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Abstrakt  
 

Den avdelning på fyra, sedermera tre skvadroner, av Skånska husarkåren som var förlagd till 

Landskrona under perioden 1908-1926 kom att bli det sista regemente som staden inhyste. 

Försvarsbeslutet från 1925 innebar en total avveckling av avdelningen i Landskrona och satte 

således punkt för en lång historia av militär närvaro i staden.  

    I föreliggande uppsats granskas och analyseras den lokala pressens inställning till husarerna 

under den period de var förlagda till staden. Skillnader och likheter i rapporteringen kring 

husarerna belyses med utgångspunkt i tre tidningars politiska agendor. De tre aktuella 

tidningarna är Arbetet, Landskrona Posten och Korrespondenten Landskrona Tidning. 

Undersökningen visar att Arbetets och Landskrona Postens ursprungliga inställning kvarstår 

vid tiden för Landskronaavdelningens avveckling medan den antyder att Korrespondentens 

inställning har reviderats något.  

 

Nyckelord 

 

Husarer  

Landskrona  

Arbetet 

Korrespondenten Landskrona 

Landskorna Posten  

Verklighetsbeskrivning 

Värdering 

Handlingsrekommenderande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning 

1.1 Introduktion    s. 4-5 

1.2 Syfte och frågeställning   s. 6 

1.3 Avgränsningar     s. 6-7  

1.4 Forskningsläge     s. 7-9 

1.5 Disposition     s. 9 

 

2. Material och metod  

2.1 Material     s. 10 

2.2  Metod     s. 10-12 

 

3. Bakgrund   

3.1 Regementsförläggning i Landskrona   s. 13-14 

3.2 Husarerna i Landskrona    s. 15-17 

3.3 Husarernas särart   s. 17-18 

3.4 Försvarsbeslutet 1925   s. 18-20 

3.5 Tidningsorganen i Landskrona   s. 20-22 

 

4. Tidningsundersökning – Resultat och diskussion  

4.1 Husarernas ankomst – 1908   s. 23-29 

4.2 En skvadron till Helsingborg – 1912  s. 29-32 

4.3 Försvarsrevisionens utlåtande – 1923  s. 32-35 

4.4 Husarerna lämnar – 1926    s. 36-41 

4.5 Diagram över textantal   s. 41 

 

5. Sammanfattande diskussion   s. 42-44 

 

6. Käll- och litteraturförteckning   s. 45-46 

    

 



4 

 

1. Inledning  

 

1.1 Introduktion  

 

Lördagen den 2 oktober 1926 marscherade bataljonen, ledda av bataljonschef Salmson, in på 

Rådhustorget till musik av regementets musikkår. Som ett resultat av de stora nedskärningar i 

försvarsmakten som beslutet i riksdagen 1925 innebar hade det under en tid stått klart att 

Skånska husarernas avdelning i Landskrona skulle komma att läggas ned. Avdelningens 

slutgiltiga avveckling skulle vara helt genomförd till den 1 november 1926. Nu var dagen 

inne för påbörjandet av denna avveckling och tusentals Landskronabor samlades kring 

Rådhustorget för att bevittna den avtackningsceremoni som skulle äga rum prick klockan 15.  

    Efter Salmsons tal innehållandes en uttryckt förhoppning om en snar återkomst till staden 

och ett fyrfaldigt leve för staden och dess innebyggare var det dags för borgmästaren August 

Munck af Rosenschöld att tala. Han framhöll bland annat det sorgliga i försvinnandet av ett 

inslag som bidragit med färg och rörelse i stadens vardagsliv.  

     När regementspastorn hade förrättat bön och musikkåren spelat Du gamla du fria och 

Stenhammars Sverige marscherade bataljonen genom stadens centrala gator tillbaka till 

kasernen där fanan troppades.  

    När de sista resterna av regementet som bestämt lämnade Landskrona en månad senare var 

det inte bara slutet på de Skånska husarernas epok i staden. Då deras arton år långa 

förläggningsperiod kom till enda skulle det också visa sig vara slutet för en betydligt längre 

epok, nämligen garnisonsstaden Landskrona. En stad som enda sedan grundandet 1413, på 

grund av sin naturliga djuphamn och strategiskt viktiga placering mitt i Öresund, hade 

påverkats av- och spelat en roll för det militära.  

     Av bataljonschefens och borgmästarens tal framgår det att regementets avveckling sågs på 

som negativt för staden. Det fanns emellertid även dem som ansåg det vara en utveckling i 

positiv bemärkelse. Arbetarna hade sedan en tid tillbaka börjat göra sin röst hörd och 

socialdemokraterna satt vid regeringsmakten. Det blåste antimilitaristiska vindar genom 

landet och försvarsbeslutet 1925 var i sig ett tydligt tecken på att inställningen till det militära 

hade börjat vända. Från vänsterhåll hävdades det att människan var trött på krig efter det 

hemska första världskriget och att det nybildade Nationernas förbund var en garanti för 

fredligare tider. Högern å sin sida framhöll bland annat det ryska hotet som en anledning till 

en fortsatt satsning på en stark försvarsmakt. Såväl den försvarsvänliga högern som den 
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antimilitaristiska vänstern hade på den tiden, i form av lokala tidningar runt om i landet, 

tydliga språkrör för sin politik. Här behandlades militära frågor både på ett lokalt och på ett 

nationellt plan utifrån tidningarnas politiska agendor. Så var även fallet med de tidningar i 

form av Landskrona Posten, Korrespondenten Landskrona Tidning och Arbetet som 

Landskronaborna kunde läsa mellan åren 1908 och 1926.  

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att granska den lokala pressens inställning beträffande den till staden 

förlagda avdelningen av Skånska husarerna. Ambitionen ligger här i att försöka belysa såväl 

skillnader som likheter i tidningarnas rapportering kring husarerna samt att undersöka 

huruvida det går att tyda eventuella förändringar i deras inställning till dem under tiden från 

förläggningen 1908 fram till avvecklingen 1926.  Tidningarnas rapportering kring 

försvarsrevisionens utlåtande 1923 kommer att utgöra en naturlig del av undersökningen. 

Detta då den låg till grund för det beslut om en minskad försvarsmakt som togs 1925 och i 

förläggningen innebar avvecklandet av Skånska husarernas Landskronaavdelning.   

   Med tidningarnas olika politiska färg som utgångspunkt kan de för syftet aktuella 

frågeställningarna formuleras på följande vis. 

 

 Hur skildrar tidningarna husarernas närvaro i Landskrona?   

 Vad är skillnaderna och likheterna i tidningarnas rapportering? 

 Går det att se en förändring i tidningarnas inställning till husarerna under 

tidsperioden?  

 

 

1.3 Avgränsningar  

 

Skånska husarernas avdelning i Landskrona var förlagd till staden från 1908 fram till 1926 

och de arton åren utgör uppsatsens absoluta ram vad gäller tid. Då tre tidningars rapportering 

under arton år är både omöjligt och onödigt att täcka in i en C-uppsats format kommer det att 

röra sig om utvalda nedslag under perioden, så kallade critical discourse moments. Dessa 

nedslag är utvalda i enighet med uppsatsens syfte och redogörs för i metodbeskrivningen. 

     Vad beträffar uppsatsens geografiska avgränsning kommer fokus att ligga på Landskrona. 

En eventuell invändning mot denna utsatta avgränsning i rum skulle kunna vara att en 

betydande del av det material som uppsatsen behandlar rör sig kring försvarsrevisionens 

utlåtande 1923 vilket i allra högsta grad var en nationell angelägenhet och inget som berörde 

enbart Landskrona.  Att avgränsningen ändå går att göra kring Landskrona hör istället 

samman med att de tre tidningarna som utgör det studerade empiriska materialet i varierande 
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grad fokuserar på Landskrona. Två av tidningarna (Landskrona Posten och Korrespondenten 

Landskrona Tidning) är renodlat Landskronabaserade medan den tredje (Arbetet) är 

Malmöbaserad. Även här skulle det därför eventuellt gå att invända mot den utsatta 

avgränsningen. Arbetet har emellertid en Landskronadel och fyller sin funktion för uppsatsen 

på det vis att den likt de övriga två tidningarna nådde ut till och lästes av Landskronabor. 

     Det existerade en mer utpräglat lokal socialistisk tidning i form av Landskrona Kuriren vid 

början av den för uppsatsen gällande tidsperioden. Denna lades dock ner redan 1910 och 

valdes därför bort då den helt enkelt inte täcker en tillräckligt stor del av tidsperioden för att 

vara aktuell. Även om det skulle vara intressant att få med vad Kuriren skriver om husarernas 

förläggning till staden skulle det inte gå att studera eventuella förändringar i tidningens 

inställning till dem över tid.  

    En undersökning av tidningarnas rapportering om själva försvarsbeslutet 1925 har uteslutits 

då det skulle göra anspråk på alltför stort utrymme av uppsatsens omfång. Vid en genomgång 

av vad tidningarna skriver angående detta har det också blivit tydligt att fokus på 

Landskronahusarerna är nästintill obefintligt.  

 

 

1.4 Forskningsläge  

 

I den tidigare forskning som existerar på området i form av såväl militärhistorisk forskning 

som direkta regementshistoriker har regementens förläggningar till- och avvecklingar från 

orter tagits upp och behandlats. Genom att studera den lokala pressens inställning till Skånska 

husarerna i Landskrona under den tid de var förlagda dit ämnar uppsatsen komplettera denna 

forskning. 

    Då 1925 års försvarsbeslut spelade en viktig roll för Landskronahusarernas öde har jag tagit 

del av Hans Wieslanders avhandling I nedrustningens tecken. Här undersöks och analyseras 

de olika gruppintressen som fanns kring försvarsfrågan under den förra hälften av 1920-talet. 

I framställningen vill Wieslander klargöra hur dessa gruppintressen påverkade den politiska 

beslutsprocessen. De intressegrupper som främst studeras är av politisk karaktär och har 

gemensamt att de med olika medel försökte påverka statsmakternas beslut i egen 

intresseinriktning. Avhandlingen behandlar även hur garnisonsstäderna, officerskåren och de 

lägre befälskårerna reagerade på de olika förslag till försvarsanordningar som kom fram 

mellan 1923 och 1925.  
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    Angående militärhistorisk forskning om regementens förläggning till orter har Karl Johan 

Krantz skrivit avhandlingen Garnisonsstadens politik och ekonomi – Växjö, Jönköping och 

Eksjö inför bygderegementenas kasernering. Avhandlingen är skriven inom det samnordiska 

och tvärvetenskapliga forskningsprojektet Garnisonsstaden. Krantz analyserar här med 

särskilt fokus på Växjö hur några av sekelskiftets lokalsamhällen behandlade så pass stora 

kommunalpolitiska frågor som regementsförläggningar. För att få klarhet i varför Växjö hade 

en avvaktande hållning vad beträffar I11:s förläggning till staden undersöker han 

intressegrupper i stadens fullmäktige och huruvida de som tillhörde fullmäktige utgjorde en 

maktelit i staden. Växjös förhållande till regementsförläggningen jämförs sedan med främst 

Jönköping och Eksjö men även med Karlstad, Linköping, Uppsala och Västerås. 

    I Det Blänkande Eländet ger Thomas Sörensen en omfattande bild av manskapet vid 

Kronprinsens husarregemente i Malmö. Fokus ligger på de normer, värderingar, 

föreställningar och ideal som fanns bland husarerna. Vidare behandlas även det specifikt 

militära manlighetsideal som utvecklades bland husarerna och kom att sätta sin prägel på både 

deras relation till varandra och deras relation till civilbefolkningen. Det är just denna senare 

aspekt, det vill säga husarernas relation till civilbefolkningen och allmänheten, som har varit 

intressant för uppsatsens syfte.  

