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Landskrona kommun ligger i västra Skåne, ungefär 
fyra mil norr om Malmö. Kommunen har en 
landareal på 141 kvadratkilometer och där bor idag 
cirka 39 039 invånare. 
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HISTORISK BAKGRUND 
 
Staden Landskrona växer fram 
 
År 1410 förvärvade Erik av Pommern det lilla fiskeläget 
Södra Säby. Anledningen till detta var platsens 
strategiska läge vid Öresund som skulle utnyttjas för 
att bryta Hansans handelsmonopol i Östersjön. 1413 
fick Landskrona sina stadsprivilegier.  
 
1428 intogs staden av Hansan som inrättade ett 
handelskompani. Fram till 1500-talet var tiderna goda 
med stark ekonomisk tillväxt, men därefter skedde en 
tillbakagång. Kristian III beslutade därför att 
Ängelholms invånare skulle tvångsförflyttas till 
Landskrona. Samtidigt byggdes citadellet som stod 
klart 1559. Staden fick därefter åter en ny tillväxtperiod 
som varade fram till Gustav Horns besättning av 
Landskrona 1644. 
 
1658 övergick det tidigare danska Landskrona till 
Sverige. Avsikten var också att Landskrona skulle 
göras till huvudstad i Skåne, men dessa planer 
avvecklades på grund av en kraftig lågkonjunktur. 
 
De historiska händelserna under 1500- och 1600-talen 
innebar att omvälvande ingrepp gjordes i staden och 
stora delar av den medeltida bebyggelsen fick lämna 
plats för det expanderande citadellet. 1680 beslutades 
att Landskrona skulle bli en öppen stad och ny 
bebyggelse började uppföras utanför den gamla 
stadens gränser. Slottet och befästningen behölls 
emellertid. 1747 togs ett nytt beslut som innebar att 
staden åter skulle befästas. På utfylld mark planerades 
för en ny stad och fästning. Ett nytt citadell skulle 
byggas på ön Gråen. 
 
Kring år 1800 stod cirka en tredjedel av den nya 
staden klar. Av den medeltida staden var det då bara 
Rådhustorget och infartsgatorna kvar. Efter 1850 
expanderade staden snabbt och år 1900 räknades 

Landskrona som en av landets största industristäder 
med företag som Öresundsvarvet i spetsen.248 
 
 
Efterkrigstidens högkonjunktur medförde 
svår bostadsbrist 
 
Liksom i övriga landet blev tiden efter andra världs-
kriget en mycket ljus tid i Landskronas historia. 
Industrins tillväxt var rekordartad och kommunens yta, 
liksom befolkningen, ökade genom markinköp och 
inkorporeringar.249  
 
Bostadsbristen var emellertid mycket svår också i 
Landskrona. Människor tvingades bo trångt i under-
måliga bostäder, vissa till och med utdömda av 
hälsovårdsnämnden som direkt skadliga. 
 
1946 tillsattes en bostadsutredningskommitté för att 
studera förutsättningarna för bostadsbygge under 
statlig kontroll. I utredningens resultatredovisning 
fastslogs att nya, billiga lägenheter borde byggas i 
kommunal regi.250 
 
Efter ny stadsplan påbörjade därefter kommunens 
allmännyttiga bostadsföretag, Landskronahem, 
utbyggnaden av två större bostadsområden utmed 
stadens nyplanerade ringväg. 1959 stod området 
Sandvången klart med 810 nya lägenheter och två år 
senare var området Larvi färdigbyggt med 330 nya 
bostäder.251 Även HSB bidrog med ytterligare cirka 400 
lägenheter under 1950-talet, och ett flertal nya villa-
områden byggdes också ut med Egna Hem. 252 
 
Trots den ökade bostadsproduktionen lyckades man 
emellertid inte lösa bostadsfrågan och bostadsköerna 
var konstanta.253  
 
                                                 
248 Landskrona kommun (2002) Översiktsplan 2000+, ss. 32-33. 
249 Jönsson, Åke (1997) Historien om en stad - del 3, s. 238. 
250 Jönsson, Åke (1992) Det trygga Landskronahemmet AB 
Landskronahem 1942-1992, ss. 27-28. 
251 Ibid, s. 64. 
252 Berggren, K & Hilding, A (1991) Hildings 50-tal, s. 6. 
253 Jönsson, Åke (1997) Historien om en stad - del 3, s. 305. 
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Kring 1960 stod Landskrona på toppen av sin 
ekonomiska tillväxt och staden beräknades vara 
landets tredje största industristad.254 Bostadsbristen 
innebar inte minst ett problem för stadens industrier 
som med jämna mellanrum uppvaktade kommun-
ledningen med krav på fler bostäder. De menade sig få 
allt svårare att behålla folk och än större problem med 
att nyanställa på grund av den rådande situationen på 
bostadsmarknaden.255      
 
År 1960 fattade Landskronahem tillsammans med 
drätselkammaren ett stort beslut. Staden skulle 
fortsätta sin expansion norr om den ringväg som då 
löpte runt staden som en yttre gräns. Detta var något 
som trettio år tidigare hade varit helt otänkbart. På 
marken norr om ringvägen fanns tidigare bara 
utflyktsmålet Karlslundsparken och stadens idrottsplats 
omgivna av ett vidstäckt åkerlandskap.256 Det var 
denna åkermark som nu skulle bereda plats för 
Landskronas största bostadsområde, Karlslund. 
 

