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In the beginning of the 19th century Malmö was a sleepy, small town with less than 5 000 

inhabitants. The town was surrounded by strong fortifications and a moat. In the government´s 

opinion there was no need for a strong fortress in the south of Sweden anymore and the cost of 

maintenance was too high. Malmö was allowed to demolish the fortifications at its own expense. 

This opened up for the expansion of the town. A new town plan was produced with two new squares, 

promenades and a new canal around the former Old Town. As a part of the agreement between the 

government and Malmö the Rörsjö-marshes were drained allowing the town to expand beyond its 

former limits. The population rose rapidly especially during the latter part of the century. In 1850 

there were around 13 000 inhabitants in the Malmö. Thirty years later more than 38 000 and in 

1900 there were 60 587 people living in Malmö. There were two more factors which contributed 

two this growth: the building and expansion of the harbour and the building of the railways in the 

1860s.  

Söderport, Österport, Norra Vallgatan and Bastion Älvsborg remind us today of times gone by. 

The essay is based on documents and maps in archives and on presentations by scholars of the 20th 

century. 
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1 Inledning   

Under senare år har jag deltagit i två kurser vid Linnéuniversitetet: Arkitektur och byggnadsteknisk 

historia och Östersjöns städer under stormaktstiden – kulturer i krig och fred. Med dessa kurser 

fick jag kunskap om hur och varför städer grundlades och expanderade under viss tid. Många städer 

var mer eller mindre starkt befästa. Det visade sig att även min barndomsstad Malmö hade 

omgärdats av vallgravar och befästningsanläggningar. Det handlade alltså inte enbart om slottet 

Malmöhus. Eftersom jag kommer från Malmö och tillbringade min uppväxttid där kändes det något 

märkligt att ha så vaga kunskaper om väsentliga delar av stadens historia. Under senare år har 

Malmö utvecklats från att ha varit en utpräglad arbetarstad till att bli en universitetsstad. Denna 

utveckling har varit enastående men också krävt djärva och framåtsyftande beslut.  

Hur kom det sig att Malmö på 1800-talet utvecklades från att vara en liten landsortsstad inom ett 

befäst område till att bli ett sydsvenskt ekonomiskt centrum? Vilken betydelse kan rivandet av 

befästningsverken på 1800-talet ha haft för denna utveckling? Vilka djärva beslut fattade de 

styrande för att åstadkomma denna utveckling? Går det att få svar på dessa och andra frågor idag 

eller blir det bara spekulationer och antaganden? 

År 1800 hade Malmö en befolkning på 3 962 invånare. Hundra år senare hade den ökat till 60 857 

för att 20 år senare, då första världskriget var slut sedan två år, uppgå till 113 553 invånare.1 Det är 

en anmärkningsvärd befolkningsökning. Hur kunde den ske? Vilken var bakgrunden? Om man 

idag är intresserad av att förstå Malmös expansion under 1800-talet kan alltså en god utgångspunkt 

vara att försöka få en bild av hur staden såg ut för cirka 200 år sedan och vilka lämningar, som 

finns kvar idag.  

För att få kunskaper om en stads utveckling under de senaste 75 åren är det förhållandevis enkelt 

att få ta del av all nödvändig dokumentation i form av utredningar och beslut. Allt finns tillgängligt 

i arkiv och går att söka via ett diarium. När det gäller sådant som hände för drygt 200 år sedan blir 

det något mer komplicerat. För Malmös del finns det källmaterial som är aktuellt för denna uppsats 

i Malmö Stadsarkiv och i Riksarkivet i Stockholm. 

 

 
1
 https://www.scb.se/hitta-statistik/sok/?Query=Befolkningsstatistik+Malm%C3%B6+1800+-

+1920&Tab=scb. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sok/?Query=Befolkningsstatistik+Malm%C3%B6+1800+-+1920&Tab=scb
https://www.scb.se/hitta-statistik/sok/?Query=Befolkningsstatistik+Malm%C3%B6+1800+-+1920&Tab=scb
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att försöka klarlägga vad som hände i början av 1800-talet då staten 

ville göra sig av med befästningsanläggningar på olika håll i landet, dels för att de blivit föråldrade 

och ansågs överflödiga, dels för att underhållet var kostsamt.2 En motpart till staten var Malmö, en 

förhållandevis liten stad i södra delen av riket. Resultatet av dessa händelser blev att Malmö fick 

tillgång till ny mark i direkt anslutning till staden och kunde inleda en mycket omfattande 

expansion under 1800-talet.  

Många städer berördes av Kronans minskade behov av befästningar. I Skåne gällde det även 

Landskrona och Kristianstad. Tvärs över sundet från Malmö sett ligger Köpenhamn. Denna stad 

genomgick likartade förändringar som Malmö men med delvis andra förutsättningar. 1807 utsattes 

staden för ett omfattande bombardemang av den brittiska flottan. Under Napoleonkrigen stod 

Danmark ju på fransk sida. I anslutning till den begynnande industrialiseringen på 1850-talet revs 

befästningsanläggningarna. På dess plats anlades parker och sjöar.3   

Längre ner i Europa ligger Wien, fram till första världskriget huvudstad i det Habsburgska väldet. 

År 1848 utbröt revolutioner i många av Europas länder. I oktober drabbas även Wien. Ordningen 

återställs emellertid ganska fort av armén. Snart rivs de gamla befästningarna som inneslutit 

innerstaden och staden fick expansionsmöjligheter. I stället anläggs en bred ringväg omgiven av 

parker och monumentalbyggnader.4  

Det finns en mängd intressanta frågor att belysa kring avvecklingen av befästningarna i Malmö. 

Fokus i detta arbete kommer emellertid att ligga på följande frågeställningar: 

- Hur resonerade de styrande i Malmö inför den förändring det innebar att riva 

befästningsanläggningarna? Tog rådet i Malmö några initiativ? 

- Vem tjänade på raserandet av befästningsverken? 

- Hur hanterade Malmö de expansionsmöjligheter som uppstod genom rivandet av 

befästningsverken och igenfyllandet av vallgraven? Ny stadsplan? Försäljning av tomter? 

 
2
 Book 1973, 17. 

3
 Nationalencyklopedin 12, 37–40:” Köpenhamn” (1993). 

4
 Nationalencyklopedin 19, 423–425: ”Wien” (1996). 
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1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med att redovisa de frågor som skall besvaras. Utifrån de dokument som har 

påträffats i form av otryckt källmaterial görs en kvalitativ textanalys. Den kompletteras med en 

empirisk studie med Malmö som huvudobjekt och med Kristianstad, Landskrona, Köpenhamn och 

Wien som jämförelseobjekt. 

För att ge en bakgrund till stadsplanering och fortifikation görs en empiriskt inriktad teoretisk 

genomgång av dessa områden. Avsikten är att ge en grundläggande kunskap om två områden av 

stor betydelse för den förändring som Malmö genomgår under den aktuella perioden. Tidigare 

forskning på området redovisas. Det finns en hel del skrivet om Malmös historia i allmänhet från 

1800-talet och framåt. 

I ett särskilt bakgrundsavsnitt redogörs för hur Sverige styrdes under aktuell period och hur en stad 

som Malmö styrdes. Avsnittet är avsett att ge en kunskap om hur annorlunda styrelseskicket var i 

början på 1800-talet. I Malmö stadsarkiv finns de inkomna handlingar som har utgjort ett viktigt 

underlag för denna uppsats. 

De ovan nämnda städerna redovisas översiktligt för att visa på en utveckling i Sverige och i Europa, 

vilken är likartad den som sker i Malmö. Rivningen av befästningsanläggningarna i Malmö 

möjliggör en stark utveckling av staden under 1800-talet. Detta redovisas i kapitel 8. 

Sammanfattning och slutsatser av uppsatsen återfinns i kapitel 9.    

 

2 Metod och källmaterial 

2.1 Metod 

Alla beslut av riksdag, regering, region och kommun fattas vid en viss tidpunkt och i ett visst 

sammanhang. Detta gäller naturligtvis också organisationer och företag. Med denna utgångspunkt 

redovisas därför i denna uppsats hur Sverige var organiserat under den aktuella perioden på 

riksplanet och på det lokala planet, i detta fall staden Malmö. Hur formulerades besluten när de 

togs? Detta framgår delvis av de källor som är en del av underlaget för denna uppsats. 
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I Malmö Stadsarkiv finns dokument från Kungl. Maj:t,5 vilka redovisar vad som skall göras i 

Malmö och i vissa fall hur och till vilken kostnad. Ibland refereras till skrivelser från Malmö och 

man kan förstå att det har förekommit en viss korrespondens.  

Kopior av dessa skrivelser tycks emellertid inte finnas i Malmö, vilket medför att källunderlaget är 

något haltande. Kontakter med Riksarkivet i Stockholm gör det troligt att dessa skrivelser finns där 

bland inkomna handlingar. De är däremot inte digitaliserade och därmed inte sökbara över internet. 

Med tanke på den pandemi som drar över världen nu under våren 2020 är det inte aktuellt att 

bedriva arkivstudier i Stockholm.  

De texter som undersöks i denna uppsats skrevs för över tvåhundra år sedan i ett samhälle vilket 

var annorlunda jämfört med vårt i väldigt många avseenden. Att förstå denna kontext är väsentligt. 

I detta fall handlar det om att göra en kvalitativ textanalys av otryckt källmaterial för att försöka 

förstå Kungl. Maj:ts avsikter.6 

Dessutom görs en empirisk studie över fem städer i Sverige och i Europa med Malmö som 

huvudobjekt.  

2.2 Källmaterial 

För en nutida medborgare är det inte alltid lätta att tränga in i och förstå hur en kommun är 

organiserad. Att förflytta sig 200 år tillbaka i tiden och besöka, om man nu gjorde det, de styrande 

i Malmö, kan kräva en viss förklaring hur staden styrdes då.  

Under medeltiden var de viktiga funktionerna i en stad borgmästare och råd. Dessa skötte stadens 

förvaltning och rättsskipning. Freden i Roskilde 1658 innebar att Skåne blev svenskt och därmed 

kom att lyda under svensk lag och förvaltning. Några tiotal år senare fick Malmö två borgmästare 

i stället för fyra. Dels fanns det en justitieborgmästare som chef för rådhusrätten, dels en 

politieborgmästare som ansvarade för ekonomi och administration, ungefär samma funktion som 

en kommunchef har idag. De skriftliga källorna följer denna uppdelning.  

 
5
 Nationalencyklopedin 11, 528: ” Kunglig Majestät” (1993) Kunglig Majestät eller Kungl. Maj:t är i 

1809 års regeringsform är benämningen på de statsorgan vilka beslöt i kungens namn.  

Redan tidigare användes benämningen, bland annat i 1719 års regeringsform, och då i betydelsen 

konungen eller konungamakten.  

En annan beteckning på staten, vilken användes fram till 1974 års regeringsform, är kronan. I denna 

uppsats används genomgående Kungl. Maj:t som beteckning på statsmakten. 
6Gustavsson, Svanström 2018, 69–73. 
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De juridiska arkiv där det finns dokument kring raserandet av befästningsanläggningarna i Malmö 

finns i Malmö stadsarkiv, dels i Magistraten i Malmö. (M) E1:7 1720-1817, dels i Rådhusrättens 

domböcker i serie AIAA, Politieprotokollen. Dokumenten är skannade och sökbara via Arkiv 

Digital. Vissa dokument är avskrifter av originaldokument. Båda finns i arkivet. Dessa dokument 

ska ju förhoppningsvis redovisa de beslut och direktiv man hade att förhålla sig till. I praktiken är 

det inte så enkelt. Dokumentationen är som den är och en nutida betraktare kan ju sakna en del 

underlag.   

Under senare delen av 1700-talet, efter enväldets fall, skedde en väsentlig förändring i förhållande 

till statsmakten: kraven på städernas självständighet ökade.7 Huruvida detta kom att påverka 

förhandlingarna kring raserandet av befästningarna är oklart.  