   Den regementshistorik som använts till författandet av framförallt uppsatsens bakgrundsdel 

är Skånska kavalleriregementet 1928-1952, här beskriver Jan von Konow i kapitlet Husarer, 

dragoner, kronprinsare – ett försök till miljöbeskrivning det unika med de tre skånska 

kavalleriregementena. Dessa hade med sin skånska adelsdominans i officerskårerna och 

manskapets lokala anknytning till de olika regementena karaktären av en sluten värld.  

     I kapitlet Slutet på det gamla i samma bok ger von Konow en sammanfattad bild av hur de 

tre skånska kavalleriregementena K5, K6 och K7, som en konsekvens av försvarsbeslutet 

1925, kom att avvecklas, för att slutligen slås ihop till det nybildade K2.  

    Carl Herlitz sammanställer i Svenska armens regementen – Regementstraditioner samtliga 

av Sveriges regementen. Här ges korta och översiktliga sammanfattningar över de olika 

regementena innehållandes information om bland annat vad som var deras segernamn och hur 

deras baner såg ut.  

    Exempel på andra regementshistoriker som behandlar regementen som kom att avvecklas 

som en följd av 1925 års försvarsbeslut är bland annat Kungl. Smålands husarregementes 

historia under redaktion av Lars O. Berg, Kungl. Västgöta regemente. 2, Biografiska 

uppgifter om officerare och likställda vid Västgötakavalleriregemente 1724-1792, Västgöta 
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dragonregemente 1792-1811, Kungl Västgöta regemente 1811-1927 av Carl Thortsen Kocken 

och Kungl. Lifregementets till häst historia av Axel Braunerhjelm.  

     

     

1.5 Disposition  

 

Under rubriken 1. Inledning återfinns en introduktionstext, uppsatsens syfte och dess gällande 

frågeställningar, en beskrivning av uppsatsens avgränsningar i tid och rum samt en 

redogörelse för forskningsläget. Utöver detta ingår även den här dispositionsredogörelsen 

över uppsatsens uppbyggnad.  

     I 2. Metod och material beskrivs det empiriska material som har undersökts samt den 

metod som har varit behjälplig vid själva undersökningen.  

    Under 3. Bakgrund ges en sammanfattad beskrivning av Landskronas regementshistoria, de 

Skånska husarerna och deras särprägel, omständigheterna kring försvarsbeslutet 1925 samt 

Landskrona stads tidningshistoria. Detta kapitel är tänkt att förse läsaren med en 

kunskapsmässig plattform för att på så sätt underlätta vid läsandet av själva undersökningen 

och analysen av denna.  

    4. Tidningsundersökning – Resultat och diskussion redogör för de resultat som framkommit 

via undersökningen. Här presenteras hur mycket, samt vad som skrevs av de tre tidningarna 

kring de utvalda tidsnedslagen. Vidare förs utifrån den angivna metoden diskussioner kring 

likheter och skillnader tidningarna emellan.  

    I 5. Sammanfattning sammanfattas diskussion och analys och de för uppsatsen uppställda 

frågorna besvaras.  

Under 6. Käll- och litteraturförteckning återfinns i alla sina former de källor och den litteratur 

som använts vid författandet av uppsatsen.  
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2. Material och metod 

 

 

2.1 Material  

 

Det empiriska material som kommer att granskas i uppsatsen utgörs av tre olika 

dagstidningar. Det gemensamma för de utvalda tidningarna är att de existerade under hela den 

för uppsatsen aktuella tidsperioden mellan 1908 och 1926 samt att de utkom i Landskrona och 

således kunde läsas av stadens invånare.  

    De tre tidningarna är som följer: Korrespondenten Landskrona Tidning som utkom åren 

1846-1941. Tidningen var Landskronabaserad och till sin prägel liberal.  

   Arbetet som utkom åren 1887-1995, denna tidning var Malmöbaserad och socialistisk till 

sin prägel.  

   Slutligen är det Landskrona Posten som utkommit sedan 1896 och idag alltjämt gör så. 

Tidningen var under uppsatsens aktuella period helt Landskronabaserad och till sin prägel 

konservativ.  

    I kompletterande syfte har även vissa protokoll från Landskrona fullmäktige studerats. Här 

tillkommer även de till protokollen knutna bilagorna där bland annat utlåtanden från stadens 

drätselkammare återfinns.  

 

 

2.2 Metod  

 

Den metod som kommer vara gällande för uppsatsens undersökning grundar sig på den som 

Sverker Oredsson använder i sin avhandling Järnvägarna och det allmänna – Svensk 

järnvägspolitik fram till 1890. Här undersöker han bland annat hur de olika argumenten såg ut 

som sedan ledde till rekommendationer för statliga respektive enskilda järnvägar samt för 

understöd från det allmänna till privatbanor och de allmännas kontroll över desamma. För att 

granska argumenten använder han sig av ett schema med olika nivåer. Dessa nivåer är som 

följer: 1. Definitioner, 2. Värderingar, 3. Beskrivning av verkligheten och 4. 

Rekommendationer. Schemats funktion är bland annat att belysa argumentstrukturens 

komplexitet. Det visar på vilka nivåer aktörerna har samma åsikter och var uppfattningarna 

går isär.  
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     Då denna uppsats undersökning uteslutande fokuserar på tidningarnas inställning till 

Skånska husarernas närvaro i Landskrona får tidningarna anses vara aktörerna. Följaktligen 

kommer det presenterade nivåschemat här användas vid granskningen av de texter som 

tidningarna publicerar kring husarerna. Jag har emellertid valt att modifiera schemat något för 

att bättre passa det för uppsatsen uppställda syftet. Nivåschemat för uppsatsen ser därför ut på 

följande vis: 

 

1. Verklighetsbeskrivning: Verklighetsbeskrivande är de texter som inte uppvisar 

någon tendens till subjektivitet. Tidningens eventuella ställningstagande i frågorna går 

inte att påvisa. Texterna är genomgående sakliga och beskrivande utan några 

värderande inslag.  

 

2. Värdering: De texter som anses vara värderande är de texter där tidningens 

inställning till frågan på ett eller flera ställen framgår.   

 

3. Indirekt värdering: Gäller texter som är neutrala och verklighetsbeskrivande till sin 

karaktär, men som med sin existens ändå kan anses vara värderande. Avsaknad av 

texter kan också anses som en indirekt värdering. Denna punkt fungerar främst som ett 

komplement vid analysdiskussionerna.  

 

4. Handlingsrekommendering: När det i texterna uppmanas till ställningstagande eller 

direkta handlingar. Dessa uppmaningar förekommer ofta i värderande texter.  

 

Precis som Oredsson skriver kan gränsdragningen mellan de olika nivåerna vara flytande i 

många fall, särskilt den mellan värdering och verklighetsbeskrivning. Vissa texter går att 

placera in i flera av nivåerna. För att förenkla vid distinktionen mellan verklighetsbeskrivning 

och värdering har jag valt att, så fort en text visar upp ett värderande inslag, klassa denna som 

helt och hållet värderande. En text innehållandes en handlingsrekommendation klassas också 

alltid som värderande.  

     Det är viktigt att understryka att det är tidningarna som är aktörer och inte de personer och 

grupperingar som de skriver om. Vissa texter har vid en första anblick klara värderings- och 

uppmaningstendenser men det kan då till exempel röra sig om direkta återgivningar av tal från 
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politiker. En sådan typ av text klassas därför som verklighetsbeskrivande, eventuellt indirekt 

värderande. Det är alltså viktigt för undersökningen att skilja på när tidningen tar ställning och 

när de enbart återger andras (politiker, militärer, andra tidningars) ställningstagande.  

     Då undersökningen går ut på att analysera texter är metoden främst kvalitativ. Den 

kommer även att användas i ett komparativt syfte då det är skillnader och likheter de tre 

tidningarna emellan som studeras. Då själva mängden texter är en faktor som kommer att tas 

med i undersökningen används också en kvantitativ metod i viss utsträckning.  
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3. Bakgrund  

 

 

3.1 Regementsförläggning i Landskrona  

 

Det gamla citadellet
1
 hade ur militär synpunkt gjort sitt 1870 då det i december föregående år 

slogs fast att fästningen inte längre skyddade hamnen och därför kunde avvecklas helt och 

hållet. Detta innebar emellertid inte slutet på den militära närvaron i Landskrona utan snarare 

en geografisk förflyttning av stadens militära tyngdpunkt. Istället för citadellet blev det nu 

kasernområdet som fick rollen som militärt centrum. Adolf Fredriks Kasern kom nu, istället 

för Gula Kasern inne på citadellet, att fungera som primär förläggningsbyggnad. I samband 

med förflyttningen kom kasernområdet att byggas ut. Adolf Fredriks Kasern fick en tredje 

våning och nya byggnader i form av ett tyghus och ett exercishus tillkom. Vid tiden för 

förflyttningen och utbyggandet var det Wendes Artilleriregemente som var förlagt till staden. 

De till staden tidigare förlagda regementena var: Överste Gustav Adolf Hamiltons värvade 

regemente 1742-1752, Kronprins Gustavs regemente 1752-1766, Överste Johan Wilhelm 

Sprengportens regemente 1766-1798, Konungens eget värvade regemente 1798-1829.
2
 

     Konungens eget värvade regemente ersattes 1830 av två fotkompanier från Wendes 

Artilleriregemente på vardera sjuttiofem man. Dessa ombildades till fotbatterier 1855 för att 

slutligen utökas till fyra åkande batterier 1872.
3
 Wendes Artilleriregemente hade emellertid en 

tidigare historia i Landskrona då det redan vid regementets upprättande 1794 hade förlagts ett 

detachement till staden.
4
 Redan året därpå flyttades det dock till Malmö för att 1797 återvända 

till Landskrona och slutligen 1799 återigen flyttas, denna gång till Kristianstad.
5
 

     Från och med 1872 var det dock Wendes Artilleriregemente i form av fyra åkande batterier 

som huserade vid kasernområdet i staden. Förutom själva manskapet inrymde 

kasernbyggnaden fyra batteriexpeditioner, artilleribefälhavarens och intendentens 

expeditioner, manskapets matinrättning, bostäder för batteriadjutanterna samt i vindsvåningen 

ett klädesförråd, alltsamman trångt och omodernt. Vad gällde fordon, vapen och kanoner 

                                                           
1
 Citadell: Befästning med uppgift att skydda en stad 

2
 Jönsson Åke, Historien om en stad: Del 2 Landskrona 1805-1899, s. 197 

3
 Åkande batteri kallades det när manskapet åkte uppe på kanonerna  

4
 Detachement är den officiella militära beteckningen på en mindre truppstyrka som avskilts från en större 

truppstyrka för en mera självständig uppgift.  
5
 Sjöcrona C.H., Händelser och människor i Landskrona under fyra sekler, s. 233 
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fanns dock det nyligen byggda och moderna tyghuset att tillgå. Detta låg vid kasernområdets 

norra del medan den västra delen utgjordes av stallbyggnader. I öst gick områdets gräns vid 

det som idag är Eriksgatan men då hette Norra Infartsgatan. Först i slutet av 1880-talet blev 

kasernområdet inhägnat med järnstaket.
6
 

     1870 fick stadens drätselkammare en förfrågan av staten rörande möjligheten att upplåta 

mark för ett exercisfält. Detta behövdes för de 2 till 3 skvadroner ur Husar Regementet 

Konung Karl XV som var planerat att förläggas till Landskrona. En utredning gjordes och den 

27 december 1876 stadsfästes markaffären i stadsfullmäktige vilket innebar att staten betalade 

Landskrona 48 000 kronor för exercisfältet. Då förläggningen av Regementet Konung Karl 

XV inte blev av kom exercisfältet istället att användas av de i staden redan förlagda 

artilleristerna.
7
 

     Wendes artillerister tog avsked av Landskrona i november 1897 och begav sig till 

Kristianstad, men redan i maj 1895 hade Wendes trängkår marscherat in i staden. Vid den 

tidpunkten var Adolf Fredriks Kasern alltjämt bebodd av artilleristerna vilket innebar att 

trängkåren under sina första två år i staden fick hålla till i baracker ute på exercisfältet.
8
 

     När artilleristerna gav sig av på hösten fick trängkåren betydligt bättre utrymme och 

följande år invigdes en skjutbana ute på den lilla ön Gråen ute i hamnen. Soldaterna 

transporterades till och från ön via en pråm som hade tillverkats av ett fartygsskrov. Det var 

dock redan vid trängkårens upprättande i staden bestämt att förläggningen inte skulle vara 

länge och den 2 oktober 1907 lämnade de Landskrona för en förflyttning till Hässleholm. 

