Fortifikationshuset
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iRs RrKsDAc mrogs en ny falsvalsofdning, som bl. a. medftjrde er
klaftig upprultdng
av siidra Sveriges f6rsvar. Intreset loncentr€fade, frerDst till
Lmdskrona och Kristiffirad,
son slr e byggas ur till omredets starkare f:isrdngar.
tu 1719 faststjilde, den plan ftjr Kristianstads nya festningsbyggna4 som avseg att
f6rvandla den da feirahrade och fi,rfallna ren2irsansfastningm riil en madem ,,piace
d':toes" eller depetjstiing. Denna plm btev viserliger aldrig heli fijF€rkligad,
och sedan fiistningsverlen iiil sriisia delen f6Nunnit vid 1800-talet! m;tt i sambdd
med eistiinge$
nedl;iggande, eterutar nu etrdast delar av utaneerken. MeD den
bygpadsverksdnhet, som inleddes senom det namnda dksdagsbslutet, och som
kom att stracka sig ijver me. :in 60 er, omfattade ockse andra arberen. Nu titllorn
nya stadsportd, ritade av Ca Harieman och lee EriL Rehn, La'emcr och andE
byggnader upp{ijder fijr gamisonens behol och nu fick det ganla ryghuset genom
pebyggnad av ea aadra vining i storr lett sitt nu'arade
ubeendeMed undaltag av de ,;iDnda stadspodarna rirades desa byggnadsvert av forri{i}a_
tioners egen pe6onal, of{icerare eller "koduktijrer',,
som tjlt stor det hade fetr siD
arLiteltutbildning i Carl Ha m:c
skola. Deras vertsanlu
begr:irrades emellertid
ej till enbad mjlidira uppgi{ter. I dira ansluining t t fisrningsbyggei riukon en del
plivata byggen med sradigt stijd. Lilsom faler var i LandstroDa urtovadB nintig€r
genom ett kungligt b€slut tu 1752 talk och sren til de tomt?igare, som fdrbaad sig
att uppfi;ra gedigla och prydlisa stenhrs. Rirningar tjll dersa uddrdes fr:imst av
iorrifilationens
pelsonal. Fiir Kistianstads det r€sulterade ocke denna form av
statlig subveniior i eft flenal aybyggen. Tyvan, Zi! flda av desa tru f6tl!.unna, d:ir_
jblmd det stiinta och smtidigr viirdefullaste provet pi
ddna speci€la dkirettur i
Krisriansrad, dimligeo det s.l. WachtmejsteFka huset vid Stor"a Torg (dtr nu
apoteket Svanen :ir in4nt)- Der var el: av tortifikatio$bdgades
egna medle,Inne.
som 1771 uppfdrde d(na gerd, devarande tdjtnanten Magnus Nor$e4 L?iDd flan
l7r2 e$ rclo1udor" d;ir han gjorde en iDra6, som renderade honom laprensfu Da.kt och adelskap med larlj]er EhEnpatm, Bland bevaEde blg$ader av saeea
lategofi kar n:irua
hlset V. Sto€atan 40, byggl i b,6rjan av 1760-ialet av postdirektij.en C. L- Wide och seda! :ist av seEela] Cdde4 vidae pastorsiiEbetets
fartighetj uppford c:a 1770 av forrTi-ka;:o""t "*ijretr Noach Nol8rer, brc! ril ola-
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nemnde Magnus Norg"en-Ehrenpald,
3amr s6aiJa h:itflen av gatuhusct V. Stor
Saian 3 (nu F ilsuiogsam6ns) och norra halften av gatuhuset V. Storgatan 11.
Sistnamnda byggud tilkom ar 1758, da garden:igdes av s.ads di%rande borgmzistde, Carl Schult6n.
Med hiiisyn till f:istningsa.betenas omfatrning befanns der se smeningom ndvandiat att anslaffa s:inkilda bostelshus :,r fortifitationsbefabzvama
savel i Landskrona som i Kristianstad. I d$sa ;nrymdes ockse Iokaler f{tr eryedition mh lasa
samt tkontor. Har i Kd,tianstad f611valet pa borgm:israreSchult6s ovanniimnda
r6tth€t,
och den 3 oktober 1764 upp*trades ert kdpeavtzl meUu holom och
Riksens stinders upphandlingsdeputarion, som hade au beluta i hith6rande frigor.
SchuIt6n hade etr sluld till Krisskollegium !a 3.000 daler i form av etr ftinloft iill
inr;ttande av salpeterlador,vilket han erhillir 1752. Kijpeskilingen f6r Lstigheren
fa'Gtilldes till 15.600 dald sjlverq,nt, nen deo egentlig" 6rerleteken skule fi;6t
ske senare och t. v. upplSts endasr cn del av huset ir fonifikationen. Den 26 januari
1768 trefiades ny ijverenslommelsemed Schulr6+ va*id delne avstod I bekaama
boningsrum j:tntc uthus och bekvitmligheter. Sjtlv skulle han endast behala 4 .m,
tills kdpeskiflingen slutbeialts.
Ar 1964 ib det alrrA j:imnt 200 er sedan Sarden nr li i kwteret Hovrenen lndts
rill forti{ikationen. Anda sedan clesshar fatigheren anvants l<ir milit?ira uppgrfter,
fr:imt som "fortifikatjonshus", d€t daJnn- vmnder girden :i. mesr kind och som
den fortfarande med a ran ber. Men fij.e n:imnda ridsperiod ligger e
150 e!, so!1 ga. tilbaka till tiden fdr stadeft grundl;ggning mh som innefattar
v;ixlaode 6deo uder enst & neae.
Ialtigheten V. Storgatan 1l bestlr egenrligenav &e tomter, sorn vid 1710 3n
tomtlumrering fick nr 52 ch 53. Redan lran biirjan tyck de lE varir fdrcnade
under sanma egare, "/,nn! schinder" lstinntue: SaFaftl. Denne, sorn iidigaie var

