Burlöv – från landsbygd till stad
Ett bildspel om Burlövs kommun med
dokument från kommunens
150-åriga historia!

I byn
Burlöv socken har i århundraden bestått av
byarna Arlöv, Burlöv, Sunnanå, Tågarp och
Åkarp. I byarna fanns de urgamla byalagen där
markägarna beslutade i gemensamma frågor
som rörde åkermark, kreaturshållning, och
skötsel av vägar och broar. Man hade rättigheter
och skyldigheter och de som inte höll sig till
reglerna kunde bötfällas. Under 1800-talet kom
byalagen även att sköta skola och avlöna
skollärare.
1856 i augusti anställdes Nils Jönsson Sjöström
som skollärare i Arlövs by. Hans lön bestod av 5
tunnor säd, varav hälften i råg och hälften i
korn. De skulle fördelas på två terminer den 1
november och den 1 maj.
Han fick även bostad i byns scholhus (skolhus)
och rätt att nyttja hagen som hörde till huset.
Därtill fick han ellebrand (ved) till sitt eget och
skolans behov. För varje barn som kom till
skolan erhöll han En riksdaler Banco. Ferier inföll
med 14 dagar under jultiden, 8 dagar vid Påsken
och under sommaren från den 23 juli till den 24
augusti.

På heden
Tågarps hed och strandängar är en rest av ett
landskap som funnits längs Öresundskusten
under årtusenden. Strandängarna översvämmas
med jämna mellanrum av havsvatten och passar
därför inte för odling. Istället används markerna
för bete till djuren.
Under sommarhalvåret lät lantbrukare i Tågarps
by med mark på strandängarna kreaturen vistas
där. I överenskommelser bestämdes hur många
djur som fick beta på strandmarken och
åldermannen i byalaget utsåg en lämplig person
att sköta tillsynen över djuren.
Tillsynsmannen skulle släppa ut kreaturen från
inhägnaden varje morgon klockan sex. Halv tolv
skulle de tillbaka och de fick inte vara inne
längre än till klockan tolv. Klockan sex på
kvällen fördes åter kreaturen till inhägnaden och
släpptes sedan ut igen klockan åtta för att vid tio
stängas in för natten.
Om den person som utsetts att sköta tillsynen
var försumlig kunde han första gången varnas,
andra gången mista avlöningen och tredje
gången avskiljas från sin befattning av
åldermannen i byalaget.

Vid sekelskiftet 1900
Under 1800-talets senare del blåste förändringens
vindar över landet! Befolkningen ökade och
industrialiseringen tog fart. När förordningen om
kommuner i stad och på landsbygd trädde i kraft
1863, fanns det ungefär 1200 invånare i Burlöv
kommun. 1891 hade folkmängden fördubblats till
2400 och vid sekelskiftet fanns det drygt 3660
invånare.
Befolkningen koncentrerades alltmer till Arlöv och
Åkarp, men de båda byarnas omvandling hade
börjat lång tidigare. Arlövs gamla by, som låg vid
Sege å, splittrades genom enskiftet vid 1800-talets
början och den nya tätorten växte fram där
Lomma- och Lundavägarna möttes. Handel och
hantverk växte och flera stora fabriker etablerade
sig: Sockerfabriken 1869, Waggonfabriken 1897
och Skriv- och ritboksaktiebolaget 1898.
Åkarp utvecklades till ett stationssamhälle när
järnvägslinjen mellan Malmö-Lund öppnades 1856.
I den forna byn uppförde malmöbor stora villor
långt från stadens smuts och larm. Här fanns
efterhand bageri, mejeri med mjölkaffär,
speceriaffär och pappers- och sybehörsaffär och en
del mindre fabriker som tegelbruket och
takstolsfabriken.
Burlövs by, som gett socknen och kommunen dess
namn, tappade alltmer i betydelse och
tyngdpunkten försköts mot Arlöv och Åkarp.

Moderniteter - gatubelysning

I de nya tätorterna behövdes både avlopp och
gatubelysning. I Åkarp bildade man 1910 en villaförening
för att gemensamt lösa detta. Malmö stads gas- och
elektricitetsverk skulle dra kablar, uppföra
transformatorstation och leverera elektriciteten. 1912
bestämde man att 46 stycken lampor skulle sättas upp:
från nuvarande korsningen Dalslundsvägen-Alnarpsvägen
ner mot Lundavägen bort mot Lyckö gård och Hvilans
folkhögskola, vidare ner mot och längs nuvarande
Kullavägen och längs Byvägen till Alnarpsvägen.
I högra hörnet av skissen syns Åkarpsdammen och
järnvägen.