Landskrona hade därmed upphört att vara en garnisonsstad vilket var ett hårt slag för staden 

då det hade bidragit med skatteintäkter och en rikare stadsbild. I december samma år väcktes 

det emellertid nytt hopp då det beslutades att fyra skvadroner
9
 från och med hösten 1908 

provisoriskt skulle förläggas till Landskrona.
10

  

 

 

 

 

                                                           
6
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7
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8
 Ibid  

9
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3.2 Skånska husarerna i Landskrona  

 

Det kungliga skånska husarregementet bildades 1658 och uppsattes i den då för Sverige nya 

provinsen Skåne. Under sina första år hade regementet olika namn men mot slutet av 

århundradet blev det officiella namnet Norra skånska kavalleriregementet. 1680 blev 

regementet indelt med rusthåll i norra och västra Skåne. Namnet ändrades 1801 till Skånska 

linjedragonregementet för att 1807 få sitt slutliga namn. Regementets sista standar hade en gul 

botten och var på ena sidan prydd med ett rött avslitet griphuvud med krona. På den andra 

sidan stod Oscar II:s krönta namnchiffer och datumet 20/6 1885. Detta representerade att det 

var kungen som hade överlämnat den samt vilket datum det hade skett. Under 1900-talet 

hämtades de värnpliktiga främst från nordvästra Skåne och Halland. Regementets segernamn 

fastställdes den 20 september 1908 till: Landskrona 1677, Pultusk 1703, Posen 1704, 

Fraustadt 1706.
11

 

     Av de totalt 50 ryttarskvadroner som utgjorde hela det svenska kavalleriets 

fredsorganisation fram till 1926 tillhörde hälften av dessa de tre skånska regementena K5 – 

Kungliga skånska husarregementet, K6 – Kungliga skånska dragonregementet och K7 – 

Kronprinsens husarregemente. K5 och K6 bestod av 10 skvadroner vardera medan K7 

följaktligen bestod av 5 skvadroner.
12

 

     Av K5:s tio skvadroner förlades hösten 1908 fyra av dessa till Landskrona. Under 

sommaren hade därför tre nya stallbyggnader färdigställts och en äldre undergått renovering. 

Det fanns därmed en stallbyggnad inrymmandes omkring hundra hästar för varje skvadron. 

Utöver detta hade det även anlagts en kringbyggd ridbana. Landskrona fick behålla samtliga 

fyra skvadroner under fyra års tid men i oktober 1912 avmarscherade en av dem till sin nya 

förläggningsort, Helsingborg. 
13

 

     Detta år hade det färdigställts ett kasernkomplex på Bergafältet strax utanför Helsingborgs 

stadskärna. Bergakasernen rymde enbart fem skvadroner vilket bidrog till att K5:s uppdelning 

1912 såg ut på följande vis. Regementets ledning samt första bataljonen
14

 bestående av fem 

skvadroner var förlagd till Helsingborg. Andra bataljonen bestående av tre skvadroner var 
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förlagd till Landskrona medan två skvadroner utgjorde ett detachement i Uppsala.  

Utbildningsverksamheten bedrevs i Ljungbyhed, beläget 4,5 mil öster om Helsingborg. På så 

vis hade K5 den svenska arméns mest säregna förläggningssituation.
15

 

    Till följd av 1925 års försvarsbeslut i riksdagen skulle samtliga av de tre skånska 

kavalleriregementena komma att avvecklas. Avvecklingen skulle vara klar den 1 januari 1928. 

Resterna av de tre regementena skulle då bilda ett nytt förband: K2 – Skånska 

kavalleriregementet. 25 skvadroner skulle bantas ner till enbart 4. Vad gällde K5 var det 

bestämt att en reduktion till halv styrka skulle vara genomförd redan 1 november 1926. För att 

uppnå det av statsmakterna utsatta målet slogs stamskvadronerna ihop parvis. Livsskvadronen 

och 6:e skvadronen bildade Livsskvadron, 2:e och 7:e blev 2:e skvadron, 3:e och 8:e blev 3:e 

skvadron, 4:e och 5:e blev 4:e skvadron och 9:e och 10:e bildade 5 skvadron. Vid denna 

hopslagning upphörde således Landskronabataljonen som tidigare bestått av 6-8 

skvadronerna. Detachementet i Uppsala kom också att minskas med en skvadron.  

     Några månader innan husarerna lämnade Landskrona skrev stadsfullmäktige till kungen: 

 

Landskrona, som i flera århundraden var en befäst huvudpunkt i Skåne, har 

städse haft militärförläggning och för närvarande äro tre skvadroner av Kungl. 

Skånska Husarregementet stationerade härstädes. Ehuru denna förläggning 

ingalunda motsvarar vad staden vid olika tillfällen utlovats, och innebar en 

minskning i förhållande till föregående förläggningar, är den dock av avsevärd 

betydelse för stadens ekonomi, och dess borttagande, utan att staden beredes 

någon ersättning, skulle få mycket menliga följder för samhället.
16

  

 

 

Vidare påpekades det från stadens sida att kronan vid utvidgandet av fästningsanläggningen i 

Landskrona hade lagt beslag på stora områden av stadens donationsjordar och ersättning hade 

enbart betalts för mark som brukades av enskilda. Detta var något som stadsfullmäktige ansåg 

att staten skulle ta hänsyn till nu när militärstaden Landskrona skulle avvecklas. 1925, samma 

år som försvarsbeslutet fattades, hade stadsfullmäktige tillsatt en kommitté ”för bevakande av 

stadens intresse med anledning av här förlagda truppförbands indragning”.
17

 

    1929 skrevs det kontrakt på att staden köpte tillbaka exercisfältet av kronan för 50 000 kr. 

Stadsfullmäktige hade dock gett affären sitt godkännande redan 1927 och det var då 1925 års 
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 Von Konow Jan, Slutet på det gamla (Skånska kavalleriregementet 1928-1952), s. 18 f 
16
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tillsatta kommitté som skötte förhandlingarna med kronan och slutligen presenterade det 

förslag som staden antog. I fullmäktigeprotokollet 17 oktober det året står att läsa: 

 

Kommiterande för bevakande av stadens intressen med anledning av härvarande 

truppförbands indragning hade angivit förslag till överenskommelse mellan 

Kungl. Maj:t och Kronan samt Landskrona stad. Ärendet hade av herr 

Ordförande remitterats till Drätselkammaren häröver avgivit yttranden (Bil No 

131).  

 Stadsfullmäktige beslöto enhälligt att godkänna förslaget samt att till täckande 

av köpeskillingen för exercisfältet upplåna ett belopp av 50. 000 kronor på 20 års 

återbetalningstid.
18

  

 

 

3.3 Skånska kavalleriet och husarernas särart   

 

I och med att hälften av hela den svenska arméns kavalleri var koncentrerat till Skåne 

genomsyrades K5, K6 och K7 av en viss överlägsenhet och en känsla av självständighet 

gentemot rikets övriga kavalleriregementen. De skånska kavalleriregementena sågs ofta som 

en sluten värld vilken det var oerhört svårt att som utomstående ta sig in i. En starkt 

bidragande faktor till det var regementenas officersrekrytering som i hög grad var anknuten 

till den skånska godsägaradeln. 1900 utgjorde adeln 70 % av officerskårerna hos K5 och K6 

medan officerskåren hos K7 bestod av 76 % adel. Även om dessa siffror krympte med åren, 

framförallt hos K5 men även hos K6, dominerades de tre skånska kavalleriregementenas 

officerskårer av skånskt förankrad adel. Det var således inte lätt för en icke adlig eller en adlig 

som inte kom från Skåne att ta sig in.
19

 

    Även manskapsrekryteringen var lokalt koncentrerad. En landskronit eller helsingborgare 

som ville ta värvning sökte sig till K5 medan malmöiterna sökte sig till K7. I östra Skåne var 

det K6 som gällde. Rekryteringspolerna hörde alltså samman med landskapsdelarna. I Skåne 

talades det inte om skånska husarer eller skånska dragoner, det var kort och gott husarerna 

och dragonerna. Det rådde ingen tvekan om vilket förband som avsågs. För husarernas del var 

K5 ”husarerna” medan K7 var ”kronprinsarna” eller ”prinshusarerna”.
20
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    De tre regementena var rotfasta i Skåne sedan lång tid. K5 ända sedan Skåne blev svenskt 

1658, K6 sedan 1670-talet och K7 från 1760-talet. Skåne var länge rikets hästrikaste provins 

och i de många trakter där hästuppfödning var en etablerad näring uppstod starka band med 

kavalleriet. Uppfödarna följde noggrant de hästar de lämnade till kronan och strävade efter att 

alltid leverera högt kvalificerade hästar.
21

  

     Vid K5 togs det hänsyn till hästarnas färg vad gällde fördelningen av dem på de olika 

skvadronerna. Livsskvadronen hade svarta eller svartbruna hästar, 2:a skvadronen ljusbruna, 

3:e fuxar, 4:e mörka fuxar, 5:e mörkbruna, 6:e bruna, 7:e svarta och vid 8:e fuxar. Detta 

arrangemang var exklusivt och var endast möjligt på grund av det rika urvalet i landskapet. 

Vid de två detacherade skvadronerna i Uppsala togs det ingen hänsyn till hästarnas färg. 

Utöver färgindelningen skulle hästarna vid K5 ha så kallade husarsvansar vilket innebar att 

svansarna skulle vara långa samt uttunnade och spetsiga nertill.
22

 

 

 

3.4 Försvarsbeslutet 1925 

 

Efter första världskrigets slut 1919 togs det vid fredskongressen i Versaille beslut om 

skapandet av Nationernas Förbund. I samband med det tillsatte den svenska regeringen den 12 

november en försvarsrevision då de ansåg att ett nytt läge hade uppstått i och med NF. 

Försvarsrevisionen hade en bred parlamentarisk sammansättning. Liberalerna representerades 

av Herman Kvarnzelius, C G Ekman, Sven Bengtsson och Johan Jönsson varav den 

förstnämnde blev ordförande. Socialdemokraterna hade med Per Albin Hansson, Ernst 

Wigforss, Viktor Larsson och Johan Nilsson. Arthur Engberg gick in och ersatte Per Albin 

Hansson i revisionen då denne vid två omgångar var försvarsminister. Från högern ingick de 

båda militärerna Oscar Fleming och C G Hammarskjöld samt Jakob Widell och David 

Petterson. Utöver dessa ingick även bondeförbundets ledare E G Nilsson medan 

vänstersocialisternas Fabian Månsson avsade sig deltagande.
23

 

     Det första förslaget från revisionen innebar ett provisorium med en väsentligt förkortad 

militärutbildning. Riksdagen 1920 följde förslaget och övningstiden sänktes från 340 dagar 

till 165.  
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    Den 10 januari samma år trädde NF i kraft och Sverige inbjöds att ingå i förbundet. 