     
Idrottsplatsen och odlingslandskapet som snart skulle 
ge plats för det nya bostadsområdet Karlslund. Foto: 
Landskronahems arkiv.257 
 
 
                                                 
254 Landskrona kommun (2002) Översiktsplan 2000+, s. 33. 
255 Jönsson, Åke (1997) Historien om en stad - del 3, s. 305. 
256 Jönsson, Åke (1992) Det trygga Landskronahemmet AB 
Landskronahem 1942-1992, s. 60. 
257 Ibid. 

KARLSLUND BYGGS UT 
 
Bostadsområdet Karlslund byggdes ut etappvis av AB 
Landskronahem. Totalt omfattade området fem olika 
delområden; Pilåkern, Pilängen, Silverängen, 
Bronsängen och Kopparängen. 
 

 
Utbyggnaden av Karlslund skedde mellan 1965 och 1976. Foto: 
Bertil Persson, BP-Foto, Landskrona.258 
  
Första delområdet att byggas ut var Pilåkern som stod 
klart 1965 med 402 nya, moderna lägenheter. Inte 
mindre än 315 av lägenheterna hade 3 rum och kök på 
70 kvadratmeter. Området ansågs vid tidpunkten vara 
”1960-talets största stadsdelsbyggande”. 
 
1965 stod emellertid fortfarande 2 400 sökande i 
stadens bostadskö och färska prognoser visade att 
4 507 nya lägenheter skulle behövas under de 
närmaste 5 åren. Ett program togs fram för ett 
byggande på 900 lägenheter per år.259 
 
Redan samma år, 1965, inleddes byggandet av 
Karlslunds andra delområde och 1968 stod Pilängen 
färdigt med ytterligare 402 lägenheter. 
 
Den tredje etappen för Landskronahems byggande var 
Silverängen. Tillsammans med Pilängen planerades 
det nya området utgöra Landskronas största bostads-
område. Trots att det redan under åren 1968-69 
                                                 
258 Ibid, s. 95. 
259 Jönsson, Åke (1997) Historien om en stad - del 3, s. 305. 
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kommit signaler om en vikande efterfrågan på 
bostadsmarknaden fortsatte bygget med bibehållen 
intensitet.260 
 
1971 var Silverängens samtliga 537 lägenheter 
färdiga.261 Då stod Bronsängen med nytt affärscentrum 
och torg redan klart sedan ett år tillbaka. 1970 hade 
Karlslundstorget (då kallat Pilängstorget) invigts kantat 
av en rad serviceinrättningar såsom livsmedelsbutik, 
kiosk, post, frisör, konditori, pub och restaurang.262 
 

 
Invigning av Karlslundstorget 1970. Foto: Landskronahems 
arkiv.263 
 
1970 hade också den så kallade Storleken invigts, en 
jättelekpark för barn.264 När det gällde lek och 
rekreation i området vidtogs även åtgärder som 
innebar att den befintliga idrottsplatsen intill bostads-
området byggdes ut. Redan 1963 hade Karlslund fått 
Skånes första ishall och ridhuset Örehov hade invigts. 
1965 öppnades en helt ny idrottshall ritad av arkitekten 
Arne Jacobsen och 1972 revs den gamla läktaren för 

                                                 
260 Jönsson, Åke (1992) Det trygga Landskronahemmet AB 
Landskronahem 1942-1992, ss. 79-82. 
261 Ibid, s. 91. 
262 Jönsson, Åke (1997) Historien om en stad - del 3, s. 305. 
263 Jönsson, Åke (1992) Det trygga Landskronahemmet AB 
Landskronahem 1942-1992, s. 83. 
264 Ibid, s. 85. 

att ersättas av en ny läktare med underbyggd simhall, 
det så kallade Läktarbadet.265 
 
Det sista delområdet att byggas ut i Karlslund var 
Kopparängen. Bygget påbörjades 1970 och stod klart 
1976.266 Bostadsmarknaden hade vid den tidpunkten 
redan hunnit bli mättad och de nya bostäderna stod 
nästan samtliga outhyrda redan från början. Dessutom 
stod ytterligare lägenheter tomma i Pilängen och 
Silverängen.267 
 
Bostadsbristen i Landskrona var löst, men nya problem 
väntade runt hörnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
265 Jönsson, Åke (1997) Historien om en stad - del 3, ss. 373-378. 
266 Jönsson, Åke (1992) Det trygga Landskronahemmet AB 
Landskronahem 1942-1992, s. 88 och s. 104. 
267 Jönsson, Åke (1997) Historien om en stad - del 3, s. 307. 
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LANDSKRONA IDAG 
 
Industrin försvinner ur Landskrona 
 
Under 1970-talet drabbades Landskrona, liksom landet 
i övrigt, av en lågkonjunktur. En rad företag tvingades 
lägga ner sina verksamheter. 1978 slog Schlasbergs, 
landets största konfektionsföretag, igen och 1983 
stängdes portarna till Öresundsvarvet för sista gången. 
I boken Historien om en stad beskriver Åke Jönsson 
nedläggningen av varvet som att; 
 
”Själva hjärtat plockades ur industristaden 
Landskrona.” 
 