med
borgde j Va, flvttade tydljgen ijver till den !)a staden pa Aliit i samba
grundl?iggningen 1614 och lade sig daNid tilj med d€sla bada lomter' Den norra av
PA den s6dra tycks
dem I:[t han bebygga ned en relatil't blygsam konvirlesgird
"bolh6'!,
medan tomten i iivrigl
ha.I endast ha uppfiirr en mjndre tiabtggnad, ett
torde ha andnts fiir iippna kar och ardra anhggningar under bar hnrunel {i;t garveriri;relsen. Frin Jens stimare egen tid sakm enellertid baqked orn beblggelsen - uppgifterna ovan stijder sig pA vad mar vet tran senare lid Om Jens skitnare
sj:ilv fnB inte heUer udijrligare uppgifte.. IIan avled tydligen gaBka snart -- 1619
"/ohanne Sahl.
eiler 1620. Sist i@da :ret omtalas haro a.Ia,
Jennstc h;nder", som
ar
itvertog gerden men 1623 mastc pantsiitta den. Tva er senare en ny iigare anteclnanltgen "Mau;t.
D'eues schonagef'. Ilan llck detta er mot
nad fiir desm4
"Hus
dreus fischer" i Herki% som med aU saaopant i gerder t5na 120 daler av
"Johanne StencHlls daatter",
lihet var hans fa.. Mauritz Drewes var da gift med
bitrdig fren Ma$dala. Det er m6jtgt att hon va ideni;s! med Jeru skinnares ovann:imda anka @h att hon gilt om sig med Mauntz Dtewes, som tag;t det lemnda
Bnet hd Haro Dleus f6. att ldsa der tidigde Eiirmda irteclningen. De Johanne
Stenctik-dotter ko.t d:iretrer avied, krarde och fick hennes bror i Mansdala sitt
aw efre! heme av Mauirz Drewes.
Christian IV var naturligt nog angelagen att hais nya stad pi All<in skullc bL val
bebyggd och an detta slulle ske snarasf m6jligt. Men ?imu flera !r efter gnutdl?iggningen stod lgaDga tomter obebyggda inom stadsomedet. Ftjr att rada bot h:i.Pa
"1ensmardet", Otto Ma6vin, sl<ulle lita v:idera
befalde kungea i januari 1621 att
jo.d och fylhing pa smdiga obebyggda tomter, eh de innehavare h?irav, som inte
inom !r och dag bebygt dee, skulle ga miste om dem mot eB:ittning enligt den
selunda fitretagna verd€lingen. Vid detta tillf:il]e er jnie Jeru skiDrBr€s 36dra tomt
upptagen, vilket tyder Fe att den inte stod helt obebyggd. Kungen fann sig emeliertid fitiadaten att uppEpa sin aktion, och ; .ove$tler 1629 Ut han sh {ogde
ande setr bebyggt si.a
ins*ilrma en del bor8are, som :hnu inte pn t fredsti
romter. Nu h;ivdes uttr/ckligen att valje lomi skule vara ordentligt bebyggd med
hu! uhned gatan. Dm gangen befam sis Mauitz Dr€1{es bland de iDliimd4 och
han fit LIaEde sig dii*id beredd att med det snaaste och senat till somEaren
1630 hta bebygga tomtcn i tuaga. Detta sitt ltjftc infrirade har oclla pa €tt set! som
lugen. Det blev ingen enLlare byggnad i tr:i ele! koNvirke
titr ha tillfEdscdit
utan ett pr:i.ktigt hB av sten, t. o. m. i tve vSningar, viltet 'ar en ovadg llx i den
tidetr Kristialrstad- Vero sor svmde fijr lPPfiirmdet av byggradeD ;ir icke kiint,
oid Madsen, som efter David Nyborys
men nan vill g;iina aissa pa mmastden
diid fulbordade kFkobygget och som bl a. tven upPfitrde ho6pitalshuset i auvaEnde
kvartcret Ileltig Geist (jaBJii tugang 5 av dema arsskiift). Detta aa oclsa en
av sten, i myclet d\.etenst;jmm"nde med Mauritz skonakar€s
tvaeenin$byggcd
hus. F. ij. vu Olof Madlen deEnes .;imaste grade i sijdd selon ?iga-reav den
senare med nr 50 bereclnade tomt€E.
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dve! ingangd till sitt nya stenius Ht Mauitz DFwes i.alEa etr kalkgtensplatta
annu bevaiad pe sin plats - qa.!s text {ra.nger av Hh etergiiEa bild. Att inslaiftetr pe ta aq :ir al'{attad pi t}$ka htu man ddigare velat tyda $, att Ma@;12 Drewes skulle varit en inflyttad tysk. Atlt tyder mellertid pa att han var biirdig tuan
Hirliiv och ekta sktning. Ttska spr:ket talad€s och i va{e fall fdFtods av de flesta
pi tyska,
bolga€, och i samtida bouppte.kni.gd
linner man ofta uppt2gia titler
mest religiii litteratur. M:ister Maudtz hade t. ex. vid sin dijd ett Par ttska postilior
och en bol med titeln "von lieblichen todt".
IDslriptionen ger cs bl. a. naFnet pa Mauritz Ilrewas andra h!!Eu, Bodil
Nielsdatte.. Gn hems hiirkomst iir t. v. inter kant, vi vet enddi att hon lilsom
BaLen avled ar 1676. Paret efterl2irnnade de fyra dijttEr. Av en Pr@ess er 1631
f@gar
atr M?kter Maude da hade emistone tve ges?iler och en gards&ang.
Den ene g€s?ilen, LauiE Nielss6nn, hade suimt sir m;istde {dr ztt denne arcledat
honom. Den andre gesiillar och gardsdrangen vittnade, att detta stett 16r att
"LaudE schmt eti: dbeit", d. v. s. gjort ett underhaltigt albete. I 6rigt miiter man
inte o{ta MauiE Dr€wes' nmn i smtida handlingar. Har bekHdde ald.ig negot
:imbete inom stadens straelse, nen vid v;sa t fallsn abliiades lan fitr speciela upP
drag, t. ex. vid syner. A adra sidan tycks han ha urdgeft tuist€! och brek, lom
annars sa manga av ha$ sarDtida ofta va' ;nbtandade i. Tillsalr1']las med sin faliilj
levde han Lydligen ett lugat och stilta liv i retativt goda oDsdindigheter. Urder
denna oroliga och ekonomislt vaBkliga tid lakade mangB av stadero borgare i nn
misiir el]er maste elm;Btorc skuusatta sig i hdg gnd. Maurilz D€wes gicl v;il inte
men vid hans dtjd 1676 va! :idru bada tomterna
heller fri lrm sedana beklmer,
gravaiionsfria.
D?iremot hade han lllde. aEns IopP
m€d sina bygglade! helt
med
avh;int s;s de jordonraden utanLor sr-d.n, 'om fren bijrjan h6n s'''.''.a
jrke
tomiema. I liliet Ded andE borgare hade hu vid sida.a @ sitt egendiga
i sin gArd. Ar 1665 hade ha endast lva en
Hrivit
.iordbnlt och bzfr hudju
"Scholestredet"
fj:ildedels jordfjardnds i N,jsby @h Ni.rsaby samt noE om skolr! vid
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{nuyarande Tearergaim) en halv gardsplas. son var obebyggd och anviirIde till
kabage. Sjstnamnda eret pantrattes dessa sista jordomriden f6! 100 daler till {adnatrn€n Jochum Lyttkens, som senare helt dvertog dem.
FrEn sitt pfiktiga stenlus vid Kirkegade, son V. StorgataEs norra del di ka ades,
ku.de m:iste! Mauiu bevittna mSnga n:irlliga hiindelser i staderx historia. Han sig
nog ofta LDng Christiar sj:ilv pi besijl i sin slad, d:ir han bru.kade giirta borym:bttre Oluf Svendsn ; gerden pe norddsha h<trnet av radhurkvzrteret (nu rndhusets
tjlbyggnad). Han upplevde hur l<risr;aistad hotad€s av lriget 1&4 fth 1645 och
pe veren sist*imda aret bta utsatt fijr en k:tmbar bloctad av GBtaf Eoms trupFr.
S!. blev staden svenst och mottog en oa$dag 1658 sin oye hene och LoruEg,
Carl X GutaJ. Den ftiEta sveBla tiden medf6rde Eenga svtuigheter av olita slag
och annu cn sene brdi kiaet ut. Allt namare kom det Kristiarstad och sa med eG
var det aiver ds invinare. Molgonen den 15 auglsti 1676 storbades f:ismingsver
ken av dacla tmpFr, som efter att ha b€segrat deD lveruka gani,oncn utsat@
staden fi;r vald och plundring. DeMa ftuLtmv?irda
upplevelse blev tydligen fttr
mycket fitr det Sldriga par€t Drewes. Strd de.efter avied m:kter Mauritz @h haN
hustru fa;ljde honon en Lltapp ndad senare- Trots de exceptioDeua fiirha andena
iicli de en hedenam be$awing. I bouppteckningen fiirs upptagna utgiftema liir
Bodii Drewes' jodfiistning, som ange, vaE identjsla med Ldstnaderna fdr ma!eB
be$avning. Bl. a. betald€r 5 dalcr iill pr:isid, 3 dald til skolm:istaren, {6r att han
sj6ng liftet til ponen, 24 s]illing at dm som sjdng iiver graven, 2 daler til kloctar€n
och 8 skiltins dn bas d-r:nogar, 2 skilljns et dem som bar bar€n, 4 skniins et do
soln ringde i *lockonu, 16 sli irg 5i dem som "hugge op s?afven", 3 daler till
sniclaren fijr kirlan och I skiling till hac gesi;ll, 4 skilling til dem som bar hem
kistan, 3 daler til sneden I& kistbs]asen och I slilling till hans gesiill, 24 sLilling
tiu "b€demanden' och t2 skiling t "bedequhden'', 3 daler {6r cn tuda 51 och
I daler f& dl til den som bar Uter, 1 dale. fi;r tobal och pipo! (d. v. s. triQipor)
sami 4 skiling fijr becl ach fiirgning av Listan; suslDa 25 daler.
Pe grund av d€t lndantagstilhiaa4
son1radde se Dinge K;lriaJlstad var j dalska
h:inder, Lunde bouppteckning @h ansLifte e{ter pdet Dr€u$ helhs Iitnr efrer
kapinnationen pa hiken 1678. Den fasta eg€ndomen b€stod av de beda tomrema
med steDhuset, som upptogs i etr varde av 600 daler, sa[}r JeIx skinrar€s Lolsvnksgar4
kallad "sidhuset i noit'', en endast uppiogs i 40 daler. Det aryals
oclsi vara illa faret, hdt s:iled pa grund av sro.ildng€D och der danska ockupationen. ?luldirgen
satte @ka sina spar i bouppte!&dng€D. Med h:invisdng till
denna fitrklaras det n:i.ltiga falktm, art si gort som varje v:irddijremel satrus
i boet. I motsat$ tiU \zd som fajrekomner tidigare i betldligt ertiare hen fams ej
den minsta silvenak i detta bo, ej ens en sked. Av tenD fawr endalr 2 sijnde.tnt a
potter samt av m:issing etr $Tbacken och et! si1.]'kj:im. T. o. m. bolsrer och Iatan
salna! D:iremot uppl;ilnas ert 10-ta1 v:irdefulla flarNka b:iDkdynor, men detta
fijrtlaras av att de vadt pantsatta pi mar hall och Aft.inl&is av en done..
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Av s:tskjlt int essear deuppgitrer.bouppteckni{gen
ge!om denmilji;, vad mbrer
Maudfz ochhansDakalevdeundersinasistaer. Det ar vdl a agligt att de.sarum
i srort sett vd ofii;indrade sedm husets byggnad, lastin det :ir tooligt att nan
disponeEde stiire utrtanme under de ar, Mauritz skomaLare bedrev ful ve*saEher.
Meda en av de tlm d6tt am+ Ursele {Uxula) Ca}rls, :h}a, bebodde Jens slinrues gtud, disponeEde en annarr dott€r, Anna, som var ogift, ett rum, solll kallades
den stora kammen.
Fitr:ildnma hade haft tre 'lm, stora och UIa rtuaan ssot
iiLa Lammaren. ArtaCLS€" LC dessa j:imte den niimda stora kammaren i stohtrser! itvc.v:ning, ldedan uadereaningen var uthlad. He'oIl niimes dock iniet
i bouppteckningen.
I den stoE stugan va! v;igge
f5N€dda med paneh,€rt, me.r detta hade an,taffats efter f6ralcbaM
d&, sannolikt som ers:ittnins fiir vevda bonader elld annan
uiggbeHadM4 soE fij.srunit
vid danskama plud.ing. Inga stola! fams h:ir, inte
heller i de andra nmo.
Liings vaggrna var anbra8ta v:ig8{dta b;iblar, ;darc
odtald en slagb:inl och tvi itppna be*ar, eti stott lengbold och eft ]itel, gamalt
bod, en beslas€n lista och en svait halvkista- Slutligen stod h;ir par€ts gidmelade
"sengested', omgirer med gtim sparla.laa. fill be*arna hijrde de tidigare omtaiade
flamska dynorna, som r?iddae udan plundringen genom att de larii pantsatta.
I lilla stugar {anns tvA Listeb:it*ar, eit ljtet tr;j*ap, ett gel1Dalt !.atskeP, ett
"diolleomlals en gammal sen$ ett
bord samt ett slagbod. I den liila lmmann
skep", ett litet bord samt en ele- och en turukista. I brygghulet pe gaden, den
gaBla t;tbyggD4
som uppfdlts av Jens skiuare och utgjorde den sitdra tomteE
?ildsta bebyggelle, Isns en topparlirtel, 4lrsande
2 tunnor, ett brygEkar saEt en
bri;nnviispanna av Loppar. Avsaknaden av *rktyg och verkstadsinredning talar {itr
att Mauriu Drewes fdE sin d6d lagt ner slomaLenriiElsen.
Av parets lra ditthar var de tidisare ntmnda, Anna samt Unula (Cahl) narvarande vid bouppteckningen. Deras ?ildsta spter, Karine, var da ddl - hon hade
avlidit i K6penbamn, men hennes efterlamnade son, Hau A.lbrechtsen, kauad
"Junchen", som var 15 ar gammal, hade lid detta tillf:ille hiimtall itver titl Kristianstad. Den fjihde systen, Maria, var ocksl bosatt i K<ipenhamn. Efter a* skulder eh
omlostllad€r avdragits delad€s ateNtoden i fyra lika ansloue. or[ vardera 139
riksdaler. I detta
itvertog Jochum Lyttketrs definiiivt de f6rut onrtalade jordornredera, lari han hade inreckning, och samtidigt ficL han nu ocksa
en i'tectaing i sj:ilva fastigheten, fd. att den unge sptersonea skulle fi ut sitt am.
De tre kvarlevande slatram4 behdll tydligen fartigheten som sterbhu. lur4
,r"aer
bodde kvar i stenlluet til sin d6d, soo intr;iffade 1704 eler mijjligen i705.
System Uff,la dall levde Lvar i Jens skinnares San{a gerd pa detr nora tomten
:innu itstiliga 5r. Sista ghgen omtalas hon i7l7 som "Usula Cals, gammal och
utlefwad, utfattig". Genom En och tnteckningar hade de bada tomterna da sedan
LiDge i r@liteten dvergeft dl den idnt nnmnde ddmannen Jochtm Llttkens dh
efter honom h2ns aflinear. Men fomellt gick de u den Dr\Gka
farniljen 1713,

