
Protocoll hållet vid Stadsfullmäktiges i 
Christianstad sammanträde å 
Rådhusstugan derstädes den 5:e 
januari 1863. 

 
Närvarande: samtlige stadsfullmäktige med undantag af Kapten von Arbin, hvilken 
icke med kallelse anträffats och nu anmältes för någon tid hafva lemnat staden. 
 Herr Borgmästare Clairfeldt hade infunnit sig i ändamål att öfvervara 
sammanträdet och undertecknad förde på anmodan protocollet. 
 
§1  Å fråga om den ordning, hvari stadsfullmäktige vid sammanträde 
  borde intaga sina platser, beslöt att platserna närmast ordförandens 
  skulle innehafvas den till höger af vice ordförandes och den till venster 
  af den magistratsledamot, som bevistade sammanträdet, hvarefter 
  genom lottning bestämdes att i öfrigt tillkomma. 
 
1: sta platsen  Kapten von Arbin,  
2: dra platsen  Apotekaren Gauffin, 
3:de platsen   Fabrikör Lundquist, 
4:de platsen   Kopparslagaren Werlin, 
5:te platsen   Handlanden Fiedler, 
6:te platsen   Major Malmström, 
7:de platsen   Handlanden Svanberg, 
8:de platsen   Baron von Otter, 
9:de platsen   Målerimästaren Lindblad, 
10:de platsen  HofvRätts Assesoren Leth, 
11:te platsen  HofvRätts Assesoren Grefve Horn, 
12:te platsen  Grosshandlaren Ljunggren, 
13:de platsen  HofvRätts Assesoren Gyllensköld, 
14:de platsen  Byggmästaren Holmgren, 
15:de platsen  Garfverifactorn Hofstrand, 
16:de platsen  Urmakare Kjellberg, 
17:de platsen  Fabrikören von Berger, 
18:de platsen  Handlanden Aspegren, 
19:de platsen  Major Trägårdh, 
20:de platsen  Hofrätts Fiscalen Nilsson, 
21: sta platsen  Handlanden Falkengren, 
22:de platsen  Rector Cavallin, 
23:de platsen  Styckjunkare Pettersson, 
24:de platsen  Handlanden Bergman, 
25:te platsen  Doctor Holmer. 
26:te platsen  Handlanden Sjögren, 
27:de platsen  Spegelfabrikören fabrikören Säfström och 
28:de platsen  Kapten Carlsohn 
 

§2 Protocollet vid stadsfullmäktiges sammanträde den 31 december 
sistlidt år justerades; och skulle om de dervid skedda val af 



ordförande och vice ordförande underrättelse meddelas stadens 
magistrat och Kongl. Maj:ts Befallningshavande i Lund. 

§ 3  Begärdes stadsfullmäktiges yttrande i anledning af följande till 
Ordföranden infört skrift, som upplästes: 

”Genom det hedrande uppdraget” Litt. A 

De af Handlanden Bergman sålunda förburna hinder för 
fullmäktigskapets emottagande ansågs emellertid öfvrige 
Stadsfullmäktige icke kunna godkännas; Och förklarades alltså 
Bergman icke ega att på anförda skäl uppdraget sig avsäga. 

§ 4  I avseende till  svårighet att för närvarande tills beloppet bestämma 
det arfvode, som skäligen borde anfås åt en Secreterare hos 
Stadsfullmägtige, hvilka af en sådan tjensteman hade behof, beslöts 
att dermed skulle tills vidare anstå, men emellertid någon lämplig 
person föredras att nämnda befattning bestrida emot den 
vedergällning, hvarsom beslut framdeles kunde fattas; Och sedan 
Ordföranden föredragit en af vice Häradshöfdingen A. M. Anderberg 
ingifven ansökning att vid secreterarebeställningens tillsättande 
komma i åtanke samt tillkännagifvit att Hof Rätts Assesoren, vice 
Häradshöfdingen V.G. Wetter i enahanda afseende hos Ordföranden 
gjort muntlig framställning, förordnades Anderberg att på 
ofvannämnda villkor tills vidare i egenskap af Secreterare hos 
Stadsfullmägtige tjenstgöra. 