Ställningstagandet hade förberetts av en kommitté vars delegerade i huvudsak intog en positiv 

inställning till medlemskap. Detta gjorde även regeringen som i en proposition i februari 1920 

föreslog att Sverige skulle bli medlem. Frågan kom att behandlas i ett särskilt utskott i 

riksdagen vars ställningstagande var positivt. Detta berodde emellertid enbart på 

regeringspartierna, liberaler och socialdemokrater. Såväl vänstersocialisterna som högern gick 

emot. Den gemensamma anledning de båda partierna uppgav var att Sverige vid ett 

medlemskap riskerade att förlora sin neutralitet. Bakom rörde det sig ändå om vitt skilda 

utrikespolitiska sympatier. Högern ville inte att Sverige skulle ingå i ett förbund utformat av 

första världskrigets segermakter då de alltjämt hade en känslomässig bindning till det 

besegrade Tyskland. Vänstersocialisterna å sin sida hade sina känslor bundna till 

Sovjetunionen men var också dem negativt inställda till segermakterna.
24

 

     Sveriges osäkra parlamentariska situation kom att påverka försvarsfrågans vidare 

utveckling. När försvarsrevisionen lade fram sitt betänkande den 15 mars 1923 hade Sverige 

en socialdemokratisk regering med Per Albin Hanson i rollen som försvarsminister. Denna 

regering tvingades dock avgå bara någon månad senare på grund av konflikter i riksdagen 

gällande arbetslösunderstöd och kom då att ersättas av en högerregering ledd av Ernst 

Trygger. En månad efter det sprängdes den liberala alliansen mellan Frisinnade 

landsföreningen och Liberala samlingspartiet då det rådde olika åsikter i frågan om 

totalförbud mot alkohol. De frisinnade, som var det större partiet av de två, leddes av C G 

Ekman och var betydligt mindre försvarspositivt än det mindre liberala paritet. 
25

 

    Den nytillträdda högerregeringen begärde att generalkommissionen (Sveriges generaler) 

skulle ge sin syn på försvarsrevisionens förslag. Generalkommissionen fann högeralternativet 

inom revisionen vara det bästa men invände samtidigt med att inte heller det var tillräckligt. 

De hävdade att medlemskapet i NF snarare hade försämrat landets militärpolitiska läge då det 

till exempel förpliktade Sverige att stödja Finland i en eventuell konflikt mellan Finland och 

Sovjetunionen.
26

 

     När Tryggers regering 1924 lade sin proposition i försvarsfrågan byggde den på den 

reservation som högerledamöterna i revisionen stod bakom. Propositionen fick dock inget 

stöd från något av de andra partierna och led nederlag i riksdagen. Samma år hölls det val i 
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Sverige i vilket högern förlorade. Socialdemokraterna kom nu till makten ledda av Hjalmar 

Branting och än en gång med Per Albin Hansson som försvarsminister. Branting lämnade 

emellertid statsministerposten den 24 januari 1925 och kom att ersättas av Rickard Sandler. 

Branting avled en månad senare. Socialdemokraternas proposition 1925 tog sina 

utgångspunkter i det stabilare internationella läget efter första världskriget och bildandet av 

NF samt Sveriges ekonomi och den börda som försvarsmakten ansågs utgöra för denna. Den 

föreslagna budgeten var nu 96 miljoner kronor att jämföras med föregående års 138 miljoner. 

I jämförelse med 1914 års försvarsordning vars kostnad hade uppgått till 181 miljoner var det 

nästintill en halvering.
27

  

  Förslaget gick igenom efter en del kompromisser med de frisinnade som ledda av Ekman 

krävde vissa höjningar. Denna kompromiss kom att utgöra riksdagens försvarsbeslut 1925. 

Många socialdemokrater framhöll att man inte hade gått långt nog vad gällde nedrustningen. 

Beslutet kritiserades samtidigt av högern och liberaler samt av Sveriges ledande militärer.
28

 

 

 

3.5 Tidningsorganen i Landskrona  

 

Efter att det officiella beviset utfärdats den 8 mars 1836 utkom det första numret av 

Landskrona Tidning klockan tre på lördagen den 2 april samma år. Den bestod av fyra 

tvåspaltiga sidor och storleksformatet var betydligt mindre än dagens tidningar. Till en början 

utlovades det att tidningen skulle fortsätta att utkomma varje lördag eftermiddag.  Bakom 

tidningen stod den Lundfödde Nils Petter Österberg som efter sin utbildning till bokbindare 

hade slagit sig ner med sitt mästarbrev i Landskrona. Landskrona Tidning fick ett gott 

mottagande och hade ett starkt stöd av stadens betrodda män, särskilt hantverksmästarna 

uppskattade Österberg som visade sig solidarisk med dessa vid deras strävanden för friare 

yrkesutövning.
29

 

     1844 fick den danska konstförvanten Jörgen S. Rasmussen utgivningsbevis för Landskrona 

Allehanda och det såg då ut som att Landskrona Tidning hade fått sin första konkurrent. Ett 

tryckt provnummer ska ha varit synligt men det meddelas relativt snabbt att Landskrona 

                                                           
27

 Ibid, s. 132 f 
28

 Ibid, s. 133 
29

 Lindholm Elsa, Bara några gamla Landskronatidningar (Landskronaboken 1976), s. 59 ff 



21 

 

Allehanda har upphört.
30

 Bara två dagar senare får samme Rasmussen utgivningsbevis för 

Correspondenten och en vecka senare utkommer den via stadsmäklare William Boldt.
31

 

     När Nils Petter Österberg avlider i maj 1851 får hans två söner ärva företaget. Den yngre 

av dessa, Herman Fredrik, köper samma år upp Boldts tryckeri och förenar de båda 

existerande tidningarna under namnet Korrespondenten från Landskrona. 

    Korrespondenten började vid 1847 utkomma två gånger i veckan och tidningen växte i takt 

med den ökade efterfrågan. 1853 dyker det emellertid upp en ny konkurrent då boktryckaren 

N.G. Lundblom öppnar upp ett tryckeri i Landskrona. Förutom ett litet tillägg använder sig 

den nya tidningen av ett välbekant gammalt namn när den döps till Nya Landskrona Tidning. 

Korrespondenten svarar på konkurrensen med att utkomma tre gånger i veckan. 

    När Nya Landskrona Tidning säljs vid 1878 återtas det gamla namnet Landskrona Tidning. 

1871 flyttas dock tryckeriet till Lund och tidningen upphör. Dess prenumeranter får istället 

Korrespondenten som från och med den 18 oktober 1881 utkommer som Korrespondenten 

Landskrona Tidning.
32

 

     Den 10 december 1896 dyker det så upp en ny aktör på den lokala tidningsscenen då det 

första numret av Landskrona Posten ges ut, en nykomling som skulle visa sig vara betydligt 

motståndskraftigare än de tidigare. Landskrona Posten var resultatet av stadens mera 

framträdande högermäns samlade krafter vilka ansåg sig behöva ett språkrör för att bevaka 

andra intressen än de radikalas. Vid den första samlingen märks namn som Gustaf Testrup, 

överstelöjtnant och ordförande i stadsfullmäktige, konsul Fritz Hansson, och häradshövding 

Martin Schmidt. Samtliga deltagare vid mötet var överens beträffande behovet av en ny 

tidning samt bildandet av ett aktiebolag.
33

 

     Efter jagande av aktietecknare inbjöds det till ett nytt möte på Stadshotellet. Som av en 

slump hade även representanter för den kringliggande landsbygden samlats här den dagen. De 

diskuterade möjligheten att åstadkomma en tidning som kunde tillgodose det 

tullskyddsvänliga lantmannapartiets intressen. En av deltagarna var kyrkoherden Justus 

Lindau.  

     Istället för att konkurera med varandra beslöt sig de båda grupperna för att sammarbeta och 

gemensamt skapa en tidning som passade båda. Efter ett nytt, offentligt utlyst möte, fattades 
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det beslut. En tredjedel av aktierna i tidningsbolaget tecknades inom staden medan resten 

tecknades på landsbygden. En konstituerande bolagsstämma hölls med tecknarna den 15 

oktober 1896. Här utsågs också styrelsen där överstelöjtnant Gustaf Testrup och kyrkoherde 

Justus Lindau valdes till ordförande respektive vice ordförande och verkställande direktör. 

Första numret av Landskrona Posten utkom enbart två månader senare.
34
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4. Tidningsundersökning – Resultat och diskussion  

 

I det här kapitlet kommer resultatet av undersökningen presenteras på de fyra 

nedslagspunkterna. Här lyfts det som tidningarna skriver fram och i de fall då texterna 

innehåller värderande och/eller handlingsrekommenderande inslag exemplifieras detta genom 

citat ur dessa texter.  I slutet av varje resultatpresentation förs en komparativt analytisk 

diskussion. Längst bak i kapitlet återfinns ett diagram som visar hur många texter de tre 

tidningarna skrev vid de olika tidpunkterna.  

 

4.1 Husarernas ankomst – 1908  

Arbetet 

Den totala avsaknaden av texter kring husarernas ankomst till Landskrona går givetvis att i 

viss utsträckning binda ihop med att Arbetet var Malmöbaserad och framförallt fokuserade sin 

nyhetsrapportering på Malmö och Lund. 1908 var inte rapporteringen kring övriga orter lika 

utvecklad och strukturerad som den senare kom att bli. Landskrona hade vid tidpunkten ingen 

egen avdelning i tidningen. Detta är emellertid inte giltigt som en heltäckande förklaring till 

att det inte skrevs någonting om husarernas ankomst till staden. Runt det aktuella datumet för 

ankomsten publiceras det nämligen andra nyheter från Landskrona. Då en sådan händelse som 

en regementsförläggning till en stad är stora nyheter kan Arbetets tystnad kring just detta 

därför ses på som en form av ställningstagande. Att tidningen helt väljer bort att rapportera 

om händelsen är i så fall en form av indirekt värdering. Vänsterns antimilitaristiska inställning 

stödjer en sådan tolkning av Arbetets ickerapportering kring händelsen.  

 

 

Landskrona Posten  

 

Redan tre dagar innan husarernas ankomst den 8 oktober börjar Landskrona Posten att skriva 

om händelsen. Den 5 oktober publiceras det en artikel under rubriken Skånska 

husarregementets Landskronaafdelning. Texten är både verklighetsbeskrivande, värderande 

och handlingsrekommenderande. Inledningsvis återger den fakta likt att bataljonen består av 
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skvadronerna 5-8 och att de ska rida från Ljungbyhed till Landskrona. Längre ner träder dock 

såväl värderande som handlingsrekommenderande nivåer fram: 

 

Vi äro förvissade om, att vi uttrycka den allmänna meningen bland vår stads 

befolkning då vi säga att äfven staden på något sätt bör visa, att det är för 

samhället kära och efterlängtade gäster, som komma. Detta kan ju ske bl.a. 

derigenom att staden den dagen ikläder sig flaggskrud.
35

 

 

Utöver det talas det även om garnisonsortens fördelar och officerarnas belåtenhet med sitt nya 

hem samt allmänhetens belåtenhet med husarernas ankomst.  

    Rapporteringen inför ankomsten fortsätter sen i samma stil. Den 7 oktober omtalas 

ankomstdagen som en ”högtids- och bemärkelsedag i Landskrona stads historia”.
36

 Sedan 

uppmärksammas stadens invånare återigen på att det minsta de kan göra är att flagga och att 

ett mera officiellt mottagande bör anordnas så småningom.  

     På själva dagen för ankomsten publiceras det en längre artikel med ett genomgående 

värderande språkbruk. Här framhålls det att Skånska husarerna är ett gammalt ärorikt 

regemente som spelat en stor och lysande roll i Sveriges krigshistoria och att Landskrona är 

ett av regementets segernamn. Tidningen riktar sedan skarp kritik mot regementets 

uppstyckning. Delningen mellan Helsingborg och Landskrona är visserligen inte så farlig men 

angående de två skvadronerna i Uppsala skrivs det: 

 

Men beklagligt är att regementet blifvit lemlästat derhän, att en femtedel af 

detsamma förlagts långt uppåt landet eller till Uppsala. Anledningen härtill är 

svår att förstå och måste betraktas så som obegriplig. Om det nu ska vara en 

taktisk förmån det kommer väl framtiden att visa.
37

 

 

Efter att sedan ha önskat husarerna hjärtligt välkomna avslutas artikeln på följande vis: 

 

Med kännedom om den noblesse som alltid utmärkt detta regemente är det vår 

vissa förhoppning, att det bästa förhållande skall utveckla sig och komma att ega 

bestående mellan dessa vår stads nya invånare och de gamla.
38
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I ytterligare en artikel på samma sida redogörs det sedan sakligt för hur själva 

förutsättningarna för husarernas inryckning ser ut och dagen efter publiceras det en ny artikel 

med verklighetsbeskrivande prägel beträffande hur inmarschen gick.  