di Unula Cahl}l underteclnad€ det brev, varigenom N;clat Robeti6 blev e9xe zv
de bida tomtema. Antingd fitrbehijll sig Ursrla C2.U raften atr bo tear i Je's skinnares glrd till sin diid eller ocksa aEkitdes en del h:tr-av med en tomtrensa. som
hon fick behnla. H;idijr talar d€n omsrerdigheten a.t vid en bouppreckning 17{0
(janfi;r nedan) vd denna tohtdel utrryckiigen undantagen och lagd mde. nr 55.
Under tiden n:imst
f6rc 1713 var srenhuset dels urhyrt till sradstl@laren, dets
bostad fiir inkvarteEd militi..
Den nya egam, Niclas elier Nicolaus Robctiu, tar fitdd i R:by urarf6r Lund
och hade tagit sitt Mm derav. Han hade sasma ar sD LitIEt glEvsj b[vir urnemd dI stadskominister i Krirdansrad och delsuroD kyr.toherde i No€aby. Decra
bida befattningar var genoo :nsripande a, Chrislid T\ rrtn ai 1625frac ril IBTZ
sabDaEslagu. Robeliu lodde kvar i stelhBet rill 1725, de han bl€v kyrkoherde
i V;islra Vram, d:ir han avled 1747. Det var hans efte.tred&e i Krjstiasrad och
NGaby. P,,rb Syludnd.,. som pdsadF p5 art fijN:ina {anjgheren. Krjp.r skedde
i april 1725, wgefiir samtidigr som Syivander gi{te sig ned en dotter til den ftjrmitgae handelsmamen i staden Chiistian F;cdrich.
Petru Sylwander avled den 27 seprember 1739 i dn pr;Ls€ard och fijljarde ar
fijn;ttades bouppteckning efter honom. Faitigheten belrives h:i!i pe fijljande san:
"Gerd
och sterhu wid Kyrkiogatan samt ett tillbygge eller litet hus nodan til,
biutas $m brygghus, j?inte en liren riiidgtud, besiaende ailt aI rwenne tomrer, under
nr 52 o€h 53 med 4 Jernlakelugm,
tilisa<maro i [tngden 48 alnar @h af bledden
26 alnar, efte. kijpebrefwet 7 Apilis 1725 . . 1.700 dr.
Litct hus euer iegolada wid samma gata under nr 55J i i?ingden 12% alnar.x+\
bredden 26 alnd med en jernlakelusn . . . 300dr."
Inger jo.d utanJitr staden tiLlhttrde nu fstigheteq men med klrkohddeeqlb€ter
; Nosaby fdljde dtt til przstsardsjord ddr. Sylw?nder tlade d:i.f6r haft bl. a. ?n to,
eD kviga sadt fta hiistar, varav den ena !?r 20 ar gatrmal. I itlTigt senjer sig bouppteekningen v:isentligt f.en Mauric Drcwer,. Nu finner r]]a itskiltiga dyrboa
viirdefijmA
i gelden, s&on en guldkedja, vAgande 169la ducar och v?iderad iilt
61 daler, 5 f6rgylda begare och €D f6rgylid tumlar€, en silveruk med ,'fil de grand
arbere") ct! dussin sih€nkedd m. m_ v:irderat rilt 204 daler. Av iem fanns 14 stoE
fa! 5 :imu stitrre soppfat med "hijg km",
ej min&e :in 5 dussin tenntaiblar,
en
stijrE e1*antig tekanna och en mindre d:q tjuistaLar os.v. Det fanrx oc]<si
etlkiiliga tinS av lllalm och m;i.,sing. Bland n6btema dills
eft di'srin rysrl:idersroldr. mei,de bord och bo"d n-d ..Frobva. slap och Usroi Bibtio,€ler omarEdF
54 bdd.
Sylwanden:inka selde 1741 fatigheten 52-53 rnen behdl sjAv den tila tomt_
deten, som lagts under tr 55. Kiipaft var stadens klrkohe.de, prosten C"rr?j;zr
Fue, som li?-k belala ej nindft ?in 2.500 dale!. r'axe va. prast$n fren Sbbe6j6,
ItiiN \\tA ea\ \ris\${(
\1\\ ss \.sr(4las
\cx \lljqN.\! S\crbeL Silsas $aroi
G{ $osa \\!n:\a F,\iene\ \'i,\ide \an Cz"\ \$ lir de\ Nrx\a \ir\rh$l.
Lr \.I'rAh\\