§5 Vid nu väckt fråga om bestämmande af arfvode åt en vaktmästare 
hos stadsfullmägtige, ansågo dessa att definitivt beslut i ärendet för 
närvarande icke borde fattas, men att till vidare något visst belopp 
hos hvarje sammanträde skulle tillkomma vaktmästaren samt den 
godtjänt, hos i öfrigt egde uppläsa, vid hvarje qvartals slut bekännas; 
och som angående storleken af nämnda belopp och tiden 
föruppbärandet, under diskussion uppsatts två meningar, skulle 
genom omröstning skiljas emellan dessa och sålunda afgöras: 

 Huruvida, intilldels anmodande belästes, borde till Stadsfullmägtiges 
vaktmästare qvartalsvis utbetalas Tre Riksmynt för nödigt biträde i 
och för hvarje af stadsfullmägtige under qvartalet hållet 
sammanträde, men skyldighet för vaktmästaren och vid påfodran 
jemväl under tiden emellan sammanträdena tjenstgöra; samt det 
honom för befattningen i dess beslut vidare tillkommande arfvode 
vid qvartalets slut utgå med belopp, som af Stadsfullmägtige pröfvas 
skäligt, eller 

  om under enahanda tjenstgöringsskyldighet och villkor i öfvrigt, 
Vaktmästaren skulle ega att månadtligen för hvarje sammanträde 
uppbära endast En Riksdaler 50 öre och vid hvarje qvartals slut det 
särskilda belopp, Stadsfullmägtige då kunde finns skäligt honom 
derutöfver tilläggas. 



  Så omröstningens utföll de flesta rösterna för det senare 
förslaget, hvilket alltså skulle anfås utgöra Stadsfullmägtiges beslut; 
Och antogs på sålunda beslutna villkor till fullmägtiges vaktmästare. 
Vaktmästaren vid härvarande Fil: Bank Ljungdahl. 

§ 6  Upplästes följande till Stadsfullmägtifes ingifna skrift:  

 ”Enligt Fattigvårds Styrelsens” Litt. B. 

 Stadsfullmägtige beslöt i anledning häraf att i kallet för de som 
medlemmar af fattigvårdsstyrelsen, hvilka voro berättigade att dem 
afgå, inväljas nya ledamöter, hvilka borde tjenstgöra intill dess nya 
reglementet för fattigvården, hvartill förslag sedan utarbetats 
kommit blifvit antaget vederbörligen faststäldt. Och vid nu förslaget 
val utsågos: 

 Till ordförande   Hofrätts Assesoren Grefve Horn 

 Till vice Ordförande  Hofrätts Fiscalen Nilson samt 

 Till ledamöter:   Kapten Bäärnhielm 

     Hofrätts Notarien Ringberg och 

     Handlanden Espersson 

§7 Sedan stadsfullmägtige beslutat att sex ledamöter, en för hvarje 
fattigvårdsdistrikt, skulle inväljas i Lund, hets nämnden med 
skyldighet att tjenstgöra tills vidare, utsågos dertill: 

 Till första fattigvårdsdistrikt  Kapen Köningsfeldt, 
 Till andra fattigvårdsdistrikt  Major Rosenblad, 
 Till tredje fattigvårdsdistrikt  Provincial Läkare Doctor Andersson, 

Till fjärde fattigvårdsdistrikt Hof Rätts Notarie Ewerlöf, 
Till femte fattigvårdsdistrikt Hästläkaren Bergqvist och 
Till sjätte fattigvårdsdistriktet Stadsläkaren Doctor Blomberg 
 
Hvarjemte, då det upplystes att Sundhetsnämnden för närvarande 
saknade ordförande, begäran om att utseende af sådan skulle göras 
hos Kongl. Maj:ts Befallningshavande. 

§ 8 Efter vunnen upplysning att af Drätsel Commissionens ledamöter 
Lands Secreteraren Olsson, Handlaren Ahlström och 
Snickaremästaren Hallberg nu voro berättigade att ur Commisionen 
afgå och då val af ledamöter istället för dessa och Rådmannen 
Regements Auditören  Nathell hvilken i egenskap af 
magistratsledamot ansågs icke vidare lämpligen kunna i 
Drätselcommisionen qvarstå, således borde af stadsfullmägtige 
försättas att utsågos i nämnde afseende ånyo ofvanbemälde 
Ahlström och Hallberg, hvilka enligt tillkännagifvande af 
Drätselcommisionens Ordförande Baron von Otter förklarat sig 
villiga att tills vidare förfarande vara ledamöter i Commissionen, 



hvarjemt dertill invaldes Hof Rätts Assesoren Gyllensköld och 
Löjtnant Kullberg. 

§ 9 Föredrogs dels af Magistratens uppgjort förslag till nytt reglemente 
för Drätselkammaren i staden, dels ock Fattigvårds Styrelsens förslag 
till förändradt reglemente för stadens fattigvård, hvilka båda förslag 
enligt beslut vid allmän rådstuga blifvit till Stadsfullmägtiges 
granskning öfverlemnade; Och beslöts att sådan granskning till en 
början skulle ske af särskilda destio utsedda committeér, bestämd 
hvadera af fyra stadsfullmägtige i hvilket afseende valdes: för 
granskning af förslaget till reglemente för Drätselkammaren Hof 
Rätts Assesoren Rosensköld, Baron von Otter, apothekaren Gauffin 
och Handlande Fidler samt i fråga om det andra förslaget eller 
rörande fattigvården Kapten Carlsohn, Hof Rätts Fiscalen Nilson, 
Doctor Holmer och urmakare Kjellberg. 

