
Bröderna Rasmus och  Jöns Borste får medgivande  
av magistraten att uppföra var sitt hus på fäladen norr  
om Landskrona.
         Så uppstår

1776

Ett sockerbruk inrättas i staden, som 
bedrev sin verksamhet ända fram till 1961.

1756

Den nygifte kronprins Gustav besöker staden  
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på Gråen, uppkallad efter hans danska hustru.

1766

En ny begravningsplats börjar anläggas mellan nuvarande 
församlingshemmet och Almstigen. Den kommer att an-
vändas i omkring sjuttio år. Därefter börjar man använda 
den kyrkogård, som är belägen väster om Hälsingborgs-
vägen och som fortfarande är i bruk.

1801

�	����������	�����
��������������������
�����	���������!�
arbetena enligt 1747 års riksdagsbeslut.  
En ny stadsplan signeras av Gustav IV Adolf. Staden skall 
enligt denna fortfarande omges av fästningsverk men i 
betydligt mindre omfattning.

1805
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invigs den 7 december, trots att kyrkan inte är färdig.

1788

Tornen 
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Albertina 
kyrka står 
färdiga.

1816

Citadellet blir fängelse 
för livstidsfångar.

1827

Landskrona Sparbank öppnar för allmänheten i en lokal i 
rådhuset. Samma år kommer första numret av Landskrona  
Tidning ut i april.

1836

Kungaparet Adolf  Fredrik och Lovisa Ulrika besöker 
staden i augusti. Drottningen lägger grundstenen till  
den nya kyrkan, som skall uppkallas efter den nyfödda 
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1754

Norr om Landskrona planteras över tiotusen träd, som på 
lång sikt skall bli en vedreserv för invånarna. Detta blir en 
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Sveriges dåvarande kung, Karl XIII.

1814

Borstahusen

En svår storm drabbar  
Landskrona under julhelgen 
med omfattande skador på 
nya staden som följd.

1806
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En ångslup med stadens namn gör två turer i veckan.

1838

Johan Ödmansson blir stadens borgmästare. Han får stor 
betydelse för industristadens utveckling under de 27 år han 
är verksam.

1842

Svenska och norska soldater blir förlagda till Landskrona.  
Avsikten är att bistå Danmark i kriget mot Preussen.  
Någon militär insats blir emellertid inte aktuell.

1848

NYA IDÉER LYSER 
UPP LANDSKRONA

Det börjde med vattentornet, Rådhustorget, och skulp-
turparken. Nu går projektet City of  Light vidare. I april 
presenterar ljusdesign-studenterna från Jönköpings 
tekniska högskola sina nya beslysningsidéer för Landsk-
rona stad.

Närmast i tur för projektet City of  Light står Västervång-
skolan och äldreboendet Kassakroken. Åtta studenter från 
ljusdesign-utbildningen på Jönköpings tekniska högskola har 
besökt lokalerna i Landskrona under hösten. Om några veckor 
presenterar de sina belysningslösningar.

– Det här samarbetet mellan vårt företag, Landskrona kom-
mun och studenterna i Jönköping är unikt och ganska fantas-
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ing AB.

– Och otroligt roligt, tillägger han.

DIALOG MED KOMMUNEN
Samarbetsprojektet började med att belysningsföretaget Thorn 
diskuterade med kommunen om att installera ett ”showroom” 
i närheten av företagets huvudkontor i Landskrona. Diskus-
sionerna mynnade så småningom ut i ett betydligt mer om-
fattande koncept.
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till permanent belysning på olika områden i Landskrona där 
det tidigare har varit eftersatt belysning. Eleverna hade en dia-
log med kommunen. Vi fungerade som mentor med belys-
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Samarbetet ledde till nya belysningsidéer som nu har perma-
nentats, bland annat i den tidigare dunkla skulpturparken vid 
Konsthallen.

SKAPA TRYGGHET
Centralt för de första installationerna i city of   light-projektet 
var ett medvetet miljötänk samt att skapa trygghet med ljusets 
hjälp.

– Belysning handlar mycket om att bygga trygghet där du är, 
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De nya projekten fokuserar mer på energieffektiv arbets-
belysning för unga och äldre.

– De gamla har ofta nedsatt synförmåga och behöver bra 
ljus. Två av våra studenter arbetar med belysningen på Kassa-
kroken. Här är det också viktigt att tänka energibesparing och 
arbeta med olika styrsystem för att kontrollera ljuset, närvaro-
sensorer eller dygnsstyrt ljus.

På Västervångsskolan handlar det om att med ljusets hälp 
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Ferm.

– Vi är barn av vår miljö. I en fungerande arbetsmiljö uppstår 
en kreativ atmosfär som leder till goda studieresultat.

FORSKNING PÅGÅR
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påpekar att den nya tekniken innebär både möjligheter och 
utmaningar.

– Led-ljus är energieffektivt med lång livslängd och låga un-
derhållskostnader. Samtidigt är det viktigt att vi använder den 
nya tekniken till att skapa det vi kallar komfortljus. Forskning 
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fortfarande i ett tidigt utvecklingsstadium.
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ningsbranschen.

– Vi kommer att få se många nyskapande armaturer och 
belysningslösningar där formgivarna utnyttjar den minimalism 
som led-tekniken ger möjlighet till. Här har vår produktions-
enhet i Landskrona en nyckelroll med sin höga kompetens.

FAKTA 
Thorn Lighting AB grundades 1928 och har sedan dess utvecklats 
till ett internationellt företag med fokus på professionell inomhus- 
och utomhusbelysning. Utöver Europa är företaget verksamt i Aus-
tralien och Asien. 
1987 köpte Thorn det landskrona-baserade belysningsföretaget 
Järnkonst, grundat 1945, och flyttade huvudkontoret till Landskrona.
Thorn Lighting AB ingår i österrikiska koncernen Zumtobel Group.

Led-tekniken ger nya möjligheter för belysningslösningar inne och ut. 
Foto: Jan-Olof  Fritze

Anna Åkerström, en av eleverna från Jönköpings tekniska högskola, testar en av sina belysningsidéer på Rådhustorget i Landskrona.
Foto: Jan-Olof  Fritze

Det började i ett garage i Häljarp. Läs mer på sida 8. �
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