     Den 16 oktober publiceras det en längre text angående den officiella välkomstfest som 

hölls den 15. Här redogörs det för hur festligheterna fortlöpte för officerskåren, 

underofficerskåren och manskapet. Inledningsvis är artikeln präglad av ett starkt värderande 

språk:  

 

Det var ju också helt naturligt, att så många som möjligt önskade taga tillfället i 

akt att få helsa välkomna de värderade gästerna, officerare och vederlikar vid 

skånska husarregementets Landskronaafdelning, hvilka nu för många år framåt 

kommer att blifva bofasta i vår stad.
39

 

 

Dagen efter publiceras det ett officiellt tack från officerare, underofficerare och manskap där 

de tackar för den gästfrihet som visades. 

 

 

Korrespondenten Landskrona Tidning  

 

Den 5 oktober skriver korrespondenten en längre verklighetsbeskrivande artikel där det 

redogörs för vilken dag husarerna anländer, hur det kommer ske samt namn och titel på de 

mer framstående personerna i bataljonen. Den 7 oktober är det dags igen, då publiceras en text 

under rubriken Skånska husarerna komma imorgon i vilken husarerna beskrivs som högst 

välkomna. Även Korrespondenten understryker det negativa med regementets uppdelning 

men framhåller samtidigt att det kunde ha varit värre och att Landskrona i alla fall har fått en 

lika stor del av regementet som Helsingborg. Förläggningens fördelar för samhället betonas 

och militärens period av frånvaro beskrivs som ”kännbar på flera områden”.
40

    

     Det är emellertid inte enbart det praktiska och ekonomiska fördelarna som framhålls: 

 

Man har lefvat på vänskaplig, förtrolig fot med militären i detta samhälle; mellan 

borgerliga och militära element har städse rådt det bästa förhållande, och 

                                                           
39

 LP 16 okt 1908 
40

 Korrespondenten 7 okt 1908 



26 

 

förhoppningen att så alltid måtte förblifva vill man lägga till grund för 

välkomstönskningen.
41

 

 

Avslutningsvis skrivs det att det vore överflödigt att uppmana till allmän flaggning vid 

inmarschen då alla vet att ”morgondagen gifver en god och glad anledning att hissa flaggorna 

i topp och att ingen flaggstång den dagen bör vara tom”.
42

 

    Efter en kortare sakligt beskrivande artikel den 8 oktober angående inryckningen, följer den 

9 oktober en lång beskrivning av hur det hela gick till. Till skillnad från dagen innan är texten 

nu tydligt värderande. Språkbruket har en skönlitterär karaktär: 

 

Det var också en sällsynt vacker höstdag. Den täta dimman, som på morgonen 

lägrat sig öfver stad och landsbygd, hotade att skymma bort hela det väntade 

militärskådespelet, skingrade sig lyckligtvis under förmiddagens lopp för att ge 

rum åt en strålande eftersommarsdag med värmande sol i den fullkomliga 

vindstillan, som lät de blågula dukarna hänga orörliga.
43

 

 

Efter att i artikeln beskrivit husarernas ståtlighet och allmänhetens belåtenhet vid inmarschen 

avslutas texten med en önskan om att husarerna ska komma att trivas och inom kort känna sig 

hemmastadda i staden.  

    Välkomstfesten den 15 oktober beskrivs på ett sakligt och sammanfattat vis utan några 

klara tendenser till värderingar. Vid samma datum publiceras dock en annan längre artikel 

som framhåller Skånska husarregementets förträfflighet. Det påpekas att bataljonschefen 

Adelswärds namn är ansett inom armén på grund av sina befälhavaregenskaper. Vidare 

framhålls den ritt mellan Ljungbyhed och Landskrona som bataljonen utförde vid 

inryckningsdagen som enastående. Efter beklagande angående regementets uppdelning 

avslutas den mer krönikeliknande texten med: 

 

Husarregementets båda skånska fältbataljoner äro perlorna i general von Matérns 

arméfördelning. Den ena är nu innfattad i Landskrona. Och om Gud har den 

gifvit, skall ej hin onde kunna den fråntaga.
44
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Komparativ analys 

 

Arbetet skiljer sig på ett tydligt sätt från de två andra tidningarna då de inte skriver någonting 

om husarernas inryckning i Landskrona. Tidningen skriver visserligen inte mycket om 

Landskrona överhuvudtaget vid tidpunkten, men det faktum att det ändå förekommer en del 

artiklar med Landskronafokus och att ingen av dessa på något sätt berör husarerna talar ändå 

sitt tydliga språk. Husarernas ankomst torde vara det största som hände i staden vid 

tidpunkten och vid en titt på Landskrona Postens (LP) och Korrespondentens rapportering 

kring det ser det definitivt ut på det viset. Arbetets tystnad kring händelsen är därför att 

betrakta som ett ställningstagande. Man vill helt enkelt inte skriva om det militära. Den totala 

avsaknaden av text går därför att klassa som indirekt värderande.  

     Till skillnad från Arbetet skriver både LP och Korrespondenten flertalet artiklar. Båda 

tidningarna publicerar texter av verklighetsbeskrivande karaktär. Den tydligaste skillnaden är 

att Korrespondenten har fler texter som kan klassas som renodlat verklighetsbeskrivande. 

LP:s verklighetsbeskrivande texter tenderar i de flesta fall att övergå i en mera värderande stil. 

Som exempel kan lyftas fram de artiklar som tidningarna publicerar om husarernas ankomst 

den 5 oktober, vilket är tre dagar innan själva händelsen. Korrespondentens artikel beskriver 

enbart vad som kommer att ske och när de kommer att ske, sedan rabblas namn och titlar upp 

på regementets officerskår. LP:s artikel vid samma datum liknar till en början 

Korrespondentens men bli redan i andra stycket värderande då det bland annat skrivs om att 

belåtenheten över husarernas ankomst är stor. Samma text blir också 

handlingsrekommenderande då det i den även uppmanas till allmän flaggning.   

     Den 7 oktober skriver tidningarna igen och denna gång har bådas artiklar en tydligt 

värderande prägel i sin positiva inställning till ankomsten. Men där LP återigen uppmanar 

allmänheten till flaggning nöjer sig Korrespondenten med att bekräfta att det inte behövs 

uppmanas till flaggning, då alla redan vet om att detta bör göras. Tillägget om att ingen 

flaggstång bör vara tom den dagen kan emellertid ses som en lika klar 

handlingsrekommendation som den LP ger. I samma artikel beklagar Korrespondenten 

regementets uppdelning men framhåller samtidigt att det kunde ha varit värre och att det trots 

allt ser bra ut för Landskorna som fått en lika stor del som Helsingborg. 

     Den 8 oktober, själva dagen för ankomsten, går LP betydligt hårdare fram beträffande den 

punkten och riktar hård kritik mot uppdelningen som bland annat beskrivs som en 

lemlästning. Det är framförallt förläggningen av två skvadroner till Uppsala som kritiseras 
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och beskrivs som ”obegriplig”. Även om Korrespondenten beklagar uppdelningen får man se 

detta som ett måttligt uttryck i jämförelse med LP:s hårda kritik.  

     Den 8 oktober skiljer sig också rapporteringen åt betänkligt. Båda tidningarna har varsin 

renodlat verklighetsbeskrivande artikel angående dagens händelse men där Korrespondenten 

nöjer sig med detta publicerar LP först och främst en annan, längre artikel med både starkt 

värderande och handlingsrekommenderande språkbruk i vilken förut nämnda kritik av 

uppdelningen ingår .  

    Dagen efter publicerar emellertid Korrespondenten en artikel med betydligt mer värderande 

drag. Artikeln inleds på ett nästan skönlitterärt beskrivande sätt och fokuserar sedan på folkets 

nyfikenhet och slutliga belåtenhet vid husarernas ankomst. Denna dag är det istället LP:s 

artikel som är betydligt mer verklighetsbeskrivande till sin karaktär. Gårdagens ankomst 

beskrivs så som den var även fast detaljer så som hästarnas och manskapets fina kondition 

betonas. Vid en jämförelse är det intressant att notera skillnaderna i tillvägagångssättet vid 

publicerandet kring själva ankomstdagen. LP publicerar en starkt värderande text på 

ankomstdagen, alltså inför själva händelserna, och förhåller sig nästan uteslutande 

verklighetsbeskrivande i sin rapportering om hur det gick dagen efter. Korrespondenten å sin 

sida är enbart verklighetsbeskrivande vid publicerandet på ankomstdagen och skriver sedan 

dagen efter en värderande text om hur det gick till. Även fast det tydligt framgår att båda 

tidningarna har en positiv inställning till husarernas ankomst finns det alltså skillnader i var 

och hur de lägger fokus.  

     Vid täckningen av den officiella välkomstfesten en vecka senare framgår det en markant 

skillnad. Korrespondenten redogör här i en stramt sammanfattad och uteslutande 

verklighetsbeskrivande text för hur festligheterna fortlöpte. LP publicerar samtidigt en 

betydligt längre och mer detaljerad text med en klart positivt värderande prägel. Här återges 

bland annat stadsfullmäktigeordförandens välkomsttal till husarerna vilket beskrivs som 

”mycket hjertligt”.
45

 Dagen efter publiceras ett tack för ”storartad gästfrihet” i en notis 

undertecknad officerarna, underofficerarna och manskapet.  

    Något som är iögonfallande är att Korrespondenten utöver sin sakliga redogörelse för 

välkomstfesten, samma dag publicerar en längre krönikeliknande text som får betecknas som 

ytterst värderande. Texten tar inte upp något ytterligare om välkomstfesten utan beskriver 

istället Skånska husarregementets och bataljonschefen Adelswärds ypperlighet. Ritten mellan 
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Ljungbyhed och Landskorna på inryckningsdagen hyllas och det spekuleras vidare vad sådana 

ritter skulle ha fått för betydelse för andra arméer under tidigare krig. Texten avslutas med att 

husarernas förläggning kan ses som en skänk från gud, och att som är fallet inte ens djävulen 

kan komma att ändra på det. 

    Båda tidningarna har en positiv inställning till husarernas ankomst men utöver den senast 

nämnda krönikeliknande texten är det genomgående Landskrona Posten som står för 

merparten av de starkast värderande texterna. Det är också dem som tydligast och flitigast 

kommer med handlingsrekommendationer. Korrespondenten skriver också texter med klart 

värderande prägel, dessa är dock färre till antalet. Överlag fokuserar de inte lika hårt på 

regementets ärorika historia och stolthet som LP gör, däremot nämner de dem praktiska och 

ekonomiska fördelarna med husarernas ankomst samt påpekar att Landskrona har en historia 

fylld med en väl fungerande symbios mellan det militära och civila.  

     Arbetet har alltså inga texter alls rörande husarernas ankomst medan LP och 

Korrespondenten publicerar sju respektive sex texter om det.  

