AMSTERDAM hade vid 1600-talets
början utvecklats till Europas
ledande handelsstad och finansiella
centrum. I kampen mot den spanska
överhögheten från 1560-talet och
framåt lämnade många protestanter
och skickliga yrkesmän de södra
delarna av Nederländerna, det vill
säga nuvarande Belgien. Även judar,
protestanter och dissidenter från
annat håll sökte sig till staden. 1578
anslöt sig Amsterdam till frihets
rörelsen och 1581 bildade provinserna
i norr Förenade Nederländerna.
Med avbrott för en stillståndsperiod
1609–1621 pågick självständighets
kampen fram till 1648. Antwerpen intogs av Spanien 1585 men blockera
des därefter sjövägen av det nordliga
Nederländerna. Många flydde och
staden tappade sin tidigare ledande
ställning. Med frihetskriget följde i
stället en ekonomisk, politisk och kulturell storhetstid för Amsterdam och
en mycket kraftig befolkningsökning
(jämför sidan 37).
Amsterdams medeltida stadskärna
växte upp på ömse sidor av floden
Amstel vid dess mynning i IJ och den
dåvarande havsviken Zuidersee. Här
byggdes omkring 1270 en damm som
reglerade tidvattenskillnaderna och
tillsammans med floden givit staden
dess namn. Runt medeltidsstaden
gjordes efter 1585 en smal utvidg
ning med omgivande bastionsbefäst
ning på västra sidan (till höger på
kartan) och en bredare mot öst. Men
detta räckte inte långt och åren kring
1610 tillkom planen för den väldiga
utvidgning som skulle ge Amsterdam
dess karaktäristiska utseende med de
tre koncentriska kanalerna och raka

Vid återuppbyggnaden efter freden 1613 hade en kraftfull förstärkning av gränsfästningarna högsta priori
tet. Kalmar och Jönköping kom att förändras totalt.
För Viborg gjordes en utbyggnadsplan efter ett par
år och arbetet med Göteborg sattes igång direkt
efter att Älvsborgs lösen var betald och Sverige fått
tillbaka landområdet vid Göta älvs mynning 1619.
Det var nu det svenska stadsbyggandet tog fart på
allvar. I den fortsatta utvecklingen kan man urskilja
olika faser och särskilda satsningar på vissa geogra
fiska regioner.

Amsterdam på en kopparstickskarta av Daniel Stalpaert, troligen från
omkring 1676, tryckt av Nicolaes Visscher. Norr ligger nedåt.
KrA: SFP Holland Amsterdam 4

gator i rätvinkliga rutnätspartier i
radiella segment runt stadens västra
och södra sidor.
De olika delarna var inte fullt ut
regelbundna och i detta kan man
se en pragmatisk inställning och
anpassning av stadsbyggnadsidealen till de rådande förhållandena
på platsen. Fokus i planeringen låg

på handelsstaden och den praktiska
verksamheten medan intresset
för grandiosa platsbildningar och
monumentala effekter var litet.
Amsterdam var den borgerliga
handelsstaden och finansiella cent
rat, inte en representativ furstestad.
Hela det stora utvidgningsområdet
köptes in av staden och man kunde
därmed ge planen dess enhetliga
utformning och ställa strikta krav på
bebyggelsen. Området var främst
tänkt för de rika köpmännen och
den inre kanalen blev den förnämsta
att bo vid. Kanalerna kantades med
kajer, gator och träd.
När den första delen var utbyggd
– på västra sidan av staden fram till
Leidsegracht – gick man 1663 vidare
mot öster och tanken var säkerligen
att även fortsätta den återstående

Det centrala torget Dam i Amster
dam, med stadshus, våg och
marknadsplats. Kopparstick cirka
1655 av Pieter Hendricksz Schut,
tryckt av Nicolaes Visscher.
KrA: Topografiska planscher, Holland, Amsterdam

58

Den strategiskt viktiga
gränsstaden Kalmar
återuppbyggdes 1613
med en radialplan – den
enda i nuvarande Sverige
och den första i svenskt
stadsbyggande. Planen
utformades av holländaren Andreas Sersander,
och här finns också det
nederländska befästningssystemet med bastioner
med rätvinklig flank,
framförliggande lågvall
och olika utanverk. Kartan
är vänd med norr uppåt.