För att leda raserandet av befästningsanläggningarna i Malmö bildades Raseringsbolaget av stadens 

styrande. Det var ett privat konsortium. En av de drivande bakom projektet var borgmästaren Carl 

Magnus Nordlindh. Något arkiv finns inte kring detta bolag. Av olika skäl gick bolaget överstyr 

och de ledande dömdes till stränga straff. Vad gäller borgmästare Nordlindh yrkade åklagaren i 

hovrätten till och med på dödsstraff. Högsta domstolen avkunnade sin dom den 29 mars 1819. Den 

innebar en nedsättning av straffen. De tre huvudansvariga, inklusive borgmästaren, skulle stå i 

halsjärn på Stortorget ”att skämmas i två timmar” och därefter avtjäna straffarbete på Varbergs 

fästning. Den goda tanken med Raseringsbolaget kopplat till raserandet av befästnings-

anläggningarna och utvecklandet av det nya Malmö fick alltså ett eländigt slut.8 Att studera detta 

bolag närmare ligger emellertid utanför syftet med denna uppsats. Den intresserade kan ta del av 

till exempel denna licentiatavhandling: Kärrlander, Tom. 2008. Malmö diskont - en krisanatomi. 

Stockholm: Centrum för bank och finans Kungliga Tekniska Högskolan. 

Under den tidsperiod som uppsatsen omfattar förändras stadens utseende påtagligt. Dessa 

förändringar kan följas i det kartmaterial som finns hos Krigsarkivet i Stockholm, i Malmö på 

Malmö muséer, på Malmö Stadsarkiv och på Stadsbyggnadskontorets Arkiv. Det Kongelige 

Bibliotek i Köpenhamn har en omfattande och intressant samling kartor, av vilka en hel del berör 

Malmö. 

 
7
 Norström 2009, 24–25. 

8
 Bjurling 1977, 441–451. 
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2.3 Källkritiska aspekter 

Källmaterialet i Malmö Stadsarkiv består av handskrivna dokument förvarade i arkivpärmar. 

Många av dokumenten är svåra att läsa och tyda. En del av originaldokumenten finns även som 

avskrifter från början på 1900-talet. I den mån det har varit möjligt har de använts för detta arbete. 

Vissa dokument är i original estetiskt tilltalande. Man kan ana en kompetent författare med en viss 

konstnärlig ådra bakom dem. Inte någonstans skymtar en kvinnas namn på dokumenten. Vid denna 

tid, det vill säga på 1700- och 1800-talen, hade kvinnor generellt sett ingen framträdande roll i 

samhället. 

Det hade varit önskvärt att kunna följa en logisk korrespondens mellan staten och Malmö. Ibland 

är det uppenbart att det har funnits en bakomliggande korrespondens. Dokumenten kan förvaras i 

andra arkiv och då enbart i original, till exempel i Riksarkivet. De saknade dokumenten kan ha 

förstörts eller försvunnit av någon anledning. Detta medför att man får bygga upp en trolig 

händelsekedja utan att egentligen ha ett påtagligt stöd i tillgängliga dokument. 

Ett annat problem rör kartmaterialet. En del kartor finns både i original i arkiv och på arkivets 

hemsida. Det underlättar vad gäller källhänvisning. Många kartor finns på internet men utan 

källhänvisningar. Om en sådan karta har bedömts ha ett värde för denna uppsats har den tagits med. 

Källhänvisningen blir då enbart till aktuell internetsida. 

3 Teori 

3.1 Svensk stadsplanering under stormaktstiden. 

Flertalet av våra äldre städer är präglade av de planeringsideal som gällde under stormaktstiden, 

alltså den tid som börjar med Gustav II Adolf 1611 och avslutas med Karl XII:s död 1718 eller 

kanske snarare med freden i Nystad 1721, då stora delar av provinserna på andra sidan Östersjön 

avträds till Ryssland. Under denna tidsperiod når Sverige sin största utbredning någonsin och är en 

europeisk stormakt.9 För att kunna förstå en stads utveckling måste man ha ett brett perspektiv 

omfattande både Sverige och Europa. Hur utvecklas städerna i Sverige? Vad sker med Europas 

städer? Några aspekter att hålla i minnet är till exempel planmönstret, det vill säga gatunätet, 

tomtindelningen och platsbildningarna. Topografin och möjligheterna till goda kommunikationer 

är också viktiga. Vilken är stadens funktion? Är det en huvudstad, residensstad, domkyrkostad, 

 
9
 Ahlberg, 9. 
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försvarsstad, industristad eller hamnstad? Vissa städer är naturligtvis en kombination av olika 

funktioner, som till exempel Malmö, vilket kommer att framgå nedan.10  

Under stormaktstiden var svensk stadsplanering mycket omfattande. Detta kan kopplas till den 

snabba tillväxten av det svenska riket: städer behövdes för att styra och administrera landet.11 

Kunskapen om hur städer och fästningar skulle byggas hämtades från renässansens Italien. Där 

producerades en mängd skrifter om hur idealstaden skulle se ut: stadsplanen skulle utformas som 

en regelbunden månghörning med enhetligt utformade stadskvarter och en omgivande 

befästningskrans. I praktiken var det svårt att realisera denna stad eftersom de topografiska 

förutsättningarna ofta inte fanns. Detta medförde att en annan typ av idealstadsplan utvecklades, 

vilken hade ett citadell i ena kanten av staden.12 Många städer kom att utformas på detta sätt. Malmö 

är ett exempel.  

Stadsplanering började emellertid inte med Italien under renässansen. Omkring Kristi födelse fanns 

i Rom en man som var arkitekt, ingenjör och skriftställare. Han hette Vitruvius. Hans verk, De 

architectura libri decem (Om arkitektur, Tio böcker), blev ett av de viktigaste verken någonsin 

kring arkitektur och byggande. Vitruvius ansåg att staden av försvarsskäl borde ha en rundad form 

och inte vara kvadratisk. I praktiken var det inte alldeles enkelt att följa hans anvisningar eftersom 

tomterna på grund av radialplanen blev svåra att bebygga.13 

Under stormaktstiden arbetade staten med tre olika kategorier av stadsplaner: nyanläggning av 

städer, förändring av stadsplanerna och befästningverksamhet av olika slag. Inom den sista 

kategorin handlade det till stor del om befästning av städer men även om rivning av delar av en 

stad för att få fritt skottfält framför en befästning. Detta skedde bland annat i Malmö. Inför 

befästningsarbetena revs ett 35-tal fastigheter närmast slottet och gav en friyta fram till den gata 

som idag benämns Slottsgatan.14  

Vem tog då initiativ till dessa förändringar av våra städer? Man kan ju tänka sig att kloka, ledande 

personer (män) runtom i landet kom fram till att det vore dags att utveckla den egna lilla staden för 

att möta framtida förändringar. Nu är väl detta inte ett troligt scenario. Sverige var inte uppbyggt 

 
10 Ahlberg, 13–15. 
11

 Ahlberg, 21. 
12

 Ahlberg, 25. 
13

 Ahlberg, 27–28. 
14

 Book 1973, 17. 
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av ett antal kommuner med stor självständighet och med möjlighet att uttaxera skatter i en sådan 

omfattning att man kunde finansiera stora strukturella projekt. Under hela stormaktstiden var 

Sverige ett envälde, det vill säga en styrelseform där all makt, både lagstiftande och verkställande, 

är samlad i en person, nämligen kungen, eller i vissa fall drottningen.15 Det var naturligtvis viktigt 

att regenten hade ett aktivt intresse för stadsplaneringsfrågor. I sin utbildning studerade hen, 

förutom språk och internationella frågor, även befästningskonst, stadsplanering och arkitektur. 

Under 1500- och 1600-talen genomgick Sverige en omfattande politisk och ekonomisk utveckling. 

I denna förändringsprocess var städerna centrala för att skapa en effektiv administration.16 

I det långa loppet var det nödvändigt att skapa fastare strukturer för denna omfattande förändring 

som samhället genomgick. Gustav II Adolf och hans rikskansler Axel Oxenstierna låg bakom 

många av de viktiga förändringar som genomfördes. Den kanske viktigaste var organiserandet av 

förvaltningsorganen. Förutom de centrala organen indelades landet i landshövdingedömen, län, 

vilket framgår av regeringsformen 1634. Denna reform har under senare år luckrats upp då regioner 

har uppstått genom antingen sammanläggning av tidigare län eller genom enbart namnförändring. 

Från och med årsskiftet 2019–2020 är länsbegreppet utmönstrat och ersatt av regioner.  

Vad som emellertid var kanske än viktigare vad gäller det som denna uppsats handlar om var 

bildandet av Fortifikationen och Lantmäteriet. Influenserna från Nederländerna var påtagliga och 

många holländare rekryterades till Sverige.17 Fortifikationen bildades 1635 och har till uppgift att 

förse försvaret med ”väl fungerande mark, anläggningar och lokaler för sin verksamhet”.18 

Lantmäteriet bildades några år tidigare, 1628. ”Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger 

Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt 

hantera deras gränser.”19 

Efter freden i Roskilde 1658, då Sverige bland annat erhöll de skånska landskapen, behövde 

befästningsanläggningar i vissa städer i de nya områdena förstärkas eller nyanläggas. Malmö 

tillhörde denna krets av städer. Samtidigt fördes en diskussion om att göra Landskrona till huvudort 

för de skånska landskapen i stället för Malmö.20 

 
15

 Nationalencyklopedin 5, 538: ”envälde” (1991). 
16

 Ahlberg, 32–33. 
17

 Ahlberg, 57. 
18

 https://www.fortifikationsverket.se/om-oss/. 
19

 https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/. 
20

 Ahlberg, 107. 

https://www.fortifikationsverket.se/om-oss/
https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/
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Bild 1. Den äldsta avbildningen av Malmö från 1588. Källa: Krigsarkivet Stockholm. 

3.2 Fortifikationen i Sverige under stormaktstiden 

Stadsbyggnadskonst och befästningverksamhet levde i ett mycket nära förhållande. Befästnings-

verksamheten var särskilt omfattande från 1620-talet fram till omkring 1700.21 Om en stad var 

omgiven av en befästningsanläggning i form av citadell och befäst stadsmur eller inte har 

naturligtvis påverkat stadens möjligheter att expandera. Detta gällde även Malmö och är centralt 

för denna uppsats. Malmö hade ju en befästningsgördel av gedigen karaktär. Vad hade hänt om 

denna hade fått vara kvar? Hade staden då varit en turistattraktion i klass med Visby eller många 

tyska städer? Nu blev det inte så utan utvecklingen tog en annan riktning. Det finns därför skäl att 

titta lite närmare på fortifikationens utveckling i allmänhet och några centrala termer och begrepp. 

Under medeltiden var stadsmurarna höga och relativt tunna, vilket räckte för att hålla fienden ute. 

Från 1300-talet och framåt utvecklades emellertid artilleriet. Järnkulor började användas. Slagkraft 

och träffsäkerhet ökade. Den gamla typen av murar klarade inte att motstå beskjutningen från dessa 

 
21

 Ahlberg, 40. 
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effektiva kanoner. En annan typ av skydd behövdes. Under 1500- och 1600-talen utvecklades 

därför befästningskonsten väldigt mycket.  

 

Bild 2. Bastionförsvar enligt den nederländska skolan med två olika typer av bastioner:                   

1) Solid bastion, 2) Ihålig bastion, 3) Flank, 4) Fas eller Face, 5) Kurtin.               

Röda eldgivningspilar visar artilleriets beräknade skjutriktning, så kallade stryklinjer.             

Källa: Wikipedia (sv.wikipedia.org), artikeln ”Befästning”, avläst 2020-05-14.                                     

Man brukar tala om olika skolor. Den italienska skolan fick störst inflytande till en början. Murarna 

gjordes nu lägre med breda jordvallar innanför. En ny typ av befästningar, bastioner, utvecklades 

med början i Italien. Bastioner kan beskrivas som en spetsig utbuktning av fästningsvallen.22 Den 

italienska skolan följdes av den nederländska och så småningom den franska. Den nederländska 

skolan kom till Sverige i början på 1600-talet. En fördel enligt denna var om marken var låglänt 

och vattensjuk. Så var det runt Malmö. Framför huvudvallen byggdes ofta en lågvall. Detta 

medförde att man kunde beskjuta fienden från två nivåer.23 

Under slutet av 1600-talet var Erik Dahlberg det stora namnet inom befästningskonsten i Sverige. 

1669 hade han fått ansvar för fortifikationen i de skånska landskapen. Han blev några år senare 

dessutom generalkvartermästare det vill säga chef för rikets befästningar. Dahlberg utvecklade de 

nederländska och franska befästningstankarna. För Malmös del handlade det i första hand om 

 
22

 Nationalencyklopedin 2, 367:” befästningskonst” (1990). 
23

 Book 1973, 2. 
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kraftiga bastioner och vallar. Planerna ändrades ett flertal gånger men 1697 var befästnings-

anläggningarna runt Malmö, både på sjö- och landsidan, i stort sett klara.24  

 

Bild 3. Fästningen i Bourtange, där systemet med pilspetsformade bastioner framgår tydligt.                                    

