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Förord

Omsorgen om kulturvärden i miljön är en viktig förutsättning 
för att vidmakthålla och skapa en god livsmiljö och hushålla 
med kulturvärdena från tidigare generationer. Inför olika an
språk på förändringar gäller det att känna till vilka värden som 
finns och förstå hur dessa kan utvecklas och tas tillvara. Till
gång till kunskapsunderlag som förmedlar platsens kulturvärden 
är därför en nödvändighet för god planering.

På Riksantikvarieämbetet pågår flera arbeten som syftar till 
att visa hur kunskap om platsens kulturvärden kan sökas, för
medlas, göras tillgängliga och begripliga. Denna bok ingår i 
detta utvecklingsarbete och behandlar kulturvärden som är 
knutna till det som vi valt att kalla stadens mönster - d.v.s. plan
mönstret. Detta mönster är ett av karaktärsdragen i staden eller 
tätorten. Det bildar grundstrukturen och utgör det sammanhål
lande elementet och det speglar olika tider och ideal.

Boken vill visa hur man med hjälp av äldre stadskartor kan 
komma platsens historia på spåren och få förklaringar till bl.a. 
stadens grundläggande karaktär och enskilda företeelser. Den 
redogör för tillvägagångssättet vid en kartstudie och ger även 
en översikt över vår stadsplanehistoria och kunskap om var de 
historiska kartorna finns. Kartstudierna lär oss hur man kan 
”läsa” sin stad och synliggöra värden som kan tas tillvara i sam
hällsplaneringen.

Stadens mönster - de historiska kartorna berättar bygger på 
en av Riksantikvarieämbetets FoU-medel finansierad studie vid 
Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet 1994 
-1995, Stadsplaneförändringar i Sverige 1550 - 1875. I denna 
finns utförliga källhänvisningar.

Professor Ulla Ehrensvärd tackas för granskning av avsnitten 
om de äldre kartorna.

Per-Magnus Nilsson 
Avdelningschef



Städerna är komplexa och 
mängfasetterade kulturmiljöer. 
Här finns en rikedom av 
upplevelser och upptäckter. 
Historiens spår överlagrar och 
griper in i varandra, ibland 
bildas sammanhängande 
mönster som är lätta att 
urskilja, ibland finns bara 
lösryckta fragment kvar.
Foto Nils Ahlberg 1991.
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8 STADENS MÖNSTER

Utsikt från Sofia kyrka, Stockholm. 
Foto Nils Ahlberg 1988.
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STADENS SKELETT

P
lanstrukturen med dess utvecklingsstadier är ett 
av de tydligaste uttrycken för en stads historia. 
Planmönstret återspeglar olika epoker och tids- 
ideal, intentioner hos statsmakterna och det lokala 
styret, ekonomiska och funktionella förhållanden 
och stadens sociala indelning vid skilda tider. Gatunät 
och tomtindelning - och deras anpassning till topografin - 

är de grundläggande beståndsdelarna och de mest långlivade 
strukturerna i stadsmiljön. Byggnader förnyas successivt. 
Det är sällsynt att hus från tiden före 1700-talet bevarats, 
medan gatunät och tomtgränser är svårare att förändra och 
ofta har betydligt äldre anor. I några fall finns en kontinui
tet i planmönstret tusen år tillbaka i tiden. Även bebyggel
se från 1700-talet och 1800-talets början är rätt ovanlig, 
särskilt som sammanhållna miljöer.

Gatunät och tomter är det skelett på vilket bebyggelse
miljöns övriga beståndsdelar är upphängda. De har styrt 
bebyggelsens utformning och karaktär - husens placering, 
storlek, inbördes förhållande. De utgör därmed grunden för 
analys av stadsmiljöns fysiska lämningar och för förståelsen 
av miljön både som helhet och i enskilda delar.

En av de bästa och mest lättillgängliga källorna till kun
skap om stadsbyggnadsutvecklingen är det äldre kartmate
rialet. Det hjälper oss att se vad som idag finns bevarat från 
äldre skeden i en stads historia. Genom kartstudier kan
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man på ett enkelt sätt ta reda på och redovisa vid vilka tider 
stadens olika delar kommit till och binda samman bevara
de fragment till begripliga helheter. Sådana kartstudier 
bör vara ett naturligt underlag för samhällsplanering vid 
sidan av inventering av byggnader, parker m.m.

De olika sätten att analysera kartorna som beskrivs i 
denna bok har utvecklats vid studier av den historiska 
utvecklingen i landets städer, det vill säga de platser som 
någon gång haft formell status som stad. Det är från dessa 
platser exemplen har hämtats. Men samma tillvägagångs
sätt kan också användas för andra stadsliknande samhällen, 
som de tidigare köpingarna och municipalsamhällena.

Kartmetoderna är i första hand avpassade för innerstads- 
områdena - 1900-talets förortsområden behandlas inte när
mare - och avsikten är att följa utvecklingen fram till vår 
egen tid. För förståelsen av stadens historia är det väsentligt 
att få med de senaste tidsskikten - efterkrigstidens centrum
omvandlingar, nya bebyggelseområden på centralt belägen, 
före detta industrimark och liknande.
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PLANHISTORISK
UTVECKLING

S
venskt stadsbyggande kan delas in i huvudepokerna 
den medeltida staden, den förindustriella staden, 
det sena 1800-talets stad, det tidiga 1900-talets 
stad och modernismens stad. I den enskilda staden 
kan fler eller färre epoker eller utvecklingssteg vara 
representerade, vilket hänger samman med stadens ålder 
och funktion och olika stadsplaneregleringar, utvidgningar 

och stadsflyttningar. För en analys av det kulturhistoriska 
värdet är det av största vikt att identifiera de olika utveck- 
lingsstegen i stadens historia.

Samma epokindelning kan också tillämpas på städernas 
plan- och bebyggelsestruktur. Medeltidsstaden karaktärise
ras av ett mer eller mindre oregelbundet planmönster. Den 
förindustriella staden kännetecknas av en ambition från 
statsmaktens sida att ge städerna rätvinkliga rutnätsplaner. 
För det sena 1800-talets stadsbyggande i industrialismens 
spår fastlades ramarna i 1874 års byggnadsstadga; man 
byggde vidare på rutnätsplanerna men införde ett diffe
rentierat gatunät med breda, trädplanterade huvudgator 
som särskilt kännetecken. Under det tidiga 1900-talet 
följde sedan oregelbundna, terränganpassade stadsplaner. 
Modernismen, från 1930-talet, präglas av ett ”öppet” stads
byggande med friliggande ”hus i park”, grundat på funk
tionalistiska ideal. Under efterkrigstiden har stadsmönstret 
i innerstäderna förändrats till följd av citysaneringar, trafik-



leder och nya områden med tät bebyggelse på centralt be
lägen, före detta industrimark.

Här följer en redogörelse för några framträdande drag i 
planstrukturen och ett antal huvudtyper i planutvecklingen. 
I verkligheten uppträder de olika typerna dock inte alltid i 
renodlad form.

Medeltidsstaden

Inom Sveriges nuvarande gränser har det funnits 70 medel
tida städer. Av dessa låg 31 under medeltiden i Danmark- 
Norge. Dessutom fanns det 6 städer i Finland som då var en 
del av det svenska kungariket. Av de 70 städerna i Sverige 
existerar fortfarande närmare 60, även om flera av dem 
senare har flyttats till nya lägen. Ett par av de städer som på 
1500- och 1600-talen förlorade sina stadsprivilegier har 
ändå lyckats behålla huvuddragen i sina medeltida plan
mönster och en stadsliknande bebyggelsekaraktär. Ett drygt 
zo-tal städer bevarar en i huvudsak medeltida uppbyggnad 
och i ytterligare omkring 25 finns mindre områden eller en 
och annan gatusträckning kvar. Även de återstående har i 
många fall något synligt spår från medeltiden - en kyrka 
eller något annat.

De äldsta ännu existerande medeltidsstäderna är Sigtuna 
och Lund från 900-talets slut. Några andra tidiga städer - 
före år 1100 - är Helsingborg, Skara och Visby. De flesta 
tillkom på izoo- och 1400-talen. Till 1200-talet hör exem
pelvis Stockholm, Ystad och Malmö. En betydelsefull 1300- 
talsstad är Vadstena. Från 1400-talet härstammar bland 
andra Landskrona, Hjo och Sölvesborg.

Flertalet forskare menar numera att medeltidsstäderna, 
eller åtminstone de flesta av dem, var ”planerade” och inte 
hade kommit till ”spontant”; de kan visserligen ha haft 
rötter i en äldre centralort och handelsplats - ibland med 
permanent bosättning - men det var ändå kungamakten, 
eller ibland kyrkan eller stormän inom rikets ledande skikt, 
som genom markdonationer och bestämmelser reglerade 
städernas utvecklingsbetingelser. Därmed är inte sagt att de 
anlades enligt övergripande stadsplaner som detaljreglerade 
utbyggnaden av respektive stadsområde. Någon form av
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planering kan man dock räkna med, och i vissa fall var det 
uppenbarligen en mycket ingående planläggning.

Utifrån topografin och kommunikationerna i form av 
landsvägssträckningar, vägmöten, vadställen, vattenleder, 
hamnlägen etc. utvecklades ett system av gator som på ett 
rationellt sätt band samman de viktiga punkterna i stadens 
liv, som hamn, torg och kyrkliga inrättningar. Man kan 
också se en systematisk tomtindelning; vid arkeologiska 
utgrävningar har man i många fall kunnat konstatera en 
kontinuitet fram till våra dagar, exempelvis i Sigtuna.

