, lösdrivarm. fl. ,ä l'enden.
Olika ärenden åligger polis•e n på grund av hävd. Bland dessa
kan nämnas den allmänna hjälpv,e rksamheten, som polisen utövar
vid olyckshändelser eller beträffande persioner, som på grund av
sjukdom eller annan iorsak .e j kan taga vara på sig själva, samt
spanings- och efterlysn:Un,gsverks1amhet rörande för.svunna personer.
Här må framhållas, ,a tt polisens förebyggande v·e rksamhet ej
endast bör g.å ut på att i särskilda fall förhind11a br·ott och andra
kränkningar av samihällsfriden. Den bör utsträckas till åtgärder
av mera geneflell art. Av vikt är sålunda :att polis·en aktivt medverkar i ·d en V·erksamhet, som från samhällets sida utövas i syfte
att undanröj1a sådana missförhållanden som erfarenhetsmässigt ger
upphov till bnott och annan associ:alitet. Härvid åligger det polisen
bl. a. att upprätthålla fortlöpmi.de kontakt med de myndigheter ioch
organisationer, siom arbetar med dessa frågor, och hålla dem underkunniga om aUa sådana förhållanide:n av betydelse för deras verksamhet, som polisen under sitt arbete får kärrrnedom om. Särskilt
angeläget är det att dylikt samarbete ägier rum med d,e institulfoner 'Och

iorganisat~oner,

som är:o V•e rksamma iOl()m barna- och ung-

domsvården.
Polisen bör vidare medverka till att höja den allmänna irafikkultur:en. Samarbete bör äga rum med d ·e myndigheter och :or,ganis·ationer, som speci1e llt syssla med trafiksäkerhetens problem. Lämpligt är också att polisen i största möjliga utsträckning medverkar
vid trafikundervisningen i skolorna.
Polisens och den 1e nskilde polismannens uppgifter

ät•

i hög

grad grannlaga. Det är därför angeläget, att e_tt förtroendefullt och
gott förhållande råder mellan folket och dess ordninigsmakt. Båda
parter måste visa uppriktig vilja till förståelse och samverkan.
Polismannen är en samhällets förtrioendeman och tjänare, c.n

--·
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medborgare, slQm pa ovriga medbiotg~wes vägnar och' till dems och
samhällsgemenskapens bästa · fullgör sina uppgifter och utöv.ar sina
befogenheter.»
Den polisorganisation, siom den 1 juli 1874 trädde i funktion,
omfattade tjugiosex man jämte borgmästaren siom polischef. Stadens invåna1:1antal hade då ännu icke n.ått 12.000. St:iadens poliskfir
av i dag består av femtio man och staden räknar nu över 33.000
själar och har väsentligt ökat i ytomfottming med ity åtfölj.ande nya
patrulleringsiområden. Lägger man härtill polis·e ns med fil.en ökade
arbetsbörda ifråga ·Om andra uppgifter, ställer sig pI'oportionerna
mellan kårens dåvarande och nuvarand·e styrlc.eförhållande.n ofördelaktiga för det närvarande. P.ersonalens otillräcklighet gör sig
också starkt kännbar på vissa områden. Någion utsikt till minskning av göromålen finns inte. Snarare torde man IllOg få räkna med
en ökning av dessa bland ann.ut med hänsyn till socialvårde;ns utbyggnad och systemet med så kallade öppna anstalter för kriminella.
Ledningen hoppas därför för .fuamtide.n en ökning av an.ta1eb
befattningiar vid civilav<leln:i!n.giarna, så att icke siom nu är fallet
komplettering av persiona1en här sk.all behöv•a tagas från iordningsavdelnin.gen, villc.et vål1ar åtskilliga bekymmer. Ge:ruom bilpatru11ering vinnes en avsevärt ökad bevakningseffokt. Ett önskemål är
att en under någon tid prövad bil-fotpatrullering skall kunna utsträckas till dygnets alla timmar. Målet är, att stadens alla .områden skall foomma under kontinuerlig öv·e rvaknin.g dag S1om matt,
varigenom kåren långt bättr.e än nu skuUe kunna fylla sin uppgift, upprätthållandet .a v allmän ordning och säkerhet. Två till
tre fasta fotpatrulleringslinjer i stadens centralare delar kompletterade med denna k?mbinerade bil-fotpatrullering skulle också ur
efoonomisk synpunkt stäl'la sig väsentligt fördel·aktigar·e än . att
ombesörja bevakning inom hela stadens områden med fasta fotpatrulleringslinjer.
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SVENSKA POLISFöRBUNDETS

LOKAL-

AVDELNING I LUND
Vid ett sammanträde i Stockholm i augusti 1903 mellan
polismän från olika platser i landet ·konstituerades Svenska po-

lisf örbun'det. Även Lunids polismän hade Låtit sig representeras
vid detta med ,e tt ombud, .d åv1arande detektivk!onstapeln Johan
Briihl. Någion lokal personal•o r,ganisation fann s då än:nu inte i
Lund, men kåren h:ade •e fterkiommit den utsända inbjudan till
bildande av ,e tt förbund. Vid Briihls hernkiomst satte man 1omedelbart igång med att söka å stadkiomma en s ammanslutning. Det gick
litet trögt i början och

, entus~asmen

för sakien tycks inte ha varit

så över hövan stor. Under år 1903 nådde man inte heller något
positivt resultat. Den 12 jan. följande å r kallades emel1ertid stadens polismän till ·e tt sammanträde, som leddes av den 1943 bortgångne poliskionstapeln Hans Lemos. Här framlades ett utarbetat
förslag till stadgar, som

~antogs

och. de tjugotvå närvarande polis-

männen iii.gin,go i föreningen. En styr.else på sju man tillsattes
me.d repr.esientanter för samtliga tjänste.grader. De uppsatta stadgarna blev ·e mellertid snart utsatta för kritik. Nya sådana framlades, som giodkändes o ch anto.gios vid ett sammanträde den 10
mars samma år. Denna dag räknar kåren som för,enin.gens v·e rkliga
födels·edag. Sammanslutningen kallade sig till att börja med »Broderskapet, förening för Lunds polismän ». 1922 ändrades ·detta nanin
till

~> ~venska

polisförbund·e ts avdelning Broderskapet i Lund » och

1929 till »Föreningen Br.oderskapet, Lokialför en.in.g av Svenskia polisförbundet ». Det nuvarande · namnet »S v,e nska polisförbundets
1oka1avdelning i Lund» fastslogs 1943 i samband med stadgerevision.
De frågor, som denna fövening haft på dagordningen, har huvudsakligen gällt löner och
beklädnad.
10

pens~oner,

tjänstgöring, semester och
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Ett viktigt spörsmål, som föreningen 'O medelbart tog befattning med, var att bilda ·en pensionskassa. I polisstadgan av år
1874 för Lunds stad var vissa bestämmelser inryckta rörande polismans pensi1on. Det vis,a de sig emellertid, att den summa, s1om
här fastställts, var otillräcklig ioch till änka och barn utgick inget
som helst understöd efter makens död. Den tillämnade pensions·
kassan skulle nu avse att förbättr.a dessa förhållanden. 1906 bildades denna pensionskassia ioch hölls vid liv ·e tt tiotal år framåt i
tiden. Under dessa år hade stadsfullmäktig·e tagit pensionsfrågan
under behandling .och nu nått därhä:n, att den regl erats så, att p.o1

lismännen fått en tillfredsställande pension efter tidens förhålLa:iden och att det •också hade sörjts för en bortgången polismallJS
efterlevande. Efter första världskriget tillsattes ·e n kommitte för
fortsatt 1ordnande av denna fråga. Förs.t 1934 var den emellertid
slutgiltigt löst och: ett nytt pensiionsr.eglemente antaget. Här var
såväl tjänstepensionen som familj1epensionen löst på ett efter då
rådande förhållanden nöjaktigt sätt.
På lönefoonten lyckades

förenin~en

.

efter hand driva fram

vissa förbättringar, till att börja med i form av dyrtidstillägg,
som sedermera inarbetades i lönen. Lönereglerin.gar har vid :H era
tillfällen genomförts tack var.e föreningens strävanden, senast 1947.
Tillsfootten var väl i början ganska blygsamma men blev ·e fter
hand av väsentlig storlek. Beklädnadsbidragen följde i regel i
takt med löneförbättringarna,
Även tjänstgöringen hJar genom fönenin:giens inverkan väsentligt
ändrats under åvens Lopp. Gamla piolismän intyga enhälligt, att arbetet u:ndie.r derias tidiga.stie tjä!Ilstgöring var allt utom en sinekur.
Förr ,gick polisman i

fyratimmarspass. Nu inskränker sig ett

patrulleringspass till två timmar. Därtill foommer v;akttimmar på
poliskiontoret. Inom polisikår·e n är numera liksom ö·v erallt anD!orstädes åtta timmars sam:manihä:ngande tjänstgöring per dygn.
Semesterfrågan har naturligtvis varit ,e tt ganska brännande
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problem. Intill 1908 existerade hielt enfoelt ing·en semester för polismännen. Detta år fastställde ,emellertid sfadsfullmäktige, att
stadens arbetare och tjänstemän skulle erhålla denna förmån.
I»olismännen fick till att börja med sjiU dagars semester. Antalet
s emesterdag.ar har s edan dess betydligt ökats och ä v,e n om denna
fråga inte ännu är tillfredsställande löst, så har man dock kommit ett långt stycke på väg i rätt riktning.
Föreningen har dock inte haft sina intressen inriktade endast
på rena tjänstefråg•or. Den har ocks å sökt beveda glädje och trevnad under kamratlig och familjär samv.am mellan polismännen .och
deras familjer. Till den ändan har de.n arrangerat julfester första gick av stapeln 1912 -

och utflykter -

den

den första 1922.

Föreläsningskurser och studiecirklar har också anordnats <tv
föl'eningen i t. ·e x. språk, bokföring, mötes- och förhandlingsteknik m.. m.
På initiativ .av fru Hanna Börjesson igångsattes bland förcningsnrndlemmarnas ·d am1er •e n penninginsamling till en fana. Denm1
överlämnades .av initiativtagerskan till föreningen vid dess 25-årsjnbileum 1929. Omkring dess bruk !rnr med åren en viss tradition
utbildats. Den 6 juni 1948 ,e rhöll avdelningen ,e n sidenfana av
Bestyrelsen för Svenska flaggans dag.
Som Lokal för sina sammankioIIlJSter hade förenin.gien till fram
mot slutet av 1920-tale.t till att börja med F;olkets hus och sedan
omväxlande \ i\Tiesdgr.ens minne och polisstati·onen. Först när den
passerat sitt första kvartsefoel fick den ett -e get klubbrum i r {1dhuset.

AKADEMIENS VAKT

AKADEMIVAKTEN

S

om akademistad hade Lund tv:enn:e jurisdikfamer, stadens och
akademiens. Följden härav var, att akademi·en också hade sin

särskilda vakt. Instruktionen :för den:na är givetvis intag.en i Lunds
akademis konstitut1oner av år 1666 1och återfinnes där i kap . .XIV.
I »Samling af sådane till .e ftedef.nad gällande författningar och
stadgar, hvilka ändra eller :förklara Lunds Akademis Constitutioner, <eller .ock angå ä.mnen,