Av nl: Gebruiker: Bourtange - nl: Afbeelding: Luchtfoto bourtange.jpg, CC BY-SA 3.0,                                      

Källa: Wikimedia (commons.wikimedia.org) Bild: Fästningen I Bourtange, avläst 2020-05-14. 

När Erik Dahlberg blev chef för fortifikationen i Sverige och efterträdde Johan Wärnschöld övertog 

han en liten organisation med endast en handfull officerare. Med stöd av kung Karl XI utvecklade 

Dahlberg en fortifikationsofficerskår som kom att tillhöra de främsta i Europa. Fortfarande kan vi 

studera Skansen Kronan och Skansen Lejonet i Göteborg och Drottningskär utanför Karlskrona 

vilka alla tillkom under hans tid.25 Under några år i början på 1670-talet var han också kommendant 

i Malmö. Även idag kunde han tjäna som ett föredöme då han kvarstod i tjänst till 1702, 75 år 

gammal. Erik Dahlberg dog 1703. För sina många och omfattande tjänster adlades han 1660 och 

blev så småningom både friherre och greve.26 

Vid sidan av sina administrativa och organisatoriska förmågor var Erik Dahlberg även en duktig 

tecknare. Under många år arbetade han med verket Suecia antiqua et hodierna, Det forna och 

nuvarande Sverige. Verket innehåller ett stort antal teckningar över slott och städer i Sverige.  

 
24

 Fischer 1944, 20. 
25

 Nationalencyklopedin 6, 530:” Fortifikationen”. 
26

 Nationalencyklopedin 4, 341:” Dahlberg, Erik”. 
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4 Forskningsläge 

Sökningar på DIVA, Libris, Artikelsök med flera databaser vad gäller Malmö och dess befästningar 

ger ett magert resultat. Just det område som denna uppsats fokuserar på tycks inte ha undersökts 

tidigare. Däremot finns utmärkta framställningar om Malmös historia, vilka har använts och som 

redovisas nedan.  

I historiska framställningar om Malmö går det utmärkt att följa utvecklingen i staden på ett 

övergripande plan. På 1840-talet publicerades Malmö Stads Historia och Beskrifning från äldsta 

intill närwarande tid, af J. O Friberg (Malmö, J. Cronquist, 1842). Friberg var en av stadens första 

historieskrivare. Vill man närmare studera gamla kartor över Malmö är Anders Ulrik Isbergs Karta 

öfver Malmö stad i forna och nuvarande dagar från 1875 mycket intressant. Kartan visar Malmö 

detta år men även de medeltida försvarsverken och befästningarna efter 1658. 1922 beslöt A U 

Isbergs son, A U Isberg jr att ge ut kartan igen. Sonen tillfogade också en handbok på 1 116 sidor, 

vilken innehöll en gedigen beskrivning av stadens historia inklusive gator, kvarter och byggnader.27  

Ett mer närliggande verk är Malmö stads historia. Från början planerades sex band, vilka kom att 

utökas till åtta, inklusive ett registerband. Verket gavs ut mellan 1971 och 1994. Vi får ta del av 

Malmötraktens historia från stenåldern och fram till 1990. Tre av banden handlar om 1900-talet. 

Författare till de olika avsnitten i banden är historiska forskare.28 De fyra första banden har varit 

relevanta för denna uppsats. 

Malmö stads historia 1.29 

I denna första del har den på sin tid välkände Malmöforskaren fil.dr. Einar Bager skrivit ett avsnitt 

om Malmö byggnadshistoria till 1820. Han tillhör dessutom en gammal Malmösläkt. Bager 

fokuserar på byggnaderna i Malmö men redovisar även hur befästningsarbetet fortskred under 

1500-talet, vilket var en storhetstid för staden. Under första hälften av 1500-talet täpptes de sista 

luckorna i strandmuren igen. Mot landsidan fanns ett översvämningsområde, vilket senare kom att 

kallas Rörsjön. Härifrån schaktades jordmassor, vilka användes för att bygga upp de vallar som 

 
27

 Tykesson 2003, 134. 
28

 Bjurling 1971, 7 (Företal). 
29

 Bjurling, Oscar (huvudredaktör). 1971.  
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omgav staden mot landsidan. Ett namn som dyker upp i detta sammanhang är Jörgen Kock, känd 

borgmästare i staden.30  

Omkring år 1800 tycks Malmö, enligt Bager, ”vakna upp ur en nära 150-årig Törnrosasömn.”31 

Malmö hade då knappt 4 000 invånare och var en förhållandevis liten stad, vilket den hade varit 

under lång tid. Två händelser kommer att ha särskilt stor betydelse för Malmös utveckling. Den 

ena gällde byggandet av en riktig hamn med Frans Suell som pådrivare. Den andra, vilken enligt 

Bager var av avgörande betydelse för den kommande byggnadsverksamheten, var raserandet av 

befästningsverken runtom staden. Nu planerades gator och torg över det som kom att kallas Nya 

staden. Torgen fick namnen Gustav Adolfs torg respektive Drottningtorget, efter Gustav IV Adolf 

och hans gemål Fredrika av Baden. Det första torget kallas av många Malmöbor idag enbart 

Gustav.32 

Bager konstaterar att raseringen av fästningsverken beslöts 1804 och att Malmö 1805 tog på sig 

arbetet att riva dem. Dessutom skulle en kanal anläggas mellan Nya staden och förstäderna. Ganska 

raskt överläts detta arbete till Raseringsbolaget, som dessutom blev ägare till tomterna. En drivande 

kraft i raseringsbolaget var borgmästaren Carl Magnus Nordlindh.33 Raseringsbolaget skaffade 

kapital via Malmö diskont, vilket var ett slags bankverksamhet i början på 1800-talet. Malmö 

diskont finansierade mycket av den expansiva verksamhet som sattes igång i Malmö och när den 

gick i konkurs drogs Raseringsbolaget med.  

Malmö stads historia 2.34 

Denna del av Malmö stads historia behandlar tre olika perioder varav den sista handlar om perioden 

1719–1820. Författare är lektorn, fil.lic. Olle Helander. Ur innehållet märks bland andra rubriker 

som ”De som bodde i staden”, ”Handel och sjöfart”, ”Manufakturer och plantager”, ”Stadens 

förvaltning”, ”Stadens finanser” och ”Staden och det militära”. Av särskilt intresse för denna 

uppsats finns dessutom några andra kapitel: ”Ett sekels malmöhistoria” och ”Malmö diskont”.35  

Malmö var under 1700-talet en stapelstad, vilket bland annat innebar rätten att handla med utrikes 

orter. I Magistratens i Malmö första berättelse till länets landshövdingeämbeteden 26 september 

 
30

 Bjurling 1971, 291.  
31

 Bjurling 1971, 388. 
32

 Einar Bager i Bjurling 1971, 388. 
33

 Bjurling 1971, 388. 
34

 Bjurling, Oscar (huvudredaktör). 1977.  
35

 Bjurling 1977, 7 (innehållsförteckning). 
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1737 konstateras att staden var välbefäst bakom fulländade system av bastioner, raveliner, vallar 

och vattengravar.36 Så här såg alltså Malmö ut fram till början av 1800-talet då befästnings-

anläggningarna revs. Bofasta inom stadsfästningen var på 1720-talet 3 500–4 000 personer. Bortåt 

en tredjedel var militär personal.37  

1775 var ett viktigt år i stadens utveckling. Detta år började utbyggnaden av hamnen. Denna 

händelse var, tillsammans med rivandet av befästningsanläggningarna, de viktigaste förutsättning-

arna för stadens utveckling under 1800-talet. Malmö hade nu goda förutsättningar att dra fördel av 

uppsvinget i handeln som blev en konsekvens av Napoleons kontinentalavspärrning.38 Under de 

första decennierna av 1800-talet ökade befolkningen i Malmö med cirka 30 %.  

Under en period, från november 1806 till maj 1807, var Malmö de facto Sveriges huvudstad. Kung 

Gustav IV Adolf ville bland annat vara närmare händelserna på kontinenten, vilka involverade 

Napoleons Frankrike och ett stort antal andra länder. Där kungen befann sig där fanns också hans 

familj, hovet och diplomatkåren. Inkvarteringsproblemen var stora. Kungen avreste i maj 1807 till 

Pommern för att aldrig återkomma till Sverige.39   

1804 fattades ett kungligt beslut om rivandet av befästningarna runt Malmö. Anläggningarna hade 

förfallit och det fanns egentligen inga skäl att behålla dem. Fortifikationsdirektören Mannerskantz 

utarbetade ett förslag till utformning av de nya områdena i staden. Två nya torg skulle tillkomma, 

vilka alltså senare kom att kallas Gustav Adolfs torg och Drottningtorget.  En promenad skulle 

anläggas i öster och söder. De finns fortfarande kvar: Östra och Södra promenaden. Närmast slottet 

borde en park anläggas, dagens Kungspark. Utöver detta skulle en kanal grävas för att dränera 

Rörsjön, det område som tidigare bedömts vara en viktig del av försvaret mot land. 

Generalguvernör i Skåne vid denna tid var Johan Christopher Toll, en driftig militär och duktig 

organisatör. Toll tyckte att förslaget till förändringar var utmärkt men gillade inte att arbetet skulle 

överlåtas till en entreprenör. Projektet var ju väldigt stort och kostsamt. De nya tomterna 

motsvarade en tredjedel av stadens yta. Istället borde staden själv ta hand om raseringen. Nu 

bildades Raseringsbolaget och den dynamiske borgmästaren Carl Magnus Nordlindh övertog 

 
36

 Olle Helander i Bjurling 1977, 351–352. 
37

 Olle Helander i Bjurling 1977, 355. 
38

 Nationalencyklopedin 11, 288. Kontinentalsystemet är en ”sammanfattande benämning på de 

handelspolitiska åtgärder som Napoleon I tillgrep 1806–14 i kriget mot Storbritannien.” Sverige 

tvingades gå med 1809 efter nederlaget mot Ryssland.   
39

 Olle Helander i Bjurling 1977, 360. 
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ledningen av projektet. Nordlindh var även en av direktörerna i Malmö diskont, den bank som 

finansierade projektet.  

Arbetet med att riva befästningsanläggningarna visade sig vara ett väldigt omfattande projekt. 

Kontraktet var på fem år men efter tio år var arbetet inte helt klart. Som arbetskraft användes fångar, 

indelta soldater och så småningom, efter kriget 1808–1809, även krigsfångar. Från början gick 

kapitalanskaffningen utan problem, men så småningom uppstod det finansieringssvårigheter.40 

Projektet var uppenbarligen alltför stort för en provinsbank. 1817 kraschade den privata banken 

Malmö diskont.41 1820 gjordes ett försök att få tillbaka en del av kapitalet genom att auktionera ut 

de tomter som låg som säkerhet för raseringsbolagets lån. Denna säkerhet var värderad till över 

19 000 rdr (riksdaler). Auktionen inbringade 370 rdr. 

Det medeltida Malmö: Detektivarbeten under mer än ett sekel i en gammal stads historia.42 

En central bok kring Malmös bebyggelsehistoria är Sven Rosborns Det medeltida Malmö: 

Detektivarbeten under mer än ett sekel i en gammal stads historia. Boken gavs ut 2016. Sven 

Rosborn är utbildad arkeolog och avlade sin filosofie licentiatexamen 1974. Sedan 1970 har han 

varit knuten till Malmö Museum. 1977–1995 var han muséets chef. I början av sin bok redovisar 

Rosborn ett antal intressanta teorier om Malmös uppkomst för att därefter gå över till en 

historieskrivning baserad på hans egna utgrävningar under en lång tid. Intressant för denna uppsats 

är främst kapitlen om Malmös borgar och befästningar under medeltiden. 

Malmös kartor: Från 1500-talet till idag.43 

På initiativ av Malmö stad presenteras stadens historia genom en representativ samling kartor 

samlade i boken Malmös kartor: Från 1500-talet till idag. Förutom möjligheten att följa Malmös 

utveckling via det utmärkta kartmaterialet ges också en inblick i kartframställningen genom 

tiderna. Under 1600- och 1700-talen hade produktionen av kartor i första hand ett militärt syfte. 