Ett generellt drag i de medeltida städerna är det mer eller 
mindre oregelbundna planmönstret. Det gäller både gatu
nätets utformning och stadsområdets yttre form och

Sigtuna anlades på po o-talets slut 
och är därmed landets äldsta ännu 
existerande stad; möjligen skulle Lund 
kunna göra Sigtuna rangen stridig. 
Arkeologiska utgrävningar under 
senare år har visat att det ursprungliga 
planmönstret med en enda ”långgata” 
bevarats i stort sett intakt fram till våra 
dagar. Dessutom tycks tomtindelningen, 
med de karaktäristiska långsmala 
tomterna i vinkel mot Stora Gatan, 
ha obruten kontinuitet sedan staden 
grundades. Karta daterad 1636.
Lantmäteriverkets arkiv A88-l:l.
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Stora Gatan i Sigtuna. utsträckning. Några av medeltidsstäderna har förhållande-
Foto Nils Ahlberg 1997. vis regelbundna planer, men helt rätvinkliga rutnätsplaner

av det slag som förekommer i en del hög- och senmedeltida 
städer söderut i Europa saknas hos oss. Variationerna är 
stora och det är svårt att tala om enhetliga stadsplanetyper 
och på så vis gruppera städerna på något entydigt sätt. 
Planerna har också förändrats och utvecklats under medel
tidens lopp. Några framträdande drag i planstrukturen kan 
man dock peka på.

En enda ”långgata”
Vissa städer är uppbyggda kring en enda lång huvudgata. 
De har därmed en påfallande långsträckt utbredning och 
skulle kunna karaktäriseras som städer med långgatsplan. 
Huvudgatan har en tydligt dominerande roll medan tvär
gränderna är underordnade. Den löper normalt parallellt
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med ett vattendrag, ett stycke från stranden. Särskilt tydligt 
är detta i Sigtuna, där bebyggelsen till allra största delen låg 
vid eller i anslutning till Stora Gatan, genomfartsgatan. 
Hamnen tycks däremot inte ha haft någon större betydelse 
för bebyggelsens utbredning. I andra städer, som Falken
berg och Trelleborg, har gatunätet senare byggts ut betyd
ligt med flera parallella långgator och bredare tvärgator.

Planmönster som i huvudsak varit uppbyggda kring en 
enda lång gata har också funnits i städer som ligger på en 
åsrygg. I Vimmerby kan man fortfarande uppfatta något av 
detta, medan bara korta avsnitt av den medeltida genom
fartsgatan bevarats i Örebro. I båda dessa städer tillkom 
efter hand parallella gatusträckningar.

Huvudgata i vinkel mot stranden
I några städer, framför allt kuststäder i Skåne, förefaller den 
äldsta huvudgatan ha legat i vinkel mot strandlinjen och 
mynnat i stadens hamn. I Simrishamn är det fortfarande så. 
På samma sätt ledde huvudgatan i Stockholms äldsta gatu
nät från izoo-talet tvärs över Stadsholmen mellan hamnar 
eller omlastningsplatser på Mälar- respektive Saltsjösidan, 
dagens Kåkbrinken - Köpmangatan.

Det har också gjorts gällande att en rad andra städer - 
Trelleborg, Ystad, Malmö, m.fl. - ska ha haft en äldsta 
huvudgata i vinkel mot stranden. Detta är dock omdiskute
rat. Liksom i Stockholm ska funktionen som huvudgata 
och centralt handelsstråk senare ha övertagits av en gata 
som löper parallellt med stranden (Lennart Améen, ”Stads- 
landskapets förändringsrisker”).

Vägmötesstäder
Kommunikationerna har haft stor betydelse för städernas 
lokalisering och ibland kan man uppfatta hur de gamla 
vägsträckningarna lever kvar som huvudgator och infarts
vägar och bildar stommen i planstrukturen. Sådana städer 
har i regel ett sammanhållet, ovalt eller runt stadsområde. 
Flera av dem är tidigmedeltida och hör till de relativt få 
medeltidsstäderna i inlandet och på de stora slättområdena, 
till exempel Lund, Skara och Skänninge. Några av städerna 
är belägna vid ett vadställe.
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I Simrishamn är planmönstret upp
byggt kring en huvudgata i vinkel mot 
stranden. Storgatan mynnar i hamnen 
och passerar på vägen dit kyrkan och 
torget. Karta över Simrishamn iyo6. 
Lantmäteriverkets arkiv K108-l:3.

Strandparallellt gatunät
Många av medeltidsstäderna vid kuster och vattendrag ut
vecklade ett gatunät med flera långgator som i huvudsak 
följer strandlinjen och kortare tvärgator ner mot vattnet. 
Normalt har detta skapat ett långsträckt eller ”halvovalt” 
stadsområde. Exempel är Arboga, Helsingborg och Skanör.

Helsingborg genomgick, som flera andra städer, stora 
förändringar under det expansiva 1200-talet. Den tidig
medeltida staden hade legat uppe på landborgen vid nu
varande Kärnan, men nu växte en helt ny stadsbebyggelse 
upp på den smala landremsan nere vid vattnet och efter 
hand övergavs det gamla stadsområdet helt.
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Kartan över Lund 1704 visar hur infartsvägarna bildar stommen i gatunätet. 
Detta är bevarat än idag och långa sträckor av infartsvägarna finns också kvar. 
Lantmäteriverkets arkiv L131-L2.
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Stockholms äldsta gatunät, på de 
högsta delarna av Stadsholmen, 
byggdes upp kring huvudgator 
mellan hamnplatser på Mälar- och 
Saltsjösidan. På så sätt bildades 
ett karaktäristiskt mönster av stora, 
oregelbundna kvarter. Utanför stads
muren drogs Öster och Väster 
Långgata fram, och utifrån dessa 
växte på 1300-talet ett helt annat 
planmönster ut - ett ”revbensmönster” 
av långsmala kvarter och tätt liggande 
gränder ner mot vattnet. Utsnitt ur 
den äldsta kända Stockholmskartan, 
daterad till ”före 162.5”.
Stockholms stadsarkiv, handritade kartor 68.

Stora Hoparegränd på motstående sida 
är en av de många gränderna ner mot 
Skeppsbron i Gamla Stan i Stockholm. 
Foto Nils Ahlberg 1994.

”Revbensmönster”
I några städer har en speciell planstruktur växt fram i zonen 
närmast stranden - ett mönster av tätt liggande gränder ner 
mot vattnet och långsmala kvarter mellan dem med tomter 
som gick genom hela kvarteret. Planmönstret har satts i 
samband med en ökande sjöfart och större, mer djupgående 
båtar. Hamnområdet blev utsträckt med träkajer eller 
rader av bryggor och de många gränderna behövdes för 
att komma ner till det. Detta är särskilt utpräglat i Visby och 
Stockholm.
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Arbogas förhållandevis regelbundna, 
medeltida stadsplan har med små 
förändringar bevarats till idag.
Kartan är från 1751. Strax innan 
hade Stora Torget utvidgats mot norr, 
till den storlek det fortfarande har. 
Lantmäteriverkets arkiv T3-l:14.

Regelbundet planmönster
Bland medeltidsstäderna finns några med förhållandevis 
regelbundet planmönster, där flera i stort sett parallella och 
raka gator bildar något som liknar ett rutnät och som 
ibland täcker ett relativt stort stadsområde. Arboga är ett 
särskilt tydligt exempel på detta. Stora delar av gatunätet i 
Malmös medeltida stadskärna är också tämligen regelbun
det, liksom de bevarade partierna av Landskronas medeltida 
gatunät.
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Den förindustriella staden

Under perioden 1580-1680 grundades ett trettiotal nya stä
der inom Sveriges nuvarande gränser och 1786 en sista stad 
av samma förindustriella typ. Om man inkluderar Finland 
och de svenska besittningarna på andra sidan Östersjön 
ökar antalet städer med ytterligare ett tjugotal.

Till detta kommer en mycket omfattande planförnyelse 
av de gamla städerna. Drygt 15 flyttades till helt nya lägen 
och man avsåg uppenbarligen att reglera samtliga äldre 
städer, vilket till stora delar också blev genomfört. I många 
fall gjordes dessutom stora utvidgningar, någon gång i form 
av en separat förstad, och vid några tillfällen revs större 
stadspartier.

Stadsbyggnadsverksamhetens omfattning under denna 
tid är en påtaglig illustration till den svenska stormaktens 
uppgång, höjdpunkt och fall. Planförändringarna och stads- 
grundningarna var ett led i att skapa en effektivare administ
ration av riket och i att utveckla, kontrollera och beskatta 
näringar som var viktiga för landets ekonomi.

De stora satsningarna gjordes under stormaktstidens 
uppbyggnadsskede; antalet projekt ökade markant vid 
1600-talets början, nådde en absolut höjdpunkt under 
1640- och 5o-talen och gick därefter ner till en låg nivå på 
1700-talet. Under 1800-talets första hälft började plan
förnyelsen ta fart igen, men nu var det oftare fråga om en 
kombination av olika åtgärder och fler utvidgningsprojekt 
än regleringar. Aktiviteten på stadsbyggnadsområdet var 
alltså mycket stor under den förindustriella perioden - 
1500- och 1600-talens svenska stadsbyggande är även inter
nationellt sett betydande - och denna epok präglar än idag 
majoriteten av våra äldre stadskärnor.

Den första stadsgrundningen i nuvarande Sverige efter 
medeltiden var Hudiksvall 158z. Sedan följde Mariestad 
och Karlstad, som tillkom på hertig Karls initiativ, och 
ytterligare ett par städer utmed Norrlandskusten. Göteborg 
och Sala med flera städer grundades under Gustav II Adolfs 
tid och under drottning Kristinas tid Falun, Vänersborg och 
en lång rad andra städer i Mellansverige. En sista nyanlagd, 
betydelsefull stad på 1600-talet var örlogsstaden Karlskrona 
(1680). År 1786 tillkom slutligen Östersund.
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Det främsta kännetecknet för stadsplanerna under den 
förindustriella epoken, ända fram till senare delen av 1800- 
talet, är den enkla rutnätsplanen. Med rutnätsplan menas 
ett system där gatorna löper genom hela stadsområdet 
och skär varandra i mer eller mindre rät vinkel och där det 
finns flera parallella gator i båda riktningarna. Detta skapar 
naturligt ett koncentrerat stadsområde med viss utsträck
ning på både längden och bredden och inte ett markant 
långsträckt område.