S·Offi

äga med dem ett närmare sam·

·manhang » förekomma i kap. XIII •e n del under senare tider tillkomna kiompletterand·e tillägg rörande vaktens .arbetsuppgifter och
skyldigheter.
I de ursprungliga konstitutionernas kap . XIV under rubriken »Om Akademie-V.akten och dess Vaktmästare » är i tolv paragrafer följande stadgat och fönordnat:
1. Emedan i Lund ära tvänne särskil<lta Jurisdicti1oner, nem·
Jigen Akademiens och Stadens, 1och det är nödvändigt .att, till bibehållande af gemensam säkerhet och allmän fred, Vakt tillsättes
för att hindra nattbuller och deras skadliga för.eta.g, som stryka
omkring på Gattorna, så har Kongl. Maj :t allemådigst tillåtit, att
hvardera Jurisdictiio nen får hafva sin Vakt 10ch sin egen Vaktmästare. Men om Stadens Magistrat försummar att tillsätta Vakt, skall
Slottsfogden på anm1odan vara förpligt::i.d, att densamma fordra, och
förmå Magistraten att d•e n v erkieligen tillsätta. Men Vraktkarlarnas
antal får å ingendera sidan v;ara mindr,e ä:n Sex.
2. På det dessa, vid för.e fallande hastiga och ioförmodade händelser, må kunna göra hvarandra inbördes biträde, så skola de
0
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båda hafva en geme:nsia m Vaktstation, på torget, hvarest ett litet
hus skall upby,ggas, bestående af tvä:nne rum, af hvilka det ena
skall tillhöra Akademien, det andra Staden.
3. Vakthållningen skiola de sålunda dela med hvarandra, a:tt
Akademiens Vaktmästar.e den ena natten, och Stadens Vaktmästare den andra, förer befälet och håller vakt, hvar och en med s,e x
beväpnade V.aktkarlar för hvarje natt, nemlig,e n tre af AkademfoVakten och lika många af Stads-Vakten. Alla de andra skiola emeJ.lertid ständigt qvarblifva vid den allmänna Vaktstationen.
4. Deras skyldighet skall det vara 'a tt förekomma, det intet
Qväsende i Staden upkmmmer, att förhindra skrik och kringstrykande på gatorna 1om nätterna, att skingra uproriska sammanskiockningar, att .gripia dem, som bryta sig in uti hus eller slå ut
fenster, att biesöka Vävdsh1Us och Krogar, och förhindra att ingen
<ler qvarsitter, .ö fver den i Lag,a rna bestämda tid, jämväl att .gifva
akt på dem, Stom af1ossa skjut_g evär och angifva dem vid vederbörlig Domstol, 1wrrteligen att afvärja allt våld från personer, hus
och egendioon. Ingen natt skoJ.a de underlåta att hålla vakt, utan
med förenad styrka gå omkring i Staden, och noga gifva akt på
allt h:vad som förehafves under hela deras vakthållningstid. Denna
v1akthållnin,gs början är olika under 1olika årstider; under vintermånaderne tager den sin börj,a n pr·e cist klockan sju mn aftonen,
men under Sommarmå:nadernia k1ockian mo; till de fö,r ra r.ä knas
tiden emellan den förste October och den förste April, till de sednare, den .öfriga tiden af ål'let. V1a kthållning1e n må icke uphöra förr
än klockan forn om morgonen, antingien det är sommar eller vinter.
5. Dem, som hålla oväsende och oljud skall vakten först
vänligen tillsäga att dermed afstå; men om med varningar ingen
ting uträttas, skola de bI'lottslige utan all åtskilnad, anting.en de
höra under Akademiens eUer Stadens jurisdiction, fasttJagas 10ch
föras till Vaktstationen, att der öfv,e r natten hållas i förv,a r, hvar
och ·e n i det till den jurisdictilon, hvar under han lyder, hörande
rum. Följande morgon skola de till Rector, om de tillhöra Alrn demiens, och till Borgmästaven, om de tillhöra Stadens jurisdiction, öfverlemnas.
6. Om så händer, 1a tt till bullers åstadkomrna:nde, flera sammanskocka sig, ä:n Vakten tl'!or sig kunna öfv·e rvin1rna, skall den
noga utmärk.a huvudmännen i <lylika saIIl!IIllanskiockiade hopar, elle1
om detta icke låter sig ,göra, gifva akt på nå,gr.a af de sammanskiockade, nemligen h\rart de taga väg.en då de åtskilj,a s, eller hvad
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kläder de hafva på sig. Men i synnerhet skall den bemöda sig,
att kunna fasttagia någ1on af dem s·eda:n de skingrat sig, .och gå
hvar för sig, på det följande dagen Amstiftarne eller de medbDottslige uti ett så otillbörligt förietag må inför Rectior eller Borgmästaren blifva röjde.
7. Uti denna tj.enst skola alla ioch en hvar så upföra sig, att
de icke göra sig skyldiga till någon försummelse, öfver.d åd eller
grymhet, hvaröfver i synnerhet den Vaktmästar·e, som hvarj·e
natt förer befälet, skall hafva upsigt, och om någ1ot olagligt 'e ller
otillbörligt af någion Vaktkarl föröfvas, må Vaktmästaren v.e ta att
han derför.e skall ansvara, icke mindr,e än .den, sio m förbrutit sig,
så framt han dertill .g ifvit befallning eller icke hin,d rat dem, som
orätt gjort. Vaktkarlarne skola fördenskull utan upskof lyda V1a ktmästarens befallningar, och icke hvarken med ,ord eller gernin,g
sätta sig emot holl!om, då han befaller det, som rätt och billigt
är; den som ,ge.Illom olydnad eller gensträfvighet fönorsakar någon
skada, skall, om den är ring•a, skiljas från tj.ens.ten, men, 1om den
är större, lida något sv.å rare straff, .e fter bDottets beskaffenhet,
hvilket straff utan upskof skall af den Domstol hvarunder han
hörer holl!om åläggas.
8. Vakten skall icke aUenast afhålla sig från att skada någon till lif eller lem, utan ock ifrån hugg och slag, om den utan
sådan våldsamhet kan hämma de 1011oligias onda företag. Fördenskull skall hvar och en, SIOm oträngd, ai obetänksamt öfverdåd,
eller elakh:et tillfogar någon något ondt, strängeligen straffas, så·
s.om det i Sveriges Stadslag sägs. Deremot om någon vågar att
med upenbart våld och vapen angripa viakten, vare all den skada
ogild, s1om hvar och en ai angriparne lider, men den han gör, ligge
i tveböte enligt Sv,e riges Lag.
9. Den Vaktkarl, s.om en natt är frånvarande, skall belä,gg,as
med Handklöfvar och på ·en ·offentlig plats rida träd hästen en hel
dag, så framt det icke är för sträng köld. Samma straff' vare den
underkastad, som är .drucken då han är på vakt. Är sj.elfva Vaktmästaren frånvarande eUer drucken, str.aff.es med fängelse eller
böter.
10. Varder tvist mellan Vaktmästarne eHer sjelfva Vaktkarlarna, skall, efter vanlig rättegångs,ordning, Käranden låta stämma
Svaranden till den domstol hvarunder han lyder.
11. Utom 1ofvannämde skyldighet att hålla vakt om nätterna,
åligger det Akademiens Vaktmästare att med minst tvänne be-
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väpnade Vaktkarlar alltid vara tillstädes när Consistorier hållas,
på det att Rector må hafva dem till hands, ·om så nödigt är. Han
skall ock tillse, att ingen, som har mål vid Consistorium, iom han
hör.e r till Akademiens Jurisdictiion, inställer sig beväpnad för Domstolen, och beskedligen tillsäga de ingående, att de, för att visa
Domstiolen tillbörlig aktning, tills vidare aflägga värjan i förstugan, då de vid utgåendet återfå densamma. Är Vaktmästaren frånvarande skola PedeUerna kiomma ihåg att göra ·en dylik påminnelse.
12. När lifs~aker förehafvas, skall hela Akademie-Vakten, med
sin Vaktmästare, beväpnad vara närvarande, S·amt utan buller
och stioj föra Arrestanterna ur fängelsiet till Domstol.en. Efter ransakningens slut, skola de ock, utan dröj.s må! tno.g,e t återföra dem
till arresten, om de ick~ blifvit frikända.
Liksom andra akademievs tjänstemän skulle även v.aktkarlarna och vaktmästarna

avlägg~

tno-, huldhets- och tjänsteed vid

tillträdet av sin tjänst. Ibland kuncle det emellertid förek.omma,
att det dröjde ända till ett par år, innan sådan avlades. l ett konsistori.ep:riotiokoll från den 16 april 1791 heter det t. ex.: »Uppå
Herr Rectoris Mag:nifici de1 om ,gjiiorde för,e ställnmg beslöt Consistoriurn Academicum at, som det tilförne warit brukelig.t at academiens •ordinarie waktkarlar wid tj.enstiens tillträdande aflagt
någon Ed, hwarigenom de till sin•a skyldigheters iaktta.g.ande bliIvit så mycket mera förplig.tade; men sådant på någon tid icke bliIwit fordrat; så skulle dessa waktkarl.ar utiom Hans Malmberg,
som denna Ed tillfören·e g;å.dt, inför Rectors Embetet detta nu
lullgöra. »
I nära hundratalet år elLer till 1760 bestod akademivakten av
sex vaktkarlar. Men enligt kanslersbr.ev av den 9 mars sistnämnda
år ökades antalet till tolv stycfoen, v.ar.der.a med en årslön på 36
dlr smt mot tidigare 20 dlr samma mynt. V.aktmästarens årslön
höjdes från 50 dlr smt till 90 me<l tillagd skyldighet ·a tt göra
tjugofyra dagsverken

i

Botaniska trädgården och Lun.dagårdein

mot en dagspe1ming på 16 öre smt. V.ad de extra iordi:narie viaktkarlarna eller de s. k. försvarskarlarna angick så skulle d.er.a.s
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antal förbli vid det gamla eller tolv stycken. Dessa senare skulle
emot det, .a tt de fick njuta akademi•e ns skydd i0ch privilegi•e r, vara
förbundna att årligen utan betalning vardera göra tjug<0fyra dagsverken

i Botaniska trädgården. När någioo ordinarie vaktkarls-

plats blev Ledig, var dessa försvarskarlar försäkrade om att ersättare av ordinarie vaktlmekten skulle tag.as blanid dem. Höst
och vinter ålåg det dem att, när så behövdes, biträda akademivakten. Redan i kungligt brev av den 12 april 1746 åtnjöt de vid
påkommande krig befrielse från värvnin,g till krigstjä:nst. Enligt
en kanslersinstruktion av den 28 niovember 1823 skulle såväl de
ordinarie siom extra <Ordinarie vaktkarlarna alltjämt göra ett bestämt antal dagsverken vid Botaniska trädgården •och numera också vid plantagen, så att ·d e dagsv.e rken, som icke behövdes på det
ena stäl1et, hade akademien rätt att tillgodogöra sig på det andra.
Akademiträdgår.dsmästaren var skyldig att <Ordentligt bi0kföra dessa
dagsverken och han var 1också den, som de hade att lyda, då han
kallnde dem till denna dag:sv.e rkstjänst, för så vitt inte .akademiens
rektor tagit dem i anspråk för annat ändamål.
Ibland visade det sig vara besvärligt nog att få ut dessa

da,gs~

verken. Som 1787, då ett ak.ademipl'lotokioll av den 7 juli relaterar
trädgårdsmästare Br.orns klagomål öv.er brist på arbetsfolk till
Botaniska trädgården. Vid detta tillfälle fanns i stället för tolv
endast fem ·e xtra .ordinarie vaktkarlar. I skriv.else till akademiens
kansler, riksrådet Melcher Falkenberg, den 28 september 1787
meddelade 11ektor de härvidlag nu rådande

f~rhållanden:a

1och i0m-

LaLar, att trots de stipulerade g1oda villkoren för dessa akaclemiLjänare »skall likväl numera på dessa villkor varken erhållas sådane försv.arskarlar till det tillåtna antalet och ·e j heller av de få,
som låtit sig anbagas, kunna utbek:ommas så många dagsverken,
som de i förenemde måttio böra utg·ör.a ». För att nå bättre resultat föreslog nu rektor kanslern dels att be.fria dessa försvarskarlar
l:l'ån kron<0skatten och dels att minska antalet ·d agsverken. Ka.ns-
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lern avvisade emellertid båda dessa förslag såsom olämpliga. Denne
före s1og i stället, att man skulle ur akademiens medel betala kronoskatten för dem, »som sina skyldigheter uppfylla belöpande
kronoskatten ». Dessutom lämnade han sitt tillstånd att ur samma
kassa till sådana försvarskar1ar utbetala såsom dricksipenningar
24

a

32 skilling spec. Med tanfoe på det skydd dessa för övrigt

åtnjöto av akademien, ansåg han, att under så·d an.a förhålland.e:n.
försvarskarlssysslan nog skulle bli mera begärlig och det skulle
gå bättre att få ut de stadgade dagsv·erkena.
1838 klaga de dåvarande akademiträdgårdsmästar100 Lundberg
över vaktens försumlighet i sina dag.sverksskyldigheter. »Så länge
mera dagspenning annorstädes kan · fås, ärio de ej skyldige åtlyda
mina budningar», tillägger han. Professor C. A. Agardh vitsordade
denna Lundbergs berättelse. Akademiens rektor för.ehöll då vakten dess skyldigheter i

stränga ordalag och hotade med att av-

skeda den, ·Om den nekade att följa fönordnin.g.arna.
M'e d sin fulltaliga uppsättning av ordinarie och extra ordinarie vaktkarlar eller för.sv•a rsk.arlar, tolv av vardera slaget, irriterades akademiens myndigheter av stadsjurisdiktionens nanchalans
ifråga om sin vakt. I ett akade.mipnotokioll från 1765 av den l7
april läser man t. ex.: »Hans Magnifioens anmälte, huru litet antal
av V•a ktkarlar, s om underhållas av denna stadens Jurisdiktiion och
att de 1a ldrig göra någon gemensam tjä:nst med akademiens vakt.karlar om nätterna till förekiommande av oordning och buller, s om
esornoftast kunna tima, vilket vore allddes stridande mot Constit.utionernas lydelse, vilka uti XIV Cap. 1. § förordna, att åtminstone
6 stycken vaktfoar1ar böra underhållas utav

va~dera

jurisdiktionen,

var.andes därför mycket billigt, a tt som Kungl. Academ:iens viakt
blivit förstärkt ända till tolv 1ordiniarie vaktkarlar åtminstone åtta
stycken blevo underhållne av Stadens Jurisdikti1on, hels.t detta antal
av Academiens och Stadens vakt tillsammans vid sig yppade buUer
och oväsende ofta är litet nog.»
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Efter detta rektors anförande l'lesiolv1er.ade kionsistoriet, att ma:n
med det första skulle avlåta en skriyelse till Konungens befallningshav,a nde i M1a lmö med begäran om att sådana anstalter måtte
vidtagias, att stadens jurisdiktion med det snaraste ökade sitt vaktmanskap till vederbörligt antal el1er åtta styc:ken. Med denna skrivelse skulle följa en vidimerad avskrift av § 1 i kap. XI.V i alcademiens lwnstitutiioner rörande akademiv1a kten. Den avsändes de11
20 april. Den 24 juni ingick svar från Kon'llJilgens hefallningshavande i Malmöhus län med

bes~ed

~e

om att magistl'laten i Lund

nom brev förständigats att till följd av almdemiens k1onstitutio:n;ers'

14 kap. 1 § hålla sig med sex vaktkarlar till hämmande av buller
och oväsende, »·d å dell:I!a wakt sedermera gemensamt med Aca d :s
1

om nätterna kiommer at patvoullera, som Bnefwet ... iorn.stänc1eligen
utwisar». Som slutkläm i . denna skriftliga admonition till lundama,gistraten förständigades denna att innan nästk01mnande september månads utgång ha kompletterat vakten vid risk av 50 dlr snl'ts
böter.
Redan vid ett tidigiare tillfälle, 1749, hade akademiens jw·isdiktion skriftlig.en påmint stadens magistrat iom samma förhållande.
Några år framåt följde stadens myndigheter givna stadganden men
sackade sedan efter, tills en ny pårnin11Je,l se kom från de misshel:'.1tnas sida.
Det var nästan ständigt några omligheter nattetid på stadens
gator. Studenternas upptåg var väl i allmänhet av 1en mera studentikost skämtsam natur, men stadens hantverksges.ä ller var däremot ett mera svårfjällat släkte. Dock kunde studenterna ibland
st1illa till ganska allvarliga kravaller, som 1763, vilka fö110rsakade
ivriga diskussioner bland akaderruiens fäder 1om hur man lämpligen
1

skulle avstyra dessa. Ibland utfäste man en belöning på 20 dlr smt
till den eller dem, som ville angiva :0frids.stiftarna. En natt i mars

1766 hade några hantverksg.esäller överfallit och sl,a git akademi-
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vakten, som fönorsakade ,e n lång rad av förhör och vittnesmål. Sådant

Vfö'

ingalunda ovcanligt.