Denna uppsats handlar ju egentligen om raserandet av befästningarna i Malmö i början av 1800-

talet. Genom att studera kartorna från dessa århundraden får man en god uppfattning om hur 

omfattande befästningarna runt Malmö en gång var och hur stora ytor som frilades för stadens 

 
40

 Bjurling 1977, 360–364. 
41

 Kärrlander 2008, 1. 
42

 Rosborn, 2016. 
43

 Tykesson, Tyke (redaktör). 2003.  
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fortsatta expansion under 1800-talet. Redaktör för boken är arkitekt Tyke Tykesson. Författarna i 

övrigt är alla erfarna tjänstemän från berörda förvaltningar i Malmö. Boken publicerades 2003.  

Svensk stadsplanering: Arvet från stormaktstiden resurs i dagens stadsutveckling.44 

Författaren till denna bok är Nils Ahlberg. Han har arbetat med kulturmiljövård och särskilt inriktat 

sig på stadsfrågor i Sverige och internationellt. Denna bok bygger på hans doktorsavhandling från 

2005 vid Ultuna, Sveriges lantbruksuniversitet: Stadsgrundningar och planförändringar, Svensk 

stadsplanering 1521–1721. I förordet till Arvet från stormaktstiden resurs i dagens stadsutveckling 

pekar Ahlberg på vårt behov av helhet, sammanhang och perspektiv. ”Varför ser det ut som det gör 

idag? Hur har vår livsmiljö vuxit fram och formats?”45 Svaren växer fram allteftersom Ahlberg 

redovisar utvecklingen i Sverige och i Europa under stormaktstiden. Städernas utveckling hänger 

nära samman med befästningsverksamhetens, vilket framgår av text och bild på ett utmärkt sätt.  

Naturligtvis finns Malmö med i detta omfattande verk. Det är viktigt att ha kunskap om stadens 

utveckling och förändring under århundradena före 1800-talet för att få en förståelse för den 

utveckling som ledde fram till raserandet av befästningsanläggningarna runt Malmö i början på 

detta århundrade. 

Malmö försvar genom tiderna.46 

Under andra världskriget blev Malmö åter militärstad i och med att Skånska Luftvärnskåren 

upprättades 1942. Den förlades i Husie under beteckningen Lv 4. 1944 var kasernerna färdiga för 

inflyttning, men det saknades emellertid ett fritidshem för personalen. Vid denna tid var det 

uppenbarligen lätt att få allmänheten i Skåne att sluta upp kring ett gemensamt mål nämligen ett 

fritidshem på Lv 4. Med landshövdingen Arthur Thomson i spetsen startades en insamling. 

Minnesskriften Malmö försvar genom tiderna var ett led i denna insamling. Ett antal duktiga och 

framträdande medborgare kom att medverka, var och en utifrån sitt specialområde. Det kapitel som 

i första hand berör denna uppsats heter ”Försvarsverken i Malmö genom tiderna” av amanuensen, 

fil.lic. Sten Kalling. Ett annat kapitel som är lite oväntat men nog så intressant heter ”Malmö som 

örlogsbas 1805–1814”, av konteramiralen Gunnar Unger. Få torde känna till att Malmö i militära 

 
44

 Ahlberg, Nils. 2012. 
45

 Ahlberg 2012, 11. 
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 Fischer, Ernst, Ljungberg, Leif och S. Artur Svensson (redaktörer). 1944. 
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sammanhang har kunnat stoltsera med beteckningen örlogsbas. Basens öden och äventyr har väl 

inte satt några djupare spår i Sveriges örlogshistoria. 

Utan några jämförelser i övrigt kan noteras att cirka 30 år tidigare, alltså före första världskriget, 

gjordes en annan insamling fast då på riksnivå. Då, 1912, handlade det om en insamling för att 

bygga en pansarbåt. Några av den tidens kändisar, upptäcktsresanden Sven Hedin och den 

sedermera biskopen i Stockholms stift Manfred Björkquist, var bland initiativtagarna till 

insamlingen. Utan att gå närmare in på omständigheterna kring denna insamling kan man 

konstatera att det till och från har funnits en stor beredvillighet att även på frivillighetens väg bidra 

till landets försvar. 

5 Bakgrundsavsnitt 

5.1 Sveriges styrelseskick 

Vad gäller raserandet av befästningsanläggningarna runt Malmö fanns det alltså två parter, vilka 

skulle komma överens. Eller var det avsikten? Hade Malmö i realiteten, om man nu hade önskat 

så, en möjlighet att hävda en linje innebärande att befästningarna skulle vara kvar? Hade resultatet 

blivit detsamma om Malmö hade krävt att raserandet av befästningsanläggningarna skulle bekostas 

av Kungl. Maj: t? Kanske finns det något svar i arkiven. I vilket fall som finns det skäl att 

översiktligt ta del av hur Sverige styrdes under den aktuella tiden. Hur fungerade Malmös motpart? 

Vid Gustav II Adolfs makttillträde utformades en kungaförsäkran vilken innebar att kungen måste 

samverka med rådet och ständerna. Riksrådet hade en särskild roll vad gällde rikets styrelse. De 

fyra ständerna måste höras inför beslut om krig, fred, beskattningar och utskrivningar. 

Ståndsriksdagen speglade samhället sådant det såg ut, men kungen hade fortfarande en stor 

personlig makt. Sverige var naturligtvis inte en demokrati men enväldet under Gustav Vasa och 

hans söner var brutet. En förhållandevis effektiv administration började byggas upp under 

rikskanslern Axel Oxenstierna.  

Under senare delen av 1600-talet försämrades landets ekonomi drastiskt till stor del på grund av de 

krig som Sverige var inblandat i. Vid riksdagarna 1680 och 1682 beslöts bland annat om 

förmyndarräfst och reduktion av adelns tillgångar. Det ansågs att förmyndarregeringarna hade 

misskött statens finanser och skott sig själva. Utöver detta fick kungen makten över lagstiftning 
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och utrikespolitik. Dessutom skulle krigsmakten organiseras om och även denna uppgift lades i 

kungens händer. Det kungliga enväldet var tillbaka.47 

Åren mellan 1719 och 1772 har i senare historieskrivning kommit att kallas Frihetstiden. Vid 

riksdagen 1719 avskaffades enväldet. Makten försköts återigen till rådet och riksdagen. Mycket av 

makten kom att hamna hos rådet och riksdagen. I och med 1720 års regeringsform och 1723 års 

riksdagsordning blev kungens ställning alltmer kringskuren. Makten kom att delas mellan riksrådet 

och fyraståndsriksdagen. Perioden kom att kännetecknas av maktförskjutningar mellan de olika 

stånden. Adelns privilegier ifrågasattes alltmer. De fyra stånden motsvarade inte politiska partier i 

vår mening. Under 1730-talet bildas två politiska partier, vilka kallades hattpartiet48 respektive 

mösspartiet.49 Fram till 1772 utvecklas ett politiskt spel mellan olika grupperingar där kungen står 

vid sidan av.50 

1771 tillträder Gustav III som regent. Redan 1772 genomför han en kupp som inskränker 

riksdagens makt och samtidigt ökar kungens. Enväldet är tillbaka. 1766 hade Sverige fått en 

grundlagsskyddad tryckfrihet och offentlighetsprincip. Redan 1774 inskränktes tryckfriheten. Efter 

krig med Ryssland, vilket ledde till missnöjda officerare, och Förenings- och säkerhetsaktens 

genomförande, hade adeln fått nog. En adelskonspiration ledde till att kungen mördades och att 

hans son blev kung. Gustav IV Adolf bekräftade Förenings- och säkerhetsakten och fortsatte 

faderns envälde. Hans antipatier mot franska revolutionens idéer ledde till att Sverige gick in i 

kriget 1805 på den antifranska sidan. I den efterföljande freden 1809 förlorade Sverige Finland och 

Åland. Missnöjet med kungen var nu så stort att en militärkupp genomfördes och han tvingades 

abdikera i mars 1809.51  När Karl XIV Johan tillträdde som kung 1818 levde den avsatte Gustav 

Adolf ett kringflackande liv i Europa och dog 1837. Karl XIV Johan var rädd för all gustaviansk 

opposition trots att åren gick. Han förbjöd därför allt samröre med den avsatte kungen och hans 

familj. Alla bilder skulle plockas bort, alla dokument med kungens namnteckning skulle fördärvas. 

Svenska tidningar förbjöds att rapportera om kungens liv ute i Europa.52 Malmös förhållande till 

Gustav Adolf lät sig uppenbarligen inte påverkas av kungliga påbud. Den avsatte kungen var mäkta 

 
47

 Nationalencyklopedin 17, 529–532: ”Sverige” (1995). 
48 Nationalencyklopedin 8, 434: ”hattpartiet”. 
49 Nationalencyklopedin 14, 6: ”mösspartiet”. 
50

 Nationalencyklopedin 17, 532–533: ”Sverige” (1995). 
51

 Nationalencyklopedin 17, 533–534: ”Sverige” (1995). 
52

 Populär Historia, 18 september 2017: ”Gustav IV Adolf – kungen som blev en föredetting”. 
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populär i staden, men förslaget att resa en staty över honom avböjdes. Istället fick det nyanlagda 

torget bära hans namn och gör så än idag.53  

I inledningen till detta kapitel ställs frågan ”Hur fungerade Malmös motpart?” Så här efter 

redovisningen ovan av Sveriges styrelseskick kan frågan förefalla väl motiverad. Situationen kring 

rikets styrelse verkade både rörig och intressant. Vid varje givet tillfälle har det i alla fall funnits 

en representativ motpart till Malmö. En part som har företrätt statens intressen. Man kan 

naturligtvis också fråga sig hur mycket Malmös företrädare har känt till om de omvälvande 

händelserna i rikets huvudstad och om detta har haft någon betydelse för hur staden har agerat. Ett 

sätt att se på förhållandet centrum – periferi är att konstatera att periferin, i detta fall Malmö, vid 

alla givna tillfällen har ett förhållande till centrum, det vill säga Kungl. Maj: t eller vilken 

beteckning man nu vill använda. Detta är onekligen ett pragmatiskt förhållningssätt.    

5.2 Hur styrdes Malmö?  

Som tidigare nämnts var Malmö för drygt 200 år sedan en liten stad. Den låg i utkanten av det 

svenska riket låt vara att dess placering var av strategisk betydelse. Malmö hade tillhört de städer 

som tidigare skulle vara väl befästa. Nu i början av 1800-talet var läget annorlunda. Visserligen 

rasade Napoleonkrigen ute i Europa men de styrande i Sverige hade likväl kommit fram till att det 

var mycket kostsamt att underhålla stora befästningsanläggningar även om det alltså förekom 

krigshandlingar inte så långt borta från landets gränser.  

Utvecklingen av fortifikationen i Sverige går onekligen snabbt. År 1697 avslutas befästnings-

arbetena i Malmö i stort sett. Malmö är vid denna tidpunkt en väldigt stark fästning. Efter det stora 

nordiska krigets slut 1721 började man av ekonomiska skäl att diskutera ett raserande av 

befästningarna. Detta hindrade inte att en ny ravelin byggdes på 1760-talet. År 1804, mitt under 

Napoleonkrigen, kom Kungl. Maj:t:s raseringsbeslut.54 Fästningsstaden Malmö hade spelat ut sin 

roll.55  

Här kan det vara på sin plats att notera en liten jämförelse med hur rikets styrande resonerade under 

1900-talet. Vid två tillfällen har Sverige genomgått omfattande nedrustningar. Dels under 

mellankrigstiden, det vill säga tiden mellan de två världskrigen, dels efter regimernas i Östeuropa 
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fall under 1990-talet. Vid båda tillfällena följdes nedrustningarna ganska snart av ett behov av 

omfattande upprustning till stora kostnader. Det är svårt att föreställa sig någon del av vårt samhälle 

som har lyckats göra sig av med så stora värden på kort tid för att ganska snart därefter behöva nya 

omfattande anslag i avsikt att i någon mån återställa vad som avvecklats på olika sätt. Detta är 

emellertid inte huvudtemat för denna uppsats utan snarare en reflexion lite vid sidan av.  

När nu Kungl. Maj:t funderade på att avveckla befästningsanläggningar, bland annat i Malmö kan 

det vara lämpligt att återkoppla till en av de frågor som denna uppsats vill försöka besvara:   

 

 

- Hur resonerade de styrande i Malmö inför den förändring det innebar att riva 

befästningsanläggningarna? Tog rådet i Malmö några initiativ? 