Rutplan
En enkel typ av rutnätsplan, där tvärgatorna inte är genom
gående utan endast bildar korta gatusträckor mellan ett par 
långgator eller genom delar av stadsområdet, skulle kunna 
kallas rutplan. Konsekvensen blir ett rutmönster - mer eller

Flera olika stadsbildningar har funnits 
i och i närheten av Varberg. Den när
maste föregångaren till dagens Varberg, 
som anlades på Platsarna strax innan
för fästningen 1613, var ett typexempel 
på rutplan. Karta från 1645, beskuren 
och vänd så att norr ligger uppåt. 
Krigsarkivet SEP Varberg 49.
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mindre rätvinkligt - där de enskilda kvartersrutorna får 
mycket varierande storlek. Däremot bildas inte något nät 
av genomgående gator. Planer av denna typ återfinns bland 
de tidigaste stadsbyggnadsprojekten efter medeltiden. I de 
flesta fall har planerna senare förändrats och utvidgats så 
att ett regelrätt rutnätsmönster bildats.

Ett bevarat exempel på rutplan är den norra stadsdelen 
i Eksjö, som kom till efter att staden flyttats 1569. Även 
Jönköping fick efter flyttningen omkring 1612 en rutplan.
En nyanlagd stad som från början delvis hade denna karak- Västra Gatan i Kungälv är ryggraden i
tär var Alingsås 1639. Ytterligare ett exempel är Var berg på en typisk långgatsplan.
Platsarna som existerade från 1613 till slutet av 1660-talet. Foto Nils Ahlberg 1992.
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År 1658 beordrades 
flyttning av Kungälv 
bort från Bohus fäst
ning. Det nya Kungälv 
växte upp utmed 
landsvägen på en smal 
strandremsa mellan 
Nordre älv och Fontin- 
berget och stadsmönst- 
ret formades naturligt 
till en långgatsplan. 
Karta från 1696. 
Lantmäteriverkets arkiv 
N56-T.2.

Eftermedeltida långgatsplan
Plantypen har stora likheter med vissa medeltida städer och 
kan även under den förindustriella perioden kallas lång
gatsplan. Den består av en enda lång huvudgata med korta 
tvärgränder, ett planmönster som uppstod naturligt när en 
stad växte upp längs en landsväg eller när de topografiska 
förutsättningarna bara möjliggjorde ett långt och smalt stads- 
område, framför allt vid ett vattendrag. Ibland bebyggdes 
båda sidorna av en å på detta sätt och man kan då tala om 
en dubbelsidig långgatsplan.
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Ett tydligt exempel på långgatsplan är Kungälv efter 
flyttningen 1658 till sitt nuvarande läge. I Strömstad, som 
nyanlades 167z, byggdes planen upp utifrån en strand
bunden långgata i en båge runt en udde. Ett exempel på 
dubbelsidig långgatsplan är Trosa som flyttades till sin 
nuvarande plats under senare delen av 1500-talet eller 
början av 1600-talet.
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Kartan över Mariestad 1693 visar 
stadens utseende med en oregelbunden 
rutnätsplan före branden samma år. 
Vid återuppbyggandet reglerades 
största delen av staden. Bara längst 
i norr återstår något av det oregel
bundna planmönstret.
Uppsala universitetsbibliotek Dav. nr 1138.

Oregelbunden rutnätsplan
De första rutnätsplanerna var oregelbundna, det vill säga 
inte exakt rätvinkliga och med gator som inte var helt raka 
och parallella. Plantypen var den gängse i både flyttade och 
nyanlagda städer in på 162,0-talet, men enstaka exempel 
finns också långt senare. Mariestad 1583 och Härnösand 
1585 är exempel på städer som ursprungligen hade oregel
bundna rutnätsplaner.
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Rätvinklig rutnätsplan
Rutnätsplanerna var för det mesta mycket enkla och sche
matiska - ett regelbundet mönster av jämnbreda gator som 
korsade varandra i rät vinkel och ett torg i form av ett 
utsparat kvarter i mitten. Tomtmönstret var också mycket 
enhetligt.

Den äldsta genomförda, strikt rätvinkliga rutnätsplanen 
- som dessutom är bevarad idag - är en utvidgning av 
Norrköping 1613. De tidigaste bland de nygrundade stä
derna är Kristianstad 1614 och Göteborg omkring 162.0. 
Från och med 1625, då den västra delen av Stadsholmen i 
Stockholm reglerades, kom i stort sett alla större reglerings-

Regleringskartan för Norrköping 1641 
byggde vidare på den första genomförda, 
strikt rätvinkliga rutnätsplanen i landet, 
vilken hade lagts ut för Saltängen, norr 
om strömmen 1614. Kartan är vänd så 
att norr ligger uppåt.
Krigsarkivet SEP Norrköping 3.
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projekt och andra typer av planförändringar att utformas 
som rätvinkliga rutnätsplaner - Stockholms malmar med 
början 1637, Köping och Norrköping 1641, Hedemora 164z, 
Uppsala 1643. Samma gällde för de nyanlagda städerna - 
Sala 1624, Kristinehamn och Vänersborg 164z, Askersund, 
Lindesberg, Nora och Åmål 1643. (Anläggningskartan för 
Nora avbildas på sidan 70.)

Befästningsplan
Stadsbyggnadskonsten, sådan den hade utvecklats på konti
nenten, var till stor del synonym med befästningskonsten. I 
de städer som var viktiga för Sveriges försvar gjordes särskilt 
stora ansträngningar att modernisera befästningsanlägg- 
ningarna, liksom gatunätet och bebyggelsen. Det är huvud
sakligen här vi finner de mer sofistikerade stadsplanerna.

Det grundläggande idealet, med den rätvinkliga rutnäts- 
planen som dominerande plantyp, var gemensamt för befästa 
och icke befästa städer. Vid planläggningen av befästningar
na spelade delvis andra faktorer in och fästningsverken 
påverkade i sin tur stadens utformning.

Befästningsgördlarna runt slott och städer fick oftast en 
mångkantigt rundad form med utskjutande bastioner i hör
nen, varifrån man kunde beskjuta murarnas utsida om 
angripare gjorde ett stormningsförsök. Som en följd av 
detta blev kvarteren närmast innanför snett avskurna. Två 
städer skilde sig dock från detta mönster - de av den danske 
kungen Kristian IV anlagda Kristianopel och Kristianstad, 
som båda hade en långsmal rektangulär grundform. I de 
icke befästa städerna var man däremot inte bunden av 
några försvarsanläggningar utan kunde fritt välja en mer 
regelbunden yttre form.

Medeltidsstäder som på 1600- och 1700-talen omgavs 
med nya kraftiga befästningsgördlar var Halmstad, 
Helsingborg, Kalmar, Landskrona och Malmö - i Kalmar 
först staden vid slottet och senare den till Kvarnholmen 
flyttade staden. Av de nygrundade städerna präglades för
utom Kristianopel och Kristianstad även Göteborg av kraf
tiga stadsbefästningar. I Vänersborg och Karlskrona bygg
des delar av de planerade befästningarna ut och i en rad 
andra städer bara någon enstaka del eller ingenting alls.
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Stadsporten Kavaljeren i Kalmar ingår i 1600-talets stadsbefästningar. 
Foto Nils Ahlberg 1997.
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Kalmar vid mitten av 1600-talet. Till vänster, på 
fastlandet innanför slottet, ligger den gamla staden 
med sin radialplan och till höger den nya staden på 
Kvarnholmen.

Kalmar är ett illustrativt exempel på det svenska 
stadsbyggandet under 1600-talet. De största sats
ningarna gjordes på de viktigaste städerna, och till 
dessa hörde självfallet Kalmar såsom gränsstad mot 
Danmark och en stad med avgörande betydelse för 
rikets säkerhet. Centralmaktens starka styrning och 
systematiska uppbyggande av rikets förvaltning, med 
länsindelning och nya stift, har tagit sig tydliga

uttryck i Kalmar, liksom viljan att reglera alla äldre 
städer och strävan att bygga i sten. Bebyggelsen speg
lar dessutom stadens spridning av verksamheter och 
sociala skiktning.

Kalmar är vidare exempel på att gatunätet i en 
medeltida stad reglerades genomgripande, att städer 
flyttades till nya lägen och att separata förstäder an- 
lades. I planmönstret och befästningarnas utformning 
kan man se en tydlig påverkan från renässansens så 
kallade idealstadsprojekt och följa befästningskons- 
tens utveckling.
Krigsarkivet SEP Kalmar 62.
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Radialplan
En omhuldad Idealform inom den kontinentala stadsbygg- 
nadsteorin, med rötter i antikens och de italienska renäs
sansteoretikernas skrifter om den ideala staden, är den så 
kallade radialplanen med gator som likformigt strålar ut 
från ett centralt torg och tvärgator som bildar ett koncen
triskt mönster runt detta samt ytterst en krans av befäst
ningar. I nuvarande Sverige har det bara funnits en enda 
plan av detta slag - i Kalmar så som staden återuppbyggdes 
1613. En plan av samma typ, som dessutom är bevarad, 
har Fredrikshamn (Hamina) i sydöstra Finland. Denna är 
betydligt senare, tillkommen på 1720-talet.

Inslag som till formen har likheter med radialplanerna 
finns även i några rutnätsplaner. Varberg, Karlskrona 
och Landskrona har vissa radiellt utstrålande gator. I 
Stockholm fick de nya stadsdelarna norr om Strömmen en 
radiell struktur genom att partier av den rätvinkliga rut- 
nätsplanen gavs sinsemellan olika huvudriktningar. Betyd
ligt senare och unik i svenskt stadsbyggande är den sol- 
fjädersformade plan som Baltzar von Platen 1822 gav den 
blivande staden Motala.

Det främsta svenska exemplet på 
kanalplan är Göteborg, som anlades 
på 1620-talet som Sveriges port 
mot väster. Här finns ett direkt 
holländskt inflytande i planläggning, 
styrelseskick och befolkning. Stora 
Hamnkanalen är bevarad än idag, 
medan de två mindre kanalerna i rät 
vinkel mot denna lagts igen till gator. 
Fortfarande särskiljer de sig dock 
genom namnet Hamngatan - Östra 
och Västra - och genom sin stora 
gatubredd. Karta från 1655. Kartan 
är vänd så att norr ligger uppåt. 
Krigsarkivet SEP Göteborg 683.
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Stora Hamnkanalen i Göteborg. 
Foto Nils Ahlberg 1990.

Kanalplan
Några få städer i landet planlades med ett system av kana
ler och hamnanläggningar i det inre av stadsområdet. Kana
lernas dimensioner varierade. Kanalerna kunde ha funktion 
som både hamn och transportled för stadens interna trans
porter.