Akademiens rektor var 1766 åter irriterad Ö·v er stads\naktens
slapphet och vid ett kionsistiori,e s:ammanträde den 16 okt. beslöt man
. att på rektors förslag låta ett brev avg;å till l·ovliga magistraten
»med begiäran, att man .g ienom Stadswacktens patvouUerimde wille
söka at hämma det buller och ioljud, ,<>om af Academiska wacktens
raporter förnimmas skola föröfwas om aftnar och nätter af handtwerksgesäller här i Stad·en, af hwilka äfwen Academi·e ns wackt
skall åtskilliga gånger blifwit angripen, då den 1efter sin skyl.aighet
sökt at sådant sjelfswå1d afstyra; hwilket Consistorium Aeademicum anser för så mycket angelägnare som studerande ungdomen
annars lätteligen kunde taga sig deraf anledning till at par revance
åter inlåta sig utj handel och un.der den Pretext bedrifwa hwarj.ehanda oordentligheter, hwarmed de hela detta året till Consisborii
Academici besynnerliga fägnad innehållet».
1773 i början på november hade magistraten bios akademiens
rektor skriftligen framställt en förfrågan, huruvida den »s1om Stadens wakt icke synes nog tillräcklig at bewaka the å Rådhuset
härstädes arresterade Pers1oner » ville kiommendera fyra av akademiens vaktkiarlar varje natt och två 1om dagen till att vara stadsvakten behjälplig med denna vakthållning eller om magistraten på
annat lämpligt sätt kan villfaras i sin önskan härvidlag. Sedan
denna skrivels'e upplästs i konsishoriet, beslöt man att inkalla
v;aktkarlarna för att höra deras inställning till detta spörsmål.
Ma.gistratens skrivelse föiiedrogs för ·d em ioch rekhor tillsporde
dem, vad de hade att andra,ga :iJnför detta fall. Vaktmästaren förde
vaktens talan och han undanbad sig hos kionsistoriet bestämt att
att .g e något biträde åt stad·ens vakt vid sådan v.a kthållning. Detta
så mycket mera som de på r.ådhu set härstädes nu förvarade fj1oebon
fångarna brukar mycket självsvåld 1o ch innan deras dom här utföll
överfallit dem med ovcett, »tå the uppå Gonsistorii beEallning öfwer
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bemälte fångar höl1o wakt». SkuUe de emel1ertid av klonsistoriet
bli beordrade till denna vakthållning, undanbad de sig allt anBvar,
»därest fångarna skulle ·e chapera, hw.ar till så mycket snarare kan
tillfälle gifwas, som Stadens Rådhus är med fönster 1omgifwet ioch
therföre ·ett så godt sum på .alla sidor ÖpP'et rum .och långt ifrån så
såkert förwar, som de till Aoademioen hörande fängelserum». Inför dessa underrättelser resolve11ade ktonsistoriet, att siom fång.ar.n.a
sitta i så osäkert för Viar, att de kunna fly när siom helst under
den tid de sitta där i väntan på sin dom, så finner kionsis bori.et
det icke lämpligt att göra det äskade biträdet, eftersom det

ici~e,

»under förbehåll af frikallande ifrå n alt answar p å en främmande
jurisdikti on», icke kan ha åsyftad verkan. Allt för stmrt ansvar
0

kiomme att åvila akademi.ens vaktkarlar, ifall fångarna skulle fly.
I sitt svar till magistraten skrev man : »S å ·e huruwäl Consis borict
i afseende på Magistratens med wakthållning Academie wakten
tillförene gj;orda biträde skulle önskat at hafw.a kunnat wälbemälta
Magistrat i dess åstundade biträde willfara, likwäl och s1om sådana omständigheter sig förete, s om ofwan anförda äro, nödga s
Consistoriet, fast iogiärna, för denna ,g ången afslå wäHofl: Magistratens begäran, skolan:des för öfrigt wäl andra tillfällc,n icke
uraktlåtas at i

mö.jlig.aste måtto med sin wakt giöra biträde,

hwarom skrifwelse till wälLofl: Magistraten kommer at afgå. »
Alltså ett .artigt men bestämt nekande svar på stadens anhållan om
bistånd.
Besvärligheter med akademivakten och dess utövande

dV

sjn

tjänst har g.ång efter annan liksom b.eträffande stadens vakt gjort
sig gällande. Efter divers•e försumligheter från dess sida fann sig
konsistoriet 1790 nödsakat att vid ett sa mmanträde i juli fatta
det beslutet, »att Academie wakten skulle hädan.e fter gå ut p å
gatorna och patrullera såväl s ommar som vinter, iorn. sorn.rnar·en
ifrån klockan 10 om aftonen till 5 om morgonen för att I1J0.ga efterse
»at hwad som kan förefalla ;och i synnerhet om någon Eldswåda
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skulle uppkomma · denna gifwa behörig warsel». I början på följande år var det åter besvär med vakten, i det dåvamnde rektorn
profesSior Hellrnan vid roonsistoriesammanträdet i

februari an-

mälde, att ett par vaktkarlar, Bengt Andersson 10ch Måns Kj-ellherg,
försummat att förleden lördagsnatt .gå sin v,e derbörliga rond i
gatorna på föreskrivna tider, varför rektor ,g ivit order om deras
uppkallande i konsistoriet för att ge dem en tillrättavisning. »I
anledning häraf blefwo nämde waktkarlar föreka11ade, då deras
felaktighet dem ialfwarlig,e n förehölls och de 1ofwade att hädanefter
sina skyldigheter bättre iakttaga.»
För att låta vaktkar1arna få ett exakt

bes~ed

om sina ålig-

ganden beslöt lmnsistoriet den 22 oktober 1791 på rektors förs1a.g,
»at det iaf Academiska Gonstitutionerna, som rör,e r Academie wagtens skyldigheter, skuUe försw1e nsk:as och tryckas samt ett Exemplar häraf hwar och en :af w.akten meddelas, på det inge:n må kum1a
förebära någon 1okunnighet om de hon1om åliggande pligter».
Som :akademien besatt jordegendomar även utanför staden
hände det, att dess v.aktkarlar å tjänstens vägnar även utan.för
stadens hank och stör hade att utöva sitt ämbete. Dessa förrättningar visade sig stundom kunna bli ganska besvärliga och dra en
del rättsliga efterspel med sig. Så t. ex. 1776. Det vra r natten mellan den 24 och 25 maj detta år det hände, att flackarpshorna med
stavra r och stänger satt sig till motvärn vid Höjebro mot

akade~

miens vaktkarlar. Orsaken till denna kalabalik var den, att vrak.ten
ifråga på given befallning från akademiens r,e ktor på Svarte Hj.erup
och »Commente Backen», som tillhörde :akade:Dl:ioo, uppsamlat kreatur, som där olovandes var insläppta och vallade, varvid några
vaktkarlar blev illa slagne och hanterade. Kionsisbodeprotokiollet
berättar vidare härom: »Att i anledning så wäl häraf

SJOm

ock

att Academiens Ängar, som 1oftast lida ohägnad af nästgränsan,d e
Byars kreatur, hwilka Disponenterne af Academieus Ängar i stöd
af IX: Cap. Byl: Bl: äga att i sådan !händels·e låta uptaga och af
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Ägarna igän lösa, Bref till Konungens Befallningsthiafwande i Malmö
skulle afgå med anhållan, at han wi11e beordra Kmno-Länsman•nen
i Torna ioch Bara härader at lämna Academiens utskickade promt
handräckning häruti.nnan, enär och så iofta biträde af Acad·emie.ns
Bud registreras till förekommande ·a f widar.e så djerfwa och tilltagsna försök af förbudsbrytarne; och at Kronolänsmäntnen må
blifwa anbefalte at låta Landshöfdingens ordr.es å Pr.edikst:iolar:ne
i sitt District för Allmogen

offente~n

kundgiöras.» Sedan följde

långa rätte,gång;ar med förhör vid tinget i Dalby, som tog mycket
av vaktkarlarnas tid i

anspråk och fönorsaka.de en hel del ut-

gifter för såväl dem som akademien.

BEKLÄDNAD OCH UTRUSTNING
I akademiens konstitutiioner av år 1666 förekiommer rörande
vakten inga upp.gifter om dess klädsel och utrus tning. Där talas
endast om sex beväpnade vaktkarlar. I konsistiorieprotokollen synes ej heller vara mycket att hämta av upplysningar i detta fall
förrän långt fram på 1700-talet, närmare bestämt 1760-talet. Till
k·onsistoriets sammanträde den 8 f.ebr. 1766 hade akademiens tolv
orillnarie vaktkarlar inlämnat en skriftlig ansökan om, »at

Oo:nsis~

torium Academicum wille förse dem med nya kläder, sedan .de
nyttjat sina nu hafwandes Surtout råckar i åtta åhrs tid». Frågan
remitterades till inspectores rerarii och räntmästarens utlåtan.de.
Detta inkom till konsistoriet i börj.an av mars och relateras i dess
protokoll från den 25 i denna m ånad, där det står att läsa: »A t
Kongl.

Academire wakt behöfwer nya kläder, därom är ingen

twifwel. Men som staten ingra tillägger, så är det et mål, SiOm endast och allenast ankommer p å Hans Höggr.efl. ExceUenoes Cancellarens eget ,goda n ådiga wälbehag, så at alt hwad här .afgöras
11
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kan, lä.i- wara anföl'!a ställning om deras nu waraiide. nödtorft.»
Sedan korisistioriet tagit del av denna ämbetsberättels1e, beslöt ma:n
att med det första låta en skrivelse avgå till akademikanslern, sorri
då var riksrådet greve Falkenber.g, »med för.e ställning af denn.a
Academiens waktkarlarnas angdäg;enihet och nödtiorft, hwarj-emte
nu, likasom uti

~ongl: .

Acad: ·Proje·cterad nya stat öfwersändes

till Hans Höggrefl: Excell: Illustr: Cancel1arium under den 6 Mar-

ti:i: förlidet år kmnmer att skee ödmiukaste underställning om åtta
bemälte waktkarla.rs ansökning i detfa mål borde hewiljas; hwnrtill om Hans Höggrefl: Ex:ce finner känligt at ' lämna sitt höga bifall, skall sedermera infol'!dras behörigt förslag på kåstnaden dur
till, s·o m sedan äfwen skall ll'ö.ghemälte Herres skärskådande ·oeh
godtfinnan<le underställas ».
Frågans behandling gick relativt snabbt, fast postgången var
långsam, omständliga ' diskussioner i konsistoriet tog sin tid •o ch
akademikanslern var ·e n strängt upptag,e n ämbetsman, som hade
många järn i el<l,e n. Hans svar på konsisuoriets skrivielse är 'daterad den 19 m:aj 1766 och innehålLer medgivand e till att anskaffa
1

ny beklädnad åt vakten. Dock begär kanslern att först få sig föreJa.gd kostnadsförsla.g på denna beklädnad, vilkens utredande k.on ·
sistoriet överlämnade åt inspectores rerarii och räntmästaren dtt
verkställa. I sitt utlåtande hiäröv.e r den 25 j uni samma år skriver
1

dessa: »Till följe Ampl: Cons:ae Aaademici anmodan hafwa wi lå·
tit infordra skräddaren mäster Petter Gräs förslag till Academie
Waktens med waktmästar.ens beklädning, hwilket wi härj·ämte
hafwa ·d en äran at aflenma underställandes wi för öfrigt Consistiorii bepröfwande, hwilketdera beklädningssättet till Hans Hö.ggrefwel :e Excellences

Illustri :mi Cancell :ii fastställande må af.gå.))