Hur styrdes egentligen Malmö i början på 1800-talet? Liksom i Sveriges övriga städer styrdes 

Malmö av magistraten. Ända sedan 1600-talet var detta den verkställande myndigheten i en stad. 

Magistraten bestod av en borgmästare som ordförande och ett antal rådmän. Dess befogenhet 

begränsades drastiskt i och med 1862 års kommunallag.56 Under större delen av 1700-talet hade 

åtta ledamöter plats kring rådstugans bord i Malmö. Av dessa var emellertid endast två utsedda av 

magistraten och borgerskapet. De övriga sex var utsedda av Kungl. Maj:t eller dess lokale 

företrädare, guvernementschefen. Å ena sidan kan man tänka sig att en förhandling mellan staten 

och en stad därmed blev en enkel historia – staten var ju väl företrädd på båda sidor. Å andra sidan 

finns det ju skäl att fundera över hur väl Malmös önskemål tillgodosågs. Det är naturligtvis inte 

lätt att veta om detta överhuvudtaget hade någon betydelse i en enväldig stat. Under 1700-talet 

reformerades valsystemet i Malmö och i ett antal andra städer i riket. Ett magistratsvalsystem med 

elektorer infördes, vilket i Malmö kom att fungera ända tills 1862 års kommunallag infördes.57 

Det enda borgmästarval som genomfördes i Malmö mellan 1769 och 1819 handlar om Carl Magnus 

Nordlindh som beskrivs som en ”remarkabel personlighet”58. Inför borgmästarvalet hade han ett 

massivt stöd både av borgerskapet och av generalguvernören Toll. Att Nordlindh saknade den 

akademiska meritering som behövdes hade han själv undanröjt genom att utverka en 
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 Bjurling 1977, 485. 
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kompetensförklaring av Kungl. Maj:t. Så småningom fick Nordlindh sin fullmakt av Gustav IV 

Adolf och installerades i ämbetet 1805.   

Carl Magnus Nordlindh var uppenbarligen ett mycket gott borgmästarval och särskilt i början av 

sin ämbetsperiod hade han stora framgångar. Så länge lyckan stod honom bi var han en stor tillgång 

för sin hemstad. I dag kanske han skulle kallas Mr. Malmö. I hans omedelbara närhet fanns en Carl 

Christian Halling som arbetade, observerade och skrev sina Minnen. Om Nordlindh föll orden: 

”Mannen var besvärad av en stark ärelystnad.”59 Inget verkar motsäga denna skarpt formulerade 

beskrivning.  

 

Carl Magnus Nordlindh företrädde Malmö vad gäller raserandet av befästningsanläggningarna. 

Han var en av direktörerna i Malmö diskont och drogs med i bankens fall.60 

5.3 Malmös befästningshistoria 

Kunskapen om Malmös befästande före 1400 är ringa. Detta hänger naturligtvis samman med att 

staden inte hade någon särskilt betydelsefull roll att spela i det danska kungariket. Inga huvudvägar 

löpte samman i staden. Stranden var långgrund och möjligheterna att lasta och lossa fartyg var 

dåliga. Malmö var ju en köpstad och när handeln blomstrade ökade statens intresse för att få in 

skatter. I den mån det fanns försvarsverk var de av det enklaste slaget. Stadens borgare förlitade 

sig i hög grad på de naturliga hindren som omgav staden. I norr fanns havet och i söder och väster 

sankmarker. Arkeologiska utgrävningar och skriftliga källor visar på att det har funnits torn utmed 

strandlinjen och en vallgrav precis utanför det medeltida stadsområdet.61 

Först med Erik av Pommern, 1382–1459, började det hända saker i Malmö. 1397 blev han kung 

över den nordiska unionen Danmark, Norge och Sverige. Erik av Pommern kom att få stor 

betydelse för Malmö. År 1434 utfärdade han ett viktigt påbud till fastighetsägarna i Malmö. Staden 

skulle befästas och fastighetsägarna förväntades bidra till detta. Resultatet blev ett kastell i västra 

delen av staden och en strandmur mot havet. Kastellet eller kungsgården är en föregångare till 

Malmöhus. Till kastellet flyttades det danska myntverket från Lund. Strandmuren blev cirka 1500 

meter lång och över 5 meter hög. Muren revs först på 1690-talet. Detta var emellertid inte den 
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äldsta borgen i Malmö. Redan på 1360-talet har det funnits en borg i Malmö, benämnd castrum.62 

Förutom kastell och stadsmur gav Erik av Pommern Malmö dess stadsvapen Motivet är ett rött 

griphuvud i ett vitt fält och det tog han från sitt eget släktvapen.63  

...et røt grips howith meth rødh hals oc rødhe øren oc owen pa howithet een 

forgult krone vti et hwit feld, oc vpa hielmen sammelethis eet røt grips 

howith meth een forgylt krone meth een busk strudzfiedhre myt aa kronen, 

hwidhe oc rødh...  

I brev till stadens invånare som Erik av Pommern i brev till stadens invånare 

undertecknat den 23 april 1437 och som ännu finns bevarat på Stadsarkivet i Malmö. 

         

 

Bild 4. Malmö stadsvapen.                

Källa: Malmö stadsarkiv. 

Utöver detta skänkte kungen Malmö dess donationsjordar. Bruket med donationsjordar går tillbaka 

till tidig medeltid. När kungen grundade en stad måste han avsätta mark både till bostäder och till 

jordbruk. När Skåne blev svenskt 1658 glömdes donationsjordarna bort. På 1700-talet fick Kungl. 

Kammarkollegium för sig att inventera dessa jordar. Då redovisade Malmö bland annat Östra och 

Västra Rörsjöarna, det vill säga den mark som tidigare betraktades som en del av stadens 

försvarssystem mot söder. Idag finner vi en hel del officiella byggnader på Rörsjöarna som till 

exempel Malmö latinskola, brandstationen, länsstyrelsen (idag regionstyrelsen), S:t Pauli kyrka, 

Slottsparken, S:t Petri-skolan och stadsbiblioteket.64  

Malmöhus, som vi känner det idag, tillkom mellan 1536 och 1542 under Kristian III:s regering. 

Slottet kom att motsvara alla dåtida krav och var förmodligen under 1500-talet Danmarks 

modernaste fästning. Ingenting är emellertid beständigt och mot slutet av 1500-talet var 

fästningsverken föråldrade. Nu var det bastionssystemet som behärskade fästningskonsten. På 

1650-talet ville Kristian IV modernisera fästningsverken i Malmö och en befästningsplan antogs 

1652.  
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Bild 5. Plante af Malmö. 1652. Peter Bysser och Oluf Steenwinkel. Söder är uppåt på kartan. Observera Rörsjöarnas utbredning och 

gatunätet i nuvarande Kungsparken. Källa: Det Kongelige Bibliotek. Köbenhavn.  

Efter freden i Roskilde 1658 hade emellertid inte särskilt mycket av denna plan förverkligats. 

Under den första svensktiden gjorde chefen för fortifikationen Johan Wärnschöld en 

grundläggande befästningsplan för Malmö. Hans efterträdare Erik Dahlberg reviderade planen. 

Detta innebar att bastionerna mot landfronten förlängdes och därmed blev rymligare. Sjöfronten 

förstärktes med nya bastioner. År 1697 var befästningsarbetena i stort sett avslutade och Malmöhus 

ansågs vara en av de starkaste fästningarna i landet.  

Det dröjde emellertid inte länge förrän fästningen började förfalla och 1741 fattades ett formellt 

beslut att befästningsanläggningarna runt staden skulle raseras. 1756 förordade Sekreta Utskottet 

en rasering av fästningen eftersom den var ”alldeles onyttig”.65 Det dröjde ytterligare ett antal år 

innan raserandet påbörjades. 1805–1811 genomfördes arbetet. I söder och öster fylldes vallgraven 

igen och stadsområdet utökades därmed väsentligt. 1828 överlämnades Malmöhus till 

fångvårdsstyrelsen och fungerade som fängelse fram till 1909. En epok var tillända.66 Från 1937 

och fortfarande fungerar Malmöhus som stadens muséum. 

 
65

 Book 1973, 17. 
66

 Fischer 1944, 10–23. 



 

 

 

 

 

 

 

24 
 

 

Bild 6. Geometrisch Delineation af Fästningen Malmöö. 1673. Erik Dahlberg. Kartan har söder uppåt. Bebyggelsen 

närmast slottet är fortfarande kvar. Namnen på bastionerna fastställdes 1675 av Krigskollegiet.         

Källa: Krigsarkivet Stockholm.                                                                                                                                

6 Vad arkiven förtäljer 

En person som är något bevandrad i dagens offentliga värld, vet att det är förhållandevis enkelt att 

från ett offentligt arkiv begära fram akter och handlingar rörande ett specifikt ärende. Detta ska 

levereras utan onödigt dröjsmål. Man kan alltså ta del av inkommande och utgående skrivelser och 

eventuella beslut kopplade till dessa. Detta är fundamentalt i en rättsstat. En positiv effekt är då 

också att det blir förhållandevis enkelt att forska kring modern offentlig verksamhet. 

Det blir betydligt mer komplicerat när det gäller handlingar i flera hundra år gamla arkiv. Reglerna 

för diarieföring och arkivering var mycket annorlunda jämfört med idag. Det blir påtagligt inte 

minst när det gäller att finna dokument kopplade till raserandet av befästningarna i Malmö. Det 

finns några skrivelser och beslut från Kungl. Maj:t, vilka redovisas nedan. Av dessa framkommer 

att det har förekommit viss skriftväxling mellan de styrande i Malmö och de beslutande i 

Stockholm, eller var kungen nu råkade befinna sig. Några kopior av skrivelser från Malmö har 

emellertid ej påträffats. Det är troligt att originalen kan finnas på Riksarkivet i Stockholm.  
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Under rubriken E Inkomna handlingar och skrivelser finns under E 1 Skrivelser från Kungl. Maj:t 

1353–1914, 9 volymer. Den sjunde volymen, E 1:7 redovisar inkomna handlingar och skrivelser 

under perioden 1720–1817 det vill säga den period som är av intresse i första hand för detta arbete. 

Här nedan redovisas skrivelser med koppling till raserandet av befästningarna. 

9 juli 1804. Skrivelse från Kungl. Maj:t till General Löjtnant Mannerskantz angående Malmö 

fästningsbryggors borttagande och gravens fyllning.  

Skrivelsen är ett svar på Malmös begäran att få riva tre bryggor i anslutning till fästningen och fylla 

igen vallgraven. Underhållet av bryggorna kostar ju staten stora summor. Staten tycker att detta är 

en god idé men framhåller att överblivet virke i bryggorna samt överblivet järn kan säljas på 

auktion. Pengarna som på så sätt kommer in kan användas vid igenfyllandet av vallgravarna och 

förflyttningen av Corps de garde67 till de nya infartsportarna. Kungl. Maj:t. tillstyrker Malmös 

begäran i alla delar och hoppas att arbetena skall vara fullbordade till påföljande år. I den mån det 

saknas pengar kan man få loss en del från beslutade men ej utförda arbeten på Kristianstads 

fästning. Skrivelsen är undertecknad på Carlsruhe slott i Tyskland den 9 juli 1804.68 

Analys: Av skrivelsen framgår att Malmö har lämnat in en begäran att få utföra en del arbeten 

kopplade till raserandet av befästningarna. Denna skrivelse har ej påträffats. Det bör dessutom ha 

förekommit någon form av kontakt mellan parterna angående det övergripande beslutet om 

raserandet av befästningarna. Redan 1724 års fästningskommission resonerade kring hur man 

skulle hantera Malmö. Detta resonerande fortsatte under hela 1700-talet, fram och tillbaka. 

Uppsatsens fokus ligger inte på förarbetet och därför har inte dokument efterforskats. 

4 april 1805. Skrivelse från Kungl. Maj:t till generallöjtnanten, generalkvartermästaren och 

direktören för fortifikationen Mannerskantz. 

Inledningsvis konstaterar kungen att ”vi före detta i nåder tidigare befallt att Malmö stads fästning 

numera må fullkomligen raseras, grafvarna fyllas samt af dem jemte gamla fästningsverken staden 

utvidgas och en promenade till prydnad anläggas.” Därefter konstaterar kungen att ”I under den 6 

December förledit år inkommit med underdånigt projekt och planritning huru denna vår nådiga 

befallning utan kostnad för staten säkrast må kunna genom entreprenader verkställas”. 
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 Betyder vaktbyggnad. SAOB 1905. Denna byggnad var placerad på Stortorget fram till 1795. 
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Kungen har synpunkter på diverse delar av det kommande arbetet. Bland annat fäster han vikt vid 

att arbetet vid norra fästningsgraven, det vill säga mot Öresund, utförs så att en funktionell 

hamnanläggning byggs. Avsikten är att fartyg skall kunna lasta och lossa utan större problem. 