Förebilderna för denna typ av ”kanalplaner” fanns fram
för allt i holländskt stadsbyggande. De förverkligades i 
första hand i Jönköping, Göteborg och Landskrona som 
alla var huvudpunkter i det svenska försvaret och skulle 
omges med kraftiga befästningsgördlar. Enstaka kanaler 
genom stadsområdet har funnits i ytterligare några städer.
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Utveckling under 1700-talet 
och 1800-talets första hälft
Den enkla rätvinkliga rutnätsplanen fortsatte att dominera 
stadsbyggandet fram till 1800-talets senare del, både vid 
stadsplaneförnyelse och vid nygrundning. De förändringar 
som gradvis smög sig in höll sig inom denna grundläggan
de formprincip, men vissa drag utvecklades, som visserligen 
hade förekommit redan i 1600-talsplanerna men som nu 
blev betydligt vanligare. Det gällde framför allt strandgator, 
trädplanteringar och en allmän strävan att åstadkomma 
bredare gator.

I början och mitten av 1800-talet beslutades att riva stads- 
befästningarna i flera städer och efter hand ersattes dessa 
med en zon av parker, offentliga byggnader och paradgator. 
Göteborg och Kristianstad är tydliga exempel på detta.

I Alingsås genomfördes på 1730- eller 
40-talet en omläggning av ån i raka 
sträckor och räta vinklar, och utmed 
åstränderna anlades strandgator. 
Tidigare hade ån haft ett mycket sling
rande lopp.
Foto Nils Ahlberg 1992.
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Östra och Västra Boulevarden i 
Kristianstad lades ut på 1850-talet, 
efter att befästningarna hade rivits. 
De öppna markerna utanför vallarna 
på stadens västra sida hade redan 
pä 1820-talet börjat planteras.
Dessa planteringar blev ursprunget 
till den stora Tivoliparken, där senare 
restaurang, museum och teater bygg
des. Karta från 1854.
Krigsarkivet SEP Kristianstad 420b.
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Det sena i8oo-talets stad

Under i8oo-talet tillkom bara några få nya städer, men i 
järnvägarnas och industrialismens spår växte i slutet av 
århundradet många nya samhällen upp och en lång rad av 
dessa blev under 1900-talet städer. Det sena 1800-talet var 
också en period av stark tillväxt för flertalet äldre städer, 
särskilt de större städerna och allra mest Stockholm. Från 
1850 till sekelskiftet tredubblades städernas befolkning och 
uppgick år 1900 till drygt r,i miljon invånare; nya bostäder 
måste därmed ordnas för mer än 750 000 människor. På 
bara femtio år ökade stadsbornas andel av landets totala be
folkning från cirka 10 till 21 %.

År 1874 utfärdades efter många års diskussioner en 
Byggnadsstadga för rikets städer, landets första egentliga 
stadsbyggnadslagstiftning. Om tidigare regler i lokala bygg
nads- och brandordningar varit avpassade för den för
industriella trästaden, var perspektivet nu industrialismens 
moderna storstad. Utifrån 1874 års byggnadsstadga och de 
samtida hälsovårds- och brandstadgorna formades städerna 
under de följande decennierna. Byggnadsstadgan kunde

Västra Boulevarden i Kristianstad. 
Foto Nils Ahlberg 1992.
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även, efter särskilt beslut, tillämpas i köpingar och vissa 
andra tättbebyggda samhällen. Ledstjärnor var framkom
lighet, sundhet, brandsäkerhet och skönhet. Och som före
bilder trycktes ett antal mönsterplanscher upp - de flesta 
stadsplaner för finska städer.

Enligt byggnadsstadgan skulle alla städer upprätta en 
stadsplan, bestående av karta och beskrivning som visade 
hur gator, torg, andra allmänna platser och byggnadskvar- 
ter skulle ordnas. Varje stad skulle dessutom utarbeta en 
byggnadsordning och inrätta en byggnadsnämnd.

För det äldre stadsområdet fick även fortsättningsvis 
gamla planer gälla, men för nya stadsdelar måste stadgans 
bestämmelser efterlevas. Som en följd av detta kom det sena 
1800-talets stadsplanering att till största delen innebära 
utvidgningar och bildar därmed ofta en tydlig ”årsring” i 
stadskroppen. Begränsade förändringar i det gamla stads- 
området var trots allt inte ovanliga. Även om det inte var 
obligatoriskt, rekommenderades reglering och anpassning till 
de nya kraven. Det fanns också en och annan plan för total 
omvandling ”när tillfälle yppas”. Å andra sidan fastställdes 
undantagsvis stadsplaner som bibehöll den gamla stads
delen utan förändringar och inte innebar någon utvidgning 
alls.

Esplanadstaden
Idealet för ”1874 års byggnadsstadgestad” var fortfarande 
en rätvinklig rutnätsplan, men med tydlig differentiering av 
gatunätet i form av gator av olika bredd och karaktär. 
Kvarteren blev oftast rymligare. I större städer hände det att 
partier av rutnätskvarter lades ut i flera olika riktningar.

De breda, trädplanterade huvudgatorna, framför allt 
de så kallade esplanaderna, blev ett tidens särskilda kän
netecken. Med esplanad menas egentligen ett smalt, träd- 
planterat parkstråk med gator på sidorna, men för det 
mesta beskrivs den som en bred gata med trädrader i 
mitten. Esplanadernas främsta funktion var att hindra 
spridningen av bränder, men de hade också betydelse för 
framkomligheten, sundheten och städernas förskönande. 
De skulle dras fram genom staden, helst på flera ställen och 
i flera riktningar.

Planteringar var viktiga över huvud taget - parker, träd
gårdar inne i kvarteren och planterade förgårdar. Det fanns



PLANHISTORISK UTVECKLING 37

Stadsplanen för Hjo, fastställd 1877, 
visar tydligt skillnaden mellan ”äldre 
stadsdel” där den befintliga planen 
tills vidare fick bestå och ”ny stadsdel” 
där kraven i 18/4 års byggnadsstadga 
skulle följas. Stadsplanen hade sin 
utgångspunkt i de tomter som byggts 
ut efter en reglerings- och utvidgnings
plan från 1855 och i den 1873 invigda 
järnvägen. Planen är ovanlig så till vida 
att alla gator är trädplanterade.
Hjo kommun.

minimimått för gatubredd och gårdsyta. Husens höjd skulle 
anpassas till gatans bredd - högst fem våningar var tillåtna. 
Men det gällde bara stenhus; sedan tidigare var det regel att 
trähus inte fick ha mer än två våningar. Det fanns också 
bestämmelser om tomtindelning, husens placering, vånings- 
höjd, takmaterial m.m. Ett annat mycket karaktäristiskt 
drag är de snett avskurna gatuhörnen.
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Till industrialismens stad hörde en lång rad nya stads- 
byggnadsuppgifter. Nya funktioner och typer av anlägg
ningar skulle passas in. Det var järnvägar och ångbåts- 
hamnar, vatten, avlopp och annan kommunalteknik. 
Industrianläggningar växte upp. Kajer och strandgator 
anlades. Förvaltningsbyggnaderna antog en alltmer monu
mental skala. Nya typer av offentliga byggnader kom till, 
ofta i framträdande läge - sjukhus, skolor, nöjesetablisse- 
mang, museer, folkrörelsebyggnader. Det renodlade hyres-

Vid en smal gata, som Luntmakargatan 
i Stockholm, medgav 18/4 års byggnads
stadga bara låga hus, men vid de breda 
korsande gatorna kunde höga hus upp
föras.
Foto Nils Ahlberg 1990.
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huset var en ny företeelse i de flesta städer. I de större 
städerna kom så småningom saluhallar, bankpalats, kon
torshus och varuhus. I utkanterna av städerna anlades 
begravningsplatser.

De tydligaste uttrycken för det sena 1800-talets stads
byggande finns i storstäderna och andra städer med tät 
stenhusbebyggelse, exempelvis Sundsvall. Men även många 
mindre städer har områden eller enstaka byggnader som är

Den kraftiga breddningen av Skeppar- 
gatan i Stockholm, i det sista kvarteret 
ner mot Strandvägen, avslöjar skarven 
mellan 1600-talets stadsplan, med sma
lare gator, och det sena 1800-talets ut
byggnad, med betydligt bredare gator. 
Foto Nils Ahlberg 1990.
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Rådhusesplanaden i Gävle är en 
av de första esplanaderna i landet. 
Den är också en av de bredaste. 
Efter den stora stadsbranden 1869 
ersatte den en hel kvartersrad.
Foto Nils Ahlberg 1997.

starkt präglade av tiden - Skövde och Oskarshamn till 
exempel. Det gäller trähusbebyggelsen lika mycket som 
stenhusen. En ”byggnadsstadgestad” i det riktigt lilla for
matet är Skanör, som reglerades och återuppbyggdes efter 
bränder 1874 och 1885. Några föregångare och tidiga 
exempel på esplanader finns i Vänersborg (1834) och Gävle 
(1869). I Umeå utarbetades redan 1864 en plan med ett 
differentierat gatunät, inspirerad från Finland.

Kontinentala influenser
Genom det enträgna fasthållandet vid rutnätsplanen och 
rätvinkligheten och genom esplanaderna kom svenskt stads
byggande att delvis skilja sig från utvecklingen på kontinen
ten. Förebilderna för 1874 års byggnadsstadga hämtades 
huvudsakligen från Finland. På kontinenten fanns andra 
inslag som även de fick viss betydelse för oss, åtminstone i 
de större städerna. Särskilt märks de i planer som kom till 
före 1874 års byggnadsstadga.
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Ett sådant inslag är ringgatorna, ofta breda och pampiga 
och belägna på tidigare befästningsmark. Det mest kända 
exemplet är Ringstrasse i Wien. I Sverige har vi bland 
andra Nya Allén i Göteborg, planlagd redan 1808, ringen 
av promenader i Norrköping från 1856 och Ringvägen i 
Stockholm. Den sistnämnda ingick i ett omfattande plan
förslag av Albert Lindhagen 1866, samma person som 
senare författade 1874 års byggnadsstadga. Liksom de allra 
flesta trädplanterade huvudgatorna på kontinenten är dessa 
gator utformade som allégator, där trädraderna är placera
de utmed gatans sidor till skillnad från esplanaderna.