Sedan ·detta ämbetsmemori1;1l föDelagts konsistoriet, fattades föl;
jande resoluti!o:n:

» Före.gå•ende

Memorial med tillhör.an.de 2 :ne be-

klädnad sförslager, . som ungefärlig.en äro lika dyra, insändes utj
ödmiuk skrifwelse till Hans Hö.g gvefl: ExceHence lllustrissimum
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Cancell :m, och hemställes till Hö.gbemälte Herre , Excelle.nces nådiga wälbehag och giodtiinnande, om icke det förslaget, s om är
1

stält på Surtoutråcken framför det andria må antagas, emedan Surtout råckcn i många afseende är en nyttigare och beqwämligare
klädsel för wackten

ä;n

de till förene brukade kappråckar, i syi;i-

nerhet som kostmaden till bäggedera beklädningssätt blifwa ungefär lilca. » I sitt svar den 27 aug. på konsistioriets senaste skrivelse
i beklädnadsfrågan framhöll kanslern, att vakten och vaktmästarna böra bliva anständigt och väl klädda till lrnonprinsens utlovade ankiomst 1766. Han lämnade emellertid åt kionsistioriets eget
gottfinnande att avgöra, vilket av de gjorda förslagen, s-om bör
antagas som det bästa och tjänligaste. Dock ansåg kansl ern sur1

tlitrocken vara bättre än kappmcken, men den borde ha röda
uppslag liksom krage i stället för gula, som förut brukats. »Hwarjemte Hans HöggreH: Excellence täektes anmoda Oonsistiorium
Academicum till at alla förse sig med hö.ga hattar och lika strumpor, på det at de wid paraderingen för Hans Kungl. Höghet må
wara alla lika sny,gga och till alla delar lika klädda. »
, Konsistioriet följde kanslerns förslag :och uppdrog åt inspectiores ierarii och räntmästaren att .ofördröjligen verkställa beställning hos skräddaren Petter Gräs och n:oga tillse, att surtutriockarn.u
i anseende till form och färg på uppslaget och kragen blev lika för

vaktmästare och vaktkar1ar. I oktiober var det hela klart och då
inlämnade rän.t mästaren räkninigiar på arbetet för godkänaande från
handelsmannen Peter Dahl, där tyg1e t inköpts, gördelmakaren Nils
Hörlin och skräddaren Petter Gräs. Vaktbeklädnaden hade i det
hela gått till 691 <llr 11 öre smt och med 33 dlr 11 öre salnm.a mynt
överskridit den gjorda beräkningen.
I januari 1771 gjorde rektior magnificus en framställning hos
foonsistioriet, om det inte ansåge det vara både nödigt och billigt,
att den nytillsatte vaktmästar.en Anders Larsson, den gamle Nils
Hudvanders efterträdare, finge nya kläder och »sådana S1om han
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under tjänstgöring kunde bruka». Beklädnaden skulle bestå av
l'Ock, väst ioch by:ioor, vilka plagg tydligen iockså ingått i anskaffningen 1766. Hos någion köpman i sbaden skulle nu till bästa möj,liga köp anskaffas starkt blått kläde. Detta skulle sedan lämnas
till skräddaren »at inom näststundande Canolin-dag el: d: 28 dennes kläder :förfär.diga». 1772, ,e fter s1ex års br.uk:ningsti,d, var de 1766
anskaffade surtutrockarna utslitna. Inte att undra på, då de fått
vara med i ur och skur ioch säkert också fått utstå nappatag med
brå kiga ·e lement, som åtminstone ibland torde ha gjort revor och
hål i plag1gen.
1774 och ett par år framåt diskuterades denna heklädnadsfråga vidare. Den 8 januari förstnäminda å r hade konsisboriet tillskrivit akademiens kansler i denna angielägenhet och <lie n 29 i
samma månad hade denne

a~givit

svar på dess förfoågan. Häri hade

han »wäl yttuat sig war.a benägen till at samtycka, det nu academire waktmästaren Winqwist och dess efterträdare i w.aktmästare syssl1a n altid hädanefter äfwen s:om Cur.SJor.erne hw.art 3 :<lie
hafwa at undfå en ny Klädning; men som

~ostnaden

ar

till Klädes

upkiöpande för cursorerne, waktmästave 1och waktdr.ängarna icke
står upförd i 1770 å rs Stat till någion wiss SUmlma och Cionsistorium ej heller anfört, om denna kiostnad af de till extra utgifte1·
ans1agina 600 dlr smt eller några andra medel skulle kiomma at
utgiöras, så infordrar Hans ExceUenoe nu öfwer denna omständighet Consistorii utlåtelse». Från k!onsistoriet remii.tterades ärendet
till räntmästaren för utlåtande, som denne ung.efär en månad senare inläIIl!nade, vari han meddelade, »at beklädnin.gs Kostnaden så
för cursorerne s1om för waktmästarne ioc.h waktdrängarne wäl å
Räkningarne utföras under Extra 01,d. utgifter, men s1om de uti
Staten dertill anslagne 600 dlr smt å rligen till de:n:na utgift ej förslå, så tages dessa medel af den årliga besparing och öfwerskott,
so1n kan blifwa; hwarjembe Herr Räntmästaren uppgifwer Hanclelsmannen Sjöbecks io ch Skräddaren Hiolmgr.e ns Förslag till denna
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waktmästarens belädnings Kostnad, Slom Go:nsistorii bepröfwande
underställes ».
På basis av detta räntmästarens memor1al meddelade foonsistoriet kanslern det beskedet, att kiostnaden för denna beklädnad i
räkenskaperna uppfördes under 'e xtra utgifter. Men då den i staten
härför ansl,agna summan ej var tillräcklig för dessa behov, brukades härtill också tagas besparings- 1och ö.verskottsmedel, som tillkiommer bland rannrat gen1om spannmålsförv:a ndlin,gre n. »Emedlertid
och innan Hans Excellence Riks Rådet och Ac.ademire Cantzler·e n
sitt uttryckliga bifall till waktrnästarens

bekläd~g

hwart 3 :di·e

år ankommit bör med Kostnads Förslagets öfwerseende tills widai'.e anstå.» Den 29 mars 1774 ankiom brev från kanslern i detta
ämne med tillstånd att vart tredje år anskaffa nya kläder till vald·
mästare .och kurS1orer att betalas ur akadre miens vanliga besparingar
och övers!-Oott. Ros handelsmalll Sjöheck inköptes för 6 dlr smt alnen blått kläde samt tillbehör till dessa uniformer. I denna bestämmelse från 1774 inrycktes .alltså inte vaktkarlama.
I maj följande år inkom ansökan från desS1a 1om att få ny heklädnadsutrustning, nock, väst och by:ioor. Ärendet gick som van ligt på remiss till inspectores rerarii och räntmästaren. Beskedet
från dem meddelade, ratt ingiet bestämt är angivet rör.ande hur ofta
vaktl~arlarna

skall ha nya kläder utan beviljas för varj'e gång rav

kanslern. Nu önskade konsistiori·e t få ett 1-0ostnadsförslag på dessa
kläder, smn sedan kunde underställas kanslerns giodkänillan.de.

1776 i februari är beklädnadsfrå,g,a:n åter på tapeten, i det
att inspectores rerarii och räntmästar.e n, med vilken skrivelserna
från den 27 maj och 30 aug. förra året kiommuniserats, då avlä:mnadc sitt ämbetsmemorial, s om de utarbetat sedan den 26 okt. ·::>ch
dater.ot den 11 nov. Häri står bland annat att »ma111 funnit att hwa:rken här, i Landskrtona, Malmö el1er Ystad så mycket af den sort,
&om härtill wiore tjänlig, nu finnes; och at till sådan beklädninig
taga Kläde &om kiostar 5

a 5 tf2 D :r Smt alnen, torde giöra för
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Kongl. Academien Kostnaden för dry:g; hwarföre jag härjemte får
lämna skräddarens förslag på alntalet af Klädet jemte dertill hörande bel'edning och dess ·arbetslön t0ch i ödmjukhet hemställa till
Eder Magnificences och Amplissimi Consistiorii Academid bepröfwa n d c, om icke härmed kunde ännu hafwas anstånd till 3

a4

må-

naders födopp, då jag tror mig för någt0rlunda billigt kunna :f.&
tjenligi Kläde; och emellertid borde hos Hans ExceUenoe Illustrissimum Can cellarium underställan kunna skie, om

icl~e

någion wiss

tid kunde till waktens beklädning fastställas till mera r·e dighe·t för
framtiden ».
Konsistioriets res1olut1on med

anlednin. ~

av denna skrivelse löd

som följ·er: »Hvid detta Herr Academire Räntemästarens Memorial hafwa wi intet att påminna; utan oonformera oss jämwäl i
den de1en härmed, at som wäl för Academiens P.e deUer och \:\lacktmästare en wiss tid är wor<l:en utsat, .efter hwilke:n de till ny Beklädning är·o berättigade, men sådant. för Academiens wackt hittills icke skiedt, det wore nödigt, at Coosistorium jernte .e,get yttrande detta Hans Excel1ences lllu.strissimi Academire Canoellarii
höga godtfinnande i ödmjukhet understäHes ». Memorial·e t åtföljdes av en av skräddar.en Nils Dahlberg uppgjord nota på huru
mycket kläde, som skulle åtgå till tolv vaktmästares beklädnad.
Vid konsistioriesammanträdet den 10 febr. samma år föl'edrog.s ånyo
den av akademiv1a kten gjorda framställningen aingå1e nde beklädnad
i samband med räntmästarens ni•e morial. Härvid fattade man det

beslutet, att tillskriva kanslern i detta beklädnadsärende och tillstyrka en viss tidsintervall mellan varje gång wtkten skulle ha nya
kläder. HärigellJOm skulle man, om kanslern vil1e gå in på det, slippa
att vid varje påkommande så.d ant tillfälle behöva besvära honom
om tillstånd härtill. Man anhöll därför, att denna intervall förslag.svis skulle sättas till fem år. Vart femte år skulle vakten då erhålla
ny uniform bestående av nock, väst och byJQor. Till dess kanslerns
svar härå ingått, skulle med beklädnadsfrågan anstå.
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Till konsistoriesa'mmanträdet den 9 mårs 1776 hade karrslerns
utlåtande i ·frågan anlänt och upplästes, »hwarutinnan Hans ·Exc
cellence gifwer sitt bifall dertill at Academiens ordinarie w.acktkay1ar hädanefter hwart. femte år må undfå ny heklädning af råck,
wäst och byxior utan att sådant hwarje gång hos Hans Excellence
Academiens Cantzler behöfwer anmälas». Detta kanslersbr.ev kommunicerades med akademiens räkenskapskontor och räntmästaren
anmodades att omedelbart

giå

i författning om den •omskrivna

beklädnadsfråg1ans ordnande. Denne, som då hette Ne.nz·e lius, infordrade prov på blått och rött kläde, som uppvisades för 'konsistoriet för giodkännande. Och därmed var denna något kinkiga
· beklädnadsfråga tills vidare definitivt ordnad. Därefter möter man

i foonsistioriepDotofooUen med jämna mellanrum, att kionsistoriet låter
anskaffa g.ott kläde till v.aktkarlarnas nya kläder. Vid den 1780
ingående f.emårsperioden beställdes t. ·ex. nya v•aktkarlskläder av
blått kläde med röda »reverg.er ». Då det gällde hattar och sfoocfon
var dock ännu ingenting i statuterna fastställt, varför ma:n, som
1784, åter måste hesvära kansLern om d.ennes til,lstånd vid nyanskaffning.
När med 1792 års utg.ång v.aktfoarlarna var berättigade till en
ny omgång tjänstekläder, beslöt kionsistoriet vid sitt sammanträde
elen l8 juli att utbjuda lever.anserna av dessa på e.ntreprenadaukiion till den minst bjudande. Kungörelse härom skuUe uppläsas i
stadens kyrkor samt införas i Lunds . Tidning Nytt och Gammalt.
1 aut:,rusti samma år gjorde vaktmästare 1och pedeller en ödmjuk
erinran om huruvida inte en framställning skulle kun;na gör.as bios
kanslern om att få d·en d-e ssa pers1oner bestådde beklädnaden i så
måtto utökad, »att de hwart fjerde år kunde undfå en ny kappråck, »hwilken de hwid sin tjenstgöring wintiertid nödvändigt behöfwer».
I januari 1793 hade konsistioriet fått kanslerns medgiv.a nde at_t
iill akademiens ordinarie vaktkiarlar få anskafiia sex stycken foapp-
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l'Ockar, om vars förfärdigande räntmästaren fick ord.er att vidta.ga
nödig anstalt. Längre fram på vårsidan beslöt konsisti0riet att låta
sy ytterligare ett par kapprock.ar, »på det hela wagten m{1tl:c med
sådana wara försedde ». 1799 anhöll vaktkarlarna åter om nya
kapprockar, efterS!orn de nu brukade var »gamla och mest förslitna».
De ordinarie vaktkiarlarna Sv.e n Jönsson och Lars Hörberg
inlämnade i juni 1803 å egna och sina kamraters vägnar en ,skrivelse till konsistioriiet, vari de framhöll, att den dem 1800 efter förordningen tilldelade vanliga beklädnad.e n r.e dan nu, tnots den
sorgsfullaste vår.cl, befann sig i

om~

ett .sådant skid<, att den lmap-

past längre kunde brukas med någo n heder. Orsaken var det dåliga
klädet. De anhölLo .därför ra tt r.e dan vid år.e ts slut eller s.enast till
nästkommande Canoli dag erhål1a ny.a kläder och att materialet då
valdes med tanke p å att det skulle kunna hålla ut de stadgade
åren. Konsistioriet beviljade utan vidare denna ansökan o ch lämnade
räntmästaren i uppdrag att sö.r ja för denna nya beklädnad ·av
jacl<ia, väst och byXJOr och tills-e, att de blev utförda i »gott, varaktigt och försvarligt gI'IOvt kläde )) . v .ederbörligt foostnadsförslag
skulle infordras från ·en pålitlig skräddar-e och arbetet liksom de
närmast föregå.ende

.gångerna utbjudas p.å entrepr·e nadaukt1on.

Skräddaren, som åtiog sig arbetet, skulle mot borgen genast lyfta
två tr.e djedelar •a v arbetslönren. Det tycks ha varit h.ållb.arar:e material till denna utrustning, ty nu förmärks inga klag.o mål och den
nästa sbadgade beklädnaden foom först efter den fastställda tidsinterv:allen samtidigt som hatt 1och sko r. Pris,erna h ade stigit ga:ns,ka
avsevärt de senras,te åven och en ·o mgång kläder till en vaktmästare
betingade numera 45 rdr b :oo, ett par stövlar 6 och ett par skor
minst 2.
Beträffande skodomen, s om man alltid tills,,ett, att de blivit
sydda av det »varaktigas.t e .godset» och till det billigaste priset,
hade sådana tilldelats v;aktkarlarna, när de behövt dem. Frå n 1806
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hade utdelningen skett vartanruat .år men frå n 1812 blev det v:arj.e
[tr.

1821 talas om stövlar med gal10scher samt skor till vakten. Av

n ågon anledning hade ·d enna framställt :ett önskemål om att få
kontanta penningar till fotbeklädnad, vilket kon.sistioriet tycks ha
gått med ·och .åtmin.stione vissa tider praktiserat. Första g.ången sådana kontantmedel utdelades syns ha varit 1809.
För åren fram till 1852, då d·en akademiska jurisdiktionen
upphörde, var nu beklädnadsfråg1a n helt ordn,a d.

I augusti 1840

ha<lc ·ett par vaktkar1ar begärt nya tjänstekappor, men d å endast
fyra år förgått, sedan de fått sådana och den stadgade . tiden för
kappbyte va r fem år, fick de alltså vänta tills följande å r, 1841 .
Detta år inträffade det märkliga, att d·en beklädnad vakten senast
fått ut och s om nu skulle ha ersatts av en ny omgång efler fastställd tidsintervall, befanns vara s.å väl bibehå llen, att konsisborict
beslöt att icke anskaffa några nya kläder detta å r.
Akademivaktens beväpning var densamma s·om sLadsvaklens.