Den industriepok som varat sedan 1850-talet hade nått 
sitt slut och mellan åren 1980 till 1984 försvann 3000 
arbetsplatser från Landskrona. Staden hamnade i en 
negativ spiral av hög arbetslöshet, dålig ekonomi och 
tomma lägenheter. 
 
En stor flyktigström och invandring till Landskrona 
under 1990-talet innebar dessutom att en rad konflikter 
uppstod mellan svenskar och invandrare, något som 
ytterligare spädde på bilden av Landskrona som en 
stad med stora problem. 
 
Hela 1990-talet var en svår tid för Landskrona och 
staden kämpade med att hitta en ny identitet.268 
 
 
Landskronas nya identitet och syn på 
framtiden 
 
När man läser de övergripande planeringsdokumenten 
som finns för Landskrona kommun idag, Översiktplan 
2000+ och Utvecklingsplan 2000+, verkar staden till 
viss del ha funnit en ny identitet. 
 
1997 länkades Landskrona in på Västkustbanan och 
blev på allvar en del av Öresundsregionen.269 Idag kan 

                                                 
268 Jönsson, Åke (1997) Historien om en stad - del 3, ss. 400-401. 
269 Ibid, s. 407. 

man säga att Landskrona profilerar sig som den 
måttfulla staden i den stora regionen. I Utvecklingsplan 
2000+ anges att; 
 
”Landskrona skall vara attraktiv kommun i regionen 
och dra nytta av närheten till större städer och 
kontinenten. I dessa faktorer ligger Landskronas 
attraktivitet och konkurrenskraft.”270 
 
När det gäller bostadsbyggandet och boendet i 
kommunen anger utvecklingsplanen två övergripande 
mål för framtiden; 
 
”Kommunen skall skapa förutsättningar för ett allsidigt 
byggande av ett varierat bostadsbestånd med hög 
regional attraktivitet och god kvalitet arkitektoniskt, 
estetiskt och funktionellt. 
 
Kommunen skall verka för att utveckla och bevara 
befintligt byggnadsbestånd.”271 
 
När det gäller den andra punkten, bevarande och 
utvecklande av befintligt byggnadsbestånd, har 
kommunen en bevarandeplan från 1986. I denna har 
inte något av stadens ”storskaliga” områden, där 
Karlslund ingår, tagits med.272 
 
Kommunens översiktsplan anger dock att en 
utvidgning av bevarandeprogrammet bör göras för att 
även omfatta förbisedda områden som till exempel 
nyare bebyggelse.273 
 
Idag har Landskrona kommun ett överskott på 
lägenheter i flerfamiljshus, främst hyresrätter. Det råder 
däremot brist på villor och marklägenheter med 
äganderätt, speciellt i Landskrona centralort.274 
 

                                                 
270 Landskrona kommun (2005), Utvecklingsplan 2000+, s. 12. 
271 Ibid, s. 19. 
272 Landskrona kommun (2002) Översiktsplan 2000+, s. 122. 
273 Ibid, s. 113. 
274 Ibid, s. 109. 
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Landskronas befolkning har ökat sedan 1999 och har 
på sex år gått från 37 254 invånare till dagens siffra på 
39 039 invånare.275  
 
Inför framtiden planerar kommunen nu för en 
produktion av cirka 200 nya lägenheter per år. I 
utvecklingsplan 2000+ anges tre strategier för den 
framtida bostadsplaneringen.  
 

• De nya bostäderna skall i största möjliga mån 
omfatta olika bostadstyper och 
upplåtelseformer.  

• En omvandlig av befintliga bostadsområden 
skall ske genom en medveten stadsförnyelse.   

• Särskilda ”spetsobjekt” skall erbjudas på 
bostadsmarknaden.276 

 
Trots att situationen för Landskrona nu verkar ljusare 
än under 1990-talet återstår dock vissa problem att ta 
itu med inför framtiden. Staden har fortfarande en 
mycket hög andel utrikes födda i jämförelse med övriga 
landet och är på många sätt en uppdelad och 
segregerad stad med fattiga och invandrartäta 
områden både inne i centrum och utanför, i till exempel 
Karlslund.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
275 Landskrona kommun (2005), Kommunfakta. 
276 Landskrona kommun (2005), Utvecklingsplan 2000+, s. 20. 
 

 
1997 länkades Landskrona in på Västkustbanan och blev en del 
av Öresundsregionen.  
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