Diagonalgator snett genom ett rutnätsmönster eller ett 
mer oregelbundet gatunät är vanliga i många länder, både 
som genombrottsgator för att öka framkomligheten genom 
gamla stadsområden och som inslag i planutvidgningar. 
Hos oss är denna typ av gata däremot sällsynt, liksom stjärn- 
platser, halva stjärnplatser och andra mer komplicerade 
platsbildningar där många gator möts.

Lindhagenplanen för Stockholm 1866 innehöll dock 
både diagonalgator och stjärnplatser, men av dessa genom
fördes bara vissa delar i de nya utbyggnadsområdena. 
Karlaplan byggdes ut till en storslagen platsbildning och 
senare har ytterligare några stjärnplatser i mindre format 
kommit till i andra delar av Stockholm. På Väster i Örebro 
finns ett helt stadsparti som är uppbyggt kring en halv 
stjärnplats med radiellt utstrålande gator enligt en plan 
från 1888. I Umeå anlades en halv stjärnplats framför järn
vägsstationen på 1890-talet och i Göteborg (1866) och 
Strängnäs (1871) finns rudimentära, idag knappt uppfatt- 
bara stjärnplatser.

Bebyggelse utanför planlagt område
I spåren av den stora inflyttningen till städerna, med ökan
de arbetarbefolkning och skriande bostadsbrist, växte 
enkla förstäder upp utanför staden, i anslutning till indu
strier och järnvägar. Här behövde inte de nya byggnads
reglerna följas. På privat initiativ styckades marken upp 
och bebyggdes av spekulationsbyggmästare eller arbetarna 
själva. Planmönster och bebyggelse utformades på ett 
annat sätt än i stadskärnorna och speglar därmed en annan 
- alls inte oväsentlig - sida av det sena 1800-talets stads
byggande.
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I kontinentalt och särskilt parisiskt stadsbyggande 
under 1800-talets senare hälft förekom här och var 
st järnplatser. Mest känd är Place d'Étoile i Paris. I 
Paris drogs nya, breda gator fram genom det existeran
de, oregelbundna nätet av smala gator, och på många 
håll kom de nya gatorna att mötas i spetsiga vinklar.

Stjärnplatsen - mer eller mindre monumentalt 
utformad - erbjöd en både praktisk och estetiskt till

talande lösning på detta. Hos oss blev denna typ av 
rund plats med utstrålande gator aldrig särskilt vanlig, 
vilket sannolikt beror på förkärleken för rätvinkliga 
rutnätsplaner och den mindre skalan i planeringen. Det 
främsta exemplet på stjärnplats i Sverige är Karlaplan 
i Stockholm. Narvavägen, snett till vänster på bilden, är 
exempel på en diagonalgata.
Foto Jan Norrman 1994.
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Ibland blev bebyggelsen tämligen oordnad och vildvuxen, 
som på Slottsberget på Hisingen i Göteborg, i Gröndal 
utanför Stockholm och i Kirseberg i utkanten av Malmö, 
men åtskilliga förstäder byggdes också upp utifrån regel
bundna tomtstyckningskartor av enkel rutnätstyp. Hit hör 
exempelvis Åvik utanför Hudiksvall, Odenslund utanför 
Östersund och Svartöstaden utanför Luleå. Många av för
städerna blev så småningom municipalsamhällen och i 
enstaka fall, till exempel Sundbyberg som anlades så tidigt 
som 1877, till och med städer.

Samma fria förutsättningar hade till en början de sam
hällen som samtidigt uppstod vid järnvägsstationer och 
industrier runt om i landet och som i flera fall utvecklades 
till städer på 1900-talet. Utifrån järnväg, landsväg, ägo
gränser och lokala förhållanden byggdes gatunät och tomt
figurer ut och antog efter hand en mer eller mindre regel
bunden rutnätsstruktur. När samhället växt till sig, ökade 
ambitionerna, vilket tog sig uttryck i allt större stadsmässig- 
het i både planmönster och bebyggelse. Denna utveckling 
kan exempelvis följas i Eslöv, Nässjö och Katrineholm.

Det tidiga 1900-talets stad

Kring sekelskiftet 1900 kom en reaktion mot den föregående 
epokens rätlinjiga och tätt bebyggda stad, mot de raka gator
na, de stora, öppna torgen och de långa gatuperspektiven. 
Planerna beskylldes för att vara skrivbordsprodukter, utar
betade av ingenjörer utan känsla för estetiska värden och 
utan hänsyn till topografi och befintliga förhållanden.

Samtidigt kom nya internationella impulser; särskilt 
österrikaren Camillo Sittes idéer om den medeltida staden 
fick stort genomslag. En annan inspirationskälla var de 
tankar om ”trädgårdsstaden” som kom från England och 
Tyskland. Medeltidens tätt bebyggda stenstad med sina 
svängda gator, korta perspektiv och sekvenser av slutna 
stadsrum var en förebild. En annan var låga bostadshus, 
inbäddade i grönska, vid trädplanterade gator. Man ville 
ha ett terränganpassat, oregelbundet gatunät och mer varie
rad och småskalig bebyggelse. Och man krävde ett ”konst-
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Förslag till stadsplan för Växjö, upp
rättat 1907 - ii av Nils Gellerstedt. 
Den gamla stadskärnans regelbundna 
rutnätsplan växte fram genom succes
siva regleringar och utvidgningar från 
1650-talet till mitten av 1800-talet. 
1877 års stadsplan byggde vidare på 
rutnätsstrukturen; stadsområdet utvid
gades framför allt mot söder, på den 
med staden införlivade domprost
gårdens mark, men också en del mot 
väster och norr. Det tidiga 1900-talets 
utvidgning, med oregelbundet plan
mönster och mjukt svängda gator, 
skiljer sig däremot tydligt från det 
äldre gatunätet.
Kungliga biblioteket KoB Gdt 1059.

närligt” stadsbyggande som bättre tog tillvara de naturliga 
förutsättningarna på platsen.

Några få personer dominerade helt svensk stadsplanering 
under 1900-talets första årtionden, framför allt Per Olof 
Hallman men också Nils Gellerstedt och, något senare, 
Albert Lilienberg.

Terränganpassade, oregelbundna planer
Planerna formades till ett konstfullt mönster av mjukt sling
rande gator där små, oregelbundna platser och parker vävdes 
in. Planerna var omväxlande och visade ett stort intresse 
för detaljerna, som inplacering av byggnader, fondmotiv och 
pittoreska inslag. Men intresset gällde inte bara enskilda 
byggnader utan hela stadsbilden - man ville ha en genom
arbetad konstnärlig miljö. Grundmönstret utgick, förutom 
från topografin, ofta från gamla vägsträckningar och ägo
gränser men gjordes av estetiska skäl många gånger mer 
oregelbundet än vad som var motiverat av de befintliga för
hållandena.

De nya idéerna lämpade sig särskilt väl för kuperade 
områden i stadskärnorna, som hade ”blivit över” när 18oo
talets rätlinjiga planer skulle läggas ut; många hade förvand
lats till parker, men andra stod kvar som obebyggda öar.

I storstäderna kom täta bebyggelsemiljöer till, ofta med 
mycket hård exploatering i form av en sluten stenstads
bebyggelse - hus med en sjätte och ibland till och med en 
sjunde våning, inpassad som takvåning. Eriksbergsområdet 
i Stockholm och delar av södra Vasastaden - Lorensberg i 
Göteborg kan nämnas som exempel. Men insprängda i eller 
i omedelbar anslutning till stadskärnorna uppfördes också 
områden med lägre hus och planterade förgårdar, exempel
vis Lärkstaden i Stockholm.

Den nya stadsbyggnadskonsten förverkligades annars 
främst i ytterområden och förstäder med villa- och egna
hemsbebyggelse, där trädgårdsstadsidealet tydligare kom 
till uttryck. Men även i dessa finns partier med tätare och 
mer sluten bebyggelse. Runt om i landets städer och i många 
mindre samhällen hittar man denna typ av ”trädgårds
städer”. Några tidiga exempel som kom att tjäna som före
bilder var Gamla Enskede i södra Stockholm med plan av 
Per Olof Hallman 1907 och Landala egnahem i Göteborg 
med plan av Albert Lilienberg 1911.
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I några få fall planerades hela nya stadssamhällen. En 
unik satsning var Kiruna som anlades vid de stora malmfyn- 
digheterna i fjällvärlden på jungfrulig mark och i mycket 
kuperad terräng. Stadsplanen för Kiruna är dessutom intres- 

Lärkstaden i Stockholm. Bragevägen sant som en av Hallmans tidigaste planer år 1900. I plan
ned Engelbrektskyrkan i fonden. mönstret kan delområden med olika karaktär för olika
Foto Nils Ahlberg 1981. funktioner och befolkningsgrupper urskiljas.
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Ökad hänsyn till trafiken
Efter 1910 inträdde en andra fas i det tidiga 1900-talets 
planutveckling. Industrialismens städer och unga samhällen 
fortsatte att växa; under första delen av 1900-talet fick vi 
41 nya städer. Genom 1907 års stadsplanelag hade möjlig
heter att mer långtgående styra bebyggelsens utformning 
och funktion införts. Man kunde precisera placering, hus
höjd, volym, användningssätt och typ av bebyggelse. Den 
ökande trafiken med den begynnande bilismen ställde krav 
på bättre framkomlighet och samordning mellan stadens 
olika delar. Man kan också se en reaktion mot de föregå
ende årens på sitt sätt schablonartade formspråk.