VAKTRUM
Vid ett konsistoriesamma nträde i januari 1738 meddelade alrndemiens r·ektor, att vakten beklagat sig över »det de ing,e nstädes
hafwa, där de kunna hafwa sitt tillhåll wid förefallande Buller och
Oroo samt uppehålla sig de timmar om nätterna, tå intet r.opas .ioch
tå sträng kiöld är; Proponerar fördenskull han s Magnificeng.e, om
ej ett sådant huus kunde byggas sumtu publica, där vVackten om
nätterna kunde sig wid tillfälle retirera, tå huu set kunde så inrättas, att Academire Sprutan där kunde tillika förvaras och jämbwähl en arrest Carnmare inrättas. » S edan akademien omsider kiommit i besittning av Laurentiuskapellet vid domkyrkan, inreddes
under åren 1764 och 1765 i övervåningen utom fäktsal och fäktmästarrum även arrestrum.
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I januari 1780 var denna akademiens vaktrumsfråga åter

(lk-

tuell. På rekfurs förslag hade kionsis.toriet beslutat, »att en Cammar·e skulle hyras åt academie

wiac~ten,

hwarest den om nätterna

kunde samlas». Hyran för den tilltänkta vaktlokalen var 20 dlr
smt eller 3 rdr 16 sk. spec. och skulle betalrui ur :a kademiens kassa
från den 28 jan. innevarande år till· samma datum dret nästföljankle.
Man behöll den endast ·e tt år, ty 1781 blev den Munckska gården
ledig, vilken låg på det nuvarande universitetets tomt, och dit
flyttade man då med akademi vakte!Il. När kanslern

i juli 1792

bes·ö kte Lund, hade b1and annat också frågan iom uppförandet av
en vaktb.od resionerats o ch man beslöt därvid, att kionsis.toriet skulle
inkiornma med ett betäiiroande ioch kiostnadsförslag i detta ärende.
Någon äldre byggnad lämplig för ändamålet fanns inte. Stallmästar·egården ha,d e inköpts till la sarett o·c h var alltså ej disponibel.
Ett nybygge var nu den ·en·d a utväg.en, vilket samtidigt kunde tjä:na
flera ändamål. Man tänkte sig materialhus och vaktbi@d i bottenvå ningen och naturaliekammare i den övre. Byggnaclsmaterialet
borde var.a sten •ooh lämpligast föreföll det att placera det pft den
munckska tomten näst intill den Botaniska trädgården. Ritningar
till byggnaden och kostnadsförslag skulle utarb.eLas och öve rsändas till akademiens kansler.
Någon nybyggnad för vakten tycks emellertid ej ha blivit av.
På våren 1813 vid ett sarrnnanträde mellan stadens och akademiens
jurisdiktioner kom från den förra ett .e rbjudande att till »oorps de
garde» eller vaktTum gemensamt för akademi- och s tadsvakterna
övertaga ett rum i stadens arr.esthus med villkor att akade:mie:n
skulle med staden halviera utgifterna för anskaffandet och und·erhtUlandet av nödiga britsar och ljusämnen i denna 1okal. Alrndemien acoeptet'ade förslagiet och så var
ordnad.

vaktrumsfr.~gan

tills vidare

17.t
VAKTKARLARNAS LöNEFöRHALLANDEN,
PENSIONER M. M.
Vaktkarlarnas lön var allt annat än g;od. Med sbor sparsamhet
kunde de leva fram ett torftigt liv p å denna och vid sin bortgång
lämnade de ·e fter sig en sörjande änka i fattiga omständigheter.
Ingen ömmade särskilt för deras bekymmersamma ställning. Först i
mars 1791 gjordes på förslag från rektor anhållan hos kanslern om
ett lönetillskott på 2 rdr 16 sk. för år till akademiens bolv vakt

karlai.· att utgå ur akademiiens kassa. Hela årslönen blev då 8 rdr
16 sk. spec. Skälet formuleras såhär : »Hälst deras tjenstgöring
igenom den nyare Brand-Inrättning en i någon mån blHwit förökt
och de dessutom för den lilla lön de hittills åtnjutit icke skiäligen
kunna åläggas bestridandet af de fl:era nödvändiga göromålen dem
åligga.»

.Pä de ordinarie vaktkarlarna i december 1805 sökte befrielse
från »den afgift till Stadens fattiga, hwartill de nu tweililleår blifwit
taxerade », för att dymedelst förbättra sitt ekonomiska läge, avslogs detta. De hade som skäl anfört sina ringa löner och dryga
lrnonoskattutskylder.
Någ.on ny förbättring i

de kontanta lönevillkioren inträdde

först 1812. Genom kuTiigl. maj :ts nådiga

b1~ev

av ·d en 23 s•e.pt. detta

å r foststäUdes en ökad dagspenning för akademiens ordinarie vaktkarlar. Från detta års början skulle de för sina dags verken i aka·
<lemiens trädgård i stället för tidigare 4 sk. b :·o nu erhålla 12 sk.
samma mynt. Det var en kraftig höjning och säkert mycket välkommen

i de fattiga vakbkarlshemm:en. Därefter hörs ingenting

av i den vägen förrän 1841, då den sista förbättringen i löneavscende inträdde, innan akademiens jurisdiktion 1852 upphörde.
Hade det varit svårt för vaktkarlarna att under sin tjänstetid
dra sig fram på sin lilla lön, blev det givetvis ån vi:irre, när de
av ålder ioch skröplighet inte längre kunde uppehålla sin syssla.
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Någon pensilon var inte fastställd för dem. När den gamle Hurfva:nder be.g ärde avsked ur tjänsten för sin höga ålders skull, slutar han ödmjukt bedjande sin skrivelse med »att han med något
skickligt understöd för sin

öf~ga

lifstid måtte förunnas». Man får

hoppas, ra tt rektors och l<ionsistoriemedlemrnarnas goda hjärta för··
mådde utVlerka .e tt litet gratial åt honom. Men han kunde inte
stödja sina önskemål på några föror.dningar härvidlag.

I oktober 1781 anmälde rektor vid ett konsistoriesammanträde,
att ett par av akademiens or.d inarie vaktkarLar hegärt avsked. En
på grund av att han brutit sin ena fot, en annan för »ålderdoms
bräcklighet och svag hälsa» . De anhölLo nu att få njuta »någon
påsyftad förmån». Något senare beviljades avsked åt ytterligare
ett par, av vilka den ·e ne tjänstgjort i tjugoett år. I oktober 1782
förelåg ansökningar från dessa om pension ur akademikassan ·o ch
befriels·e från kr.onioskatt samt bön om »huswarelse » i de akade.miska själahodarna (fattighuset). Spörsmålet överläilllllades till räntmästaren, S•Om i sitt ingivna ämhetsmemorial framhåller följande:
»Hwad betr'äffar kronoskatterna är det för ingen obekant, att de
fyra sökandens tillstånd är så utfattigt, att man med .godt samv·ete
en~igt

författningarna kan deruti.runan lämna dem befrielse.

Hwad angår de be.gärdta husrummen uti Siälabodarne har
Måns Appelgr.en redan dertill blifwit hulpen och Måns Pehrsson
Lundahl har fått Consisborii löfte, att wid första ledighet blifwa
dermed ihågk.omrnen. Den 3:dje Sökanden., Måns Jöns S1on, har hos
mig förklarat sin ansölming således, att han tills widar·e icke ber
om annat än att jemte frihet från skatterna få löfte att näst eftier
Måns PehrsS1on Lundal1l komma uti Siälebodarn:e, hwilket förmodelig·en kunde honom bewiljas, om Eder Magnificense och Consistorium Academicum så behagar.
Beträffande slutligen den af de 3 andra förenämnde wacktkarlarne begärdte pensionen ,a f Academiska Cassan äger Consistorium
Academicum icke i .allmänhet någon rättighet till dylika pensio-
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ners utdelande och det aldraminst, när pensuon.airernes antal skulle
ökas ända till och med fyra; en af Academiens för.afskedade wacktkarlar har allaredan högwederbörligt tillstånd till årlig pensions
erhållande och trenne ,a f de Sökande skulle kunna med det fog
föreslås till samma förmån nembl :n Måns Pehrsson Lundahl, Måns
Appelgren •och Pehr Öhrling såsom utfattige, och af hwilka den
sistnämrnde i 18 års tid w.arit Aoad·emie wacktkarl samt de twenne
förstnämnde ännu längre, ana med den trohet och waksamhet, som
wederborclt; hwartill kioll1illler, att Måns Lundahl och Måns Appelgren i anseende till deras högst torftiga nch bräckliga tillstånd
äro wärdige allas medlidande, äfwen under det samma, att de äm
uti Siälaboderne. Det underställes derföre Eder Magnifieens 1och
Consistiorii öfwerläggning, på hwilket bästa sätt dessa Sök ander
1

skulle kunna hielpas, antingen fö.rmedelst de förekommande mycket
bewekande orsaker Gonsistorium skulle kunna bewilj·a dem det
begär.dta understöd, utan att man behöfde beswära Hans HöggreH:e
Ecc. Illustrissimo Cansellaruo med någion under.ställning der>om eller det kunde synas nödigt, att hos hö.gbernälte Herre Gonsistorium
Academicum en gång för .alla ödmjukast anhålla

-0m

tillstånd till

att utdela sådana gratialer, hwilka icke finge öfwerstiga 8 RD :r

16 sk. Spec. årlig.en. Det är åtminstone wisst, att den:na årliga utgift icke skulle war.a Aoadem:iska Cassan till någon synnerlig gravation, ,och att derig.enorn fö.I'lorsakades någon upmuntran för Academiens wacktkarlar att längr.e tid uthärda med deras syssla, som
understund·o m kan wara nog så heswärlig. »
Med utgång från detta memorial beviljade k:onsistoriet ansökningarna om skattefrihet 10ch bostad i själabodarna och beslöt att
vad pensionerna angick hios kanslern anhålla om deras utbetalande
nu och för framtiden i dessa fall.
Kanslerns svar av den 31 dec. 1782 var inte av uppmuntrande
art för de sökande. Han kunde inte g.odkänna kionsistorii förslag
om 8 rdr spec. pension, »men på det likwäl Academiens vvacktkar-
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lar, sedan de för ålder och bräcklighet icke widare kunna uti
Academiens tj.e nst bibehållas och qwarblifwa, måge icke dess
mindre· hafwa att hugna sig af något understöd till deras uppehälle,
så pröfwar Hans Exc. för godt det nu till 2

h~gst

3 siådane a.fskie-

dad·e · wacktkarlar, hwilkas giorde nyttiga tjenst och torftiga wil-

kor förtjena det mesta ·afseendet få årligen tilld.elas ett Gratial af
·1 RD :r 32 sk. Specie för hwarthera, samt sådant i Räkenskaperna
bland··Extra ordinarie utgifter uptagas ».
I ett konsistorieprotokioll av den 24 febr. '1824 heter det, att
akademiens ordinari·e vaktkiarl Jöns Nilsson får begärt avsked -o ch
får behålla uniformskappan 1och stövlarna efter en tj.änstgöring på
tjugosju år och som han under denna tid »till Consistorii nöj.e Iullgj.ort·· sina skyldigheter som Academivaktkarl, beviljra des honom
iifwen rätt till åtnjutande af den Pension,, som i Sta"ten är anslagen
åt gamla afskedade och arbetsoförmögria vaktkarlar».
Vid ett konsistioriesammanträde den 1 nov. 1786 häv·d ade pl"Ofessor Abr. Stobaeus, att så snart en .ordinarie akademivaktkarl
tog avsked från sin syss1a, skulle han också taga avskied från den
akademiska jurisdiktionen, »s1om annars skuUe komma . att ökas
med en sto'r del onyttiga ledamöter ».
När

av~n,gne

vaktkaden Hans Malmherg i december 1800

ansökte om ett av de för vaktkarlarna avsedda gratialen, fick han
besked om att bli ihågkommen, så snart något blev ledigt. Men när
en annan i jmmari 1840 anhåller om understöd för sig :och sin
hustru till huslega och niiera annat, fick han konsis>toriets avslag.
Vid avgången ur v.aktkarlssysslan var det vanligt, att man anhöll om att få behålla den under sista tiden . brukade kappnocken,
ibland io ckså stövlarna, vilket i allmänhet beviljades, om d-e n sökande varit i tjänst länge nog. När Sv.e n Jönssion i juli 1811 inlämnade en sådan ansökan, skriv·e r han: »att som för andra afskedade v.aktkarlar varit öfligt». Ett fall med avslag relateras i
ett konsistorieprotokioll av den 30 sept. 1826; där man läser, att
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ord. vaktkarlen Per Olss on ansöker om avsked, som bifölls, med
tillåtelse att »så wida han tj,e nt Academien i 2 år få behålla sin
af Academien erhållna beklädnad, utom kappr:ocken, som lemnas;
men tillåtelse för . honom att qvarstå på Academiens mantalsläng,d,
fann Academien icke skäl att bifalla». Professor Ahlriian ansåg
emellertid, att han också skulle avstå från beklädnaden; om han
inte tjänat akademien i fulla tre år.
Ibland hände det, att en vaktmästare- eller vaktkarlsänka ansökte ro m nådeårslrjälp för sig och sina barn. Så gjorde 1771 änkan
J ro hanna Ulriksd,otter

Hurfv, ande~,

som också bevilj,a des ett nådår,

fast hon var känd för fylleri och -oskickligt leverne, men medlen
lämnades i händerna på hennes förmyndare, stolmakaren_ Oliof
Löfgren; 'för ätt de skullelwil1!IIla till sin avsedda användni:ng. Hurfvanders efterträdare tillfrågades också . av kionsistoriet, hur h;oin
ställde sig ·till änkan Hurfvianders ansök,a n. Han framhöll härvid
bland annat, att maken lämnat -e fter sig ans:enlig egendom och att
han själv mycket väl genast hehö-v de tillträda den lön, som är
anslagen till sysslan. Vid konsistoriets sammanträde den 12 nov. _
1803 . fick vaktkarlsänkan Bengta Olsdotter :de n nåde.Il att få uppbära och »tillg:odo njuta : så väl detta som sistlidne qvartal åf hei1"nes afl: mans ord: vaktkarlslön för innevarande år- till lindring- i
hennes torftiga. villkior och utväg för k11onoskattens be talan1<]e »:.