Höjden på anläggningen skall vara sådan att kajen ”icke genom vattnets vanliga stigande kan 

skadas”. Därefter formulerar kungen ett antal villkor, bland annat följande: 

1. Hälften av den gråsten som blir över när kajen är klar skall tillfalla Kronan.  

2. En ”promenade” har föreslagits runt staden i norr, söder och öster.  

3. I söder skulle dessutom en park anläggas i anslutning till citadellet.  

Det torde handla om den plats där Kungsparken ligger idag. Anläggningen av parken fick vänta 

tills 1869–70.  

Nu kan det vara lämpligt att erinra sig att knappt 150 år tidigare förstärktes slottets befästningar 

och ett starkt citadell skapades. För att utbyggnaden skulle få plats revs cirka 35 fastigheter 

inklusive det gamla franciskanerklostret där hospitalet var inhyst. Detta skapade dessutom ett fritt 

skottfält från slottet. Slottsgatan i nuvarande Malmö utgör den begränsningslinje som då drogs 

upp.69 Även om ganska många år har förflutit mellan de olika händelserna kan man konstatera att 

först ser kronan till att få det utrymme som anses behövas för fortifikationens utbyggnad. När sedan 

befästningsanläggningarna skall raseras ges Malmö direktiv om vad som skall anläggas istället, 

nämligen en park. Utan tvekan har staten ett starkt inflytande över vad som skall ske ute i landet 

och det gäller uppenbarligen även över användandet av mark som överlåtes till annan juridisk 

person. Det kan vara så att parterna är överens om vad som ska ske med marken. Det kan också 

vara så att staten ensidigt har bestämt om det framtida användandet även om man inte har något 

ekonomiskt betalningsansvar. Hur förhandlingarna fördes är inte klarlagt.  
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Bild 7. Ny och förbättrad grundritning öfver Malmö stad dess slott och hamn. 1810. Carl von Angell. De ljusare områdena visar de 

nya kvarteren efter raserandet av befästningsanläggningarna. Källa: Stadsbyggnadsnämndens arkiv. Malmö.                                                                                       

4. I norr skulle de befintliga bastionerna omvandlas till ”lastageplats för mera beqvämlighet med 

fartygens lastningar och lossningar”. 

5. Två nya torg skulle anläggas vid södra och östra tullportarna.  

Det handlar alltså om Gustav Adolfs torg och Drottningtorget. Kring Södertull fanns en tvist mellan 

några borgare, vilken enligt kungens mening skulle försvinna med denna lösning. Det är i detta 

sammanhang inte nödvändigt att gå in på tvisten i detalj, men det är intressant att notera att kungen 

är medveten om den. 

6. Alla nya kvarter som anlades skulle få gator från början och kunna användas som plantager och 

trädgårdar men ej som sädesåkrar.  

7. Rörsjön, sumpmarken söder om staden, uppläts åt borgerskapet mot att det på egen bekostnad 

”väl och försvarligen lät utdika” densamma. 

8. Den projekterade kanalen vid stadens östra sida skulle grävas upp och underhållas. På så sätt 

skulle vattnet avföras från Rörsjön och rinna ut i fästningsgraven. 
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Avslutningsvis konstaterar kungen, efter noga övervägande, att ”vi” i nåder godkänner de 

planerade åtgärderna. En liten inskränkning dock: kajen på västra sidan av hamnen bort till 

citadellet ”oss och kronan förbehålles för det etablissement af arméens flotta, hvars anläggning vid 

nämnda citadell vi numera i nåder beslutit.”70 Flottbasen kom att uppföras med start hösten 1805. 

Därefter var Malmö örlogsbas fram till 1816.71 

Brevet avslutas med diverse anvisningar om hur staket och utfarter mot promenaden ska utföras, 

hur många trädrader esplanaderna bör ha och vilka gator som ska ha stenläggning.  

Analys: Brevet är intressant både vad gäller det formella språket och innehållet. Förutsättningarna 

är ju att befästningsanläggningarna i Malmö skall raseras av diverse skäl. Detta har kungen tidigare 

befallt. Denna skrivelse har ej påträffats. Ett skäl till raserandet är ekonomiskt: underhålls-

kostnaderna är höga för att behålla anläggningarna. Ett annat skäl är att behovet av ett befäst Malmö 

har minskat trots att Napoleonkrigen rasar i Europa. De styrande i Malmö har troligen lämnat in en 

projektplan för hur raserandet ska gå till och det är denna, som kommenteras av kungen. Han är 

noga med att slå fast att kronan inte skall belastas med några kostnader. Snarare tvärtom. Är det 

möjligt att tjäna en slant på projektet så är det välkommet. Kungen kommenterar i detalj vad som 

ska göras, hur det ska göras och vissa fall pekas ut vem som ska betala för åtgärderna. Det är 

intressant att notera kungens detaljkännedom om förhållandena i denna sydliga stad, vilket ju delvis 

kan bero på att han tillbringade vissa perioder i Malmö, som då i praktiken var rikets huvudstad. 

Naturligtvis hade han också tjänstemän med olika kompetenser till sitt förfogande och inte minst 

inom fortifikationen. 

Man får intrycket av att utbytet av skrivelser mellan parterna sker i en vänskaplig ton. I grunden är 

man överens om vad som skall ske till gagn för båda parter. Det är naturligtvis svårt att veta om 

det var på detta sätt. Kungen intresserar sig en hel del för det framtida Malmö. Hans intresse för 

hamnens utformning pekar framåt mot två faktorer som enligt Einar Bager var avgörande för 

stadens utveckling under 1800-talet: raserandet av befästningsvallarna och hamnens utbyggnad.72 
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20 augusti 1805. Skrivelse från Kungl. Maj:t till generalguvernören friherre Toll och till 

generallöjtnant Mannerskantz angående Malmö stads fästningsverks rasering.  

Denna skrivelse är ett svar på ett tidigare memorial från Malmö. Kungen konstaterar att ”Malmö 

Stads innevånare i underd. antagit Wårt nådiga anbud” att på egen bekostnad rasera 

fästningsverken. För att åstadkomma detta vill man bilda ett aktiebolag som det är upp till var och 

en att teckna andelar i. Kungen konstaterar vidare att ”entrepreneurerne likväl i und. anhållit, att på 

deras bekostnad” få tillräckligt med arbetsmanskap för att inom den stipulerade tiden fem år hafva 

både rasering och planering och nya Canal upptagningar fullkomnade.”73 Av sammanhanget är det 

svårt att veta vad ”deras bekostnad” syftar på. Det kan syfta på aktiebolaget men troligare är att det 

syftar på entreprenörerna själva. 

Analys: Även om det inte tycks finnas en omfattande korrespondens mellan staten och Malmö kan 

man ändå fundera över några omständigheter kring relationen: 1 Hur kommer det sig att kungen 

har ganska detaljerade synpunkter på mycket som har med raserandet att göra? 2. Vilket rättsligt 

och organisatoriskt förhållande råder mellan staten och riket i övrigt? Man kan tycka att de styrande 

i Malmö borde vara fullt kompetenta att hantera raserandet av befästningarna, särskilt som staden 

får bekosta hela kalaset. 

Fråga 2 är avgjort den viktigaste. Förhållandet mellan stat och stad var uppenbarligen inte alldeles 

okomplicerat. Redan under den danska tiden utfärdade Christian II år 1522 en ordinantia eller 

stadsrätt i avsikt att inskränka borgmästarens och rådmännens makt och därmed ge den danska 

regeringen och borgarna i staden ett större inflytande. Denna stadsrätt kom inte att gälla så länge 

men kungen behöll ett starkt inflytande genom sin rätt att godkänna borgmästarna i Malmö.74 

Under den första delen av 1600-talet var Skåne fortfarande danskt. 1645 avslutades kriget mellan 

Sverige och Danmark med freden i Brömsebro. Malmö hade drabbats hårt av krigshändelserna. 

Utöver skadorna på staden skulle även befästningsarbetena bekostas. För att minska de ekonomiska 

svårigheterna beviljade Christian IV frihet från all tull, skatt och accis under tio år.75 Staten kunde 

uppenbarligen utkräva stora uppoffringar av sina medborgare. Det var alltså inte på något sätt tal 

om likvärdiga parter. Sverige var ju under hela 1600-talet fram till 1718 en europeisk stormakt, 
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vilken förde krig under långa perioder. Detta kostade pengar och folket fick betala. Något val fanns 

inte. 

När Malmö väl blev svenskt 1658 gällde det för Sverige att fortast möjligt inordna staden i det 

svenska stadsekonomiska systemet från 1600-talet. Det var viktigt för en stad att bli stapelstad i 

Sverige med rätt att skeppa varor till utlandet. Malmö blev stapelstad och det var man nöjd med. 

Däremot var man i staden inte nöjd med det svenska tullsystemet, vilket la stora pålagor på staden. 

Än värre blev det senare under 1658 då Karl X Gustav bestämde sig för att krossa Danmark totalt 

och låta landet ingå som en del av Sverige. Köpenhamn skulle raseras och befolkningen överflyttas 

till Malmö. Nya ekonomiska bördor lades på staden: 56 båtsmän skulle rustas, försvarsverken 

skulle byggas ut enligt Erik Dahlbergs planer, omfattande leveranser av förnödenheter skulle 

levereras till krigsmakten. Stadens ekonomi ödelades.76 

Efter det karolinska enväldets sammanbrott styrdes svenska städer av sin magistrat. Staten fortsatte 

dock att ha ett starkt inflytande. Av magistratens åtta ledamöter i Malmö var endast två utsedda av 

staden. De övriga var antingen utsedda av Kungl. Maj:t eller av guvernementschefen. Under resten 

av 1700-talet krävdes från många håll i landet garantier för en ostörd kommunal maktutövning. 

Egentligen blev det ingen ordning förrän 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft.77 Man kan 

ju föreställa sig att denna oreda också tjänade till att stärka den centrala makten. 

Denna tillbakablick leder också fram till ett möjligt svar på den andra frågan ovan. Staten hade 

under lång tid styrt Sverige med stark hand och utifrån dess behov. Undersåtarna hade att finna sig 

i detta antingen de bodde i städer eller på landsbygden. Förhållande gällde även i början av 1800-

talet. Vad gäller raserandet av befästningarna i Malmö tycks det ändå ha funnits en samsyn mellan 

staten och staden. Malmö planerade och organiserade arbetet. Kungl. Maj:t granskade och 

godkände förslagen och ställde även upp med arbetskraft i form av vanliga fångar, krigsfångar och 

soldater. Detta var förmodligen en förutsättning för att projektet skulle kunna genomföras. Hur 

skulle Malmö annars kunna uppbåda den nödvändiga arbetsstyrkan? 

Även fråga 1 är intressant att reflektera över. Kungen hade troligen en god kännedom om 

förhållandena i Malmö eftersom han hade tillbringat ganska långa perioder där. Dessutom hade 

han statliga tjänstemän på plats, vilka kunde lämna professionella bedömningar om staden. Det 

handlade ju inte enbart om estetiska värden. Det är särskilt värt att notera kungens påpekande 
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avseende hamnen i skrivelsen den 4 april 1805: 4. I norr skulle de befintliga bastionerna omvandlas 

till ”lastageplats för mera beqvämlighet med fartygens lastningar och lossningar”. Detta 

tillsammans med raserandet av befästningarna var ju två viktiga förutsättningar för Malmös 

expansion under 1800-talet. 

7 Landskrona, Kristianstad, Köpenhamn och Wien - en 

jämförelse        

Nu är det ju inte bara Malmö som går igenom utbyggnadsfaser vad gäller befästningsanläggningar 

i Sverige. 1600-talet är en guldålder för stadsbyggande och fästningsbyggande i både Sverige och 

Danmark. Innan freden i Roskilde 1658 var ju de skånska landskapen danska gränsområden 

gentemot Sverige. I syfte att neutralisera de svenska gränsfästena i Kalmar, Jönköping och 

Älvsborg byggde den danske kungen befästa anläggningar i Kristianopel, Kristianstad, Halmstad 

och Varberg. Efter freden tilläts många fästningar att förfalla. Underhållet var ju väldigt kostsamt. 

