
Borgmaataren August X'unck af RosenschSlds levnadsteckning

Sr skildrlngen av en lycklig mans langa och lyckllga levnad.

Han var fBdd 1 Stockholm den 27 januari 1868. Padern var
; ' '

president i hovratten Over Sk&ne och Blekinge men vistades till-

fiilligtvls 1 Stockholm I samband med riksdagsmansuppdrag. August

Munck kom salunda att vHoca upp 1 Kristianstad och studera i doss

hbgre all>Mnr:a laroverk. Sina skolminnen har han publicerat i

"Krlstlanstadaboarna", en minnesskrift utgiven av gamla student-

kamrater, duri han Sven skrlvlt om det ga^nla Christlanstad. Sitt

hem och sina fb'raldrar har han skildrat 1 den 1926 utkomna boken

"Fran ganila skanska hem". ForSldrarnas aktenskap blev selllsynt

harmoniskt och viilsignades med sex barn. Under tlo somrar bodde

famlljen pa det vackra Arup. Jag tror Icke, sager fbrfattaren,

att dot var nagon som pa den tlden besb'kte vart hem, som Icke

darifran medfo'rde ljusa och glada mlnncn. For osa syskon llpger

det garnla Arup i ott fb'rklarat skimmer,

Efter studier 1 Lund avlade Munck af Rosenschold vid

endaet 21 aro aider hovrattsexrunen och tilltr^ade darefter tings-

plats hos haradshBvding Ludvig von Sydow pa Holma 1 Frosta harad.

Aven denna tld har hans flitlga penna skildrat 1 "En tingsnota-
^

ries rainnen" 1 Frosta h'drads hembygdsfSreriinfa skrift 1955*

Tjanstfb'rlngen kom med mlndre avbrott att omfatta n'dra Ij. ar, enUr

T han Icke blev tingamyndlg fttrran 1 bb'rjan av ar 1893.

Dessa ar hos den vaVnllge och faderlige lagmannen Ludvig

von Sydow pa Kolma var av sttJrsta betydelse fSr Auguat Muncks

utveckling och kom att bll bestSimmande fb*r hans liv. Han atnjOt

kost och log! hos famlljen enligt den tidens sed och bruk, och

triiffade han sin blivande maka, Elisabeth von Sydow, den
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unga dottern i huset, varmed han sedan skulle bli fb*renad i ett

sdllsynt lyckllgt, mer Sn 50-arigt aktenskap.

Efter slutad tjanstgorlng blev han 1895 t.f. fiskal i

ho v rat ten 8ver Skane och Blekinge och tva ur sens re adjunrerande

ledamot. Han maste vid denna 'tld ha varit tveksam ora han skullc

fortsStta sin karriSr i det hflgre domstolsvasendet, vartlll han

hade de b'lsta ISrutaattningar, Bans varma fcJnskan var emellertid
f

att bilda famllj och grunda ett hem, och sa sokte han den lediga

borgnVistarsysslan i Landskrona.

uer. 11 axigusti 1898 fick han, trettioarig, kungllg full-

:;rlrt till borgniistareambetet. Fan blev da Sverlges yngsta borg-
*•>

r.iastcre. Sa-a^a ar, vid jultiden, gifte han sig med Elisabeth von

Sydcw. Det unga paret bosaite sif f'5rst inne i staden men efter

na^;ra ar upprbVi-dea villan Sundore vid StrandvSgen f£5r den snabbt

vaxaiitie faidljon,

Bor^uuastaren August l-iunck af Re senschold agnade sig rced

j.i\' int.i-'esse at sir. nya befatti.inc. Citt doi7iara;rbete skbtte

hen i...cci. klokhct och facthct, n;un. on arabetets heder, och han fOr-

varvacie respekt och med tiden vc5rdnaa 1 denna sin syssla, scan
/

han bo ho'11 i fern bio ar,

:/Ien han vcrkade a ven pa nianga. aridra ociraden till sin stads

basta. Uan var i manga ar ordfb'rando i byggnadsniiniaden och med-

verkade till atedsplanens utformning. Ban startade renhallnlngs-

forenlnren och angkb'ket, byrrde brandstationen och var en pa-

drivande kraft niir det kommunala gyrmasiet grundadss. FSr ISro-

verkets byggnadafr&ga ioade han ett livligt intresse, som strfelckte

sif f'r&n desa f5rsta bbrjan till den nya tillbyggnaden f8r n&gra

ar sedan. Men kanste han3 stSrsta insats nar det g^ller Landskrona

stad ar hans delaktighet i bresuridsvarvets tillkomst. Tillsammanii

med sin van Carl Fritsch och dennes svager, konsul Du Rletz,

grundlade han dresundsvarvet och, kampade modigt med sin aldrig



.. 3 -

svikande optimism xmder ftJretagets fb'rsta svara tid. Oresunds-

varvet Sr nu det fSretag 1 Landskrona, som har de fiesta an-

stallda.