- VAKTKARLARNAS UPPGIFTER UTOM NATTVAKTEN OCH DAGSVERKEN
Vaktkarlarnas u,ppgifter utom de fastställda nattvaktifrna 'Och
dagsverkena i Botaniska trädgården och plantagen kunde vara av
flerahanda slag. Så fuarnstäUde vid ett-konsistoriesainrnanträ:de :den

16 jan. 1773 r.ektor den frågra n·, »huruvida Academi-e vacktkarlarna
böra utan arfwode hålla wackt för den, Siom i · civil arrest kan
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blifwa inmanat». Juris profess1orn Colling fick i uppdrag att utreda detta spörsmål. Han kom till det r·esultatet, att i sådan arrest skuUe den inrnanande erlägga alla utgifter och akademiens
kassa ej härvid graveras. Vid kriminell arr.est war det vaktkar1arnas skyldighet att hålla vakt, »hwarför·e the njuta Lön och häUer
för en slik wackthållning i€ke böra wänta betalning af Academiens
Cassa».
Från den 14 okt. 177 4 till in på följande år hade vaktkarlarna
blivit ålagda att hålla beviakmng ö.ver prof.ess1or St:0breus lösa och
fasta egendom. I början av det nya året hade de framställt en anhållan om att »·d em för den förflutna tiden .e j allenast något wisst
01n

dygnet för deras möda måtte bestås utan ock deras kiosit nad,

som de på ljus måst anvärnda, them ärsättas». Kionsis:toriet ansåg
det betänkligt att låta akiaderniens kassa betala sådan vakthållning
och hänvisade de sökande till akademiens utsöknings.ämbete, »s;orn
lärer tillse huruwida dess•a nå@ot arfw1ode therföre antingen af
debitores ·eller creditiores eg<endorn framdeles l1a gligen bewiljas
kan».
En majdag omkring 1800 hade det varit stiormiga upptr,ä den
vid sp.ickare Sv.e n Otterströms .g ård med utslagna fönsterrullor och
annan skadegövelse. Akademien hade därför sörjt för extra vakt
där, för vilken extra tjänstgöring av vaktkiarlarna rektor hade föreslagit ett särskilt arvode. Hädanefter skulle

s~dan

extra vakt ut-

föras av akademiens ·e xtra vaktkarlar mot ett arvode av 8 sk. b:co.
1785 hade vaktkiarlama i fyrtiotvå dygn hållit vakt över ·en
för stöld anklagad piga, »hwarigenorn the skiolat försummat att
med arbete skaffa sig någon förtjenst till deras underhåll » och an·höUo fördenskull nu, att »Consistorium Academicum för thetta
beswär wille tilldela dem någon ersättning». De nio vaktkarlar,
som 1813 hållit vakt över studenten Ullströrn från Uppsala fick
16 sk. b :co om dagen, den då vanliga dagsv·e rkslönen,
Av annat tillfälligt slag var sådant arbete som »hafda Beswär
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och uppassning till wärckstäUande af nödiga anstalter», då illuminationen den 23 n1ov. 1778 anställdes på observatioriet med anledning av Hans Kungl. Höghet kronprinsens födelsedag. En annan
gång hade sex styck.en fått bära in huggen sten från Lundagård i
ak.ademiens källare, dock mot särskild ersättning. 1826 horuorerades
ett par vaktkarlar för biträde vid en Lantmäteriförrättning i Tornalyckan. Av ganska skiftan:de art har deras uppdrag utom vakthållningen varit. Ibland har de skurat golv, ibland sågat v.ed.
Av de extra vaktkarlarna eUer ·de så kallade försVJarskarlarna
var de flesta bosatta på landet. En förtieckning över dessa från den
29 juli 1783 upptar platser som St. Harrie, Svalöv, Strö, Reving1e ,
Nevishög o. s. v. Enligt kungl. br·ev av den 12 april 1746 skulle de
erlägga skatt vid den akademiska juris diktionen. Rörande deras
hemvist och antagande finns ett den 6 mars 1788 av priofeSSJor A. J.
Retzius upprättat memorial av följande innehåll:
»För det närvarande äro alleniast :fyra Extra waktkarLar skrifna
på Academiska mantals Lång.den neml:n Mattis Mårtensson, Jöns
Pehrsson, Pehr P·e hrss1on och Lars J ,ohansson, af dessa bo de tre
på landet och den 4:de här uti staden.
Rätteligen bör wäl ingen som till Extra waktkarl är antagen
eller kommer att antagas bo uoom Stadens gebiet, men till dess
man kunnat :få antalet fullt, torde det kunna tålas, att en och annan, som man Wiore säker om fullgiör sina skyldigheter, må niuta
denna frihet.
Mattis Mårtensson 1oc'h Jöns Pehrs.son har j:ag än icke fått tala
wid, så att jag icke wet huruwida de äro sinnade under denna titul qwarblifwa, men Pehr Pe hrsson och Lars Johranss.on åstund1a
begge att som Extra waktkar1ar stå qwar. Begg.e äro ock i den
ålder och vig;eur, at de dertill ärio tj.enlige. En ung och rask dren,g,
S ven Andersson benämd, har ock anmält sig att såsom Extra waktkarl blifwa intagen och jag twifLar icke, att ju flera efter hand ia:amäla sig, så fort det kan hinna blifwa bekant, att de få åtniuta de
12
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af Hans Excellence lllustrissimo Canoellariio uti Brefwet af d'e n

12 · Februarii innewarande år förunta förmåner.
Till min rättelse får jag uthedj,a mig af Eder Magnuficenoe och
ConsistJorium Academicum gunstig för.e skrift, huru med deras antagande bör förhållas, kanhända det icke wore olämpligt, om de
som till Extra waktkarlar åstunda antagas anmäla sig hios Prrefectus Horti, som då har att tillse, om de till det dem åliggande arbete
äro tjenlige 1och icke så åldrig,e, att de när ordinarie waktkarlars,
vacancer .e xisterar, efter s,a nnolikhet blifwa för .g amla, äfwen underrätta sig om deras frägd, at de icke äI'lo sådane personer, som i
otid förlupit sin tjenst med mera och härom till Recbor och Consistorium aflemna sin berättelse; finner Recbor och Gonsis:t orium
då ingenting, som hindrar antagandet, så lärer en sådan karl för
Rector och Gonsistorium böra presentJeras och undfå till sin säkerhet ut:drag ur Protokollet ,e Her och en anta,gningssedel af Historire
Naturalis Pl'1ofesS1oren, på hwilken Aoademiens Rector

teckn~r

Gon-

sistorii Academici appvobation, hwilken sedel, sedan den af Academiens Cammererare är antecknad i Academiens mantals Längd,
äfwen påskrifwes att den är annoteI'lad. Dock på det att sådan,t
Protokolls utdrag eller antagningssedel ioke af någon på landet elLer
till landet flyttande, förutwarande Extra waktkarl må kunna missbrukas och han sedan han uphördt att fullgiöra de en Extra waktkarl åliggande skyldigheter, dymedelst må kunna wid skattskrifningar derm:e d bedI'laga., hiemställes om icke den mening uti Pl'lobokollsutdraget eller antagningssedeln bör inflyta, att för en utom
staden boende den icke länder till frihet för pers1onelle skatter,
utan för det år, den af Historire Naturalis Pl'lofossoren är påskrifwen, hwilken påskrift bör skie hwart år wid den tiden de fullgiordt sina dagswerken.
Jag är wäl okunnig om de på Landet boende Extra waktkarlar
hittills fått någon antagnings Sedel dler PI'IOtoColls utd:rag, som
tjent dem till Bewis wid skattskrifningar på Landet; men som jiag
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förmodar, att sådant skedt och .det kunde wara möjligt, att de som
rätteligen nu mera äl"o under Kungl. Academiens förswar, nyttia
dem att d.ermed undandraga sig K!'lonans skatter, hemställes wördsammeligen, om icke Eder Ma,gnificence och Consistorium Academicum finner nödigt wara, att årligen gifwa Konungens Bef:allningshafwande i Länet tillkänna, hwilka af de på Landet boende
ä1'0, som niuta Kongl. Academiens förswar. »

1852 upphörde indelningen i tvenne jurisdiktioner. Staden bog
efter detta helt hand om rättsväsendet och därmed var den akademiska jurisdiktionens &aga all.

ÅTGÄRDER VID FARSOTER

l

VAKTFöRORDNINGAR MOT PESTEN 1,712 ..

D

å man behandlar Vlakthållningen i Lund genom tiderna bör
man ej försumma att även taga med ett avsnitt, där man

behandlar stadens och akademiens försiktighetsåtgärder, när farsoter hotade staden 1och dess invåna11e. Då trädde e n funktion i
verksamhiet, som närmast kan jämföras med vår hälsiovwdspolis.
Sådana omiständigheter inträffade 1712 ioch halvtannat århundrade
.senwe, på 1850-talet. I bå·da fallen gällde det att vidtaga skyddsåtgär.der mot pestsjukdomens hemska spöke. För en mJodern tid
kan måhända dessa .åt_g ärder i f1.ero. :liall förefalla tafatta och ibland
kanske r.ent av löjliga, men säkert torde VW'la, att man brukade alla
då tillgängliga medel i såid.ana full. Man måste se händ1e ls·er och
förhålland.en und·e r sin

e~en

tids synvinlrel.

Redan i augusti 1710 hade pesten börj1a:t härjta i Stockholm,
där den till fram i februari 1711 hade krävt inemot 20.000 dödsoffer. I slutet av år 1710 . bröt -den frå n B1ekinge in i n;o.rdösfoa
Skåne och spr-e d sig i Villands härad. På vå11en 1711 hade den
nått landskapets nordvästra delar. Följande .å r uppträdde den i
Malmö, Ystad och Lund. I Malmö dukade 1omkrin.g 1.200 pers1oner
under för den hemska sjukdomen och i Ystad nära ett halvt

tu~

sental. I slutet av augusti n å·dde pes ten Lund. R1edan Långt tidigare
-

i slutet av år 1710 -

hade man emellertid här vidtagit nödiga

försiktighetsåtgärder för att möta fanan. Akiadem.ien hade givit
order till aUa sina underlydande, att de dagligen skul1e 1o mhesör:ja
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en Thoggrann rengöring såväl i sma gårdar och hus s;orn på sma
gatutomter och bortföra all or·enlighet. En daglig inspektion sörjde
för kontriollen över att detta v;erkligen b1ev gjort och stränga stra.Ef
ålades den försumlig1e. Stadens jurisdiktion utfärdade Wmande bestämmelser. Men det gällde inte bara att hindra farsoten att få
fäste i staden. Man måste ocks å vara beredd på att kunna vårda
de sjuka och ordna begravrrin,g:sp1atser åt de döda, om det skulle
bli så olyckligt, att pesten skulle ki0mma att härja i staden. Det
Yar den tiden ont om fältskärer eUer

läl~ave

här och ännu större

var bristen på penninga r till inköp av medicin. Viss1erlig1en sökte
man genom insamling skaffa ihop e.n summa för ändamålet, men
endast få ha.de något att ge.
I mars 1711 uppmanades stadens borge.r skap å.nyio. att no.g.a
eiterLeva förordningarna angående pesten. I synnerhet förmanades
de till »gudsfruktan och flitigt rök·a nde i sina hus» samt att avliva ·alLa svin, som :f.a:nns inom stadens hägnad. Vid stadsportarna
utsattes vakter för att hindra insläpp av alla, som inte ku:nde förete
pass, vilka vis·a de, att innehavaren kom från •e n piestfri ort. Fyra
dagars fä11igelse dvabba:d·e utan för:skoni11ig den vaktkarl, siorn härvidlag inte hade noggrann uppsikt.
Alltmera närmade sig pestf.amn. Den 23 aug. 1711 utstakades
begravning:sp1atser utanför Vl8.11arina, där man s.foul1e jorda pestens
offer, 1om den hemska sjukdomen skuUe så allvarligt komma att
hemsöka staden. Fyra. pesthu.s skulle iordningställa.s och därtill
föreslogs ett hus vid Norretull, Truls Olssons hus vid Klostret vid
Västertull, Knut »SkräiddaI'ies » hus bakom hospitalet ner.e vid
Södertull sa,mt sekreteml'\e Kråkas hus. Ä v1en sjukv;årdare, likhära11e och: v·akter utsågos. Några dag1a r senare b:eslöt magistr,aten att
enligt order uppmura en rökstuga. Derurua skulle uppför.as på tio,rget
och till byggnadsmateriial anvis ades d en på rådhustomten liggande
söndriga stellJen, som fonns kvar 1e fter det för någ!o.n tid sedan avbrända r.å1dhuset.
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Den ovdinarie vakthållni:ngen var 'e j sällan utsatt för klander
och borgarna blev n1u allvarsamt åla,g da att »i dessa svåra tider ej
skicka · annat än dugligt och förståndigt manskap till vakten och
inga pojkar eUer flickor», som tydligen intrräf:liade i vanliga fall.
Man skulle vara mycket nog:a med att inga ·obehöriga sluppo in i
sfaden och över venhållning:en skulle hål1as nog:a uppsikt, ·e n uppmaning som mer än väl behövdes men i vanligia tider så giott som
helt försummades.
P.estfamn gav i oktober upphiov till nya åtg.ä rder. Röks,tJUgan
på torget hade ännu inte blivit . uppförd, varför man lämniade i
uppdrag åt rådman Lev·el'!eintz att ,omedelbart draga försorg häriom
och för densamma inköpa vad S1om kunde behövas. Som material
för själva rökningen anväinde man b11an:d. annat enris,