      

      

 4.2 En skvadron till Helsingborg – 1912  

 

Arbetet 

 

Precis som vid husarernas anländande till Landskrona skriver inte Arbetet någonting om att en 

av Landskronaavdelningens skvadroner ska förflyttas till Helsingborg. Däremot nämns nu 

Landskronahusarerna i en artikel med rubriken Ur militärlivet. Artikeln som beskrivs som ett 

Landskronabrev till Arbetet baserar sig på intervjuer gjorda med manskapet från 2 bataljonen 

ur Norra skånska infanteriregementet. Här beskrivs hur soldater i sin marsch på väg hem från 

en manöver i Västergötland stupar av utmattning. Det nämns vidare att en soldat som blev 

sjuk togs om hand av Landskronahusarerna och senare fördes till Landskrona innan han kunde 

resa till Ljungbyhed och att han väl där lades han in på sjukhus. Då mannen i och med detta 

missade att inställa sig på Korum vid återkomsten till sitt kompani dömdes han till ”5 dygns 

mörk arrest med ett dygns ljus, alltså 6 dygn”. Artikeln avslutas efter detta med meningen 

”Det är på så sätt man fostrar försvarsvilja bland ungdomen”.
46
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Landskrona Posten  

 

Den 9 oktober skriver LP en artikel under den ständigt återkommande rubriken Skånska 

husarregementets Landskrona-afdelning, underrubriken lyder 7:de skvadronen lemnar på 

fredag Landskrona. I artikeln återges sakförhållanden så som att det är den 7:e, och inte den 

5:e skvadronen som man väntat, som nu lämnar. Detta på grund av åldern på 

skvadroncheferna i 5:e skvadronen. Det skrivs vidare att skvadronen avmarscherar 8:30  på 

morgonen och väntas framkomma till Helsingborg vid 12-tiden. Texten är rakt igenom 

verklighetsbeskrivande. Detta är den enda texten som täcker skvadronens lämnande. 

    Den 12 oktober skrivs det en kortare notis om att första och andra årets beväring rycker ut 

och att de 140 männen nu fullgjort sin militärtjänst vid husarregementets Landskrona-

avdelning. Även denna korta text är helt och hållet verklighetsbeskrivande. 

    Under rubriken Vackra skjutresultat vid Skånska husarregementets Landskronaafdelning 

skrivs det den 14 oktober att: 

 

Under de år, som Skånska husarregementets Landskronaafdelning existerat har 

skjutskickligheten år efter år förbättrats, så att afdelningen nu står främst inom 

svenska kavalleriet hvad uppnådda skjutresultat beträffar. Sålunda kan nämnas 

att under utbildningsåret 1911-1912 afdelningen tilldelats ej mindre än 8 

skyttemedaljer i silfver och 91 skyttemärken i brons.
47

 

 

Texttypen är verklighetsbeskrivande men publicerandet av den kan ses som indirekt 

värderande. 

 

Korrespondenten Landskrona Tidning  

 

Den 9 oktober skriver Korrespondenten en artikel angående den 7:e skvadronens förflyttning 

under rubriken Skånska husarregementets Landskronaafelning minskas om fredag med en 

skvadron. Texten är till sin karaktär verklighetsbeskrivande.  

    Den 10 oktober fortsätter Korrespondenten med sin rapportering då det i en kortare artikel 

berättas om att samtliga skvadroner ridit genom stadens huvudgator ut till Exercisfältet och 
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sedan tillbaka till kasernen, ”där en defilé ägde rum för chefen, överstelöjtnant frih. 

Adelswärd, som i ett anförande tackade den skvadron, som nu lämnade staden.”
48

  

11 oktober rapporteras det ytterligare en gång i en helt igenom verklighetsbeskrivande text 

hur skvadronens förflyttning gick till.  

    Den 12 oktober publiceras slutligen en fjärde text angående den flyttande skvadronen. 

Denna gång är det återigen en redogörelse för hur dagen för förflyttningen fortlöpte. Texten är 

återigen verklighetsbeskrivande men denna gång mera detaljerad.  

    Tidningen publicerar i samma nummer också en notis om beväringens utryckning och den 

14 oktober står det att läsa om de fina skjutresultaten av Skånska husarregementets 

Landskronaavdelning. Denna senare text är samma som den LP publicerar och är som nämnt 

mestadels verklighetsbeskrivande, men med värderande tendenser.   

 

Komparativ analys 

 

Även om nyheten att en av skvadronerna skulle lämna Landskrona för Helsingborg inte är en 

lika intresseväckande nyhet som själva ankomsten av husarerna fyra år tidigare är det alltjämt 

en relativt stor nyhet i Landskrona. Detta märks inte minst på LP:s och Korrespondentens val 

att placera sina artiklar kring detta först i deras respektive lokala del. Det är därför återigen 

anmärkningsvärt att artiklar kring skvadronens flytt lyser med sin frånvaro i Arbetet.  

     Denna gång nämns Landskronahusarerna dock vid namn i texten Ur militärlivet som 

publiceras kring den aktuella tidpunkten. Texten är som tidigare nämnt en slags 

sammanställning av intervjuer med soldater ur Norra skånska infanteriregementet. Här 

beskrivs husarerna i vad som går att kalla positiv bemärkelse då det berättas om hur de tar 

hand om en sjuk infanterisoldat. Texten är emellertid överlag negativt värderande och målar 

upp en negativ bild av det militära då det berättas om hur soldaten ifråga senare blir dömd till 

ett kortare fängelsestraff trots att han varit sjuk. Förutom den skarpt kritiska 

avslutningsmeningen som citerats ovan står det i textens inledning: 

 

De berättade då bland annat följande, som visar att ännu är, trots 

högertidningarnas påståenden om motsatsen, den militära andan fortfarande 

densamma som i gamla dagar.
49
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Denna inledning i kombination med vad texten förtäljer och den bitande avslutningen bidrar 

till att texten framstår som klart värderande i negativ bemärkelse.  

     Ett iögonfallande konstaterande går att göra vid jämförelsen mellan LP och 

Korrespondentens rapportering. Båda tidningarna publicerar den 9 oktober varsin artikel om 

skvadronens flytt. Båda texterna är stramt verklighetsbeskrivande och lämnar inte plats för 

någon värderande tendens. Det anmärkningsvärda ligger här i att medan Korrespondenten 

återkommer med texter kring händelsen den 10, 11 och 12 oktober, vilka samtliga visserligen 

är verklighetsbeskrivande, stannar LP:s rapportering vid den enda artikeln den 9 oktober. I 

ljuset av detta är det dessutom intressant att konstatera artikelns totala avsaknad av värderande 

eller handlingsrekommenderande tendenser. Istället är det Korrespondentens artikel från den 

12 oktober som sticker ut i sammanhanget med sitt något mer utsmyckade språk, ”Sedan 

parad för fanan ägt rum, hördes musiken ljuda i fjärran, förkunnade att den nya skvadronen nu 

nalkades.”
50

 Texten går dock inte att klassa som värderande utan sticker bara ut en aning i 

jämförelse med de föregående texterna.  

    Beträffande rapporteringen kring skvadronens flytt publicerar alltså Korrespondenten fyra 

artiklar och LP en enda. Samtliga av dessa har en nästintill uteslutande verklighetsbeskrivande 

prägel. Räknar man in övriga artiklar skrivna om husarerna vid tidpunkten skriver 

Korrespondenten sammanlagt sju artiklar medan LP skriver tre. De två övriga artiklar som LP 

publicerar är som nämnt en om beväringens utryckning och en om fina skjutresultat. Dessa 

två artiklar publiceras emellertid med ordagrann likhet även i Korrespondenten. Även om 

ingen av texterna i vare sig LP eller Korrespondenten går att klassa som värderande eller 

handlingsrekommenderande går det att tyda den sistnämnda tidningens artikelmängd som en 

viss indirekt värdering. 

 

 

4.3 Försvarsrevisionens utlåtande – 1923  

 

Arbetet 

 

Arbetet publicerar den 15 mars en kortare notis angående att försvarsrevisionens betänkande 

nu är klart och att man ämnar återkomma med innehållet så snart det blir möjligt. Dagen efter 
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återkommer de så med en artikel under rubriken Förbistring. Artikeln har underrubriken 

Socialdemokraternas ståndpunkt den enda homogena och beskriver en fullständig förbistring 

inom revisionen. Det berättas att betänkandet har två huvudreservationer, den ena från högern 

och den andra från socialdemokraterna, och att det bara är kring den senare som det råder viss 

homogenitet.  

 

Landskrona Posten 

 

LP publicerar den 16 mars en notis likt Arbetet angående att revisionens betänkande nu är 

färdigt och att man återkommer så fort som möjligt. Under rubriken Försvarsrevisionens 

betänkande beskrivs den 17 mars förbistringen inom revisionen och att det endast råder 

homogenitet kring socialdemokraternas reservation. 

    Den 26 mars publicerar tidningen sedan en längre artikel som är skriven av Landskrona 

Postens Stockholmsredaktion. Artikeln har rubriken Skånska husarregementets 

Landskronabataljon indrages vilken följs upp av två underrubriker som lyder 

Försvarsrevisionen tar bort 7 infanteri- 3 kavalleri- och 2 artielleriregementen samt 

Kustflottan inskränkes till 6 pansarbåtar och 8 jagare jämte u-båtar och småfartyg. I artikeln 

redogörs sammanfattat innehållet för det förslag som revisionens majoritet ansett bör ligga till 

grund för den blivande försvarsorganisationen. En bit in i texten förkunnas det att: 

 

Vidare skulle Skånska husarregementet reduceras till endast några skvadroner 

och Landskronaavdelningen borttagas. I hela Malmöhus län skulle det sålunda av 

f. n. där befintliga truppförband enligt förslaget endast få finnas kvar det starkt 

reducerade Skånska husarregementet.
51

  

 

Den långa texten håller en verklighetsbeskrivande prägel hela vägen igenom.  

 

 

Korrespondenten Landskrona Tidning  

 

Den 15 mars återfinns en notis om att revisionens betänkande nu är färdigt och att tidningen 

återkommer med en redogörelse över detta snarast möjligt. Den 16 mars beskrivs 
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förbistringen och homogeniteten kring socialdemokraternas reservation i en artikel under 

rubriken Försvarsrevisionens betänkande.  

    Den 26 mars återkommer Korrespondenten med en artikel som har rubriken Tre skånska 

regementen skola försvinna och underrubriken Skånska husarregementet blir kvar, men 

Landskronaavdelningen slopas. I artikeln står det beträffande skånska husarregementet: 

 

Vidare skulle S k å n s k a  h u s a r r e g e m e n t e t  r e d u c e r a s  t i l l  e n d 

a s t  n å g r a  s k v a d r o n e r  o c h  L a n d s k r o n a a v d e l n i n g e n  b o r 

t t a g a s. I hela Malmöhus län skulled det sålunda av f. n. där befintliga 

truppförband enligt förslaget endast få finnas kvar det starkt reducerade Skånska 

husarregementet.
52

 

 

Utöver dessa texter publiceras två övriga artiklar angående husarerna vid den 15 respektive 26 

mars. Den första finns med i idrottsspalten och beskriver Landskronahusarernas deltagande i 

serieprishoppning medan den andra berättar om att husarerna nu upplåter ett av avdelningens 

ridhus till ridlektioner för civila.  

 

 

Komparativ Analys 

 

De tre tidningarna har ett nästintill identiskt upplägg vad beträffar rapporteringen kring 

försvarsrevisionens utlåtande. Samtliga förkunnar först i en kortare notis att utlåtandet nu har 

kommit och att man ämnar återkomma med en redogörelse fortast möjligt. Arbetet och 

Korrespondenten publicerar denna notis den 15 mars medan LP gör det först den 16:e. 

    Dagen efter notisen, det vill säga den 16 mars för Arbetet och Korrespondenten och den 17 

mars för LP, publicerar alla tre tidningarna varsin artikel som berättar om den förbistring som 

råder inom revisionen. Själva innehållet i artiklarna är mer eller mindre identiskt då det är 

hämtat från tidningen Socialdemokraten. Texten är helt och hållet verklighetsbeskrivande i 

samtliga tre tidningar. Det som skiljer dem åt något är att medan Korrespondentens och LP:s 

artiklar till och med har samma rubrik, vilken lyder Försvarsrevisionen betänkande, sätter 

Arbetet rubriken Förbistring på sin. I Arbetet lyfts det även fram redan i form av en 

underrubrik att socialdemokraternas ståndpunkt är den enda homogena. Det blir här tydligt att 

Arbetet via sin betoning av socialdemokraternas homogenitet skänker sin artikel en tydligt 
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värderande prägel jämfört med de andra två tidningarna som enbart nämner det inne i texten 

och använder sig av en mer neutral rubriksättning.  