han krloh€lde
i Krisrbnstad. I sir rya.r&6pra pzir€ard btev har erneltertid ej
ganmd - han avled diit ftdzn den I oktobet 1741.
-FA:M l.l/
&4/de .4s tlerb,'us fstti7.4e,c/, ttl,/z
as'crta,atat Poppdaaa Eoz
L6pte den €mdlertid illte f6r egen r:itniDg uran fitr sin sviirf,on, pmsten S&,az
Steniolt, Faxes eft€rtredarc som kFkohede i I<ristiansiad. HaEs fa, Nil, Stenhoff,
hade tidigare innebaft detra:imbere. Sj;iiv hadc han tjansfgjorr som pastor vid si'dm
skaGka rfteriet fth d:ir€fte. bihett sir fade. samt semre ocks.l Fde. SlutU$n
blev hd utn?imnd till dennes eftertr2idare 1743. Hm bodde i sin g5rd ti s han
avled 1754. Bouppteclning.n efter honon uppvisar 2in miirttigm
v?irdeftiremll ?ia
e{ter Sylwdde. Bl. a. ffff
av glld en st6rn medatj med Cdt XII:S bild, v:gmde
20 ducal och v:irderad till 123 diler, en medalj ttver CdI XIr vikt 1116/16 dueat
@h vard 7l: 20 dale!, yttedisare naen srndoedarjer, 2 dubbla och 33 entla sulddutater m. m. Samdiga gddfdremel va.de.ads til1 506 dlr 28 itre silvenynt. Dasutom fan$ soycken och er stor hangd silver: kalfekanna, telanna, mjit[*aana,
tedosa, senapstaDrE" s€kddosa. driver korJeltfat, 2 par ljusstakar, l? sleda, 8 ratlrilar etc- Silvret vAgde ei mindre ?in 600 lod @h upptogs rill etr v:hde av 700
Av miiblema aterfinner man en dei som Iadri med i Sylwanden bouppteclning,
och det er ej osaluolikt att vissa iNentarier IAft f6ija grrden sedan Maurib Drews'
tid. P*;sthermets ilrdning
framgar av bouppteckningens upprii[niog:
Sdrlzrj 1 avungt ekeslagbor4 1 bureau eler pu\Et med inliggai.gar samt jtmgrepar oeh m;i$iDgsbadtag,
1 litet runt rhebo
sani 1 du$rjn ryssudenstolar
(f.en Syl{ande^ tid) och 2 iaosstolar.
Ltine kamaatea: 1 eked€gsan& 6 sr. "tuilstolar", sverdragG med.tttt, 2 sme
lansstold, 1 litet {umbord, I par geridoner.
Gdtdskaflndlen:
I +'rkantis sr<jnmelad commode med lis, I {uruskiin, I Ilnsan& 1 gritnmalad dagbiinl, 14 ganna tradsblar, 1 liter hylesLap, I f:ilts:ing, liteD
Notft

kammaren: I bruuneht

furuslap med 2 ddfiar.

Axte Sahlen: I Bng ga.mllj ekelista, 2 bamvaggor, 1 sitr och 1 liten sybage,
1 uiil aJ bokq 1 litet bleBelat d@ksk€'p, 1 mttstohl av r6tt pl'sch, I barnstol, I liten
taburett och 2 sme bokly or.
Sahlig Ptobstet kdmnarc: l litet Inalat slagbordj 1 litet bon4 f'llantigl
och
E€d \ddtL
iifwErdraget, 1 sammal spesel med fiilgyld Eiu och s6ndrigt sld,
I f@diltsiin8, 4 stolar itfvedrag]la med grdnL
Cofrnini{tent

kammar.r

I garnmal falb:in$

I fta}alngt

bord, 1 stor bokhyla.

l(6,tetr 1 fwubord, I min&e dito, 1 ma!*ap.
P;eekamlnaren: 1 brunnebt
med lad€r iifved.aget.