~ork'

och

svav·el. En person vid namn Knipling tillsattes som upp1as.s1are vid
denna ugn. Äv.en vid Norrep;ort skulle en liknande rökbe>d uppföras.
En .a nnan rådman, Ove Persson, fick sig å1agt att sörja för denna.
Sjukvårdare och likbärare skulle magistraten i samband med akademiska konsistoriet utse. Och iom vissa

pestkyP~gårdar

skulle

man rådgöra med stadens prästerskap. De tidiga11e nämnda tilltänkta begravningsp1atserna utanför stadens hank och stör tycks
ej ha blivit iordningstäUda.
Så förgick en tid med relativt lugn. Far:an och 0110.n för den
annalkande fars,oten syns ha dämpats någiot. Men fuam på SIOm'Inaren 1712 börjar ·det åter g.e 'hotande ut. I juni härjade pesten svårt
i Stora Harrie 10ch den 14 i .d enna månad var stadens fäder åter
församlade för att överlägga om vilka anstalter man må.ste vidtaga.
Viktigast var givetvis, att man nogsamt gav akt på att inga personer från pestsmittade orter släpp.tes genom stadens portar. När
någon blev sjuk, sattes genast vakt vid hu.set, där den

~j1uke

var

inhyst, och hölls kvar, tills det blivit utr.ebt, huruvida det var pesten dler någon mindr.e farlig

sjul~dom,

som grasierade. Dog någon

under denna tid, skulle den omedelbart begravas och någiot ,g ravöl
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fick man på inga vil&or fira den död·es hädanfärd med. Virl tullbommarna, där hittills stått två vakter, p1ace.rades nu ytterligare
en och bommarna försågos med låsiar. l:n,ga släpptes in, siom visade
pass från pestsmittad ort ioch någr.a :från Ystad, som kommit hit,
utvisades geniast från staden. De av stadens invånare, som hyste
n ågra :främmande personer, vilkas pass ej var påskrivna av vakten,
var hemfallna till 40 markers hö.t er. I dessa svåra tider visade
stadens fäder inget förharmande.
En av ·d e sista dagama i au,gusti do.g helt hastigt en kviinnsperson och man misstänkte starkt, att hon dött i <lien fruktade farsoten. Genast beordrade magistraten de fyra kvin:nior, siom skulle
tjänstgöra som sjukvakter, att träda i funktion likstom likbäriar.e
och dödgrävar.e för ·eventuella pestoffer. Läkare var inte så enkelt
att skaffa. De två, s-om bodde i staden, Jr0han Somrner ioch Christian Brunckman, hade man ·e j riktigt

för~oende

för, varför man

ville försäkra sig om ytterligare ·e tt par. Till slut lyckades man
få en fältskär Magnus ScharI :från Östg.ö ta reg!eme.nte samt en vid

namn Ov.e Leop:old d. y., »som slrul1e förstå konsten och visiat
vackra pPof därpå ».
Medik.arnenter till de fattige uttogs foån stadens apotek. Me n
när man en av de första dag•a rna i nov.e mher 1712 återkom för
att hämta mera sådana, ville apotekaPe K:ehfor ·ej lämn:a ut någN,
innan han blivit gottgj1ord för vad han redan l·evererat. Ma,gistratie:n
försäkrade emellertid, att staden skulle ansvara för vad, som utlämnades till de sjulrn i detta svåra nödläge.
Allt umgänge på .g atorna människor ·e mellan v·a r redan förbjudet liksom allt onödigt närmande mellan männisfoor överhuvud
taget. Den 3 sept. 1712 utfärdade stadens fäder ytterligare en förordning dikterad av försiktighe tsskäl. Den bestämde, att på alla
dörrar till de »suspecte » husie n skulle ritas stora vita foor.s till
varning för alla ra tt närma sig detta hus.
Det var .ej lätt att få bietj1ä ning till de sjukas vård och de
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dödas begravning, när några av de ·d ärtill redan förovdnade drabbades av sjukdomen och dog. Inom vissa samhälls- och yrkesgrupper
var man visserligen mån om att hjälpa sina medbröder i sjukdomen och vid dödsfall med begravning,e.n. Så tillkännagav t. ex. sfoo·mafoar.eskråiet den 10 aug. 1712, att de ville bortbäva sina döda
ämbetsbröder, så länge någion mästare dler g1e säll levde kv.ar.
Detta bevilj·ades också av magistraten, 1om de ufaedda sj:ukvaktarna
och likbärarna IlJogsamt följde utfävdade föriordnin.g1ar.
De året förut bestämda be,gravningsplats.erna utanför stadens
vallar tycks aldrig ha tagits i bruk. De pestdöda jovdades på dtirtill utsedde kyrkiogårdar inom stadens gränser, där numera ingen
kyrka fanns och som lågo mera avsides. Dessa var S:t Måns'

_i

västra de1en av staden och Fru Mag1e kyrkiog,ål'ld belägen mellan

St. och L:a Magle Kyrk!o.gatior i stadens östra del. Det visade sig
emel1ertid, att vägen till den förra vissa ti·der genom sumpighet
var fullständigt ofarbar, varför magistraten tillät, att man använde
norra delen av domkyrkiogården intill afoademimuren vid Lundagård, där det var .g od plats och in.gen allfarväg dnog förbi.
Den dödes anhöriga skuUe själva sörj1a för att den döde blev
lagd i sin kista och denna satt utanför dörren till det besmittade
huset. Här skulle likbärarna avhämta den, s•e dan de därtill fått
order av den magistratsperson, s1om hade pestväs•e ndet 1omhand.
Fanns ingen i huset, som ku:nde sörja för att lifoet kiom i si:n kista
och denna blev utsatt som fönor·dnat Viar, skulle detta .ordnas av
härtill utsedda biträden.
De av magistraten utsedda likbär.a rna bl·ev snart nQg utsatta
för en viss sidovördnad från allmänhetens sida, märkligt n1og i
dessa fai:\ofyllda tider. M.an gav dem förk1enande v•e dermälen Stom
»lej·eknektar» •och liknande, vilket gj1or.de, att ingen vil1e behålla
eller åtaga sig dellilla syssla. Staden beställde då ·e n likvagn för
transport 1a v de ·d öda till grav.en. Men en kusk till denna var lika
svårt att få. Det lyckades dock till sist genom löfte om skattefrihet
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för ·ett par år framåt. Med deilllla viagn skulle så följ,a ,e tt par man,
Siom skulle vam behjälpliga med tmnspiorten och begravningen,.
Att uppbringa sådana b1and vanligt hyggligt folk visade sig vara
minst lika besvärligt. De ville, förkLarade de, helhie skjutas än
åtaga sig

n~ot

sådant. Magistr,a ten grep då till den utväg;en .att

för detta ändamål taga lösdrivare och sådana, siom ej fyllt sina
skatteplikter. Äv,e n dessa blev 1e rnel1ertid besvärliga ·a tt hålla reda
på och kunde till sist ej klaras på annat sätt än att man lät sätta
vakt över dem. Dessa begravningshjälpnedor inkvarterades i eLt
hus, som ställdes tmder hevakning. När dödgrävarna skuUe ut på
sina förrättning1a r, åtföljdes de av vakten, som sålunda ständigt
hade dem under ög;onen. För övrigt uppr,e pades ideUge:n för stadens
invånare de givna föroPdningarJll3. m;ot pestens bekämpande och
stränga böter drabbade ·de försumliga, t. ex. ända till 50 dlr kmt
för den, som ej rapportwade .e tt inträffat sjukdomsfall.
Då pesten väl trängt inom stadens vallar, smö.g sig det hemsim
spöket från hus till hus. Härtill

~om

brist på livsmedel ioch bränsle.

Till det s.e nal'e bekymrade läget tycks en i slutet av oktober 1712
hitfoommend,e rad militärstyrka på tjrug;oen man ur Östgöta regemente i viss mån ha bidragit. Den foom hit för att bistå med vakthållningen, ·då stadens eget vaktmanskap gienom sjukdomen decimerats. Stadens borgare klagade 1e mel1ertid hos guvernören i Malmö
över att ·d et hitkomrnenderade manskapet i sin energiska vakthållning även hindrade bönderna foå:n att hitforsla livsmedel och
bränsle. Denna vaktstyrka låg kvar i Lund Långt in i januari följande år till invånarnas stora förtret.
Under de tre månader -

s,e ptember- november 1712 -

som

pesten härjade i Lund, krävde den 136 dödsoffer •e nligt ·e:n bevarad
lista över de i sjukdomen 1a vlidna.
I februari 1713 ansågs pestfaran 'helt v1a ra undanröj.cl och <lå
verkställdes den sista storstädningen 1efter fär.510.ten. Fältskären
Scharf fick då order att med två medhjälpare låta röka 1och tv.ätta
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husen, uppbränna sänghalmen och över huvud förietaga allt det,
som nu kunde krävas för att fördriva smittan.

PESTFARAN 1850
Halvtannat århundmde efter de ovan relaterade pesthärjning- arna i Lund närmade sig åter den hemska farsoten vårt land. Inför .d en annalkande :l\aran lät man öve11allt i hela landet utfärda
skyddsföl'lordningar ioch restriktiva bestämmelser. För LUlllds vidkommande kungjorde stadens ioch akademiens jurisdiktioner den
12 aug. 1850, att omo.gen eller skämd frukt inte fick saluföras.
Lik&0m för:ra g.ånge.n inskärptes nödv.ändig'heten av noggrann renhållning och stadens invånare »förs:t,ändigades 1a tt vid vite .a f 1 R:dr
23 sk. B:co hafva gator, serdeles r.ännsfonar, hv.aran;nain dag rensopade samt att sorgfälligt Låta biortföm gödsel ioch annan orenlighet
på gårdar och tomter». Säkert dröjde man inte mecl att y erkstäUa
de påbjudna _åtgärderna, sedan man i sista spalten av Skå:nska
Corriespond.e nten för den 10 au,g. på kvällien läst följ:anid e se'Ilsattonella P. S.: »Efter underrättelse från Malmö har därstäd·es i
går åter en _per&0n insjuknat 10-ch dött, efter rm\n.ga teck·en att döma
av Asiatisk Cholera; till ;och med den svartblå färgen och kramp
instäl~de

sig. Vi få således göra oss beredda på det värsta.·»

$tadens sundhetsnämn:d utfärdade den 21 aug. ett reglemente
för bevakningen mot f!cirsioten. Bestämmels·e rna däri k!om :att beröra praktiskt taget he1a staden Lunds befolkning, åtIIl!i:nsto1ne av
mankön. Den första pamgrafon i detta bevakningsreglemente var
~Y:

följande lycielse:
r,Stadens husägare, horgarie, näringsidkare, ämbets- 1och tjånsbe-

J?l·~n ~illförbindas

att_den

~ör

samhällets skyddande mot kio1erafar-

soten nödig befunna vakt:hållning. personligen 'Cl1er i händelse af
laga förfall

:g~Ill()m

sådant 1omhudJ siom af Sundhetsnäm1ndens vid
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vaktombyte närvarande Ledamöter godkännes, bestrida; skolanide
vid stadens Södra infart 32 prersollle[' varj.e dygn, af hvilka 8 ombytas hvar 6 :te timima, denna bev:akllling utföra.
Till bevakningspersr0nal·e ns betjäning böra alltid tvän:ne vaktkarlar vara uppbudade.»
Det var från Malmöhållet som den hemska farau nlirmast hotade. Där hade ·d en gripit r0mkrin,g

s~g

i r0110väckande hög grad.

Till att börja med instäl1des all diligre nstrafik mellan de båda städ~rna~ Vidare inrättades omedelhart två vaktstugr0r, en vi.cl Söder-

och en vicl Norrtull. Utanför den sistnämnda apterades ·e n g.å rd till
p11ovis10.riskt gästgiveri till de resandes b:ekvämlighret, SIOm förpassades genom staden. Trettio alnar utanför Södertull avstängdes
vägen med re n bom, där vakti>ersrolllal p10.s terade och mottog de vägfarande. Här släpptes re ndast de igrenom, som med intyg :från hemsocknens pastor kUilJde bevisa, att de de tio senaste d~garna vistats
på smittfri ort. Kunde sådant ej fö11etes, fördes den resande under
vakteskort gelllom staden till Norrtull och avläIUillades till tjänstepersonalen där för vidar:e be:liordmn. V1a rje halvtimme fö11etogs sådan transport under eskort.
Envar som inpasserade skulle i likhet med vad siom sker i
militära förleder anted.mas i en sär.skild '1aktbok, som mesrtadels
fördes av posteringrens chef. Här ra ntecknades de :ankommandes
namn, yrke, hemvist och

tjänstes~ällning,

tiden för ut- och inpras-

serandet, om vre derbörligt friskhety:g medfördes .e ller ej o. s. v. För
kont~ollens skull fördes en sådan j1oumal vid båda tullarnia. :Un be-

varad sådan »vaktbok» .omfattande tiden 27 aug. till 28 okt. 1850
-

nu i krimi:n alpollsens arkiv -

visar, hur omsorgsfullt de för-

des. Här finner man också namnen på vra ktchefen och

medlemmm:~na

i posteringen, tiderna för v:akt1ombybena, ev entuella visitationer av
1

Sundhetsnämndens Ledamöter ie Uer utskickade avdelade poster för
bevakning av stadsgränsen m. m.
Pestfall inrapporterades från skilda håll i Skåne ro.ch man bör-
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Bild 48. Professor Joh. Gustaf Ek,
f. 1808, d. 1862, chef för pestvakten 1850.

jade förstå, att det var v;erkli,g fura å färde och alla försiktighetismått av nöden. I Lund började anmärknin.g ar framställas mot det
utfärdade vaktr.e g1ementet med dess kuriösa bestämmelser om 1att
passeringsfoontroll endast skul1e iakttagas viid infart:.svägarna i söder och norr. Då ryckte den kände Latinarien p11of.essor J,ohan GustaI
Ek in och tycks ha tagit i ordentligt med hår.dhanidskarn.a, bild 48.
Inom Loppet av en vecka utfärdadre s ett nytt reglemente med
betydligt strängar.e förhållningsregler.
Vakt skulle enligt detta hållas vid alla fyra tullarna, i söder
vid tullhuset, på väster hos smeden Lindgre n, i Il!Orr hios bryggare
Rosenqvist och på öster hos arbetskar1en Anders Jönsson. Likaledes infördes ·också ·e n betydligt n10.g;grarunal'!e .organisre rad vaktihållning. En vaktchef valdes av sockenstämman till att ha överinseendet över det hela. Under si,g hade han fyra stationschefer, so1n
bland sin personal utsåg en vaktförmJan. Dennes speciella ålig;gan.d1e
var att föra journalen, granska och utfäl'lda passersedlar och öv;erhuvud svara för stationens skötsel 10ch personalens v:aktgånrg.