Det ansags nog till en bbrjari, att den nya borginSstaren
i

var r'dtt radikal och sakert brb"t ban mot fbretriidarnas tradi-

1 tioner. Kanske fick han femtio ar senaro omdb'met att vara konser-

vativ. I sjaiva verket behESll ban under he la sitt langa liv sin

ungdoms asikter och betraktelsesatt. Det var tiden, Icke ban, som

fb'randrades. Ban har sjalv ora sina uiif doniaar i Landskrona

ber^ttat, hur ban snart rrfirkte, att bans tal och debattinlagg

voro v'al lundensiska och att han d'arigenom 1'att kom att stb'ta

sig med personer av andra asikter. Han dampade darfb'r medvetet

ner sina uttryck, mer. som den stridbara, kvicktankta och entusias-

tiaka person, som han var, kunde det dock handa, att atridens

vagor gingo ganska hb'ga.
i

Hans ideer och intressen voro mangfaldiga och skiftande och

i manga sammanhang stack bans hCgresta geatalt upp over mangden.

Hans stora optimism n'dr det fSlide nya unpslag svek honom icke

heller, nar dessa uppslag into alltid h511o vad de lovat* Hans

manga affarer fb*rde honom pa talrika resor, den 1'dngsta en

aangarfard till Amerlka. Men den fasta punkt, till vilken han
r^

atervande var heiiiraet vid Strandvagen.

Dar mottogs han av sin kfira hustru, son med road och 8m

blick mottog de gavor eller fBremal fb*r heranets prydande, som haJx

stadse brukade medfb'ra och som voro Ilka skiftande som resornas
,*

andamal. D'ar uppv'axte en talrik barnskara, sex sb'ner och fyra
4

dsttrar, hardade av de friska vindarna fran Sundet och av den

Ian a skolvSgen, och, uppfostrades utan klemighet. I den stora

famlljekretsen hQllos livliga diskussioner i skilda atnnen, och
sena/

det kunde h'dnda att famlljefadern sedan under/kvdllsstunder med

sin snabba penna sammanfattade resultatet till artiklar fo*r

tidningar och tidskrlfter.
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Aven den lyckligaste man undf ar ej att drabbas av sorger

och bedrovelser. Kn lank 1 barnakedjan skulle briata. Anders,

don yngste, fick en sjukdom som ban ej kunde overvinna, och glck

bort i unga ar. Fo'r August liunck ocb nans iriaka var sorgen tung

att bara,

Och ban skulle till sist fa uppleva sin rnakas bortgang,

£an b'verlevde henne i fern ar n:ed obrutna kropps- och

sjalskrafter. L.an hade, trots sin hb'ga alder, n£mga nya tankar

och idee:?, -van tsa^ honom rak pa sin hb'ga cykel fSrdas in till

stsdt,n, i.an toj: i soiaras aom vanligt simborgarrnarket och han

aroetade i sin trad{:ard, beskar traden och krattade Ib'v. Han

reste till ijtcckholm f8r att b'vervara satmnantradet av l868 ars

man. jr'a dogsir drirefter intraffade lians franfalle den ij. december

^ 1955-

Dot var .i''or£c;?!tistaren August f.mnck af Rosenschb*ld som fOrst

vnckte fors iafa t att St. Knuts Cillo i Landclcrona j^tulle §.ter-

uoplivus, i>e t t a tkcdae redai] i borjan uv IJJO-talet, ehuru pla-

ne rn a ej rullbor-dudea Toriiln 19l.iJi. ; ;ncer 12 ar var han Gilleta

ht3f.;t "tetroclde, aktadc och vorclade Alclernan. Han nedlade h^rvid

Liyckcn raoda, carckilt pa de ninricoord han via hb'^tidssamman-

komotcrna upplaste over bortgarvgna gllleabrtJder och gillossys

och l:-an utfori:.cde dessa cilnnecord i::ed inlovolso och fSrstaelse.

Gillet ko::iner alltid att ined vordnad och aktning hylla hans

—