r6

sk&p med knoppu

under, 1 LUdrlep,

1 litet bord

Biblioteker onfattade 166 band, varav der;ldsiz var en Biblia Hebrei€a, tiyclt
i Basel 1534, I 5wigt fan$ royclet av tenn. m;issirg, @ho, negra kinesisLa tallilar,
10 Stoclholrns-tallrikar (:Rijntmnd),
Zr dusin la$eLoppar och 10 par tekoppar
m. m. I gerden fan.s Lvar den ga$la brennvimpannm mea dessutom fanns nu en
detillator. I urhuen stod ett par svarta Nistzr, 2 ko\ en srutlalv, 1 Lviga och
1 susga. Vidare fanns her vagnar och sliidar, bl. a. prostens resvagn, en "ryrtarltig
caret', *jrderad til ej mindre iin 120 dr.
BoeE behelning uppgick till 10.331 da]e!, men skulddna vu pa 8.595 dr. H;iri
ingi.k emelertid 2 lronoskattcheman
i OntEstad, som prost€n hade itropat
10 dagtr fitre sin ditd. Av kitpesumman fi,r stadsfastigheien var endat hiilften
inbetald- Stenhoffs anla saft kva! i garden wde. sitt nadeerr varefrer hon gi{te om
sis med kyrkohe.de EbeBtein i Ystad. I naj 1756 selde' garden 52-53 til irsp€ktoren vid iijla tullen Geory Trolle f& ej ftindre ;in 3.650 dr smt. D:imed fiisMdlades dema g€rd fr:,n pra*sard lill lantrullkatuma.e ehutu endast fitr torr tid.
Redan efter ett ar blev Trolle fd.flyttad, vNid
stadens bo.gdirtarq
deD !?lde
CarI Sctult,tt, pasade pi att ,nabbt k6pa garden dI stor fitrargeb€ fitr stadell!
Lltkoherde, des originetle prosten och tituLirprofe$o.n cabdel N:irman, som Edalr
tidigare va.it iatreseEd av denna fdtishet. Det faturs E:iroligen ingen prarEa.d
i Kristianstad, sedan denna qnder beHgringen 1677-78 blivit ftdiven
av da$ka
soldater fitr att anv:indd som bdnsle. A tsedan des har den i samband med g]Ld
Hggningen best?imda pr?i.stgardstomten legat obebyggd. Nu sag sig stade$ tlrloherde utesringd flen deD gd4 som a$'anb av haB n:i!ma,i,e Jdretr:idare. Ststligen
lyckades han fi liipa fasrigheten nr 48 i sama kvarter och vid sa]lr@ garaCa.l Schult6n var onel.ligen den m:irliig3sre i raden av egar€ till garden ff 52-53.
Han var son av den kinde odentaliste4 professor Cai Schulten i Lun4 som bl. a.
Carl XII hyste stor aktning fiir. Dfter 10 irs snrdier vid Luds univenitet kon Carl
Schult6n d. y. ri[ Stoclhoh ar 1731 som zuskrntanr, fitnt i redstlrrethn och snare
i Svea howatr fu 1741 blev han onbudsman hos generaltularrendeocieteten
{ti.
SkArc, Haitand ocb Sleliirg€. Fadem hade pa ?ildrc dagar gift od sig Ined cn enk4
Sara Liljegranat, som ld$t varit gifi med Fosten He man i Kriltiarsrad. C,€nom
detta gi{te hade pmfsom
b[vit husegare i Krjstiastad, viter kan ha medverkat
till att soDen sijkte sig hit. Vid borgm:irta.e Olof Ichsels dttd 1742 beslitt han n:imligen att sitka det iediga aimb€iet. Detta hade Iockat ej mind.e 5d 14 si;kande, deribland ne av stadens redman sur den rile ha.dlanden och Iabrildr€n Balrbazar
Weduwar. Vid valet, son fdrf ttades den 21 septeeber 1742, lick 'edm r'Jen
Mathias Schult de llerta !6stema, 132, och d:iE:isr koq Sclulti4n tued 97. Eftd
dstan ett }lelt e! lom K. Maj:r! beslut, varigenom Scbult6n blev urn:imnd.
tristianstads Dye bo€m?istaE vtr en intelligent rna och ea sljcllig juisr, som
t-Els ha baJt gansta liti an gitra intryck pi dn omgiwning. Ty9;irl hade han @lsa
radra egemkaper, son sna* slaffadc honom fiende! - har va! b:isltysten och
il;rsy]1slos samt franrfdr all! en sror inrigmalar€. Ti[ en btirjan gicL aIt honom

v:il i h;inder. Han btev enhiilligt vald ir 1746 tilt srade.s repttjenrant vid dls
dager\ deJ hu tlEh ha fitmetr ari v:ii havda sradensintrefsen_Hans s*ilrdrgstagande i den L k. "sto.a jord&atan" blev en fijsta anteddng til schftD. Denn6
lang@;Ba proce B:itlde stadeN donatioBiordaf, ntrmare bstftnt huuwida. de
jordomr&den i N:isby och Noeabysom vid sude6 ri lomst tasts till 60 av staderu
tomterr skunearuesfijr altid bunds till dessaeller b€rnktas sm ensLild egendom.
Tviiten drde upp sinnena, och en sior del av borgarna arrsagborgmiisrarenba en
mot borgerskapeao€h st dens inlftssen di.eli fiendig instiilning. Si smlnin€on
bitad€s dema tvist och det m6ste erkennas,att Schult6n vinnlade sig m'clet om
en fulistindig fit$o'ing.
vid rilldasslalet
1751 hade Schult6n mdtt stdLt motst:'na @h eqdast genom
tanAel o.n tinter lycLade ha rill slut l: ftil]naLt s@ stadens Ep.€sertant. Vid de
Itiljande EleD, 1755, 1760 och 1765 eteNaldes hd eni:iuigt och utan omrijstning.
Sanrnanlzgt fem rilsdaga beejslade Schultdn, och han kom derid att intaga en
beDiir&t stiilning indm hattpdtiet. Efte$om huwddeleD av stad€ls bo.gerstap lilson1 Uinet! h5vdiDg, Johan von Lingen, rillhi;.de morsatta parri€t, miicsorn4 uppstod snart slitningar. Aadra fiirhallanden bidrog til art sk;tpa dessa och vid 1769
ns nlsdagwal led Scbult€a ett fii.lrossande nededag, lom upprepades vid n?ista
ial, 1771. Det skule fitra f& iangt ait redogijra fdr ala de nnruiga manitwer och
intrigd, som hade Schnt6n till upphovsDan. Reda! pe ett tidigare stadium hade
Malte Ramel f?illt sitt b€kanta yttfande, atr "ehuru ond v:irlden eD vd, hade han
docl lust att lev4 blott filr att se, hutu der skulle ge ned toftngen i Prcujsen
(d. v. s. Freddk II) ch bo'smasaren Schulr6n i Kdstianstad',, som beda i var sin
k.ets gjorde mycket ov:isd av sig.
Schult6s sjsta ai som bo€ma$tare Lan.etecknas av rent slddattha f6lhalhnden.
Hao visade myclet litet int{esse f6r si$ amb€te, var borta ften stadeD Enga perioder
och sr:illde f& 6rigt mert till brel och krangel. Hans etonomi rar l6ga lysande.
Tydligen hade haD inveklat sig i en meDgd olika proj€lt och I5rebg, som inte var
s:iskilt framgengsr*a. Han v
deligare i flera fabrits{itrerag, hade fAtr sfora Bn
fitr igengs:ittdde av f:irgd och anr?kgande av saipeterlado., Dd d6!a engagemag tycls inte ba lett ti vantat etonomiskt irrbFe utan tviirtom f6rorsakat
bekpmer och fijrluster. Ar 1775 fick han elter an*;kan avsted fran bo4#irtare?imbetet med bib€halande av tiinen, 600 daler silverEynt, som pesiod. D€*urom
Jick han efter aisitlan ti1l kungen strs d;ircft€r en p€trioD av nnhedlen In€d
sanma beLopp. Han elhi;ll d;irj:imre komeBereds namn eh heder. Han avled ej
Engt d;ir€fterj i biirjar av er 1777, pe BlehoLn i Blekinse. Dt skutdena ijventes
dkengarna blev boet fitnatt i konl<u6.
Idruton den tidigar€ ontalade iskriptiorutavlan
frln 1630 siuer 6vcr insengsddnen i i;dra deld av giden 52-53 ytterligare d sidai Ge bilden sid. t2)
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MATLIG IAGNAD
I,ACOM KRVS
FINNES VTI
DETTA }IVS
AR 1757.
Denna text anv:indes myckel ofta f6r att ange art vardshurrdrelse bedevs i hr:set.
Det kan ju {i;refalla egencloriigr, att stadens bor8m;ktare bedrEv sadan, men det hd
si'I sa^kjlda {itiuaring. Till f6rbett.ing av borgmii,taE,s cI .edq;inneru iDLoDsrer
hade a$lagit! den s.k. kzilarfriheten, d-r'.s pnv egiet att uta! tull och accis
arligen ioportera en vi$ rnangd vin och rtsLa*a denna. H:irvid galde de' bedinmels€n, att det Lomnde
Srets vinkvantiret m;ste vara lo$ad i Ahus fi;re nylr,
vilket vid flera tilfe en gav anledning till stor oro, da modga vindar eler siom
fi;t5enade lossning€L Likom i de fl€sra sdider fdns serskilda lokaler fitr uirl:inkning i Kiistianstad! Iedhu. Sjava kro$6ft1sen bedEE oftalt av en dlrti
*imptig person, som vaDligen utsags av stadens handelsmiin. Han IicL de betala 100 ri&rdale. i aFhlaa dll stadlldan
fi;r lokalema samt 93 daler till nagisiraren fitr ki arfriheten. Vid 1750-taieb bdrjan sk6ttes rdnlsen i redhusk?iltar€n av den t asteende
handels@nen
Bemdt Johan Bunerter. Kort efter att dentre t@Lnat en ntt tieaskontralt avled hd eee ertid :r 1753. Hans energiska hutru, Sofia Hildebrand,
visade sig vin kunna fitfla-lta arer och fo|tsarie atr f.amg:Llgffikt sLijta den stora
sffiiEritrelsen rDed iedeli!€*samhet etc. Stade$ handelsdin aisag henne ty{ igEn
mindre limplis att ha hand om Liilla{ijrelsen och ubag enEi ist handetsmannen
Arde.s Fiechet:taim art dvertaga dema- Men Sofia BtrE€ster stod pa st och alsag
att de kontraktet ej Mde uppsagiq var hon i sin ratt atr fortsaita enligt d€tta. c€nom
Schult€ hj;ilp bade redm mt?iltrs €n man vid bamn Frisk, tidigar€ Lock pe Mattshola, f6r att sktira Sra&kalaren. Men nu upplriod etr veldsamt brik, dt handetrm:inl|en irte ville godHima detra utan stod fast vid sitt val. Striden gick vidarc
g€nom otika insta.!e!, @h under tiden stod kii[adotalerna
6de i ddhuser. Men
magistmten! medleDroar 1? naruliglvis angetiigna att inte ge miste om sin ldnetiirmen av k?ilalfrj}lete4 ach nu ingEp borgmestaE S€hult6n. cenom ett fdr honlD
t}?iltt motdraA, fick han tydligen sina koltegen saDtdon p! att hdr entett fl'rta
stadll:ilaren ti sitt nyinlijpra srenhu- Hur Itnge den var int'md Hir ar ej Uart,
men i varje fall hade den eter flyttat ril]ba&a ti .adhuset fijn 1767, da peru]mataren
Engelholn hade hand om r6Eben d:ir.
Det ;iI sarnolilt att stadsliilarffi
flyltring till der drewes]a hulet gav aDtedning
dl den utblggrEd mor nor! som Schdr* Ht fitEtaaa 1759. D:irid rcv, der som
fanns kvar av ds :ildsta bebyggelsen pa nora rornter! 'kidhuser,,, soro bade upp_
Itjrts av Jens skinnare. I sfiilet byggdes en tueveningsbyggnad i dir€kt a$lutning till
det :ildre steniuset, var: mDrar dasid hitjdes nagor, varcfter bada byggudelE
tiicktes med ett gemensaDd tak. Den nya deler fick eD tilbr8gEd
mot garden @h
Hngst i nod fiidads en vavd portgeng ;n ril denna. 6wr en bliaddijr ugefii!
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mitt pe gatufasaden av den nya lillblggnaden ter han irlsatta en sten med inskrip
tionen "ho C;vitate C. S. 1758". Schulrdn passade natutligt nog pe att ftntatja
dcn tidiga.e omtaladc form av statljg subrenrioq som vid denna tid erbj6ds i fora
av sren och Lal! tjll bygser. Vel1t som ]elererat ritninFana dU detsamma ?ir icke
k;;nt) men sannolikt va det negon av de i staden verkarmra fortifij<arionsNe. Schult6n fitrrarade denna fastisher \ ar han anHing sedan nesra ar. Hals
hu|n, EfisabethKmpe, hade avljdii i januari 1752.Negm b:m hade de inre. Hushalbt fitr€stods nu av en "demoiselle" Gienheiner, son snan Sdrog sig alLnan
fiendskap frin borgenkapets sida och btev fdremel {dr de vtnra ddslriverier.
Umg;ingesk.etsen i borgm:btarehemme. blev alitmera begr:insad och bestod slutligen
end6t ae Egementsl:i.ibkaren, arsessor litoppeGtedt, lantlenftn?ktaren Mathis
'Iestrup
och lektorn 16r latiBkoian, titulzirprofesom och direktd.en Chistian
Lunnell inom masisbaten stod rndmannen Michaei Platlfues (ditd 1769) samt
stadslotarie., fr!.n 1771 r5dmannen lsac Lin&kous p: Schult6ns sida. Lidds}oug
var en fdskrackiig brekstale, som nog var det egentliga upplovet till etskiiliga av
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1764 (K,is'n/Lid).