Även i villaområdena runt stadskärnorna 
tenderade de mjukt böjda, slingrande 
gatorna att ersättas av rakare gatusträck- 
ningar och ett mer regelbundet planmöns
ter ett par decennier in på 1900-talet. 
Gustaf Lindens förslag till stadsplan för 
Hjo 1929.
Hjo kommun.
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Kungsgatan i 
Stockholm illustre
rar trafikens med 
den begynnande 
bilismens betydelse 
för stadsplaneringen 
en bit in på 1900- 
talet. Gatan fanns 
med redan i Albert 
Lindhagens om
fattande plan 1866, 
men kunde inte 
öppnas i sin nuva
rande sträckning 
förrän 1911 efter 
att Brunkebergsåsen 
skurits igenom. 
Bilden visar arkitek
ten Sven Wallanders 
förslag 1915 att 
skapa en modern 
storstadsgata efter 
amerikanska före
bilder.
Sankt Eriks årsbok 1916.
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De estetiska ambitionerna var fortsatt höga, även om 
fokus försköts från det konstnärliga formandet av stads
miljön och dess enskilda delar till stadsbygden som helhet, 
både dess organisation och tekniska samband. I täten för 
denna utveckling gick förste stadsingenjören i Göteborg 
Albert Lilienberg. En annan betydelsefull person i detta 
sammanhang var Gustaf Linden, verksam vid Byggnads
styrelsen och som stadsarkitekt i Linköping.

Om den hallmanska skolan med sina slingrande gator 
uppvisar många jugendartade drag, så är de senare planerna 
mer besläktade med den framväxande klassicism som skulle 
komma att dominera arkitekturen på zo-talet. Ett ökande 
intresse för den svenska byggnadstraditionen låg också i tiden 
- för småstaden och bruket, stormaktstiden och 1700-talet.

Gatorna blev rakare och man arbetade tydligare med sam
bandet mellan stadens olika delar. I Lindens planer ingick till 
och med partier som bestod av rena rutnätsmönster, exem
pelvis i generalstadsplanen för Linköping 1923 och ännu mer 
utpräglat i generalplanen för Domnarvet-Borlänge 1938. Det 
blev även tydligt i många egnahemsområden som planerades 
efter alltmer strikta rutnätsmönster.

Modernismens stad

Kring 1930 slog en helt ny riktning igenom inom arkitektur 
och stadsbyggande, det vi i Sverige kallar funktionalismen. 
Idealet var sol, ljus och luft, det funktionella och ändamåls
enliga. Det viktigaste var funktionen och ur denna skulle 
formen och skönheten komma. Staden sågs som ett ratio
nellt maskineri, där boende, arbetsplatser, centrumfunktio
ner och friluftsliv skulle skiljas åt och delarna bindas sam
man med trafikleder. Husen skulle omges av öppna ytor och 
grönska, och olika trafikslag vara separerade från varandra.

Man tog kraftigt avstånd från tidigare stadsbyggande, 
både den kompakta stenstaden och de föregående decenni
ernas starka betoning av staden som konstverk. Man såg på 
stilarkitekturen med avsmak och hade över huvud taget 
liten förståelse för bevarande av äldre bebyggelse.

Funktionalismen förenade en stark tro på den moderna
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Gärdet i Stockholm visar i både plan 
och bebyggelse den tidiga funktiona
lismens idéer om ett öppet stadsbygg- 
nadssätt, präglat av sol, ljus och luft. 
Planen fastställdes 1931 och området 
byggdes ut under 30-talet.
Foto Jan Norrman 1992.

teknikens möjligheter och en vilja att förändra samhället. 
Man ville förbättra boendet för de breda massorna och 
skapa billiga och väl fungerande bostäder med hjälp av 
standardiserade byggmetoder och vetenskapliga studier av 
hemmets användning. De nya idéerna låg i tiden. De gick 
bra ihop med folkhemstanken och fick också starkt politiskt 
stöd. Stadsbefolkningen växte i allt snabbare takt. Ar 1930 
var den uppe i 2 miljoner, 1945 i nästan 3 och i960 i när
mare 4 miljoner. Därmed ökade städernas andel av befolk
ningen från drygt 30 till strax över 50 % av landets totala 
folkmängd. Antalet bilar ökade under samma period från 
145 000 till drygt 1,3 miljoner.

De nya influenserna kom främst från Tyskland, men även 
från arkitekten Le Corbusier i Frankrike och från CIAM 
(Congrés Internationaux d'Architecture Moderne), en sam
manslutning av radikala arkitekter som ordnade en rad 
internationella kongresser och gav ut olika programskrifter. 
Senare introducerades modeller för nya bebyggelseområden
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från Sovjetunionen och USA: bandstaden - där arbetsplat
ser, grönområden och bostäder läggs i parallella band - och 
grannskapsenheten - där bostäderna grupperas kring ett 
centrum med kommersiell, kulturell och samhällelig ser
vice. Efter kriget blev många inspirerade av planerna på en 
serie självförsörjande New Towns runt London.

Det öppna stadsbyggandet
Funktionalismen innebar ett markant brott mot den äldre 
stadsbyggnadstraditionen genom sitt avståndstagande från 
den slutna kvartersstaden. Utgångspunkter blev i stället 
bostadens planlösning, det enskilda huset och placeringen i 
förhållande till solvinklar och ljusinfall. Kring de friliggan
de husen med omgivande grönska byggdes sedan gatunätet 
upp. Det skulle i sin tur helst bestå av separata system för 
bilar och för cykel- och gångtrafikanter. Och en differentie
ring skulle göras mellan trafikleder och bostadsgator.

Detta skapade bostadsområden av helt ny karaktär i 
stadsområdets ytterkanter och strax utanför stadskärnan 
med rader av friliggande flerfamiljshus ”i park”. Till att

Tessinparken bildar en monumental 
mittaxel i Gärdesstaden.
Foto Nils Ahlberg 1997.

w



börja med dominerade lamellhusen, vanligen i tre eller fyra 
våningar men ibland betydligt högre. Senare kom punkthus 
och andra hustyper. Huskropparna orienterades så att 
lägenheterna skulle få bästa möjliga dagsljusförhållanden. 
Lamellhusen lades ut i parallella rader - tjocka hus helst i 
nord-sydlig riktning, medan smalhus, där lägenheterna fick 
dagsljus från två håll, kunde placeras friare i förhållande till 
väderstrecken.

De nya tankarna anammades särskilt i storstäderna. Ett 
tidigt exempel är Hjorthagen i Stockholm som blev funktio
nalismens första starka fäste. I Göteborg byggdes Sanna ut 
under 30-talets senare del, och i Malmö påbörjades vid 
samma tid Ribersborgsområdet med sina höga lamellhus. 
Runt städerna byggdes dessutom egnahems- och villaom
råden med mycket enhetlig karaktär. Södra Ängby i Stock
holm är ett välkänt exempel. I en mindre stad kan Carls 
Åby i Karlskoga nämnas. Några uppmärksammade radhus
områden är Kvarnholmen och Ålstensgatan i Stockholm, 
Brödragatan i Göteborg och Friluftsstaden i Malmö som 
började byggas 1944.

Innerstäderna var i stort sett full byggda och här uppför
des bara enstaka hus, vilka i allmänhet fogades in i den slut
na kvartersstrukturen. Efter hand kom dock stadsplaner 
med breddade gator och uppbrutna kvarter som medförde 
att de nya husen drogs in från den gamla gatulinjen och på 
så vis slog sönder det enhetliga gaturummet.

Efterkrigstidens stadsbyggande
Efter kriget formades en aktiv statlig bostadspolitik utifrån 
den bostadssociala utredningen. Stadstillväxten var fortsatt 
stark och prognoserna pekade stadigt uppåt. Bostadsbristen 
och trångboddheten skulle byggas bort. Kommunala och all
männyttiga bostadsföretag skapades, vilket drev upp skalan 
i planeringen. Byggprocessen rationaliserades och standardi
serades. Vägnätet byggdes ut kraftigt och städerna omgavs 
efter hand av ett system av trafikleder.

Bostadsområdena från 1930-talet uppfattades av många 
som monotona med sina långa serier av parallella lamell
hus, och från 40-talet kan man se en större vilja att gruppe
ra huskropparna på ett mer varierat och rumsbildande sätt. 
Vid 40-talets slut började husen byggas i vinkel, och den 
helt nya hustypen stjärnhuset kopplades ihop i långa kedjor 
runt stora, gemensamma grönytor eller i grupper som
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bildade intima gårdar. Lägre huskroppar blandades med 
högre punkthus.

Trafikdifferentieringen blev mer utpräglad och grannskaps- 
enheten, i kontrast mot det renodlade bostadsområdet, fick 
stor betydelse. Vällingby, väster om Stockholm, byggdes som 
en självförsörjande satellitstad, där arbete, bostäder och 
centrumfunktioner skulle finnas. Det blev en källa till inspi
ration för många liknande områden både i Sverige och inter
nationellt.

i960- och 70-talen har kallats ”de stora programmens tid”. 
I Sverige lanserades 1965 det så kallade miljonprogrammet 
som på tio år skulle bygga bort bostadsbristen. Skalan i 
byggandet ökades ytterligare och en industrialiserad bygg- 
produktion slog igenom på allvar. För att snabbt kunna 
genomföra denna väldiga utbyggnad av förorter och andra

Rostaområdet i Örebro är ett inter
nationellt uppmärksammat exempel 
på modernt svenskt stadsbyggande. 
Stjärnhuset är en nyskapad hustyp från 
slutet av 194 o-talet. I Rosta bar hus
kropparna kopplats ihop till långa ked
jor runt stora gemensamma grönytor. 
Foto Jan Norrman 1993.
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Skärholmen sydväst om Stockholm, 
som invigdes 1968, är ett av de 
största och mest omdiskuterade 
miljonprogramsområdena.
Foto Jan Norrman 1991.

bostadsområden krävdes en långtgående standardisering och 
en planering och utformning som baserades på noggrant 
genomtänkta program och detaljstudier. Lamellhus i två 
till fyra våningar samt höga skivhus och punkthus var de 
vanligaste hustyperna, och karaktäristiska planmönster med 
hus i vinkel, i fyrkanter, i stora bågar eller med en friare och 
mer öppen gruppering skapades. Under samma tid byggdes 
också stora grupphusområden ut runt städer och tätorter.

I stadskärnorna påbörjades på 1950-talet radikala city
saneringar som på några decennier skulle komma att om
vandla flertalet städer. Även i många mindre tätorter var ny
byggnationen omfattande i de centrala delarna. Stockholm
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tog täten tätt följt av städer som Västerås och Karlstad. 
Förändringar inom detaljhandeln och näringslivet drev på, 
liksom trafiksituationen med den kraftigt ökande privat
bilismen och utbyggnaden av kollektivtrafiken. Bland poli
tiker och tjänstemän fanns en aldrig tidigare skådad utveck
lingsoptimism och en tro på att moderniseringen av centrum 
skulle göra staden mer attraktiv och garantera fortsatt till
växt.

