SVENSK STADSPLANERING 1521–1721

stadsplaneverksamheten i det svenska riket tog
en försiktig början kring 1500-talets mitt, och under
resten av århundradet kan man se en fortsatt aktivitet,
fast ryckig och med långa uppehåll då inget hände.
Den stora uppgången inleddes vid 1600-talets början. Det var då grunden lades, nya idéer introducera
des och arbetet sattes igång, med en mycket kraftig
stegring fram till kulmen på 1640- och 50-talen. Där
efter avtog verksamheten successivt, med avbrott för
en mindre uppgång under 1680-talets första del.

Försiktig början under Gustav Vasa
Stadsgrundningar och flyttningar av städer var inte
ovanliga under medeltidens slut och de första, mer
sporadiska planåtgärderna under Gustav Vasas tid
på 1520-talet var en fortsättning på detta. Vid mitten
av 1540-talet kan man dock märka en försiktig början
till ett systematiskt agerande utifrån en helhetssyn
på stadsplaneringen, där denna blev en central del i
en samlad strategi för landets utveckling. Aktiviteten
ökar så smått och under kungens sista sexton rege
ringsår tillkommer tiotalet stadsplaneprojekt med
relativt jämna mellanrum.
För Gustav Vasa ser stadsbyggandet i första hand
ut att ha varit en ekonomisk och handelspolitisk fråga.
Han såg över beståndet av städer och försökte för
bättra deras förutsättningar för handeln. Framför allt
handlade det om lämplig lokalisering och spridning
av städer och en kamp mot den förbjudna lands
bygdshandeln och bondeseglationen. Men redan nu
kan man också se en vilja till regelmässig utform
ning, med raka gator, även om det inte blev mycket
av med det i praktiken. Städerna fick fortfarande
oregelbundna planer av medeltida typ.
Kungens främsta insats på stadsområdet, grund
ningen av Helsingfors 1550, var ett medvetet försök
att konkurrera med Reval (Tallinn) om Rysslands
handeln och här förordnade han att »så laga, att
gatorna ginge rätt fram«. För att gynna den nya
staden avskaffades samtidigt de flesta existerande
finska städerna och invånarna beordrades att flytta
till Helsingfors. Men efter några år återtogs beslutet.
Se vidare sidan 299.

44

den svensk a staden

Nyanläggningarna dominerade men det gjordes
också några mindre planförändringar mot slutet av
kung Gustavs regeringstid. Kungens stora intresse
för byggande tog sig främst uttryck i de många
slottsbyggena. Fast även slotten var till stor del en
stadsfråga och en fråga om rikets säkerhet. De hade
fortfarande en tydlig försvarskaraktär och får ses
som ett led i att stärka kungamakten och Sveriges
oberoende.
Med slottsbyggena började också den strida ström
av inkallade utländska byggmästare som skulle komma att få så stor betydelse för fortifikationsverksam
heten och stadsbyggandet framöver. Den tidigaste
kände är Friedrich Mussdorfer, eller Fredrik Bygg
mästare, som kom från Tyskland och redan 1531 ska
ha förordnats som byggmästare vid Stockholms slott
och senare arbetade vid Kalmars slott. Heinrich van
Cöllen, från Tyskland eller Nederländerna, var från
1635 verksam vid ombyggnader i Kalmar och längre
fram de nyuppförda Gripsholms och Uppsala slott.
Jacob Richter, från Freiburg i Tyskland, arbetade
med befästningarna av Stockholms slott på 1540-talet
och senare i Kalmar med slottets och även stadens
befästningar.30 Ett annat stort nybygge var Vadstena
slott som påbörjades 1545. För att ge plats åt slottet
rev man en hel stadsdel med ett 30-tal tomter, ett
av de få dokumenterade exemplen på stadsrivning.
Flera av byggmästarna här kom också att göra stora
insatser inom stadsplaneringen.

VÄNSTER SIDA. Göteborg är
den mest framgångsrika av
stormaktstidens alla stads
grundningar – en internatio
nell handelsstad, utförsel
hamn för det mellansvenska
området och en fästning
som skulle säkra den smala
svenska landförbindelsen
med Västerhavet vid Göta
älvs mynning. Förslag till
förstäder 1659 av Johan
Wärnschiöldh. Norr ligger
nedåt på kartan. Utsnitt.
KrA: SFP Göteborg 81 ext st f

Medeltida planmönster
Ett oregelbundet planmönster av medeltida typ var
allenarådande i svensk-finsk stadsplanering fram till
och med mitten av 1500-talet men förekom även in
på 1600-talet. Det finns i ett femtontal planer och
användes i alla typer av stadsbyggande. Gatunätet
bestod av mer eller mindre krokiga gator som följde
topografin och sammantaget bildade ett oregelbun
det mönster med en blandning av långa och korta
gator i varierande riktningar. På ett rationellt sätt
knöts de viktiga punkterna i stadens liv samman –
hamnlägen och bryggor med torg och handel, kyrkliga anläggningar och infartsvägar.31
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