de tvisrer, Schult6n dlade in i. En annan antedning rit obehag fijr borgmiisrar€n
utgjorde stadskass6ren Perer Ie l{, vars fijnattning gav anlednbg ril gravennde
anmerl nsar. Schult€E och hans bada venner fijndkte i d€t tengsta stddja
leuk,
men n:ir det pa Erorgonenden 19 februari 1767 uppiaclrcs, alt efi srorr hAI btivjr
upps:Sat i kdsa[istan pA kenrn:iBraftens
m och att hela sradskassan var bofia.
L l v d . r " n f i i / ; r l i g u o p s n i n d " r e .S a d e n , L r r a d e a v
Dkten,nr,.Janlar rillrdes Ar
olka hall men framsr mor sradslalsdren och t. o_m. borgmartaren sjalr [Lsom even
hais "demoiselle". Dei blev €n fnlransverd standal. som tvinsade Schrnr6n ari fdr
"n rid fly frin sin sud riu rto.rhotm. o.l,;v-n om han tran b;sre
insuro rick upp_
dttelse, kom dessa hendelser att efterEma birra milnen i bAda t::gEr.
Redan 1764 hade Schult6n sert sig nijdsatad att s?ilja sin fastigher til seindernar
upphandlingsdeputation. Son tidigare omlAmnts sledde detia n:inusr ftjr ati ,egiera hans skuld til kronan i forn av eft ftirslott Iijr antiggande av latpeie.iador.
Overeskommelsen g:iltde o.kse tiil en bd.jan endst att vissa nm skdte disponcra
av fortifikationen. H:i.delsema 1766-67 ncdvelkade sannotikr titt att Schuit6a
iiskade fa kijpet slutliirr snarast- Enligt avralet 1768 slule ha! edasr beha a
4 ruD, och sedan han av radman Hetr;k Koc&um kdpt gerden !]r ,[4-45 f6r att
ende ha n:gor bstad ; sin stad. Itnnade lun helt fasdgheten 52-53. ,{v rnantatsliingderna frmglr,
att medan hdsren 1767 Schulr6n bebodde s;shiimnda stud mcd
demoiselle Gienheiner, berjenten AIe och 2 pigo., :ir har fijtjande er upptasen
e8an, d.v.s. hans hushell hade da flyttar iilt StocknoLn. I st? et finrs nu pE
denna fastighet upptagen "Ofwenten och Riddaren HelI Joban von Hermaruort'
iaed drengen Mogens. "Hsr dfwersrer skdfwen Wid Fortificarionen, etj€st fi €Iter
pdvilegiema." Pa{djande ar e. Schultdns nmn hett borra fle.u de.tna fatighet, och
hans nya gerd, 44- -45 st^r tom. I fortilikationsbigadhuser,
som serden nu kallas,
har intl)1tat "Comissarien
Miinther med hultiu, piga och en gaolcal enka,,FortifiLatioBstaten agde tidigare tomtema 60, 62 och 65, d. v. s. norra delen av
Lvarteret Jdrgen Cbrisroffelsen. H:h fams matedatgld och v€rkdide. sdt vis
bc,stadsutrymen f6r {oniJikadonens personal. Det nlijBervade
b.igadchefshuset
ieg al]be na.a inti[ delta omiede och n:im den norra fronre, som vid denna tid
€r den vikrigaste dbetsplarsen. Fatighete$ utsedde vid tiden t6r kmnaru i;ve.ragande framger av har avbildade 'itning, upprettad av majoro, sederdera dversren
Baiihazar Weduwar, son rill den tidigare n:iErnde haadtaDden rned $amma nann. Om
ilal studenr planema av de oiika vi rgama ser mm ganska Ett stawd melar
det :il.he stenhBer lrin 1630 i gijder och Schult&rs titlb.vgglad i nom fren 1758_
Ilesma rnarkera i killaNaningen av den tjocka vessen netlan rummeo 54 och 35,
i "tinda:ta
Winingen" a! vaggen lrellan rumnen nr 5 och 6 samr i ,,Ofra WiLd
nuo
mellan nrrDe! u 39 och 40. I den avbildade,,IacadeD af
-aiDsen"
Seihuse. emot Stora gatan" ses &e blindfinster pa daben fi;r denna skarv. TiI
t ser h:irom har mu allts: Maurilz Dre$,es steDhu med sin portging ch med
iqussd.jren,
vardve! ses inskriprionstavlan fdn 1630 och darunder Schdt6G