Tomter och ibland hela kvarter slogs ihop och ur riv- 
ningsgroparna reste sig byggnader i en helt annan skala än 
tidigare, inte sällan med kvarterslånga fasader. Byggnads
volymerna ökade kraftigt med överbyggda gårdar och flera 
våningsplan under mark. De rikstäckande varuhus- och 
affärskedjorna, parkeringshusen och kontorshusen satte 
tydlig prägel på miljön. Normalt bibehölls dock grund
dragen i det gamla planmönstret och hushöjderna höll sig 
någorlunda inom de gamla ramarna. Men gaturummets 
karaktär förändrades ibland kraftigt; gågator, som hade 
mer likhet med nya förortscentra än stadsgator, blev van
liga och även i innerstäderna skapades breda trafikleder 
och komplicerade trafikplatser. Inte sällan delades de nya 
husfasaderna upp i kontrasterande volymer med indragna 
partier och varierande höjd.

I många städer gjordes också ett annat slags storskaliga 
förändringar i innerstaden: stora, sammanhängande sane
ringar för bostadsändamål. I de flesta fall byggdes område
na upp på samma sätt som de ”fyrkantiga” förorterna med 
parallella och vinkelbyggda hus. Ett tidigt exempel på detta 
är Söder i Gävle.

Cityförnyelsen avstannade i början av 1970-talet och 
några år av eftertanke och uttalat intresse för bevarande av 
den äldre stadsmiljön följde. Men i slutet av 80-talet kom 
en ny våg av storskaliga förändringar: inglasningar, jätte
lika kontorskomplex och framför allt ”manifestationsbygg- 
nader”, med vilkas hjälp man skulle ”hamna på världs
kartan” - höghuset, globen, pyramiden. Dessutom började 
man ta centralt belägen industrimark och järnvägs- och 
hamnområden i anspråk för stora nyexploateringar för 
både bostadsområden och kommersiella verksamheter. 
Detta håller fortfarande i sig.
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ÄLDRE STADSKARTOR

D
et finns ett mycket rikhaltigt kartmaterial för 
de svenska städerna. För flertalet går det att få 
fram långa serier av kartor som visar stadens 
utseende med relativt täta mellanrum. Kartor 
har upprättats både i samband med större 
planförändringar och i andra sammanhang och finns beva
rade på många olika håll. Fortfarande kan man göra nya 

fynd och hitta kartor som tidigare inte uppmärksammats, 
kartor som skänker nytt ljus över stadsutvecklingen.

Den äldsta bevarade svenska stadskartan är en Kalmar- 
karta från 1585, som förvaras i Krigsarkivet. Den är ett 
förslag till nya befästningar runt staden och visar också 
den medeltida stadsmuren men däremot inga gator. Från 
1580-talet finns dessutom två kartor som mycket skissartat 
redovisar gatunätet i Landskrona och Lund, båda i Det 
Kongelige Bibliotek i Köpenhamn.

Från 1600-talets första årtionden har vi fler bevarade 
kartor, huvudsakligen från en liten grupp av militärt och 
ekonomiskt särskilt betydelsefulla städer och nya stads- 
grundningar - Göteborg, Kalmar, Jönköping, Stockholm 
och de båda ”bergsstäderna” Falun och Sala.

De tidigaste stadsbyggnadsprojekten, under 1500-talets 
slut och 1600-talets första årtionden, hade inkallade ut
ländska experter som upphovsmän. Vid 1620-talets början 
utarbetade även svenskarna Anders och Olof Bure stads-

Härnösandskartan från omkring 1637 
hör till de tidigaste uppmätningarna i 
enlighet med Lantmäteriets instruktion 
1628. Kartan ingår i en grupp odatera
de och osignerade kartor över städer 
efter Norrlandskusten. Härnösand 
grundades 1383 som en av de första 
nya städerna efter medeltiden. Grund
dragen i stadsplanen finns fortfarande 
kvar, även om gatorna successivt har 
rätats ut och fått en mer rätvinklig 
form. I några delar av staden har dock 
rester av det oregelbundna gatunätet 
bevarats.
Lantmäteriverkets arkiv X26-l:l.
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En av de mest storstilade befästnings- 
planerna av alla de planer som upp
rättades inom Fortifikationen är 1749 
ars plan för reglering och utvidgning av 
Landskrona. Den är en i en lång rad 
planer alltsedan 1600-talets mitt att 
göra Landskrona till en av landets 
starkaste fästningar.

Slottet från 1500-talet (upptill i mitten 
av kartan) skulle omges av kraftiga 
befästningsanläggningar. Som en följd 
av detta skulle det medeltida stads- 
omradet rivas och en ny stad byggas 
på utfyllnadsmark i vattnet. Och söder 
om stadsområdet, på grundet Gråen, 
skulle ett nytt citadell uppföras. Av allt 
detta blev bara delar av det östra stads- 
partiet och grunder till befästnings- 
anläggningarna på Gråen genomförda. 
Krigsarkivet SEP Landskrona 153.

planer för en rad städer. Det äldre kartmaterialet upprätta
des dock till största delen inom antingen Lantmäteriet eller 
Fortifikationen. För Lantmäteriet var utgångspunkten marken 
som grund för skatteuppbörd och för Fortifikationen försvars- 
aspekten.

Lantmäteriorganisationen grundades 1628 genom en in
struktion för Anders Bure, i vilken det bland annat sägs att 
han skulle göra säkra avritningar av rikets alla städer för att 
riksregeringen skulle kunna se ”huru de bäst och lägligast 
till en god skickelse och disposition förbättras kunna”. 
Kartläggningen av städerna var alltså en viktig uppgift för 
Lantmäteriet redan från början. Fortifikationen räknar 1635 
som sitt tillkomstår. Då blev befästningsväsendet en egen 
enhet inom krigsmakten med en fast personalkår som ansva
rade för rikets befästningar.

I några fall producerades också kartor inom städernas 
egen förvaltning. Landets förste stadsingenjör, Anders Tors- 
tensson, anställdes i Stockholm 1636 med ansvar för plan
läggningen av den snabbt växande huvudstaden. I Göteborg 
och Malmö tillkom motsvarande befattningar 1717 respek
tive 1747. Dessutom arbetade flera av de ledande arkitek
terna med olika typer av stadsplaneförändringar och tillhörde 
tillsammans med några av fortifikationsofficerarna de mest 
produktiva planförfattarna. Det gäller framför allt Nicode- 
mus Tessin d.ä., Jean de la Vallée och Erik Dahlbergh, även 
om den sistnämnde kanske i första hand bör räknas som 
fortifikationsofficer.

Trots intentionerna 1628, att kartlägga alla städer, dröjde 
det fram till mitten av 1600-talet innan någon större pro
duktion av stadskartor kom igång. Detta hänger samman 
med utvecklingen inom stadsbyggnadspolitiken; den abso
luta höjdpunkten för regleringar och nygrundningar inföll 
under 1640- och 50-talen. Från mitten av 1600-talet finns 
det en hel del kartor över städernas jordar och fler kom 
till efter beslut 1695 om en allmän kartläggning av ägoför
hållandena och tomtindelningen i städerna.

Många nya kartor upprättades efter rysshärjningarna 
utmed Östersjökusten 1719 - 21 och efter andra stadsbrän- 
der. På 1730- och 40-talen krävdes tullkartor in från stä
derna för en tullpliktsutredning och 1750 skickades brev till 
alla landshövdingar med befallning om noggranna och till
förlitliga stadskartor som grund för framtida förslag till 
regleringar.
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Regleringskarta för Skara 1654. I de flesta fall redovisar

mätning av den befintliga staden, dels ett förslag till nytt 
gatunät. Någon gång kan det i stället vara två separata 
kartor och ibland finns bara en karta som visar förslaget 
till nytt gatunät.
Lantmäteriverkets arkiv P180-L2.

,/ E /
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Vimmerbykartan från 1648 är ett 
tidigt exempel på en karta över stadens 
jordar. På just denna bar även stadens 
gatunät markerats, vilket inte alltid är 
fallet. Bilden visar ett utsnitt av kartan. 
Lantmäteriverkets arkiv G105-1:!.

Ytterligare en grupp kartor kom till efter det att den all
männa brandförsäkringsinrättningen för städerna skapats 
1782; för värderingarna av bebyggelsen behövdes kartor som 
redovisade gatunät och tomter. Efter stadsbränder kunde 
kartor som visade brandens utbredning upprättas. Dessa kan 
ge värdefulla upplysningar om de eventuella stadsplaneför- 
ändringar som projekterades och genomfördes efter branden. 
Många av de brandkartor som förekommer i litteraturen är 
dock inte originalkartor från tiden, utan senare gjorda rekon- 
struktionskartor som bygger på skriftliga uppgifter.

Från framför allt 1700-talet finns en mängd kartor som 
visar delar av ett stadsområde - en fastighet, några kvarter
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eller ett mindre parti av staden. Dessa kartor fångar inte 
staden och stadsmönstret som helhet men ger en detalj
information som kan ha stort värde för den som vill studera 
någon viss del av staden och för att kontrollera tveksam
heter och tolkningar vid studier av stadsutvecklingen.

Aren 1853 - 1861 upprättade ingenjören vid Lantmäte- 
riet Gustaf Ljunggren en serie kartor över landets städer i 
syfte att ligga till grund för städernas beskattning. Dessa är 
av många skäl särskilt värdefulla. De ger en enhetlig och 
tillförlitlig redovisning av städerna alldeles före den stora 
expansionsperioden under 1800-talets senare del. Kartbil
den visar stadens jordar och deras utbredning - olika ägor, 
gränslinjer, vägar, namn m.m. Den är därmed en mycket bra 
och lättillgänglig källa till kunskap om området runt den 
äldre stadskärnan. På samma kartblad finns dessutom en 
karta i större skala över stadskärnan som visar gator och 
gatunamn, offentliga byggnader, parker och planteringar 
samt tomter som var obebyggda.