 Förslag till ordnande af Drätselverket och fattigvården skulle den, 
som dertill kenna sig befogad, ega en till dess committeén ingifves; 
Och borde committeén slutligen på en gång sammanträda för att 
gemensamt genomgå förslagen, hvarefter de skulle med 
betänkande till Stadsfullmäktige inkomma och både ärendena i ett 
sammanhang till afgörande företagas. 

§10 Sedan det blifvit betänkt att Stadsfullmägitge tills vidare skulle hålla 
sina sammanträden å Rådhusets stora sal, men den derstädes 
befintliga kamin ansetts otillräcklig för rummets uppvärmning, 
beslöts att en jernugn skulle anskaffas hvarjemte fönstren borde 
kittas. 

  Sedan ansågo stadsfullmägtiges nödigt att för sammanträdena 
anskaffa trettiotvå sittstolar och ett större bord af den beskaffenhet 
Ordföranden ville bestämma, tillika med bänkar för åhörare utmed 
salens väggar, och två mindre bord, att vid förefallande behof 
begagnas, hvarom äfvensom om anskaffendet af skrifmaterialier och 
ett skåp, den i Stadsfullmägtiges handlingar borde förvaras, samt 
rummets förseende med jernugn och fönstrens kittande, Major 
Malmström och Ordföranden skola uppdrag att föranstalta.  

§ 11 Stadsfullmägtige beslöt att dels Drätselkammarens dels och 
Fattigvårds Styrelsens och Sundhets Nämndens räkenskaper för 
sistlidet år skulle granskas af särskilda revisorer; Och sedan 
upplysning vunnits att revisorer för Drätselkammaren sedan blifvit 
valde, utfrågas för gransking af Fattigvårds Styrelsens och Sundhets 
Nämndens förvaltning af omhänderskafde medel under nämnda år 
till revisorer Handlande Carl Bergman, Löjtnant C. H. Schaster och 
vice Häradshöfdingen Glimstedt samt till Suppleanter Handlande 
Johansson och Bokhållare Söderberg. 

§ 12 Herr Borgmästaren Clairfeldt tillkännagaf att granskningen af 1861 
års fattigvårdsräkenskaper icke blifvit verkställd af de dertill utsedde 
revisorer, utaf hvilka Handlande M. W. Bergman numera er som i 



sådan egenskap qvarstod; I anledning heraf Stadfullmägtige utsågo 
Handlande Ludvig Holm och och adjunkaren L. Grönvall att i 
egenskap af revisorer jemte Bergman ifrågavarande granskning 
verkställa; Hvarjämte till suppleanter valdes Löjtnant Sylvan och 
Handlande L. N. Romberg. 

  Revisorerna skulle anmodas att skyndsamt företaga och afsluta 
granskningen. 

 
§ 13 Vice Ordföranden tillkännagaf att Fattigvårdsstyrelsen under sin 

förvaltning innehade af numera aflidne Översten och Riddaren F. 
Rosenkvist, det numera upplösta Enighets Sällskapet, Majoren och 
Riddaren Fredrik Gyllenkrook och samt aflidne Majoren och 
Riddaren Baher genom särskilda förordnanden för befrämjande af 
skolväsendet i staden, donerade medel till sammanräknat belopp 
6 648 Riksdaler 55 öre och att Skol Rådet, deraf vice Ordförande 
jemväl vore medlem, ansågo dess medel från och med nyss ingångna 
årets början böra af Skol Rådet innehafvas och förvaltas, ___ hvilket 
___ vice Ordförande påkallade Stadsfullmägtiges yttrande; Och 
beslöt att Fattigvårds Styrelsen skulle anmodas i anledning af 
framställningen afskrifna förklaring yttrande samt tillika till 
Stadsfullmägtige insända donationsurkunderna, hvarefter 
Stadsfullmägtige ville utlåtande meddelas. 

§ 14 Upplästes följande till Stadsfullmägtiges inkomna skriftliga 
ansökning: 

  ”Enligt Hamn Reglementets § 2: dra d:o” Litt. b. 

 Stadsfullmägtige funno skäligt att i Hamndirektionen återinvälja till 
ledamot Handlanden Henrikson och till Suppleant Kopparslagaren A. 
Werlin. 

