Ängelholms historia
Ängelholm har tampats med bränder, krig och havssand som hotat att sluka samhället.
Men nu närmar sig 500-årsjubileet av att Ängelholm fick stadsrättigheter.
Engelholm grundas

1516

Engelholm förlorar
stadsrättigheterna

Den 16 oktober 1516 utfärdar den danske
kungen Kristian II stadsprivilegier för Engelholm.

Stadsrättigheterna dras in och borgarna
uppmanas att flytta till befästningsstaden
Landskrona som Kristian III vill utveckla.

1547
Slaget vid Engelholm
1657

Svenske Per Brahe och danske Axel Urups
trupper drabbar samman i Engelholm.
Detta år består hela staden av 18 hus.

Roskildefreden
Freden i Roskilde leder till att bland annat
Skåne blir svenskt. Detta väcker ett skånskt
missnöje som leder till Skånska kriget.

1658
Skånska kriget
1678

Startas på grund av ett missnöje med freden i Roskilde
och håller på under åren 1675-1679. Många skåningar
strider på danskarnas sida. Den 27 april 1678 bränns
hela Engelholm ner av en dansk expeditionskår –
endast kyrkan och tre hus klarar sig.

1739

1767

Engelholms hamn blir klar
Hamnen i Skälderviken gör att staden under
några decennier får en viktig roll i export
av sädesprodukter.

1857

Engelholms existens räddas
Engelholms existens hade under lång tid hotats av en
stor sandflykt. När det var som värst låg sanden hög mot
Rebbelberga kyrkdörr. 1739 beviljar riksdagen äntligen
pengar för att hejda sanden, och arbetet med det som
senare blir Kronoskogen påbörjas. Detta arbete beskrivs
även i Linnés Skånska resa.

Stadsrättigheterna återfås
Efter en lång väntan på nästan 200 får Engelholm
äntligen sina stadsrättigheter tillbaka. Staden har då
gjort ett flertal förfrågningar, men det är alltså först
nu vid mitten av 1700-talet som orten bedöms ha
återhämtat sig tillräckligt väl efter krigen och
sandflykten för att få dem tillbaka.

1934
1876
Järnvägen kommer till Engelholm
Järnvägen utkonkurrerar den tidigare framgångsrika
hamnen. 1876 kommer Åstorp-Landskronabanan och
därefter Västkustbanan 1885. Engelholm-Klippans
järnväg, även kallad ”Pyttebanan”, byggs 1904 för
att i första hand transportera sockerbetor till det
nyanlagda sockerbruket som byggts på 1890-talet.

1912

Kommunvapnet fastställs
Ängelholms kommunvapen är baserat på ett sigill man
hittat på riksdagshandlingar från 1693 och består av ”i
blått fält två korslagda laxar av silver under en krona av
guld och däröver en kerub av silver”.

1946

Engelholm blir Ängelholm
Stavningsändringen orsakas av den allmänna stavningsreform som genomfördes i Sverige 1907. Då ändrades
exempelvis Eslöf till Eslöv, Widtsköfle till Vittskövle, af
till av, hvitt till vitt och så vidare. Det tog sedan tills
1912 innan ängelholmspolitikerna formellt accepterar
den nya stavningen.

Ett UFO landar i Ängelholm

Ängelholms kommun bildas
Ängelholms stad slås samman med landskommunerna
Ausås, Barkåkra, Hjärnarp och Munka-Ljungby. Tre år
senare, 1974, sker ytterligare en kommunsammanslagning där Össjö, som tidigare tillhört Östra Ljungby, blir
det sista tillskottet i kommunen.

1971

1975

Den 18 maj säger sig Gösta ”Pollenkungen” Carlsson ha
bevittnat ett UFO med tillhörande utomjordingar i Sibirienskogen i utkanten av staden. 1972 låter han uppföra ett
monument bestående av en mindre modell av farkosten och
markeringar av landningsspåren på platsen för landningen.

2016
500-årsjubileum

Invigning av Ängelholms stadshus
Ängelholms stadshus är ritat av Sten Samuelson och är ett böjt komplex
i rött tegel. Sedan 2011 är stadshusets tak täckt av 190 solpaneler.

Det har gått 500 år sedan Ängelholm fick sina första
stadsrättigheter, och varje sommar fram till dess firas
det i staden med Ängelholmsgillet som varje år har ett
århundrade mellan 1500- och 2000-talet som tema.