---

--

'
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Bild 49. Utdrag'ur pestvaktens dagbok 1850.
Texten lyder:
Patrulleringen vid östra och västra sidorna om vägen hafva blifvit skiftesvis verkställda
af Pastorerna Morin och Åkerman samt studerandena Quchterlony och Lundgren.
d. 29 Aug. kl. 4-10 e. m.
Vaktpersonalen utgjordes af
Conrector Witt, vaktförman.
Magister Blomstraad.
Handlanden C. Isberg.
Studeranden Fischerström (som uteblef.)
Studeranden Flodman.
Kopparslagare Jönsson.
Arbetskarlen Jeppa Jönsson.
Målarelärlingen Jeppson, som ankommit hit i eft. m. kl. 2 i ändamål att besöka snickaremästare Malmström, men icke medförde sundhetsbevis från Trelleborg, derifrån han uppgifver sig hafva kommit, afgick härifrån åter kl. half fem, för att anskaffa bevis på tiden,
då han första gången utgick från Trelleborg, på det man må utröna genom detsamma,
huruvida han ·under tiden kan hafva besökt Malmö.
Kl. 5 inpasserade åboen Jöns Persson från Tottarp, medförande Sundhetsbetyg från
Ordföranden i Tottarps sockens sunhetsnämnd.
Kl. 6 afgick arbetskarlen Jöns Hansson mot Klågerup, efter erhållet betyg om tiden
för afgången .
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Bild 50. Fortsättning av utdraget från föregående sida.

Statione!.1 besöktes kl. 6 af Vaktchefen. Med anledning af från V ester gjord förfrågan ,
upprepas föreskriften om idelig patrullering. Sedan nu ett par personer blifvit i Quarantaine intagne, blir nödigt att Stations-Cheferna postera handräckningskarlen något i
Öster om Quarantaines-huset med tillsägelse att icke inlåta sig i samtal utan på afstånd med Vakterskan och allsicke med dem, som ligga i quarantaine.
Joh. Gust. Ek

13
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I det nya reglementet var också infört bestämmelser om bötesstraff för ev,e'ntuella för:seelser. Så kostade det t. ·ex. v.e derbörandc 20 rdr b :oo att med våld tränga in i staden. Smög sig någ;on
in på bivägar eller

~ångstig.ar

eller över huvud taget påträffades

i staden utan legitimation viar han hemfaUen till böter på 6 rdr 32
sk'. Samma bötessumma utdömdes för husågar:e eHer hyresväl'd,
som hyste sådana personer. För den på vakt kiommenderade personalen gällde följande paragraf:
»Bevakningsskyldig, som icke senast 15 minuter efter utsatt
k:Lockslag är vid stationen tillstädes, böte 1 Rdr 16 Sk. B :oo; den
som, ehuru budad, helt 1och hållet utebliver, böte 3 Rdr 16 Sk. B :co.
Bot sa.mma vare för öfver.gifviande :af vaktst:ationen före aflösningstiden samt för olydnad mot vaktchef, stati•onsche.f eller vaktförman.»
Böterna skulle enligt r:eg1ementet förddias lika mellan .allmänne åklagaren och stadens sjukvårdS1anstalter.
Klockan 4 på morgionen den 27 aug. 1850 trädde den första
v·aldpersonalen 'i funktion. Den bestie>d av studeranden Nordeman
som vaktförman, som under sig ha.de mur·a re Ohlg'.11en, skräddar:e N.
Brocl<, Pebir Olss on och arbetskarl.en Göran Larsson. Klockan 9
på förmiddagen visiterades stationen av vaktch:efien, som detacl11erade murare Ohlg;ren att patrullera på

Väs~erv.all

till ha:lvvä.gs mot

Klosterkyrkan och skräddaren Bnock1 på Södervall till halvväg&
mot Mårtenstull. Då man fortsätter att studefä den gamla val<tj·ournalen, läser man namnen på ·d e olika '"aktförmäninlen !Och det
i pass fungerande vaktmJanskapet, ordinari·e ·e ller ställiöveträdare.
Den 28 aug. har pvo.fessor Ek i j1ournalen nedskrivit följ1an<le
anteckning:
»Till iakttagande och såsom förtydligande av § 3 i reglementet varder härmed föreskrivet, att utom anteckningen i Journalen, när resande från Malmö anlände!'., passesedel bör lä.Inna.S1,
som upptager den resandes ruamn o.c h tiden, när hlan passerar; samt
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Bild 51. Den av ·silversmeden Peter Wigren i Malmö utförda kaffeservisen, bestående
av kanna, brödkorg och gräddskål med underfat, vilken som subskriberad gåva överlämnades till prof. Joh. Gustaf Ek av invånarna i Lund som tack för hans arbete med
pestvakten 1850.

att beled,sagand.e t icke bör verkställas •a f handräckning,skarlen uba!n
af tvenne af den öfriga Vlaktper.son.a1e.n, d1er åtrninsb.o.ne en bätiTe
person jämte en handräckningskarl. P.assernedeln bä:l'!es och ,a f.
lämnas .af e.s oorten. »
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Längre fram i journalen har priofes.s orn gjort en ianinan alll'teck' '
,, : :, ; ·1
ning:
:·
1 ,;
»Med anledning .af från Vester ,g jord förfrågan upp11epias före-

skriften om idelig partuJiering. -

Sedan nu ett par perS1oner bhl-

vit i Quarantaine intagne, blir nödigt att Statirons Chef.erna postera
handräcknings.karlen något i öster om Quarantainehus.et med tillsägelse att icke inlåta sig i samtal, utan på afstånd med Vaktcrskan •o ch alls icke med dem som ligga i quar.antaine.»
Även stadens prästerskap deltog i denna v;akttjänst och på
j·o urnalens sista sida för den 30 .s.ept. fin.ner man dåvar.ain.de pro.sten
\Vilhelm F1ensburgs prydliga piktur. Den lderikale vaktchef.en var
tydligen inte så fasligt noga med specifioeringen av de passerande,
ty han har antecknat i klump vid slutet av vaktperioden.
Naturligtvis förefoom det fall, när resande sökte kringgå det
:utfärdade reglementet och på 1olaga vägar taga sig in i staden. I
samma j·ournal är under datum den 8 'Okt. klockan 2.15 em. följande anmärkning, som rör .e tt sådant full, :nedskrivre n:
»En vagn med 2:ne personer på, kommande från Mal:mö-väg;c.n,
vefoo af nära invid tullen åt vägen till K1o.ster. Då anledning v·a r att
tro, att de möjligen kommo från Malmö och ämna S1mryga. sig in
antingen vid Vester dl.er Norrtu:ll, afgick r"3:pport hänom till nämnde vaktstationer. Enligt s•e dnar.e uppgift hade de sill till lass och
foommo verkligen från Malmö.»
En hel del v.aktskyldiga personer i staden hade uraktlåtit
att stälLa sig vaktreglementets fölleskrifter till eftJerrättelsre. I samtida tidningsnotiser läser man, att pl'lofossr0r Ek låtit meddela, att
»då

e~emp1et

af några tl'!edskrande bland vakthållningspersonal.en

<dels väckt billig förtrytelse hos de rättänkand:e, dels blifvit .a f
andra åberopade såS!Om skäl iatt undandraga sig vidare vaktgöring»,
viUe han StOm svar p.å de många förfrågningar, S10m gj1orts i detta
ärende, upplysa 1 »att de tl'ledsfoande hittills huvudsakligen utgjort&
af soldaten Fralkman, drängen Mäns Olsst0n, förre

~or,nv,äktaren

Ola
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Nilsson, arbetskarlen Ola Perssion, soldaten Paritzer och bryggaren
0. Lindberg.» Beträffande den siste anmärkes det, ,a tt hian v1a r
»en förmögen krögare, som, om han än varit för lat att gå på
vakt själf, åtminstone icke saknat tillfälle ia tt lå ta leja för sig ».
Säkerligen ,e tt beskt piller att svälja för den gode krögaren på
Finkclborg.
Denna gång lyckades Lund bevara sig för det hemska pestspöket och man läser i Skånska Correspondenten härom bland
annat:
»Våra ringa bemödanden hafva hittills med den Högstes bistånd afvärjt denna landspiågia frå n Lund, och vi hoppas, att ingen
af dess invånare vid åtankiru:i härpå kallnar i sitt berömvärda strävande för egiet och .andras bästa. Skulle genom Försynens skickelse
Lund denna gång bev,a ra'?. från den öfverhängande farah, så läm:...-mr
detta samhälles strävande ·e tt lju.ft minne hos dess invåoa.r.e ioch
blir ett vackert föredöme för andra orter.»
Som bevis på sanihällets tacksamhet mot pl'lofos sor Ek .för
hans nitiska och ihärdiga arbete för vakttjänstens effektivitet under den hotande farsoten överlämnades till honom ·e n genom . subskription åstadkJOmmen gåva ·bestående av ·en kaif.eservi; av· äkta
silv•er, som alltjämt förvaras i släktens ägo, bild 51. Märkligt nog
anförtroddes uppdraget att tillv,e rka denna icke åt en lundensisk
silversmed utan åt Peter \ i\ ligren

. J~ .
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EFTERSKRIFT
Till Föreningen Det g amla Lund och dess ro rdförandre Antikvarien Ragnar Bl omqvist ber jag
1

~ tt

få rikta ·e tt varmt tack för vän-

ligt tillmötesgående med .att intaga denna Lunds Poliskårs jubileumsskrift i För·eningens publikatiionsserie. Föreningen har härigenom ekonomiskt väsentligt underlättat utgivandet av .d etta
arbete.
Lund i juni 1950.

Bertil Ahenman,
Polismästare.

1874 fick det svenska polisväs endet sin förs ta fa sta o rganisation, som 1949 kunde :fira s itt 75-årsjubileum. Det har blivit vanligt att celebr.era dessa högtider med e n festskrift o ch sådana h ar
också utgivits, bland .annat av Malmö Poliskiår, förfatLn.d a v Ri.

.

chard Hanse:n. Undertecknad har fått i uppdrag att utarbeta en
sådan över Lunds ordnin,gsmakt genom tiderna, vilket arbete härmed framlä,gges. För detta uppdrag tackar jag Polismästare Bertil
Akerman.
Materialet till den his tioriska delen rörande stadens vakt har
inte flutit alltför rikligt. Ett och annat av viktiga förordningar har
tyvärr förk.ommit under tidernas Lopp, sådant som skulle bidragit
till att giva en fylligare bild iav vissa förhållanden. Det har d ärför gällt .att omsorgsfullt utnyttja de gamla akter s om bevara ts
för .att få ·e n så lwntinuerlig framställning som möjligt. Beträf-
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fande Akademiens vakt har konsistoriieprobokollen givit gott besked därom ända fram tills denna vakt 1852 upphörde.
Angående förhiållandena efter 1874 intill närvarande tid föreligger samtliga utfärdade fö11ordningar i tryck och dessutom har
rörande nuvaranide förhållanden Polismästwe Bertil Akerman och
Kriminalkonstapel Henry Elgström varit mig till stor hjälp, för
vilken jag bringar dem mitt vördsam:i.na tack. Ett varmt tack är
jag

ocks~

skyldig f . Kriminalöverkonstapeln Axd Fmsman, siam

givit mig goda upplysningar om stadens gamla häkte i V.årfrugatan. Den ~ framstående lundakännarie n KonS'erv.ator Hans Edandsson är en källa, som ingen lu[}ldaforskar.e går förbi , när det gäller
petalj·e r om stadens förhållanden i gån.gn:a tjder. För vad han givit
mig i detta sammanhang tackar jag hoillom hj;ärtligt. Dessa, mina
goda sufflörer har också ifråga om

illustrat~onsmaterial·et

varit mig

till stor hjälp .. Mitt tack: .g iår vidare till Fil. d :r Ingemar Ingers för
up~gift·~·~ ur . L~ndsmålsarkivet 1ocll Kanslisten Gunnar Svensso n,

som varit mig behjälplig beträffande maberial ur Rådhusarkiv·e t.
Redaktör Tuss-e Sjögr.e n har ur sitt rika klipparkiv bistått mig
med v;ärdefulla uppgifter om pesten i Lund 1850, för villm jag
tacl~ar

hlolllom. Sist me,n därför inte minst riktar jag min tacksam-

het till Skriftställaren Janne Agri, den trägne och förfarne arkivmia nnen, Sl(}m .ge'Dlomgått de äldre käl1orna rörande sbade.ns vakt
och även på annat sätt varit mig till stJort gagn.
Sist .går mitt tack till Skånska Centraltryclrnriets o.ffici:n, där
jag närmast hait :att göra med Tryckeriche:lien Wilh. G. Ekströ1n,
vars :fackkunskap varit mig ett gott stöd under arbebets

framställ~

ning i tryck, och till Köhlers Kliche Anstalt i Malmö, som nedlagt
ett oms1cirgsfullt arbete på bildmateriafot.

r·

Lund i juni 1950.

William Karlson.
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