§ 15 Slutligen beslöt att detta protokoll skulle af Ordföranden jemte vice 
Ordföranden och apothekaren Gauffin justeras nästa lördag klockan 
12; och skulle offentlig uppläsning såväl deraf, som och af protkollet 
vid Stadsfullmägtiges sammanträde den 31 december sistlidet det 
år, efter utfördt anslag och kungörelse i stadens Tidningar, ega rum 
vid samma tid måndagen den 12:te i denna månad. 

  Dit supra 

 

      In fidem    
     Bergklint 

 

 Justeradt d. 10/1, 63 

 G. Bergenstråhle 

 Axel Bergström Gauffin 



Till ordföranden inom stadsfullmäktige i Christianstad, Herr Hofrättsrådet och 
Riddaren G.M. Bergenstråhle! 

 

    Litt. A. 

 

Genom det hedrande uppdraget att blifva en af denna resp: stadsfullmäktige har 
undertecknad, avseende vigten af förtroendet, ånyo gjort sig den frågan hvad är 
villkoret för emottagande af det vigtiga kallet, och hans sjelfbildade svar sade 
”erfarenhet i kommunala värf samt kännedom om denna kommuns 
angelägenheter och förhållanden m.m. ”. Sanningsenligt tillstår jag mig sakna dessa 
qvalifikationer, som de resp: valmännen förutsatt borde hos mig finnas. Min pligt 
är således att härmed anmäla dessa förhinder, som på grund af kommunala 
författningen § 30 böra blifva föremål för fullmäktiges godkännande. Anhållande 
om framställning af nämnde förhinder, som tydliggöra min inkompetens till 
fullmäktigeskapet framhärdas. 

 

Ödmjukt, 

Carl Bergman 

Christianstad, 5 januari 1863 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Till  

Herrar Stadsfullmäktige i Christianstad! 

 

  Litt. b 

 

Enligt HamnsReglementets § 2: dra anhålles om tillsättande af ny Ledamot och 
Suppleant i Hamndirektionen istället för sistl. år i sons afgående Ledamot 
Handlanden Carl Henricson och Suppleant Kopparslagaren And. Werlin.  

 

 Christianstad den 3 januari 1863 

 Å Hamndirectionens vägnar 

 C. J. Ljunggren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protokoll, hållet wid Stadsfullmäktiges i Christianstads sammanträde å Rådstugan 
derstädes den 31 december 1862 

 

Närvarande: 

Herrar Kaptenen von Arbin. Handlanden Aspegren, Hof Rätts Rådet och Riddaren 
Bergenstråhle, Fabrikören von Berger, Handlanden Carl Bergman, Assesoren 
Bergström, Rectorn Cavallin, Kaptenen Carlsohn, Handlanderne Falkengren och 
Fidler, f.d. Apothekaren Gauffin, Assesoren Gyllensköld, Fabrikören Hofstrand, 
Lsaretts Läkaren Holmer, Byggmästare Holmgren, assesoren Grefve Horn, 
Fabrikören Kjellberg, Hof Rätts Sekreteraren och Riddaren Seth, Grafshandlaren G. 
J. F. Ljunggren, Fabrikören Lundquist, Målerimästaren Lövblad, Majoren och 
Riddaren Malmström, Löjtnanten von Otter, Styckjunkaren Sören Pettersson, 
Handlaren Sjögren och J. W. Lundberg, Fabrikören Löfström, majoren och Riddaren 
Trägårdh, Kopparslagaren Werlin samt undertecknad som anmodas att föra 
Protokollet. 

Sedan Protokollet vid det å allmän Rådstuga den 16, 17, 18 och 19 denna månad 
förrättade wal af stadsfullmäktige blifwit denna dag offentligen justeradt, 
sammanträdde efter deraw inför Magistraten gjort anmälan, samtlige 
Stadsfullmäktige i ändamål att bland sig wälja en Ordförande och en vice 
Ordförande för nästkommande år. På deraw framställd begäran förrättades dessa 
wal med slutna sedlar; och företogs först wal af Ordförande, derwid Herr. Hof Rätts 
Rådet och Riddaren Bergenståhle och Herr Assesoren Bergström erhölls hwardera 
femton röster, till följd hwaraf den emellan verkställdes lottning, som utföll så att 
Herr Hof Rätts Rådet Bergenståhle blef till Ordförande utsedd. Wid derefter 
awstäldt wal aw vice Ordförande tillhölls Herr Assesoren Bergström tjugofem 
röster, Herr Major Trägårdh twå röster samt Herrar Handlanden Carl Bergman, 
Kaptenen Carlsohn och Assesoren Gustav Horn hwardera en röst; hvadan Herr 
Assesoren Bergström war wald till vice Ordförande. 

 

      Fre. Nilsson 

 

 