Redan 1901 beslutade municipalnämnden i Arlöv att skaffa
gatubelysning. Från AEG köptes material till 12 stycken
gatulampor. Enligt avtalet skulle samhället själv ansvara
för att de sattes upp. Den elektriska strömmen levererades
från ett maskineri på Sockerfabriken. Belysningsnätet
utvidgades successivt under följande år. Invånare ansökte
också om att få lampor uppsatta i sina gator, t.ex. ville
man 1907 ha fler lampor vid kyrkan längs Lundavägen.
Men då blev det avslag för nämnden ansåg att platsen var
för lite bebyggd!

Sjukvård
Mot slutet av 1800-talet drabbades invånarna i
kommunen både av rödsots- och koleraepidemier
liksom smittkoppor. Det fanns inget sjukhus och
kommunen var tvungen att själv ta hand om de
sjuka. Sjukstugor inrättades bl.a. i skolsalar och
hela fattighuset utrymdes och gjordes om till
sjukstuga. Det var i allra högsta grad nödvändigt
med ett sjukhus! Därför inköptes 1905 tomten vid
nuvarande Hantverksgatan 4 och 1907 stod
byggnaden klar att användas. En vaktmästare
behövdes för att sköta huset och de sjuka.
Ola Andersson från Burlöv anställdes i december
1906 och skulle sköta eldning, ventilationen och
reperationer i huset. När sjuka var intagna skulle
han även ta hand om renhållningen, tömma
toaletter och sörja för matlagning, servering och
tvätt. Utöver lönen om 500 kr fick han även en
extra avlöning med 4 kr om dagen (ungefär 180 kr
idag) då sjuka var intagna på sjukhuset.
1916 anställdes en sjuksköterska. Epidemisjukhuset upphörde 1927 då landstinget övertog
verksamheten.

Handel och hantverk
En bit in på 1900-talet var handeln livlig i Arlöv.
Det fanns gott om handelsrörelser och
hantverkare: man hittade slaktare, ölhandlare,
toffelmakare, skomakare, målare, smeder,
plåtslagare, skräddare, urmakare, frisörsalonger,
bok- och pappershandel, tobaks- och tidningsaffär
möbelhandel, järnhandel, konditori, apotek,
sybehörsaffär - allt som man behövde för det
dagliga livet!
För att ta till vara sina intressen bildade
hantverkarna 1922 Arlövs hantverksklubb. Sitt
första möte höll man på Arlövs hotell den 3
december samma år. En av medlemmarna på det
första mötet var plåtslagare Carl Sjöberg. Han
återfinns i medlemsmatrikeln ända till 1943.
Som medlem i föreningen kunde man få hjälp med
inkasseringar, rådgivning i juridiska frågor, man
fick sitt gesällprov granskat och godkänt och
genom föreningen betalade man även till
begravningskassan.
Klubben upplöstes 1928 och man bildade istället
Arlövs Hantverksförening som ingick i Sveriges
Hantverksorganisation.

Brand!
Risken för brand var alltid en överhängande fara
både på landet och i staden. I de gamla
byordningarna fanns bestämmelser för hur man
skulle hantera eldstäder, skorstenar och
bakugnar. I städerna infördes brandstadgar och i
tätbebyggda områden på landet gällde de från år
1900. Enligt den skulle det i municipalsamhällen
som Arlöv och Åkarp ordnas med brandkår.
År 1913 var brandkåren i Arlöv indelad i fem
avdelningar vilka skötte släckning,
vattenhämtning, bärgning, vaktning och
reservavdelning. En stor investering gjordes
1922 när kommunen köpte en motorspruta till
en kostnad av 14 900 kr (idag ca 371 000 kr).
Motorsprutan drevs av en dieselmotor och skulle
användas för att pumpa upp vattnet ur
vattenbrunnen.
Den 13 december 1923 gjorde brandkåren
utryckning till Nya Sege Bryggeri. Där fick
sprutan sitt elddop, det brann nämligen i
sädesladorna till bryggeriet. Sprutningen pågick i
tre timmars tid och pumpen fungerade utmärkt
enligt brandchef Johan Johnsson!