Fästningen i Landskrona lades ner till förmån för Malmö. Både Kristianstads och Landskronas 

fästningar återuppstod på 1700-talet. Fästningar lades alltså ner av två skäl, dels ekonomiska dels 

behovet av byggmaterial till andra angelägna byggen. Material från Kristianstad forslades till 

Karlskrona för att bygga upp den nya örlogsbasen där. Landskrona och Kristianopel försåg Kalmar 

med material från de rivna vallarna.78 Ett tredje skäl kan och bör väl ha varit att staten gjorde en 

militärstrategisk bedömning, vilken kom att påverka de beslut som fattades.  

7.1 Kristianstad 

När Skåne blev svenskt var Kristianstads fästning förfallen. Under skånska kriget 1675–1679 

hamnade Kristianstad åter i danska händer under några år. 1679 bestämdes att fästningen skulle 

rivas trots protester från Erik Dahlberg. Några tiotal år in på det nya seklet vände vindarna igen 

och ett intensivt återuppbyggande vidtog under första hälften av 1700-talet. År 1810 ansågs 

fästningen fortfarande inte vara fullt utbyggd och 1843 bestämde Kungl. Maj:t att Kristianstad 

skulle upphöra att vara fästningsstad. Ännu i början på 1860-talet var försvarsverken inte fullt 

demolerade.79 Jämfört med Malmö skedde raserandet i ett mer sävligt tempo. Liksom i Malmö 
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anlades nya, fina gator. I Malmö kallades de promenader, i Kristianstad boulevarder. Där 

fästningsvallarna en gång varit anlades det som senare kom att kallas Tivoliparken.80  

 

Bild 8. Kristianstad. Fortifikationens ritningar. C 1770. Källa: Krigsarkivet Stockholm.                                       

7.2 Landskrona 

Landskronas försvarsanläggningars tillkomst är något höljd i dunkel. Under första hälften av 1500-

talet är det sannolikt att det funnits olika typer av försvarsanläggningar i staden. Efter det att Skåne 

blivit svenskt genomfördes en hel del förbättringar av anläggningarna och många förslag till 

stadsplaner togs fram. Även i detta var Erik Dahlberg inblandad. Tanken var ju att Landskrona 

skulle bli huvudort i Skåne. Det var alltså en viktig stad som diskuterades. De flesta av förslagen 

var genomförda till mitten på 1760-talet.  
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Bild 9. Landskrona. Fortifikationen. Relationer. Plan öfwer Landscrona med Hamn och Närmast                

omliggande Tract år 1754. Källa: Krigsarkivet Stockholm. 

Därefter mattades arbetstempot betydligt. Mot slutet av seklet började man hysa vissa tvivel på 

värdet av Landskrona som fästningsstad. De framfördes 1791 av generalmajoren Toll, som hade 

kungens förtroende. Toll blev 1801 generalguvernör i Skåne. 1805 kom så beslutet att Landskrona 

inte skulle vara fästningsstad längre. Det är alltså samtidigt som samma beslut fattades om Malmö. 

Även i Landskrona dröjde det fram till 1860-talet innan befästningsanläggningarna var raserade.81 

Tidigare hade alltså Landskrona varit en stad, vilken det satsades mycket på under lång tid vad 

gäller försvarsanläggningar. Vad som återstår idag är citadellet så som det såg ut på 1600-talet. En 

del av kanalsystemet har lagts igen. Stadsbefästningarna har rivits och ersatts med parker och 

offentliga byggnader.82 

Man kan inte undgå att reflektera över ryckigheten i svensk försvarsplanering. Lite slarvigt uttryckt 

kan den jämföras med en sinuskurva: ena stunden satsas stora resurser på att bygga upp försvaret 

till lands och till sjöss. Nästa stund nedrustas försvaret ordentligt för att sedan återigen rustas upp 
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till enorma kostnader. Varje tidsperiod har naturligtvis sina förutsättningar att luta sig emot och 

beslutar utifrån detta. Det är ändå svårt att värja sig mot ett intryck av kortsiktighet och 

historielöshet och ibland även av ansvarslöshet. 

7.3 Köpenhamn 

Danmarks huvudstad var en gång centralt placerad i ett mäktigt nordeuropeiskt rike. Detta 

förändrades 1658 i och med freden i Roskilde. Därefter kom Köpenhamn att ligga i ytterkanten av 

ett litet rike med ärkefienden Sverige på andra sidan Öresund. Sedan slutet på 1500-talet var 

Kristian IV kung över Danmark och Norge. På många sätt var det en storhetstid för Danmark. En 

ambition hos kungen var att göra Köpenhamn till ett centrum i norra Europa. Befästnings-

anläggningarna byggdes ut. Fästningsstaden Christianshavn började anläggas. Nya bastioner 

byggdes. Utvecklingen av staden var mycket stark trots bakslag i form av pest och bränder. År 

1807 bombades Köpenhamn av den engelska flottan. En av dess amiraler var den legendariske lord 

Nelson. Köpenhamn brann i tre dygn. Befolkningsutvecklingen var stark: 1728 hade staden 65 000 

invånare, 1769 fanns det 93 000 och 1801 100 000 invånare. Som en jämförelse hade Malmö i 

början på 1800-talet knappt 5 000 invånare  

Fram till mitten av 1800-talet hade stadens utveckling kunnat ske innanför befästningsvallarna. 

Bebyggelsen där utanför var mycket sparsam. Nu tog byggandet fart och hamnen utvidgades. Detta 

ledde till att de gamla befästningsanläggningarna raserades 1867 och att vallarna slopades 1872.83 

Liksom i många andra städer som genomgått en likartad utveckling vad gäller raserande av 

befästningsanläggningar kan man idag följa en grön ring av parker och sjöar runt det centrala 

Köpenhamn. Tivoli till exempel anlades redan 1843 på det tidigare vallområdet.  
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Bild 10. Karta över Köpenhamn 1850. Befästningsanläggningarna är ännu inte rivna. Källa: Det Kongelige Bibliotek Köbenhavn.   

De föråldrade försvarsanläggningarna ersattes 1886–1894 av Vestvolden, ett 13 kilometer långt 

befästningsverk väster om Köpenhamn. Vestvolden var bemannad även under första världskriget, 

men ansågs därefter ha förlorat sin militära betydelse och lades ner 1920. Byggandet av denna 

försvarsanläggning hade även en annan betydelse: statens satsningar på Vestvolden och på andra 

stora investeringar gav arbete åt många och hjälpte till att minska de sociala missförhållanden som 

rådde i Köpenhamn mot slutet av 1800-talet.84 

7.4 Wien 

Befästningar runt städer utgjorde under många århundraden ett effektivt och nödvändigt försvar 

gentemot angrepp och belägringar. Allteftersom vapnen utvecklades blev det allt svårare och 

alltmer ekonomiskt betungande att bevara befästningarnas effektivitet. Under 1700- och 1800-talen 

blev detta alltmer uppenbart. Det gällde i Sverige, i Danmark, i Tyskland och inte minst i Österrike-

Ungern. 

Förutom de försvarsmässiga aspekterna påverkade försvarsanläggningarna högst påtagligt 

utformningen av städerna. Det gällde stadsplanemönstret, infarter till städerna och sambandet 
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mellan olika funktioner inne i staden. Befästningarna utgjorde också ett effektivt hinder för 

städernas expansionsmöjligheter. Förutom att försvarsanläggningarna i sig upptog stora arealer 

behövdes dessutom en fri zon utanför. När dessa anläggningar revs fick städerna tillgång till stora 

exploateringsbara ytor. Boulevarder, parker och offentliga byggnader anlades och byggdes istället.  

Det kan man se i Malmö, Göteborg och Köpenhamn till exempel. Det kanske mest kända exemplet 

är Wien.85 

 

Bild 11. Wien med förstäder 1787. Källa: Krigsarkivet Stockholm.  

Wien är i dag huvudstad i ett ganska litet land i Europas mitt. Fram till 1918 var staden emellertid 

huvudstad i ett stort mellaneuropeiskt välde, den österrikisk-ungerska monarkin eller habsburg-

monarkin. Under nästan 650 år, från 1273 till 1918, spelade huset Habsburg en viktig och 

dominerande roll i Europa.  

1848 tillträdde Frans Josef I som kejsare. Han kom att sitta på tronen under 68 år. Hans företrädare 

Ferdinand I tvingades två gånger under 1848 att lämna Wien på grund av de gatustrider som utbrutit 

i staden. Därefter blev han övertalad att abdikera till förmån för sin brorson Frans Josef, som då 

 
85

 Ahlberg 2012, 40. 



 

 

 

 

 

 

 

37 
 

var 18 år gammal. Det är intressant att notera att den nye kejsaren, som genom sin uppfostran och 

läggning var allmänt konservativ till sin läggning, var den som beordrade raserandet av 

stadsbefästningarna i Wien.86 Samtidigt måste man notera att detta beslut visade sig vara både klokt 

och framsynt. I stället för föråldrade och kostsamma befästningsanläggningar anlades en 57 meter 

bred ringväg runt centrala Wien. Den omgavs av parker och monumentala byggnader av olika slag. 

Idag är denna Ring en av de stora sevärdheterna i staden. 

Analys: En viktig faktor vid städernas utformning under lång tid var artilleriets utveckling. Istället 

för höga, vertikala murar kom dessa att utformas med svagt lutande utsida och med breda jordvallar 

Oftast fanns en vattenfylld vallgrav och ytterligare försvarsverk utanför denna.87 Utöver detta revs 

ofta delar av staden för att ge fritt skottfält. Detta hände, som nämnts ovan, bland annat i Malmö. 

De städer som berördes var vanligen gränsstäder och städer med regional förvaltning eller som var 

huvudstäder. På detta sätt blev de dessutom fästningsstäder. Landskrona tävlade under en period 

med Malmö om vilken stad som staten skulle satsa på i det sydliga landskapet. Kristianstad var 

under den danska tiden en gränsfästning gentemot Kalmar och Sverige. Köpenhamn och Wien var 

huvudstäder med strategiska placeringar i sina riken. Försvarshänsynen var alltså viktiga. Samtidigt 

blev befästningsanläggningarna en tvångströja när en stad behövde expandera.88  

I början av 1800-talet tycks man i Europa ha kommit fram till att de gamla befästningarna inte 

behövdes av militärstrategiska skäl. Dessutom var de dyra att underhålla. Detta gällde städer i både 

Sverige och i resten av Europa. De fyra exemplen ovan speglar detta. Städernas behov av att 

expandera under 1800-talet hänger samman med samhällets förändring från jordbrukssamhälle till 

industrisamhälle. För att städerna skulle kunna växa måste det finnas mark i nära anslutning till 

staden.89 Man kan förstå att de styrande i städerna såg stora möjligheter att förverkliga sina 

expansionsplaner genom att riva befästningsanläggningarna. Dessutom gav det ju arbetstillfällen 

till många av dem som lämnade ett rationaliserat jordbruk.  

Idag är det ganska lätt att se var befästningarna fanns. I deras ställen finns ofta breda boulevarder 

eller promenader. Wien, Malmö och Kristianstad är exempel på detta. I Köpenhamn finns en serie 
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små sjöar där en gång försvarsanläggningarna låg. Längs gaturingen i Wien byggdes dessutom 

magnifika byggnader med olika funktioner. 

Sammantaget kan man konstatera att raserandet av de gamla befästningsanläggningarna gjorde det 

möjligt för berörda städer att växa. I många städer anlades dessutom parker och promenader vilka 

än idag är uppskattade av invånarna och oftast en prydnad för staden.  