Återuppbyggnad efter Kalmarkriget
– nederländska influenser

den svensk a staden

biten i nordöst. Men nu var behovet
av nya hus mättat och på 1680-talet
anlades i stället rekreations- och
promenadområdet Plantaget.
Till planen hörde också ett område
utanför kanalringarna i väst, som
senare kommit att kallas Jordaan
och som var avsett för hantverk och
miljöstörande verksamheter. Här
hade staden inte köpt in marken och
i stället anpassades planeringen till
det befintliga mönstret av ägogränser, diken och små vägar. Det
fick därmed inte samma enhetliga
utformning och det rådde en annan
frihet i sättet att bygga. Rutnätet
kom att ligga snett i förhållande till
den inre utvidgningszonen och blev
heller inte helt regelbundet. Ytterst
byggdes en bastionsbefästning som
sedan fortsattes runt hela staden.45

kalmar
Om Kalmar skrev Gustav II Adolf att det var den förnämsta gränsfästningen i riket och att staden med
det första skulle byggas upp igen »mere ordentelig
och på thet sätt, som ähr brukeligt vthi well funderede städer vthi Tysslandh«. För att upprätta ny plan
skickades ingenjören Andreas Sersander dit. Denne
hade kommit från Nederländerna till Sverige 1612.
Han följde kungen på hans resor till olika befästningar och sändes i början av 1613 till Holland för att
värva fler befästningsexperter. Efter några månader
återkom han med åtta konduktörer, fyra timmermän
och sex minörer. De följande åren inkallades ytter
ligare ingenjörer, fyrverkare, verkmästare och andra
i flera omgångar.46
Det återuppbyggda Kalmar innebar en total regle
ring i enlighet med en radialplan – enda exemplet på
en sådan i nuvarande Sverige och det tidigast kända
i svenskt stadsbyggande. De bevarade kartorna visar
ett åttkantigt stadsområde på den medeltida stadens
plats innanför slottet, med ett runt torg i mitten, sex
ton radiellt utstrålande gator, två koncentriska ring
gator och omgivande befästningsgördel. Den full
ständiga symmetrin bröts dock av en stor, öppen
plats snett framför slottet. Hur nära planen sedan
följdes är inte helt klart. I och med att Kalmar flytta
des bort från slottet några årtionden senare, revs det
gamla stadsområdet och idag finns bara fragment av
befästningarna kvar.
Befästningarna i Kalmaroch den samtida planen
för Jönköping innehåller de första bastionerna i en
svensk stad med raka flanker i rät vinkel mot kurtinen
(huvudvallen mellan bastionerna). Detta skulle bli
allenarådande fram till mitten av århundradet och
förekomma även långt efter det. Här kan vi se ett
inflytande från den modernaste nederländska befäst
ningskonsten, med just dessa förenklade bastionsformer, bred fästningsvall av jord – normalt utan stenbeklädnad – och framför denna en lågvall. Sedan
följer en bred, vattenfylld grav och olika utanverk
(se vidare sidan 134).

KrA: Handritade kartverk 11, nr 10

MANNHEIM, söder om Frankfurt am Main, vid Neckars utlopp i Rhen, grundades 1606 då kurfursten av Pfalz började
uppföra en stor, sjukantig befästning med radialplan och
en intilliggande halvrund stad för hugenotter, med strikt
rätvinklig rutnätsplan och omgivande befästningar.
En nederländare Bartel Jansen nämns som planens upphovsman. Huvudgatan var extra bred och flera platsbildningar symmetriskt inlagda. Staden förstördes 1622 av kejserliga trupper och grundligt av franska styrkor 1689. Vid
återuppbyggnaden ett tiotal år senare slogs de två delarna
ihop och en stor slottsanläggning började uppföras på det
tidigare fästningsområdet. Befästningarna har senare rivits
och under andra världskriget bombades staden hårt, men
gatunätet är välbevarat och slottet har återuppbyggts.47

Mannheim, grundat 1606, på en karta från 1600-talets början.
Norr ligger nedåt. KrA: SFP Tyskland Mannheim 3
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