Skolor
När invånarna i Arlöv blev fler blev också barnen
fler. I Gamla skolan på Skolgatan rymdes inte
längre alla elever. Därför byggde man 1891 Nya
skolan, den byggnad där Kulturskolan idag
finns. 1908 invigdes Arlövs Högre Folkskola,
som kom att kallas Vårboskolan efter
lantbruksfastigheten Tågarp nr 4 Vårbo. Idag
finns Komvux i denna byggnad. 1924 uppfördes
ännu en folkskola kallad Parkskolan, eftersom
den låg intill ett parkområde. Den kostade
280 000 kr att uppföra (idag ca 7,4 miljoner kr).
Från höstterminen 1961 kallades de båda
skolorna för Vårboskolan.
Till den nya Parkskolan införskaffades ett tornur
från den kungliga hovleverantören G. W.
Linderoths urhandel och urfabrik i Stockholm.
Uret kostade 1 900 kr (idag ca 50 000 kr) och
inkluderade två visartavlor och en elektrisk
kontaktanordning för ringsignaler. Klockan
skulle ringa på förmiddagen 7.45-8.45, 9-9.45,
10-10.45, 11.15-12, och på eftermiddagen
12.15-1, 2-2.45 och 3-3.45.

Allmänna bad
I hälsovårdsstadgarna stod att samhället skulle
ordna offentliga badmöjligheter. Badet var viktigt
för folkhälsan och den egna hygienen. Om man
höll sin kropp ren skulle det också leda till större
renlighet i kläder och bostäder. I april 1942
invigdes Åkarps badstuga. Den var inrymd i
källaren till Åkarpsortens tvättstuga på Kullavägen
5. Det hade tidigare funnits ett badhus på Hvilans
folkhögskola, men det stängdes i juli 1940.
Åkarps municipalsamhälle anslog 13 000 kr (idag
ca 255 000 kr) för inredandet av bastun och hyrde
den för en årlig kostnad av 1 050 kr under de
första tio åren. Vissa invändningar mot utgifterna
framfördes, men man ansåg att det var bra för
sundheten att låta folk bada på orten. Det blev
också billigare för de badande eftersom
resekostnaderna till Malmö eller Lund föll bort.
Badstugan inreddes med bastu och några karbad.
Bastubad var mer populärt och ansågs bättre än
karbad. Badet var öppet två kvällar i veckan, ena
kvällen för kvinnor och den andra för män. Till
öppnandet införskaffades bl.a. häftstift,
tvättpulver av märket Bon-Ami, förvaringspärm,
bokföringsbok och kassalåda.
Under 1950-talet minskade badandet i badstugan
då allt fler fick badrum i hemmen och badstugan
stängdes 1966.

Kommunvapnet
En liten bit in på 1900-talet väcktes frågan om
Arlöv skulle uppgå i Malmö stad. Under många
framöver år fortsatte diskussionerna och
utredningarna om Burlövs fortsatta
självständighet eller ej. 1958 bestämde
regeringen att Arlövs och Åkarps municipalsamhällen skulle upplösa och uppgå i Burlövs
kommun 1959.
Inför den nya kommunbildningen ville man anta
ett gemensamt kommunvapen. Vapenskölden
skulle innehålla symboler med anknytning till
Burlöv och gå i de skånska färgerna rött och gult.
Stjärnan symboliserar Hvilans folkhögskola. Hvilan
invigdes den 17 april 1868 och är Sveriges äldsta
folkhögskola. Den har fått sitt namn efter det
värdshus som fanns i lokalen mellan 1822 och
1868. Värdhuset kallades Hvilan för att det skulle
vara ett viloställe på landsvägen mellan Lund och
Malmö. Huset blev förstört 1874 av en eldsvåda
och ersattes av nuvarande byggnad.
Sockerbetan symboliserar sockerbruket i Arlöv och
dess betydelse för ortens framväxt och välstånd.
Tanken var att också Kronetorps mölla skulle vara
med i vapenskölden och symbolisera resten av
kommunen, men det fick inte kommunen igenom.

Källor
Dokumenten kommer från följande arkiv:
Arlövs byalag
Tågarps byalag
Åkarps villaförening u.p.a.
Municipalnämnden i Arlöv
Kommunalnämnden i Burlöv
Burlöv-Lomma hantverksförening
Arlövs brandstyrelse
Burlövs skolråd
Åkarps badstuga
Alla fotografier över miljöer hämtade från Burlövs fotoarkiv.