8 Vad hände sedan? Malmös utveckling under 1800-talet. En 

översikt          

Hur påverkade nu raserandet av befästningsanläggningarna Malmös utveckling under det 

kommande århundradet? Befolkningsökningen under 1800-talet var ju väldigt stor, vilket tidigare 

har redovisats. Vad hände då på det mera jordnära planet? Istället för väldiga stadsvallar som 

utestängde dimmorna från sankmarkerna i Rörsjön fanns nu låglänta, illa dränerade tomter med 

mängder av undermåliga bostäder för arbetare och småfolk.90 Detta står i skarp kontrast till den 

utlagda stadsplanen (se karta sid 29), vilken antyder en välplanerad stad med rejäla hus. Detta kom 

förstås senare. ”Innan 1800-talet nått sitt slut skulle den stad som vid dess början ännu låg obetydlig 

och inklämd mellan sina fästningsvallar vara i grund förändrad.”91 

De människor som flyttade in till Malmö kom i många fall från den omkringliggande landsbygden, 

delvis som en följd av enskiftesreformen i Skåne 1803.92 Bostads- och levnadsvanor följde med 

från landet. Trångboddheten var stor. De sanitära förhållandena bedrövliga. Under 1800-talet 

drabbades Sverige och Malmö av många epidemier. De svåraste var koleran. Europa drabbades 

sammanlagt fem gånger av denna farsot. För Malmös del var epidemien 1850 den svåraste. Man 

bedömde att koleran spreds genom kontaktsmitta. Myndigheterna utfärdade, då liksom nu, 

bestämmelser och kungörelser om hur människor och orter skulle skydda sig. När epidemien var 

övervunnen den 19 oktober hade nästan 3 % av Malmös befolkning avlidit. Idag skulle det 

motsvara drygt 9 000 personer.   

Den danske professorn Christian Molbech gjorde två resor i Sverige, 1812 och 1842. Båda 

gångerna besökte han Malmö. När han gör sin första resa till Malmö har fästningsvallarna precis 
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rivits. Molbech konstaterar att infarten till staden inte är så lysande. Husen är små och dåligt 

byggda. Kanske de snarare skulle kallas kojor. När man väl kommit igenom denna bedrövliga 

förstad eller värn, finner man ”en skön bred gata, tämligt väl stenlagd, med stora, till en del ifrån 

grunden murade hus, samt en viss prakt och ansenlighet, istället för den ringhet och armod, som 

infarten til denna stad bebådar.” Molbech tycks även ha tagit del av stadsplaneringen och 

konstaterar att den nya staden skall ha omkring 16 kvarter och ”tvenne ansenliga torg”. När han 

besöker staden är emellertid knappt 20 hus uppförda. Molbech vet också att det finns planer för 

hamnen där en stor byggnad skall uppföras, innehållande börs, packhus och våg.93 

Efter de inledande årtiondenas svårigheter pekar Molbechs observation framåt mot den utveckling 

staden skall uppleva. En förutsättning för stadens expansion var, som tidigare nämnts, 

fästningsvallarnas raserande. En annan var utbyggnaden av hamnen. Detta arbete påbörjades redan 

1775 och fortsatte sedan under Frans Suells ledning långt in på 1800-talet. Från och med mitten av 

århundradet tillkom en tredje förutsättning för stadens expansion, nämligen utbyggnaden av 

järnvägen. Ökningen av folkmängden i Malmö har tidigare berörts. Vid mitten av århundradet 

medverkade alla tre förutsättningarna till den starka folkökningen. 1850 fanns 13 087 personer i 

staden, 1880 hade folkmängden ökat till   38 054 för att år 1900 uppgå till 60 857.94 

9 Sammanfattning och slutsatser 

Inför arbetet med denna uppsats formulerade jag ett antal frågor i hopp om att kunna besvara dem 

mer eller mindre fullödigt. Frågorna omformulerades och antalet minskades ner till tre stycken. 

Det visade sig inte vara alldeles enkelt att kunna få klara och tydliga svar. Källmaterialet var inte 

alls så omfattande som jag hade hoppats på. Det är naturligtvis möjligt och kanske troligt att det 

finns andra källor, vilka tillsammans med det jag har redovisat ovan hade lett till andra slutsatser 

än de jag nu redovisar.  

Jag väljer att gå igenom frågorna en och en och avslutar med några sammanfattande reflexioner 

kring Malmö under1800-talet. 

- Hur resonerade de styrande i Malmö inför den förändring det innebar att riva 

befästningsanläggningarna? Tog rådet i Malmö några initiativ? 
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Jag har egentligen inte funnit några dokument, vilka redogör för hur de styrande i Malmö 

resonerade kring en förändring, som skulle visa sig vara av mycket stor betydelse för stadens 

utveckling. Detta gäller både Magistratens protokoll och Politieprotokollen. Ej heller har jag 

påträffat mer privata anteckningar, vilka kunnat belysa händelserna lite inofficiellt. Däremot verkar 

det helt uppenbart att Malmö i skrivelser till Kungl. Maj:t har engagerat sig i statens beslut, även 

om detta inte är synligt i källorna, och förmodligen sett goda utvecklingsmöjligheter för staden. 

Det kan ju vara så som Einar Bager en gång konstaterade att staden höll på att ”vakna upp ur en 

nära 150-årig Törnrosasömn.” (se sid 12). Kanske lite yrvaket, men ändå. Malmö tycks ju ha 

redovisat olika förslag kopplade kring raserandet av befästningsanläggningarna och stadens 

utveckling därefter, vilka sedan Kungl. Maj:t har svarat på i detalj. Vad gäller rådets 

initiativförmåga tycks åtminstone borgmästare Nordlindh ha drivit på genom bildandet av 

raseringsbolaget. Att resultatet inte blev så lyckat är en annan historia.  

- Vem tjänade på raserandet av befästningsverken? 

Denna fråga förefaller enklare att besvara. Staten hade ju konstaterat att det inte längre fanns något 

behov av befästningsanläggningar i Malmö även om Sverige var inblandat i ett antal krig i början 

på 1800-talet. Det var nog så att anläggningarna hade passerat bäst- före-datum och enbart kostade 

pengar att underhålla. Genom att låta Malmö utan kostnad få överta befästningsanläggningarna i 

avsikt att rasera dem, sparade staten ansenliga summor på ett underhåll som hade varit nödvändigt. 

I det sammanhanget kan det tyckas lite småsnålt att ”Hälften av den gråsten som blir över när kajen 

är klar skall tillfalla Kronan.” (se sid 26).  

För Malmös del var situationen annorlunda. De styrande i staden var säkert medvetna om att 

raserandet av befästningarna var ett omfattande och kostsamt uppdrag. Samtidigt är det troligt att 

de hade ägnat sig åt någon form av framtidsspaning och kommit fram till att raserandet var ett 

nödvändigt steg för att utveckla staden. Jag har dock inte funnit några belägg för detta. Dessutom 

tog det ytterligare ett antal decennier innan utvecklingen satte fart ordentligt. Man skulle kunna 

påstå att Malmö på sikt skulle komma att se tillbaka på raserandet av befästningsanläggningarna 

som en mycket klok och ekonomiskt försvarbar handling även om de styrande inte hade denna 

insikt i början på 1800-talet. 

-  Hur hanterade Malmö de expansionsmöjligheter som uppstod genom rivandet av 

befästningsverken och igenfyllandet av vallgraven? Ny stadsplan? Försäljning av tomter? 
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Det verkar som om de styrande i staden tog sig an detta enorma projekt på ett engagerat och klokt 

sätt. Raserandet organiserades med hjälp av vanliga fångar, krigsfångar och indelta soldater. Det 

tog sin tid.  Efter tio år var det fortfarande inte helt avklarat. Vallgravarna fylldes igen och nya 

kanaler grävdes. Sankmarkerna i Rörsjön överläts på borgerskapet mot att det bekostade 

utdikningen. Detta hade Kungl. Maj: t. befallt (se sid 27).  

Generalguvernör över Skåne var vid denna tid Johan Christopher Toll. Denne duglige organisatör 

och militär tyckte att planerna var bra men att projektet var så stort att det inte skulle anförtros en 

entreprenör, utan staden skulle själv hantera projektet. Det handlade ju trots allt om en expansion 

av Malmö motsvarande en tredjedel av dess yta. Raseringsbolaget bildades. Tanken var väl god, 

men resultatet blev ju inte så bra. (se sid 5)  

Malmös sätt att hantera denna unika situation ledde totalt sett till att staden var väl förberedd för 

ett expansivt århundrade. 

De resultat jag har kommit fram till skiljer sig inte så mycket från det som har redovisats i tidigare 

forskning, till exempel Bjurling band 1 och 2. Några saker kan man dock peka på. I det första 

bandet konstaterar Einar Bager att det äntligen hade börjat byggas en hamn i Malmö tack vare 

Frans Suell. Vidare menar Bager att ”raserandet av den tvångsgördel som befästningsverken bildat 

omkring staden.” var av avgörande betydelse.95 Olle Helander gör i band 2 en gedigen genomgång 

av utbyggnaden av hamnen i kapitlet ”Stadens hamn”. Ingen av dem nämner Kungl. Maj:ts 

engagemang i frågan. I skrivelsen till General Löjtnant Mannerskantz den 9 juli 1804 konstateras 

att rivandet av bryggorna är en god idé och att de pengar som kommer in kan användas till 

förflyttningen av Corps de garde på stortorget. Denna skrivelse är ett svar på en skrivelse från 

Malmö i vilken staden beskriver hur man vill förfara med bryggorna vid Öresund. (sid 25 ovan). 

Kungen tycks ha varit engagerad även i detaljer i det som skulle ske i Malmö. Nu kan man 

naturligtvis fundera över vilken grad av självständighet en stad hade vid denna tid. Kan man bygga 

ut en hamn utan kungens medgivande. Frågan berörs inte i Bjurling. Det verkar emellertid som om 

staten, även i början av 1800-talet, styrde riket med fast hand och att byggprojekt av denna 

omfattning skulle godkännas av Kungl. Maj: t. (sid 30 ovan).  

Den 4 juli 1805 får Mannerskantz en ny skrivelse från Kungl. Maj: t. I denna godkänns rivandet av 

befästningsanläggningarna under förutsättning att det sker ” utan kostnad för staten”. Vidare 

 
95 Bjurling 1971, 388. 
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redovisas i detalj vad som ska ske i Malmö. Detta är intressant av olika skäl. Ett är att staten 

uppenbart bestämmer vad som ska ske i Malmö samtidigt som den inte tar på sig något ekonomiskt 

ansvar för genomförandet. Varken i Bjurling eller i mitt arbete har jag funnit någon 

sammanställning av kostnaderna för detta stora projekt, som raserandet av befästnings-

anläggningarna, byggandet av hamnen och planeringen av den nya staden innebar. När staten väl 

hade godkänt Malmös raseringsplaner i skrivelsen 20 augusti 1805, får man intrycket av att de båda 

parterna hade en samsyn om vad som skulle ske. (sid 30 ovan). Indirekt ger staten ett omfattande 

bidrag till det kommande arbetet genom att ställa fångar, krigsfångar och soldater till förfogande. 

Totalt sett handlar det om hundratals man under en tioårsperiod.96 Värdet av detta finns inte 

redovisat. Med tanke på projektets omfattning måste detta ha varit en förutsättning genomförandet. 

Ett värde för mig är att jag har fått nya kunskaper om ett mycket annorlunda Malmö med både 

vallgrav och befästningsanläggningar. Hur hade Malmö sett ut idag om dessa hade fått vara kvar? 

Nu är det ju inte speciellt fruktbart att ägna sig åt dylika hypotetiska resonemang, men ändå. Lite 

kittlande för fantasin är det allt. Den intresserade kan ju följa kanalen genom staden och kanske 

stanna upp och fundera kring namn som Söderport, Österport och Norra Vallgatan. 

Under arbetet med denna uppsats har jag haft anledning att fundera på vad som hände i staden efter 

raserandet av befästningsanläggningarna. Viktiga uppgifter har varit befolkningsutvecklingen 

under 1800-talet. I början av århundradet uppgick befolkningen alltså till knappt 5 000 invånare. 

1850 hade den ökat till drygt 13 000 för att 30 år senare uppgå till 38 054 invånare. 20 år senare, 

år 1900, fanns 60 857 invånare i staden och 10 år senare 83 373. Det är en anmärkningsvärt stor 

befolkningsökning på ett drygt århundrade. Hur hanterade Malmö denna expansion? Det handlade 

om bostäder, nya gator, vatten och avlopp, gatubelysning, skolor, sjukvård med mera. Var kom 

arbetskraften ifrån? Hur försörjde man sig? Jag kan inte annat än känna beundran och respekt för 

dem som hade att styra staden genom denna fantastiska utveckling.  

När detta skrivs i april 2020 kan man läsa i Sydsvenskan att stadens ambitioner är att Malmö år 

2050 ska ha 500 000 invånare! Om dessa planer går i lås kommer Malmö alltså att ha vuxit från en 

liten småstad till en halvmiljonstad på 250 år.97 Sedan staden vaknade ur sin Törnrosasömn tycks 

den aldrig ha gått och lagt sig igen. 

 
96 Bjurling 1977, 362. 
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