    Den 26 mars rapporterar både LP och Korrespondenten om hur revisionens betänkande ser 

ut. Båda texterna redogör sammanfattat för hur de föreslagna nerskärningarna kommer att se 

ut och vilka regementen det kommer röra sig om. De fokuserar också båda lite extra på 

kavalleriregementena i allmänhet och Skånska husarerna i synnerhet och det konstateras att 

revisionsutlåtandet innebär slutet för Landskronaavdelningen. Själva texterna är både i LP:s 

och i Korrespondentens fall genomgående verklighetsbeskrivande. Inga värderingar i form av 

direkta beklaganden eller kritik mot förslaget står att finna. Det som skiljer de båda texterna åt 

är istället detaljer. Till att börja med är LP:s artikel betydligt längre och i slutet skrivs det här 

också om hur de försvarsvänliga kretsarna nu kan tänkas agera. Det rör sig dock inte om några 

direkta handlingsrekommendationer från tidningens håll. LP tar också i betydligt mer vad 

beträffar rubriksättandet och fokuserar här främst på det lokala. Rubriken lyder Skånska 

husarregementets Landskronabataljon indrages vilken följs av två underrubriker som berör 

revisionens utlåtande i sin helhet. Korrespondentens rubrik är istället Tre skånska regementen 

skola indragas och lyfter först i underrubriken fram att Landskronaavdelningen ska slopas.  

     I dessa detaljer går det att utläsa en något mer värderande inställning från LP:s håll. 

Samtidigt måste det även lyftas fram det sätt på vilket Korrespondenten väljer att skriva om 

just Skånska husarernas Landskronaavdelning inne i texten. Som visas i citatet ovan väljer 

tidningen här att sätta mellanslag mellan varje enskild bokstav vilket skapar viss effekt och 

även det i viss mån går att tyda som värderande.   

     Arbetet skriver dock ingenting om innebörden i revisionens utlåtande. Sammanlagt 

publicerar de två artiklar beträffande revisionen medan LP och Korrespondenten publicerar 

tre vardera. Korrespondenten skriver under tiden dessutom ytterligare artiklar angående 

husarerna som inte har med själva revisionsutlåtandet att göra. Dessa handlar som tidigare 

nämnt om husarernas serieprishoppning och deras utlåtande av ridhuset till ridlektioner för 

civila. Även om det i båda fallen rör sig om kortare verklighetsbeskrivande texter är deras 

existens indirekt värderande då de i båda fallen handlar om positiva saker som idrott och 

tjänster för civilbefolkningen.  
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4.4 Husarerna lämnar - 1926 

 

Arbetet  

 

Den 4 oktober publicerar Arbetet följande notis i Landskronadelen: ”Farväl! Den i 

Landskrona kasernerade avdelningen av Skånska husarregementet tog på lördagen avsked av 

samhället med en högtidlig ceremoni.”
53

 

    Den 2 november, i samband med att de sista avvecklingarna genomförs, skrivs det 

ytterligare en notis i Landskronadelen: 

 

Husarernas flyttning skedde igår. En kvart efter den utsatta tiden skrek 

Salmson giv akt och flaggan firades ner. Varefter den till några personer och ett 

antal hästar decimerade styrkan drog iväg till Hälsingborg. Och så var det slut 

med den grannlåten.
54

 

 

 

Landskrona Posten 

 

Den 1 oktober publicerar LP en artikel angående morgondagens avskedsceremoni. Artikeln är 

med på förstasidan och rubriken lyder Husarernas avsked till Landskrona. Artikeln inleds 

”Genom riksdagens och k.m:ts beslut skall, som bekant, Skånska husarregementets avdelning 

i Landskrona efter nu pågående och den 9 dennes avslutade regementsövningar tyvärr 

upphöra.” Efter en beskrivning av hur ceremonin ska gå till avslutas texten ”Vi uppmana 

stadens invånare att den dagen mangrant möta vid ceremonien å torget för att genom sin 

närvaro bringa bataljonen en avskedshyllning.”
55

  

    Den 2 oktober skrivs det under rubriken En avskedshyllning en längre krönikeliknande text. 

Här skrivs bland annat:  

 

Var och en vet att såväl för stadens ekonomi som även och inte minst för handel 

och hantverk militärförläggningen här haft en betydelse som visserligen icke kan 

påvisas i exakta siffror men som därför inte är mindre påtaglig. 
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Staden har också trivts väl med militären – inte minst med husarerna – och man 

tager knappast fel om man säger att militärerna också trivts i staden. Många band 

ha under årens lopp knutits mellan garnisonen och befolkningen. Det är med 

vemod och saknad man nu ser husarerna försvinna. Staden blir en icke oväsentlig 

tillgång fattigare.
56

 

 

Vid samma datum publicerar tidningen även ett mer än dubbelsidigt reportage med flertalet 

bilder under rubriksättningen Husarerna som lämna oss och underrubriken Skånska 

husarregementet – ett kavalleri med ärofulla anor. Texten är i stort en sammanfattning av 

Skånska husarregementets historia och är skriven av Bror Salmson som vid tiden var 

bataljonschef för Lanskronabataljonen.  

    Den 4 oktober redogör tidningen verklighetsbeskrivande för hur avskedsceremonin gick till 

samt publicerar i denna artikel de avskedstal som hölls av major Salmson och borgmästaren 

Munck af Rosenschöld.  

   Den 1 november förkunnar tidningen i en artikel på förstasidan att Husarerna lämna idag 

Landskrona, där beskrivs den avslutande avvecklingen och resternas flytt till Helsingborg 

strikt verklighetsbeskrivande. 

    I samma nummer publiceras även en insändare i delen Från allmänheten. Texten är skriven 

av en före detta husar som anser att ”Kasärnens tomma murar skola ock för många av oss 

gamla husarer mana fram angenäma minnen, var gång de framträda för vår blick.”
57

 Vidare 

står det bland annat:  

 

Skånska husarer! Betrakta då dessa enkla ord såsom ett hjärtligt tack för den 

tid som varit, och såsom en enkel avskedshyllning i få, men desto varmare 

ord, och må vi alltid bliva regementets gamla ärorika traditioner trogna.
58

 

 

 

Korrespondenten Landskrona tidning  

 

1 oktober redogör Korrespondenten i artikeln Husarerna taga avsked av Landskrona för hur 

avskedsceremonins schema ser ut. Texten är rak och saklig och kan endast klassas som 

verklighetsbeskrivande.  
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   Den 2 oktober publiceras ännu en ”införtext”. Här har texten en starkt värderande ton: 

 

Husarerna har under de gångna aderton åren tillvunnit sig stor popularitet, 

kanske större än något av de regementen som före dem varit förlagda i staden. 

De kommer att uppriktigt saknas. Men saknandet och vemodet i avskedsstunden 

blir än större inför den bittra möjligheten, att det tomrum, husarerna lämna efter 

sig, icke kommer att fyllas av något annat regemente. En dyster utsikt för en 

stad, som i ett halv tusen år hatt rangen och anseendet av garnisonsstad. Helt 

säkert kommer avskedet att kännas mera gripande än en vanlig 

militärparadering.
59

 

 

Den 4 oktober skriver tidningen om hur avskedsceremonin kom att fortlöpa. Texten är 

verklighetsbeskrivande och innefattar de två talen av Salmson och Munck af Rosenshöld.  

    7 oktober publiceras en kortare verklighetsbeskrivande artikel om att regementschefen 

avtackat II bataljonen under dagen och ska göra så även med I bataljonen under 

morgondagen. Den 9 återkommer tidningen med en kortare beskrivning av avtackningen i 

Helsingborg.  

    Den 30 oktober skrivs det en kort notis om att regeringen har anvisat 8070 kr för flyttandet 

av Skånska husarregementets artillerimaterial från Landskrona till Helsingborg.  

   1 november publiceras under rubriken Skånska husarregementets Landskronaavdelning har 

flyttat till Helsingborg i dag en verklighetsbeskrivande text om hur dagen får lämnandet nu är 

kommen och hur detta kommer att gå till. Dagen efter återkommer man med en kort notis om 

att husarerna nu ryckt in i Helsingborg utan några ceremonier. De ska istället få sin 

välkomsthälsning den 6 november.  

    5 november skrivs en artikel angående inrättandet av en reservbrandkår i Landskrona. Detta 

på grund av att Husarerna, vilka tidigare fyllde den funktionen, nu lämnat staden. Artikeln är 

precis som merparten av de andra verklighetsbeskrivande. Det uttrycks således ingen direkt 

saknad av husarerna i detta sammanhang.   

 

 

 

 

 

                                                           
59

 Korrespondenten 2 okt 1926 



39 

 

Komparativ analys 

 

Det är först nu vid husarernas lämnande av Landskrona som Arbetet skriver sina första texter 

som handlar direkt om dem. Det rör sig som visats enbart om två kortare notiser i 

Landskronadelen. En vid tiden för avskedsceremonin och en vid det slutgiltiga lämnandet en 

månad senare. Detta får i jämförelse med tidigare rapportering ändå ses som en form av 

utveckling vilken i sig kan bero på att Landskronadelen har utökats och blivit ett fast inslag i 

tidningen till skillnad från till exempel 1908.  

     Att Arbetet väljer att publicera texter om Landskronahusarerna 1926 behöver givetvis inte 

betyda att deras inställning till det militära har mjukats upp, det går snarare att tolka det 

tvärtom. Det rör sig trots allt om en avveckling av det militära och anledningen till 

rapporteringen kan bero på att det ses som en positiv nyhet att husarerna nu lämnar 

Landskrona. Även om de båda notiserna nästan uteslutande har en verklighetsbeskrivande 

prägel med enbart direkt rapportering om sakernas tillstånd skymtar ett tydligt värderande 

drag fram i den första texten då den avslutas med ”och så var det slut med den grannlåten.”
60

 

Tonen i den meningen går inte att missta sig på, man är från tidningens sida nöjd med att det 

nu är slut på kostnadskrävande och högtidliga militära ceremonier och dylikt.  

    Om Arbetets tidigare totala tystnad går att tolka som ett ställningstagande och därmed en 

indirekt värdering, går det även att tolka de två notisernas förekomst på det viset. Husarernas 

avveckling i Landskrona är ju en konsekvens av socialdemokraternas vilja och ses därför som 

något positivt. En framgång som det är värt att rapportera om.   

    De båda Landskronabaserade tidningarnas rapportering är betydligt mer omfattande. Båda 

publicerar flertalet texter kring händelsen och båda utrycker också klart och tydligt sitt 

missnöje över att husarerna nu måste lämna staden. Trots denna likhet i grundinställningen 

går det ändå att uttyda en markant skillnad i rapporteringen. Korrespondenten skriver den 2 

oktober en starkt värderande text där de förutom att beklaga husarernas avtågande också 

beklagar möjligheten att Landskrona nu kan komma att upphöra som garnisonsstad. Trots ett 

flertal andra artiklar berörande ämnet är detta den enda som är tydligt värderande. De övriga 

är samtliga verklighetsbeskrivande raka texter som i kontrast till LP:s texter vid samma datum 

kan anses som korta.  
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    Korrespondenten skriver sammanlagt åtta texter med fokus just på Landskronabataljonens 

avveckling. Detta är tre gånger så mycket som Arbetet skriver om händelsen. Det är även 

nästan dubbelt så mycket som LP som enbart publicerar fyra egenskrivna texter plus en 

insändare.  

    Vad beträffar textvolym överträffar emellertid LP de båda andra tidningarna. LP:s texter 

rörande husarernas lämnande är nästintill genomgående längre. Här råder det dessutom ett 

motsatt förhållande på det sättet att merparten av texterna är starkt värderande.  