"ltosskyl!"

fr:n 1757. VaBter om cic .annrta btindftjnsrrn ses den tidiga!€ ontalade blinddijrren med SchulL6nsillifitt
f€n 1758 sanx langst i nor' den anct.!
podsengen. Denna var (och ;ir tortiarandtr it,eiv;t!.] llled t\,e k4,ssvalv. nrc{lan
den iildre i s6der salnar val\'. Fasar.ir! Lrfonnning nred btiri]Id$rren o.h t)tind,
dli.r.n lisar att lld efterstrivat srd,lra ,.;ilg:. s)@m.hj.
,q.v bottenleringens plan fra$g5r a1r ioDrr.n uppbs ltera ardra byggna.ler och
genom dessz.\'ar uppdelad i ej dndfe jin L,€ sardar (nr 13, 14 och 15t. Lnigst
i nordost leg ett hus av loisvirke. ]irr'!m:{de
brygshus {10) ned bakugn och
njiillammde samr tuangelbod {111 L-1i.ga .shrdsb.,.lgna.ler
\ar }v r.:i_ I h.jrnet
'nellar gaDla huet och q-byggnadens.nikjuraD.tc g:.dspadi inr 9l tAs k6ket I t6
och dnrintill en pigkdmare (17) ried:ror tatehLgn (ses i pro{ilcn senom tinjer
c- dr. en driinckammare (18) med i:i.rxs.n saD: Lri sla{frrier 19 och 20) . Hngsr
i
e t i i s r e ri d e n n al i n g a l a g e f t s t a l l n r e dE L r i ri r j r \ r a l , : i s r a . , ! i t . I d e n a n g r a r s a r . l c
byggnaden i sydost fanns "Slall litr:l l:!rir" 122), ruDr fi;r d)rgh68er (2:jl sanl

rvifadcshus (2+ och vedb.d jti; I rr !r:n,jf. blggnad lrmed sadm iomtgr:tnsen
larns slullisen hajnshu (26r.loibcd itr; i,.h..edlkjuj (28). Som syneshade
snrden
:innu kvar sin "lantliga" laratdr xx.C trLi).ru: och dylgh.js. I,{6jtigr er f.d. arr
desa treblgsnader gick belt etter deivjs i,;itratii iil Maurirz Die,.et !id.
SrcnhusersbotEnvadne hade fajljald. ,irr;in.,en: fij$ruga (3) med utseng du
s6clra porten och rappa tili rjrcnAninrer. rat,ji
{al rned en gfijn kaketrgn och
fitmakDt i5) samt cn kaDma.c (Bi. .te oadi n:mamnda ocke nied var sin gr6na
kakelugn, a! lilka Lamnurens !a. rlnd t)esi fuo 1ig i den :itdre delen. I nota
tilib''ggnaden tanns en stdrre kaDrn..e rjj n,FC en rir kaketugn och isyd6stra
l)6met inging tiil etr liret "iiabinctl,. Oster rar, rlenna (amnare ses den nora 16.stuqan med svengd och dven:itd *erunpf,r iit! dler!:Dingen. I urbygsnackn oot
g:rden slddigcn lams ldk (9, ned ert lild *afferi (o). Stohusets ajveftan;ng
hade fijljandc runsinred ingj Sijdra lrjrirugGn d:ed fappan (37) oci) sijcterherom
ca ddinskamftare (a2) med jarnue,r, sa.rr is1.r d:i-roln senstr"ndare (41) nred
grrjn kakelogn I nor foljdc sA siora d're s,i;.i, i3A) mcd en vii kaketugn ocb etr

-::" r. iailat. o.lt i;rel
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t;iniae a" B4.:ira.r
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l3el med o rund kakelusn.O\.r k6keLrarh! eft vindsu,r)"rDe
lil.jsT:h.
:noal
fitr
kaldusnsEd,
{47)
rEede! watgans och rrappa dtr gErden.I ,.nybyggndens.,
*q*
(a0) med en sd raketDgn ocl n:ea ett t nraranae
9.:"1dq
':abme:f
, t{e:mi. ri.a$rar iiver poftsi,ngen, dea ena (43) m€d etr "und t ^k l"sn,
den andra ({4) med en g*;n d,o, och stuttigen et gtude, en sels}aruEare (;6j
mea en gd kalelugn och etr ,,kabine ,,. Sarntliga &?iarutrlaDEer var (ach :ir
loflfarande v:ilvda. den td$a, "it&a 'nod e,r tigL .utrvatv och med n"dgine
frln girden.
Tmts att det eHsta byggnadspartietm;LsreIa undergett er d€t fitr?indringa! sedan
tiltomsten e. 1630, :ir det trotigt au sjelva ruGindetningen vid dema tid annu
i stort sett ijvereBstiimde med d€n ulspmngLiga.Man hd mtedning fijrmoda, att
de uppgifter, som fi.ns i Matilitz Diewes. bouppreck,ing h;infitr sig tilt rulrDen
i endeB av de bida v:DingEma, sannotikt den ijEe. SchDlt6rutillbyAgnad btr helt
p.:igetn av dn tid och den dkitektur, som skspadB av Iortjfikationen De$o,]al.
-ry"i*a dr€ ar lrlsatven i kiiJlae, ponging u rrappa sarnt de valprcporrione.
Ede rummeEmed sina itllhiirande sm: "kabinett".
D{te. att fastigherenbli t brigadchefshusfdretogsen del fittendringa!. Enligt err
tu 177I uppgjort f5rslag av fortifikationskaptren Sam Kempfe erlaties f6tiande ar
kdter ; geidsbyggnaden
av rra ( t6 pA f;g , meden rilbyggnadav s|!n undergem€nsamtJ bnet tak med den 1758 uppfitrda urbyggnadennorr dnrom. Dimed tick
stenhret sin nuErande omfatriing. Den nya tillbyggnade, ilrymde i botlcnvAningentiik l[ed trappa til i;veniningen. r d€n shtn;iDnda inEddes en Lamn]zr€
med gard€rob samt en ftj.bindelsegangjn titl dvre salen.Vid €r seDareomblggnad
1792 gjord€s eIl del iue f&endlinsar, bl. a. rc!'s j ijveFeningen den uspntngtiea
nodgaveln av Drewts' hus och enattes med en ny v:igg, l?rigenod det Bngsinata
fdmaket (39) utvidgades noi non pa bekostnadav en del av taEjnarcn f4r 40)
med d€sslabineft. Antagligen tilkom vid denna on?indring de vaclra d6rra, j?inre
vis fat inrednins, lom delvi, :itru finns L!?r i bygsiaden.
Vid rEvotutioneni Kistianstad er 1772, som utgjorde fainpeter ti culrav IIIi3
statsvelvning, utspcladesen av de {itnta, drabatisla scentrna i fortifikariobshus€t.
Har bodde da brisadchefen,6wrsten och vice tandshitvdingenJohan vod HerDansso4 men han vistadesvid tilfii.Iet pa Romeby bluru. Vidare bodde hjir com ris_
w;en Miinther, lSjtnanten Roser, volontien Ntu Stenhoff samt de. ovam:iDde
Lapteien Sam Kempfe- Har t,"}r deD ende i hser, som had€ famnj, n?imtig€ntv!
diittEr. D$sutom hade ban i sin tja$t &e pigor. Efrersom stadeff koDmendant,
tjveBtelitjtnanten Giertal i lilhet ned sn rnSngaddra ledandepenoner va! bortrEst,
uppehijl tapten Kempfe fi] rilfiiuet detta ?irob€te.
N?jr Joban Christoffer Tol adende til Krirriansiad n1edGBtaf III:S uppdrag
att setta i geng revolutione& tog har fdrst kontatt med kapt€nen Abrahan Helichiu. Detue, 3omdt var %;Ig bodde i ryttmiistare cytrenrarDsgrrd, D 61--52 (nu
Ir:ilsningsam6ru fastighet), alEe shax nor om forrifitationeo! h$s. Det var h?ir,

