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Det största förslaget, för 5 000 borgare, finns bara 
bevarat som utkast. I det redovisas endast befäst ning 
arna, kanalsystemet och konturerna av den befint liga 
staden. Den inre diametern är drygt 1 900 meter, 
nästan dubbelt så stor som i det senare fastställda 
för slaget. Som jämförelse är det längsta invändiga 
måttet i Göteborg cirka 1 100 meter och måttet snett 
genom det kvarters lagda området drygt 900 meter. 
Inte något av den gamla staden skulle bibehållas. 
Gatunätet är inte markerat men måste uti från kana
lernas utformning ha varit en rät vink lig rutnäts plan. 
Drummonds motförslag är inte heller det mer än en 
principskiss. Det är mycket lik artat Dahlberghs och 
skiljer sig bara genom att det är mind re och att det 
har fler och tätare liggande kana ler. 

de ha utfört omfat tande arbeten på stadens befäst
ningar.124 

En osignerad och odaterad karta visar planen för 
1660 och 70talens citadellutbygg nad med kvad ra
tisk befästning runt slottet. Bastionerna har sned
vinkliga flanker. Utan för ligger en vattengrav och 
rave liner på de nordvästra och nord östra sidorna. 
Kar tan visar också att en eller ett par kvartersrader ri
vits för att lämna plats för citadellet och en obebygg d 
zon runt detta. En annan karta har i stort sett samma 
gatunät, men betyd ligt mer rätvinkligt.125 Om detta 
är tankar på en reglering eller bara ett mer sche ma
tiskt sätt att rita är svårt att avgöra. Det bör vara en 
anläggningskarta från tiden för beslutet 1667, för 
här är även det gamla till ståndet noggrant markerat. 
Kartan visar dessutom på planer att bygga ut bas tio
nerna på stadens norra och östra sidor.

erik dahlberghs idealstad 
I slutet av oktober 1679, direkt efter att Skåne återgått 
till Sverige, inspek te rade Karl XI Landskrona tillsam
mans med Erik Dahlbergh, som några år tidigare 
utsetts till general kvartermästare. Dahlbergh beord
ra des upprätta ett förslag som skulle vara betyd ligt 
större än den befintliga staden och ge plats för hela 
5 000 borgare, vilket skulle motsvara femte största 
staden i SverigeFinland. Den drivande kraften bak
om utbyggnaden, med en vilja att göra Landskrona 
till huvudort i Skåne regionen, var den nytillträdde 
general guvernören i Skåne, Halland och Blekinge 
Johan Gyllenstierna. Han var Karl XI:s främste råd gi
vare och hade kungens stöd i Landskronafrågan. Erik 
Dahlbergh menade där emot att tan ken var orealistisk 
och skulle ta alltför mycket av resurserna i anspråk. 
På eget bevåg utarbetade han därför ett mer begrän
sat för slag med åtta hela och två halva bastioner. 

Gyllenstierna ville dock inte gå med på detta och 
beord rade Johan Drummond, som ansvarade för 
forti  fi kationen i Skåne, att utar beta en dessein för 
3 000 borgare, vilken fick fjorton hela och två halva 
bastioner. Inte heller Dahlbergh var nöjd, inte ens 
med sitt eget förslag, utan förordade en ännu mindr e 
stad med sex hela och två halva bastio ner. Den plan 
kungen till sist fastställde den 10 maj 1680 blev dock 
Dahl berghs »mellan stora«. När Gyllen stierna avled 
i juni för svann emellertid den främste till skyn daren 
av utbygg naden och arbetena avstannade.126

I flertalet förslag återkommer ett runt stads om
råde, med kraftiga befäst ningar och ett citadell i 
västra kanten. Andra inslag var stora utfyll na der i 
vatt net, ett sys tem av kana ler, ett sym met riskt plan
mönster som byggde på ett rätvinkligt rut nät och 
monu mentala plats bildningar. I många förslag fanns 
det även med en bebyggelse på Gråen. Bortsett från 
det minsta Dahlberghförslaget är det stor slagna pro
jekt av idealstads typ. 
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