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Husarkasernen vid St O!

Ystads Garnison, kort historisk bakgrund.

Till Ystad var två skvadroner förlagda av I\,1örnerska husarregementet
ocl' en del av regementels slab. PegementeLs narrn ändrades flera
gånger. Såredes hette det Hornska husar-eqetmentet åren 1797 jBOt,
åLerfick I.4önerska husarregemenLeL, som det bar åren l BO_ -.t816,
kallades Cederströmska husarregementet 1816- 1822, Kronprinsens
husarregemente I822 59, Kungens värvade husarregemente till 1860
ocn därpå Husarregementet Konung Carl XV De två slvadronerna, av
vilka den ena kallades Livskvadronen och den andra benämndes efter
innehavarens namn, omfattade vardera 50 ryttare förutom befälet. Vid
reqerrenteI var även husaretnas ramilier mantalskrivna, L ex för
år1BO1 58 huslrur jämte en del barn, så att hera anlal"i p".sone,
nämnda år uppgick till 294. Då slans övriga invånare urqjorde 2322,
var gärnisonsinslaget ganska betydande. Garnisonen var en tung
börda för staden.
Stallfrågan var yttersl besvärtig. Livskvadronen hade sira hästar i

Ostra stadsgården, nr 20 vid St Ostergalan, medan den andra
skvadronen hade sina hästar på rådman B. Gråbergs bakgård, på
andra sidan Krypgränd, på nr 37. År 1795 erhöll denna skvadron även
stallar och magasin på Norra sradsgården.
Lfter hand ansågs del fördelaktigare att få garnisonen förlagt till -.n
kasern. I\4ilitären var ivriga att driva fram ett kasernbygge,
Till en början tånkte s-tadens myndigheter låta uppföra en tvåvånings-
byggnad, där nedre våningen skulle utgöra tullokaler och den övre 

-

kasern, men man kom snart fram till att bygga en särskild kasern på
Östra stadsgårdens tomt, utvidgad med granntomten, nr 21, och

Husarkasernen vid St östergatan

denna inköptes av änkefru 14 Ch Hedenskog.



Ritningar och kostnadsförslag utarbetades av "capitaine
Ivlechanicus" Hult. Förslaget godkändes på allmänna rådstugan 9
augusti 1811, beslut fattades om att snarast möjligt påbörja byg
get. Kasernen var fullt färdig i november1B13.
Ridhus och stallar vid Krypgränd uppfördes på 184O-talet.

xålla; Ystäds Historiä, del IL

Den garrla husar/dragonkasernen.

Det höga huset är byggt på den

gam a kasernens tomt. Det låga

huset närmast harfåtisln fina

korsvrrkesfasad åter vid någon

senare renoverin g.

Det grå huset närmast är

L ndhoffska gården



Bide. fran inrergården

Lindhoffska qården,
Stora Österqatan 36-38,
Besökareqränd, kv Carl.
Närrnast öster om Kasernens tomt
ligger den stora Lindhoffska gården.
Den omfattarvid Stora Östergatan
tvä bostads- och affärshus varav
det med synligt korsvi.keär !ppfört
1798 och det andra 1794.
Vid Besökaregrånd I ggereti
tvåväningshus uppfort på tid ga
1800{alet samt två korsvirkes angor

Car.
Gårdens prägelav 1700-ta är mycket vä rdefuil för kva rteret och tnte minst för
miljön kring Besökaregränd och Per Hä sas gård.

KälaiYstads Forfminnesiörening Handbok över cama Yslad

med gårdspoatfrån 1793. Den vackra ku lerstensbelagda gårdsp anen domin;-
ras avettstortmagasin, "Vita Havet" från omkring 1800, numeraombyggtti I

bostäder Söderut sträcker sig tomten med ett 1985 !ppföri bostadsområde
nertill Nattmanstorg och fastgheten omfattar drygt östra ha van av kvarteret



Gatorna omkrinq kvarteret Carl,dvs där Kasernen låq.

§adens ti lfarisgata österifrån, anges lskrift 1574 som Östergaden. Kartnamnet
på 1650{alet var Östergata och från 1753 heterden Stora Östercatan Somsk
vadersirecksgata harden tilkommit och namnsatts mycket Ud gt. Byggnads-
rester från omkring år'1300 under P lgrändsgården, Birgittahusetfrån omkr ng
1500 och rester från den '1452 nämnda S:t Nicolaikyrkan nofi om gatans östl-
gaste d el vittna r även om gatans ålder.
Stora Östergatan ärYstads största affårsgata. Dessvästra delblev gåqata 1982.

Stallqatan.
Sta lgatan har fåtr sitt
namn så sentsom 1900.
Namneterinrarom det stall
och den kasernbyggnad,
som 1812 uppfördes i

h0rnet av Stallgatans östra
del och Stora Östergatan
Byggnademavar avsedda
för lvörners båda
hLrsarskvadroner, iidigare
inhysta iolka de ar av
staden. Från 1753 argatan
nämnd som Krypgränd och
dessförinnan är följande
namn från den danska
tiden kanda: Laureds
Kaaseb erges strede 1658,

Den allmänna nnebör-
den visa på en krokig
svårframkomlig, smal
gränd, belägen "litet i

skymundan'. Gränden
bör ha "an of' åtm instone
från 1400-ta et.

Besökareoränd.
Besökaregrand år nran-
g ven på stadskartan
seden 1753 Grändens
namn kommerfrån beso-
karna" dvstullvakt-
mästarna, som hölltill i

östra tu lhuset strax intill
den östra stadsporten,
Österport.
Gränden. som är minst
400 årgmmal, är idag
med sina korsv rkes-
fasader en av Ystads
mesl fa scinerand -o

Kålu: Ystu ds Fomm nnes-
fören ngi Handbok over Gamla

Kaasebreresked rt 'l 640,
Sif f r rert K.jf o.a.ls skåed,.
1638 och Beiri Kudsthis
streede 1647
NamnetKrypgränd kan ej
med säkerhet häredas
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