som Hellichius pe kvelen den 11 augusti srntade sina kamr"aterinom officersleren
til] en sDp6,der Toil fick iilfen€ an framiagga sina plaaer och ijverrala deltagama
att g! till aktion. Tidi$ pa morgonenskndesde nya re!.olutioiBeiinnen. och sedan
Helichius snabbt i;vertalat soldatema i den batation av det v?in?de infanreriel lom
!r" ftirlaet rill slade!. atl anslutasig rill scken.rog han med sig en !?kBryrka och
styrde stegentil tortifikationshuler, d;ir han i;verasladc den Fvakne t. f. LonmendaDtelrKenpfe, fi;rklarade hono'n alsatt, tog hand on hals viiria och stiindehonom
ude! alat i sin bGtad samt utnitmde + sj;ilv ti]l kornmeddant. Revotutionen
gic! vidd, ytterliSare en av fortifilarionens offic€laE, lEtIIan&! Kie.ting, ,om
arotgs tillhiira miispartiet och vara opeLtlig, btev 5r€srerad j:imte vi$a framstaende borsare. Sa snaningom kom deD fdr de agerade
bcuiga uppl6snirsen
nledpdft Cadsin€g. Anledrcttningens
besijki stadenstr .derdterochcEtat III:s
eget bes6k e.et d:irpe bidrog att ijka den rcjalisrisLa ltituingen i Kistidtad.
Kaptenen Kempfe fofisatre atr bo j fonifikationshulet med siia dtjtrr-a!. I seband med en invent€dng 1780:ir hail orln:imnd som boede i boftenvaninEen.Han
var de befordrad dI ma;or. I sao-oa vAning bodde en suba.lternofticer,rnedaa
andra vtuilg€n dilponerades av brigdchefen, rbD l{erman$oo. Han hade aret
dssfitr;rnan blivit utD:imnd tjn generaiDajor. Ar t7?4 hade ha.ll ingStt:ikterukap
med Cbriltiia Charlotta cyltenlrok pa Svenstorp,som docl avt€d redan efter tvn
ai i barnseng,efter atr ha {a;tr en son, som btev den stuteav Atten. A! 1?84btev von
Hermanssongen€ralkvanemtistare och direkt6r fijr foftifikatione!. E{te, alakcd u.r
tjaruten bosatte hu sig pi RyDg€geld i Sjdmps socke4 d& ban avted 1793 efr€r
att ha sladat sig vid en skenolycka,di ban eo dag gjode etr twttur tdng iigoma.
Redan l78t bade votr tlermansson liimar foiifikatioBhusei, och d:ir€fter LaLag
dctta ej lansle brigadchcf$u ura! "Konsl. majE och Crcnan3 Fortificarions
Co!toir,'. En Eng tid ;ir endast pigan KieEtin mura]3rlriven i denna gan4 fren
1800 iive! er1 :bla cftc! ea fortifilatio,sofficer, "capirainsLar Khe,, soro bodde
h:ir tiI 1811. Antasugen viriades doct Inedlenmar av fortiJitatio8la!€n hia uade!
l?iagr€e er toltare uppeht! och korDmendelingari festring€n utan atr vara Ean_
talssLriwa h:i!. Under 1808-1809 ers krig Aterkom C. ToL r€votution€nsleda.e.
J.
till K;stiansta4 nu soErt;ilErturkai} o.h behhavare ii,er si;dra aror;n. vmij
IorrifilationshusetupplStser honoD. Aren tSlJ ocfi lB14 distuteEd6 f'5Blacart
anvanda byggnadensom kormendarshs och landsbdidinger€lide$, noeL:; sdiXer
inr€ddes Hir ar 1821 lolaler ftti den de instiftade Hovreften 6ver StAn€ och Bla.
kinge. Niir dema 20 ar s€Ear€iiverflyftades tilt det nyupF{ijrda Stoia K$nohuser,
itvert s fortifikarionshrrs€tav Wendes artilelircgeli€nte, som under ta,a tid anv:inde blggraden fdr den slolverksanhetsom ta adB inJomtionsv"rler. eller i
daglg tal 'intorrnationen", vi&et oc}se blev husFl! nam. Underuilnineen h:ir r"ar
uppdFladp: rre avdelaiisar, Iiir t. koroupeh-. undemrriced-ocb sry*juntar€_
axamen. Desutom saB fiirbdedaDde mder;ning 16. lubattend, ,od s6kre intrade vid dSvaraDdeHitgre a.dlldiErove.ket pe Mariebds, fran 1A7gben?irr t

och ingenji;shdgskolan. ,'rnformarjonen,, hade ett mycter
gotr ar$€ende
lrdll,enftir den rNdervisning, som diir Uirnr:ades.Sedan
slotverksarrh*in up;;;;l;;r;
u,":", "nTqr"..Tlabde
byssnadm som m jtar sbedderiv;rLbd. er";di_
::
trorulolzler och bosradfitr ldrvalrse m.m. Sedanfdsta Diti!:irb€Iets*aben
;\rr
flyrrals rill lQ.isrj"!(rad dispon€Esb)ssradFrna av des!
fortirealioDlavdelnin;.
r_ sa'n-banctmed vise omiindringar ocb moderdseringar ar t959 gjordes
en dl
f9.lendliSar evd i byssradens ythe. Bt. a. ersattB den
sEJntajns,anssdijren i
s6dra d€lcD av eit fdnster och de gaDta jnskrjptioDstavloma,
som blivit ;Ia nt_
gaa€Ia unde. tidems lopp, urblttes mor rtya kopiol Original€n
6verfirdes till
stader$ mlrseM. Vid bortragander av den gaDt pufren pe gatufaadd f.ankom
* €j*]]"19
stijEe itpplins i bottenveaingeu meilan ddnea och porrer,, oolisen
en ging i tiden arviind som bodtucka. cahfasaden tickes au av "" ,,*"*.
piu_
lager, lom Bt€r de eldre deralj.ma framtreda. Ar girden har den atdre bygsnadens
fdad a.ldr;s varit iiverpursad. I samband med .te sMste endrinrlsarbeien;;ar ds
Dlsptugli8a urseende
yrrerligaretrdh;ru geoomarr FU unpniagDgrtOBre":,*_
upptagits. H;;r s€sock! o igenmuad d6r6ppning i bottenveningm.
Forti{ilatiolshuset utg& ett av Kdstianstads rn:irktigastebyggnaddinnen. Sedan
stailens ?ildstadareiade stenhus,der s.k. tueschougsLa.
h\et.rid b. Sroqaran, re\s
1S59, \rrg& del\'e\d!e delen a\ lor$\'rronsh*et
*.nei! e\d?. \eleade Dro! Df
e borRdhc a\ s(en k:$ der dz.nskarjd"q. Borgrq.,is\N Sc\u\t6rs ri\byggnad
lrtE 17sBilr eu utinijtrl&rPIov !tr delr t/p at aidirtrru, soroprLglad€sav fortjrrk?,Eonss artitekter @h som batt mycket stor beryiteLe i stadens
bggnd&historia.
Hitigenom och ej Dilst pa g nd av sina rraditione. som fortifikationens hu i
Kristhnsrad utg6r byggnadenett !?irdigr minnesm:irle itver en m:irllic eDok
i sLa_
deru hbroria.
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