    De mest värderingstäta texterna i LP publiceras innan själva händelsen. Här uppmanas 

stadens invånare att sluta upp vid ceremonin, vidare påpekar tidningen de ekonomiska 

förluster som husarernas lämnande kommer att innebära för staden. Den rent sociala förlusten 

är även det något som tidningen väljer att lyfta fram då de skriver att staden och militären har 

trivts i varandras närvaro och att det under årens lopp har knutits många starka band mellan 

civilbefolkningen och garnisonen. 

    Det tydligaste tecknet på hur LP skiljer sig från de andra två tidningarna är annars den 

enorma text som publiceras den 2 oktober och i princip går att betrakta som en form av bilaga 

enbart om husarerna. Här räcker det inte med två helsidor utan texten fortsätter på en sida 

längre fram i tidningen. Texten är en sammanfattad återgivning av Skånska husarregementets 

historia och publiceras med ett flertal bilder och stor rubrik. Avvecklingen beklagas av 

författaren som inte är någon mindre än Bror Salmson, bataljonschef för 

Landskronaavdelningen. Att publicera en text av ett militärt befäl går inte att se på som en 

indirekt värdering utan får snarast ses som ett mer direkt värderande drag. Textens utseende 

gör heller ingen hemlighet av skribentens ståndpunkt i frågan. Vid en jämförelse med 

merparten av tidningens övriga texter på området får den anses passa in i och representera 

tidningens inställning i stort.  

    LP skiljer sig också på det området att de tar med en insändare från allmänheten. Att 

insändaren kommer från en före detta husar som beklagar avvecklingen är givetvis också ett 

en form av värderande drag och belyser tidningens genomgående negativa inställning till 

husarernas lämnande. 

     Att husarernas avtåg från Landskrona är den första händelse beträffande just husarerna 

som samtliga tidningarna rapporterar om betyder inte att de på något vis har närmat sig 

varandra inställningsmässigt. LP:s militärvänliga inställning står oförändrad medan 

Korrespondenten överlag tycks mera neutrala i sin rapportering. Arbetets två texter bryter 
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visserligen tystnaden kring Landskronahusarerna men kan som nämnts snarast ses som 

ytterligare ett antimilitaristiskt yttrande.  

 

4.5 Diagram över textantal  
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Kommentar: I diagrammet visas det sammanlagda antalet texter som det tre tidningarna publicerade vid 

de fyra nedslagstillfällena. Det skrevs fler artiklar om Skånska husarregementet och dess 

Landskronabataljon under tiden men för att räknas med ska texten direkt handla om, eventuellt beröra, 

den aktuella händelsen för nedslagstillfället.  

 

 

Diagrammet ovan visar att Arbetet inte skriver någonting om husarernas ankomst till 

Landskrona 1908. Landskrona Posten och Korrespondenten publicerar sju respektive sex 

texter i samband med denna händelse.  

   I samband med en av skvadronernas förflyttning till Helsingborg publicerar Landskrona 

Posten och Arbetet en text vardera. Arbetets text handlar emellertid inte direkt om själva 

förflyttningen. Korrespondenten publicerar sammanlagt fyra texter om denna händelse.  

   Angående försvarsrevisionens utlåtande 1923 skriver både Landskrona Posten och 

Korrespondenten tre texter beträffande detta medan Arbetet endast skriver två. 

    När husarerna slutligen lämnar Landskrona 1926 publicerar Arbetet två texter om det. 

Landskrona Posten publicerar samtidigt sex texter medan Korrespondenten publicerar hela 

nio texter.  
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5. Sammanfattande diskussion  

 

Det bör så här avslutningsvis än en gång framhållas att Arbetet var en Malmöbaserad tidning 

och att Landskrona inte ägnades någon betydande del av tidningens utrymme vid de två första 

nedslagstillfällena. De gånger det rapporterades om Landskrona skedde detta sporadiskt. Att 

det faktiskt skrevs nyhetsartiklar om staden vid tiden är dock ett faktum som kvarstår. Då 

Arbetet trots detta inte skriver någonting om husarernas ankomst till Landskrona synes detta 

därför vara ett aktivt val från tidningens sida. Husarernas förläggning till Landskrona var en 

framgång för militär- och försvarssympatisörer och sågs av Arbetet som en negativ 

utveckling. Något som gick stick i stäv med deras tro och vilja.  

      När en av skvadronerna lämnar Landskrona för Helsingborg skulle Arbetet kunna se på 

detta som en positiv utveckling då det faktiskt rör sig om en förminskning av den militära 

närvaron i Landskrona. Emellertid skedde förflyttningen till Helsingborg, en stad som Arbetet 

täckte på ett liknande sätt som den gjorde med Landskrona vid tiden. Skvadronen försvann 

inte från tidningens ”område” och händelsen ansågs därför inte heller som något direkt 

positivt eller intressant. Istället fortsätter tidningen i princip med sin ”locket på – inställning” 

kring husarerna. De nämns visserligen i en text men denna är dock överlag antimilitaristisk.   

     Arbetet publicerar sina första direkta texter om Landskronahusarerna först i samband med 

avvecklingen 1926. Att de överhuvudtaget skriver nu kan inte ses som en uppmjukning i 

tidningens inställning. Tidningen rapporterar trots allt om en militär tillbakagång vilket ur 

deras perspektiv ses som positivt. Den avslutande meningen i den första av notiserna från 

denna period är en tydlig markör för detta.  

    Även om materialet i Arbetets fall är litet går det alltjämt att tolka deras inställning till 

Landskronahusarerna som mer eller mindre oförändrad genom tidsperioden. Inte någon gång 

ägnar man dem något betydande utrymme och när de väl nämns är det för att de ska 

försvinna. Ett faktum som absolut inte beklagas.   

     Efter att ha granskat materialet i de två Landskronabaserade tidningarna vid samma 

tidpunkter går det att förstå att husarernas ankomst var en stor händelse i staden. Det skrivs 

flertalet artiklar om dem och dessa står nästintill uteslutande högst upp på de båda 

tidningarnas lokala delar. Något som går igen även vid de andra nedslagstillfällena.  

      Både LP och Korrespondenten är positivt inställda till att husarerna har blivit förlagda till 

staden. De publicerar i princip lika många texter och båda skriver såväl 

verklighetsbeskrivande som värderande i frågan. Den positivt värderande tendensen är dock 
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en nyans tydligare hos LP som skriver fler värderande texter än verklighetsbeskrivande till 

skillnad från Korrespondenten som har lika många av var. LP kommer dessutom med direkta 

handlingsrekommendationer vid två tillfällen medan Korrespondenten uttrycker en något 

vagare sådan vid endast ett tillfälle. Utöver detta framträder LP som betydligt hårdare i sin 

kritik mot regementets uppdelning. Korrespondenten nöjer sig med att beklaga det medan LP 

går till betydligt hårdare attack vilket kan tolkas som att det fanns en större insikt i – och 

intresse för det militära hos LP.  

     Båda tidningarna fortsätter sedan att skilja sig från Arbetet genom att rapportera om 

skvadronens flytt till Helsingborg. På denna punkt liknar deras rapporteringssätt dessutom 

varandra då båda skriver enbart verklighetsbeskrivande texter kring händelsen. Även om det 

enbart rör sig om en förflyttning inom regementet betonar ingen av tidningarna den för 

Landskrona lokala förlusten. Korrespondentens fyra texter kring händelsen jämfört med LP:s 

enda skulle dock kunna skvallra om en form av indirekt värdering. Kanske ansåg 

Korrespondenten att det var en större förlust för staden än vad LP gjorde. Trots den markanta 

skillnaden i artikelkvantitet är det inget som går att dra några direkta slutsatser av, det är 

snarare ett intressant konstaterande.   

     Försvarsrevisionens utlåtande är den nedslagspunkt där tidningarnas rapportering är mest 

likartad. Det är mest detaljer som skiljer tidningarna åt här. Till exempel Arbetets 

rubriksättning på artikeln om förbistringen inom revisionen. Eller nyansskillnaden på LP:s 

och Korrespondentens rubriksättning på deras respektive texter om vad revisionens utlåtande 

innebar.   

    Vid husarernas lämnande av Landskrona 1926 skiljer sig tidningarnas rapportering åt 

markant. Arbetet publicerar som tidigare nämnt två texter som inte på något sätt går att tolka 

som att de sörjer att husarerna lämnar, snarare tvärtom. På så vis står de som nämnt fast vid 

sin negativa inställning gentemot husarerna.  

    Av LP:s sex texter är tre direkt värderande och en av dem innehåller en tydlig 

handlingsrekommendering. Två är rakt verklighetsbeskrivande medan insändaren från 

allmänheten får klassas som indirekt värderande då de väljer att publicera en insändare som 

sluter sig till tidningens övergripande inställning. Dominansen av värderande texter markerar 

tydligt att LP:s ursprungliga inställning till husarernas närvaro i Landskrona står fast. De var 

dem som skildrade ankomsten i mest positiva ordalag och det är dem som tydligast och 

flitigast beklagar deras lämnande. De handlingsrekommendationer som LP uppmanar till 

handlar samtliga om att sluta upp kring husarerna och visa sitt stöd för dem. Detta gäller såväl 
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vid ankomsten som vid avvecklingen. LP:s övergripande inställning till husarerna från 1908 

till 1926 framstår därför som oförändrad.  

    Då såväl Arbetet som LP tycks hålla kvar vid sin ursprungliga inställning är 

Korrespondentens utveckling något mera svårtydd. Tidningen skriver visserligen flest antal 

texter när husarerna lämnar Landskrona, men det är endast en av de åtta texterna som är 

värderande. De övriga sju är neutralt rapporterande, verklighetsbeskrivande. Vid en 

jämförelse med hur deras rapportering såg ut vid husarernas ankomst är andelen värderande 

texter mindre. 

    Även om Korrespondenten är något mer modest än LP beträffande husarernas ankomst står 

det ändå utom allt tvivel att tidningen förhåller sig positivt inställd. Denna inställning har inte 

ändrat riktning vid tiden för avvecklingen 1926, det går däremot att tyda en viss nedtoning av 

den då det, som nämnts ovan, bara ges utrymme för värdering i en av de åtta texterna från den 

tidpunkten. Inställningsmässigt ger de sken av att stå längre ifrån LP 1926 än vad de gjorde 

vid husarernas ankomst 1908.   

     Arbetet skiljer sig mest i sin rapportering kring husarerna då de knappt skriver någonting 

om dem. När de väl gör det skymtas en negativ inställning. Landskrona Posten och 

Korrespondenten visar upp klara likheter tidsperioden igenom. De är båda positivt inställda 

till husarerna men skiljer sig ändå åt på vissa punkter. Till exempel skriver Korrespondenten 

vid de fyra nedslagstillfällena sammanlagt flest antal artiklar. Av dessa är huvuddelen dock 

verklighetsbeskrivande. Landskrona Posten skriver färre texter men dessa är ofta 

volymmässigt större och värderingar och handlingsrekommendationer förekommer både 

tydligare och mer frekvent.  

     Vad gäller de tre tidningarnas inställning till husarerna i Landskrona över tid går det 

utifrån det undersökta materialet att beskriva det på följande vis: Arbetets ursprungligt 

negativa inställning förblir oförändrad, även om de faktiskt skriver om husarerna till slut. LP:s 

positiva inställning förblir i allra högsta grad intakt medan Korrespondentens positiva 

inställning visserligen består, men i en något mer nedtonad version.  
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Bilaga  

 

 

Bild 1: Adolf Fredriks kasern  

 

 

Bild 2: Plakat på kasernens ena kortsida informerar om vilka regemente som huserat i kasernbyggnaden 

genom åren. 

 



48 

 

 

Bild 3: Bilden ger en uppfattning om hur nära det är mellan kasernbyggnaden (till höger i bild) och 

Rådhuset och Rådhustorget (till vänster).  

 

Bild 4: Tyghuset på andra sidan kasernplan.  
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Bild 5: Stallbyggnad bredvid tyghuset.  

 

 

Bild 6: Ovanför ingången till tyghuset. 
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Bild 7: Adolf Fredriks kasern framifrån.  


