överst. Carlsburg 1674.
Utsnitt av Nicodemus
Tessin d.ä:s sista förslag
till förändring av planen.
Vänd med norr snett
upp åt vänster.
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ovan. Carlsburg. Förslag
till reglering och utvidg
ning, troligen 1674 och av
ingenjören Georg Rimpler.
Beskuren i högerkanten.
Norr ligger snett upp
mot vänster.
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förslag av tessin och rimpler
I december 1673 fick Nicodemus Tessin d.ä. uppdrag
att göra ritningar till ett kommendanthus och året
därpå till andra byggnader och fasader mot gatorna,
och passade då på att också göra ett förslag till omar
betad stadsplan.21 Befästningsgördeln bibehölls där
emot oförändrad. Kvarteren gjordes nu rektangulära
till sin grundform, men med några delade på mitten
till kvadrater. På den västra sidan av staden placera
des kvarteren längs med huvudkanalen, men på den
östra sidan i vinkel mot kanalen. I fonden av tvär
kanalen tillkom ett stort, rektangulärt torg. Under
arbetets gång gjorde Tessin sedan ytterligare juste
ringar, vilket man kan se av en senare karta. Framför
allt delades kvarteren närmast huvudkanalen på den
östra startsidan mitt itu.
1674 bör också vara tillkomståret för ett odaterat
och osignerat projekt som troligen hade utarbetats
av den framstående tyske stadsbyggnadsteoretikern
de enskilda städerna

och ingenjören Georg Rimpler (även namnformen
Jurgen Rümpler förekommer). Han hade varit i
svensk tjänst i Bremen-Verden till och med 1665 och
var möjligen tillbaka någon kortare period kring
1674. Det året skrev nämligen Jacob von Kemphen i
ett brev till Carl Gustaf Wrangel, i vilket han också
skickade med en perspektivteckning över Carlsburg,
att han hade fått en ny »invention« av Rimpler, vil
kens »rationes« han även bifogade.22 Med invention
menas uppfinning, originellt skapande eller gestal
tande, något nytt av praktisk art, och ration bety
der bevis. Kanske var detta ett sätt för Rimpler att
erbjuda sina tjänster? Riksmarsken Wrangel, rikets
högste militäre ämbetsman och den som ledde den
svenska inryckningen i Brandenburg 1674–1675, var
i så fall en väl vald person att vända sig till. Senare
gick Rimpler i österrikisk tjänst och dog som över
ingenjör i Wien 1683.
Det är en plan av obestridlig idealstadstyp, som
inte tar minsta hänsyn till den redan påbörjade staden
och som helt skiljer sig från övriga Carlsburgsprojekt,
utom ett par 1692 som med all sannolikhet är gjorda
av Rimplers elev Jacob von Kemphen.23 Staden är
avsevärt större än i övriga förslag och består av ett ått
kantigt, alltigenom regelbundet citadell i söder och
en befäst handelsstad i norr. Citadellet har ett säreget
planmönster – kvadratiska kvarter som formas till
ett diagonalställt kors, och i mitten en hörnsluten
plats som bildas av små vinkelformade kvarter eller
byggnadskroppar. Handelsstaden är rektangulär,
men med de bortre hörnen snett avskurna. Den rät
vinkliga rutnätsplanen är symmetriskt uppbyggd
kring en extra bred gata i mittaxeln. Denna skär
tvärs över två likadana torg som består av avkorta
de kvarter mitt för varandra – vad som kan kallas
axialtorg. Kvarteren är svagt rektangulära och har i
grundformen enhetlig storlek.
En mycket speciell detalj är de långsmala bastio
nerna som ställs ihop parvis, snett isär; hela citadel
let och norra änden av stadsbefästningen består av
sådana. Likadana finns på ett befästningsprojekt i
Stade, som med säkerhet är av Rimpler. Vi känner
också igen den tvåvåniga uppbyggnaden, med både
högvall och lågvall, av bastioner och huvudvall runt
hela anläggningen och detaljer i utformningen av fält
vallen utanför. På samma sätt finns det likheter med
ett Rimplerprojekt för den danska staden Friedrich
stadt.24

återuppbyggnaden efter 1680
1680, sedan Sverige fått tillbaka Carlsburg efter
kriget mot Danmark och dess allierade, tillsattes en
kommission för att se över de tyska fästningarna.
Denna lät åtminstone delvis riva Carlsburg och flera
andra. Men det fanns uppenbart också tankar om att
återuppföra staden, för ett sådant förslag utarbeta

till vänster. Carlsburg
1681. Återuppbyggnads
förslag efter att staden
krigshärjats. Av överingenjören för befäst
ningarna i Bremen-Verden,
Thomas Poullet. Utsnitt.
Vänd med norr snett
upp åt vänster.

des av fransmannen Thomas Poullet. Det avslogs
dock 1681. Men ändå beslutade man strax efteråt att
leda in floden Geeste genom staden. Poullets förslag
måste vara två kartor med fransk text där man ser
konturen av de gamla försvarsverken och en ner
minskad stad med svagt oregelbunden radialplan.25
Inom de gamla befästningarna i den nordöstra än
den av det gamla stadsområdet ligger en stor hamn
bassäng med några båtar.
En odaterad karta som bör ha tillkommit snart
därefter visar ett återuppbyggnadsförslag av mer teo
retisk idealstadstyp. Det har texten »dessein uber
Carlsburg von dem Seel. H. Kleÿ gemacht« anteck
nad sekundärt i kanten. Det är oklart vem denne, när
texten skrevs avlidne person kan vara och om nam
net möjligen ska tydas på något annat sätt. Kanske
kan även detta ha varit ett »arbetsprov« för att söka
tjänst? Förslaget är helt symmetriskt och utgår tyd
ligt från Nicodemus Tessin d.ä:s plan 1674. Geeste
har nu letts in rakt genom staden som en bred kanal
i längdaxeln, motsvarande den långa kanalarmen i
Tessinplanen. Den mynnar i en stor hamnbassäng på
insidan av befästningarna och får sedan sitt utlopp i
Weser. Västra stadshalvan, med befästningskransen
och de rektangulära kvarteren i stadens längdrikt
ning, överensstämmer i stort med Tessin. Torget har
dock förskjutits något mot norr. Den östra halvan
har sedan utformats som en spegelbild av den västra.
Erik Dahlbergh besökte Carlsburg sommaren 1681
och utarbetade sedan ett förslag.26 Även Dahlbergh
tog upp delar från Tessin. Men han valde i stället
den tvärställda kvartersstrukturen på den östra stads
halvan i Tessins plan. Gatunätet vreds också något
i förhållande till tidigare. Även Dahlbergh behöll
befästningarna på den västra stadssidan och kom
pletterade andra sidan utifrån dem, men utan att de
blev fullt ut identiska. Geeste skulle ledas in som en
bred kanal i stadens längdaxel och en kort tvärkanal
grävas i stadens mitt. Det magnifika torget skulle läg
gas ut över kanalkorset i fyra delar, som bands sam
man med broar. Runt det centrala kanalrummet var
planmönstret helt symmetriskt. Den monumentala
effekten framhävdes därtill av två likadana central
kyrkor i torgets ena ände, på varsin sida av huvud
kanalen, och i den andra änden av två palatsartade
byggnader med likformiga fasader med framskju
tande sidopartier.
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mitten. Carlsburg troligen 1681. Utsnitt av ett ombyggnads
förslag, signerat H. Kleÿ. Norr ligger snett upp åt vänster.
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till höger. Carlsburg 1681. Erik Dahlberghs återuppbygg
nadsförslag, utsnitt. Norr ligger snett upp åt vänster.
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