Tomtkartan över Uddevalla 1696 är en 
av de kartor som kom till efter 1695 års 
beslut om kartläggning av ägoförhållan
dena och tomtindelningen i städerna. 
Bilden är beskuren nertill, där det finns 
en tillhörande tomtlängd. 
Lantmäteriverkets arkiv N128-l:3.



Den accelererande stadstillväxten i den framväxande 
industrialismens spår under i8oo-talets senare del föran
ledde många nya kartor, och det blev allt vanligare att de 
trycktes. I 1874 års byggnadsstadga krävdes att städerna 
skulle upprätta en stadsplan, det vill säga en fastställd karta 
som visade hur byggnadskvarter, gator och annan allmän 
mark efter hand skulle byggas ut. Många av dessa kom 
snart att revideras och utvidgas. De förändrade stadsplane- 
idealen kring sekelskiftet 1900 ledde till att nya planer, med 
stora utvidgningsområden, utarbetades för de flesta städer
na. Ordet stadsplan används på två olika sätt, dels i den 
juridiska betydelsen fastställd karta för framtida byggna
tion, dels som en allmän beteckning för ett befintligt plan
mönster.

Efter 1907 års stadsplanelag upprättades ett stort antal 
plankartor för både städer och andra tätorter. Planmaterialet 
har sedan fortsatt att öka. Under 1900-talet har också en 
mängd tryckta kartor producerats - ekonomiska kartan, 
kommunala kartor och kartor för särskilda ändamål.

Var finns kartorna?

De äldre stadskartorna är relativt lätta att få tag på och har 
man en gång skaffat dem, som kopior, på CD-romskiva 
eller som tryckt original, kan de utnyttjas på många sätt i 
många olika sammanhang - i planeringen och för forsk
ningen, i undervisningen och för kunskapsuppbyggnaden i 
största allmänhet.

De viktigaste samlingarna av äldre stadskartor finns i 
Lantmäteriverkets forskningsarkiv i Gävle, i Krigsarkivet 
och Riksarkivet som båda ligger i Stockholm, och i de olika 
landsarkiven och Stockholms stadsarkiv. Vidare i Uppsala 
universitetsbibliotek, i Kungliga biblioteket och Brandför
säkringsverkets arkiv som båda finns i Stockholm, i Bover
kets arkiv i Karlskrona, i lantmäterimyndigheternas arkiv i 
respektive län och, inte minst viktigt, i kommunernas egna 
arkiv. Ofta har också länsmuseerna och de lokala museerna 
en samling kartor.

För en och annan stad kan man hitta kartor i utländska 
arkiv, särskilt i Danmark och Ryssland. I Danmark gäller



det huvudsakligen äldre kartor för de tidigare danska 
städerna men det fanns också intresse att skaffa kartor 
som visade försvarsanläggningarna i andra städer. I Ryss
land finns framför allt kartor från 1700-talet.

Många av de kartor som behövs för en översiktlig kart
studie finns avbildade i olika böcker och för en analys av de 
stora dragen i stadsutvecklingen räcker det i de flesta fall att 
utgå från dessa. Fördjupade studier kräver dock att man 
går till arkivsamlingarna och studerar kartorna i original. 
Många kartor har upprättats i flera olika exemplar eller har 
bevarats i form av en kopia, utförd i äldre tid. Ibland finns 
det konceptkartor och snarlika varianter av en och samma 
karta. Till kartorna hör ofta beskrivningar, protokoll eller 
annat skriftligt material som ger viktiga upplysningar.

På Lantmäteriverket har man påbörjat ett arbete att 
digitalisera vissa äldre stadskartor för att kunna ge ut dem 
på CD-romskivor. Än så länge (1997) gäller det bara några 
serier av enhetliga kartor, men inget hindrar att detta utvid
gas till de handritade kartorna från 1600-talet och framåt. 
De hittills digitaliserade kartorna är Nils Gustaf Wermings 
kartatias från 1800-talets första decennier och Gustaf 
Ljunggrens kartor från 1850-talet samt Fredrik Adolf Wib
lingens samling av kartkopior från omkring 1800 i Krigs
arkivet. Det pågår en diskussion om att i framtiden även 
digitalisera kartorna i andra arkiv, så att kommuner, biblio
tek, museer och andra ska kunna beställa det kartmaterial 
som finns för deras städer i de viktigaste kartsamlingarna.

Ragnar Josephsons katalog Svenska stadskartor och stads
planer intill 1800-talets början, från den internationella 
stadsbyggnadsutställningen i Göteborg 1923, är fortfarande 
användbar för att få en uppfattning om vad som finns av 
äldre stadskartor för enskilda städer. I Svenska lantmäteriet 
1628 - 1928, del II, finns i bilaga nr 9 en förteckning över 
äldre stadskartor i Lantmäteriverkets arkiv. De yngsta är 
från 1880-talet. Åke Davidssons Handritade kartor över 
Sverige i Uppsala universitetsbibliotek är en tryckt katalog 
över denna kartsamling. En preliminär inventering av 
stadsplaner fastställda 1875 - 1910 i nuvarande Boverkets 
arkiv är publicerad i Städer i utveckling.
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Tullkarta över Lund cirka 1730 - 1730. 
Kartor av samma typ finns för flertalet 
äldre städer. Huvudintresset var att visa 
stadens infartsvägar, tullar och tullstaket. 
Gatunätet redovisades på ett mycket 
förenklat och ofta felaktigt sätt, vilket 
gjorde att man ibland till och med 
uppfattade dessa kartor som reglerings- 
förslag.
Krigsarkivet SEP Lund 297 nr 3.

Kartornas tillförlitlighet

För att kunna bedöma den enskilda kartans tillförlitlighet 
och källvärde är det viktigt att först ta reda på för vilket 
syfte och i vilket sammanhang den upprättats - om det till 
exempel är en uppmätningskarta, en ”spionkarta”, en reg- 
leringskarta, en karta över framtida förändringar ”när till
fälle uppstår”, en tullkarta för att visa stadens tullgränser 
och infartsvägar eller en ”registerkarta” för brandförsäk
ringar. Tillkomsttiden och förfarandet vid kartans upprät
tande spelar också in.
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Kartor för olika syften
Fastställda kartor eller ”registerkartor” som låg till grund för 
lagtillämpning eller kunde få ekonomiska konsekvenser 
måste självfallet vara relativt pålitliga. Detsamma gäller upp- 
mätningskartor eller, som de ofta kallas, avritningar. Hit 
hör även de relationskartor som upprättades inom Fortifika
tionen - kartor som var avrapporteringar av utfört arbete.

En projektkarta för reglering eller framtida förändring 
kunde visserligen vara beslutad och fastställd, men om den 
verkligen efterlevdes kan man aldrig vara säker på. Det är 
snarare regel att justeringar gjordes efter hand eller att bara 
delar blev genomförda. Regleringskartorna består ofta av 
två skikt, lagda över varandra på en och samma karta 
- dels en uppmätning av den befintliga staden, dels ett för
slag till nytt gatunät.

Kartor som bara skulle belysa en viss fråga kan i andra 
detaljer vara mycket schematiska och innehålla direkta fel
aktigheter. Det gäller exempelvis tullkartorna från 1700- 
talets mitt; det viktiga här var att visa tullgränser och 
infartsvägar medan det inte var lika noga med gatunätet 
inne i staden. Kartor över stadens jordar visar infartsvägar 
och områden runt staden i detaljerat utförande, men man 
kan ibland dessutom få en enklare redovisning av stadens 
gator. Kartor upprättade inom Fortifikationen visar många 
gånger enbart befästningsanläggningarna.

I vissa fall får man vara uppmärksam på att bebyggelse
områden helt kan ha utelämnats på kartorna. Det gäller 
faktorier och annat som lydde under egna privilegier och 
följaktligen var självständiga i förhållande till staden.

Stort källvärde
Det äldre kartmaterial som upprättats inom Lantmäteriet 
bedöms över huvud taget ha ett mycket stort källvärde, 
till och med större än motsvarande skriftliga dokument 
om ägo- och markförhållanden (Ulf Sporrong, ”Bebyggelse
historia genom kartstudier”, sid. zo). För stadsbebyggelsen 
ställdes särskilt höga krav på noggrant mätningsförfarande 
(Alfred Örback, ”Lantmäteriet och dess äldre kartarbeten”, 
sid. 134). I rapporterna från projektet Medeltidsstaden be
handlas de äldsta kartorna och deras tillförlitlighet och även 
i annan litteratur kommenteras enskilda kartor.
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Gustaf Ljunggrens 
”Karta öfver 
staden Upsala med 
dertill hörande 
Egor” från 1858. 
Kartor av samma 
slag upprättades 
för landets alla 
dåvarande städer 
som underlag för 
en undersökning 
om grunderna för 
städernas beskatt
ning. Kartorna är 
tryckta och finns 
därför i många 
exemplar. De har 
också bundits in 
och går då under 
benämningen 
”Atlas öfver 
Sveriges städer 
med deras alla 
egor och jordar, 
jemte areal- 
beskrifningar 
innefattande 89 
kartor, upprättade 
under åren 1853 - 
1861”.
Vitterhetsakademiens
bibliotek.
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Generellt sett är felen störst i det äldsta kartmaterialet. 
Felaktigheterna ligger framför allt i mellanrummen mellan 
kvarteren, i proportionerna och även i kvarterens form. 
Antalet kvarter och deras inbördes läge stämmer däremot 
relativt bra. Ibland tycks det ha funnits tveksamheter om en 
passage genom ett kvarter skulle markeras som gata eller 
helt utelämnas, vilket framgår när man jämför en serie av 
kartor. På några finns passagen med, på andra saknas den.

För fästningsstäderna upprättades redan tidigt planer 
med stor exakthet och från mitten av 1600-talet är flertalet 
kartor relativt tillförlitliga även vad gäller geometri och 
proportioner. Stadskartor som visar tomtindelning medför 
en högre detaljeringsgrad och normalt en mer verklighets
trogen kartbild. Undantag, där just tomterna är mycket 
schematiskt ritade, finns dock. Så är exempelvis fallet med 
den danske kartografen Johannes Mejers kartor från 1650- 
talet. FFur felaktigheter i kartorna kan hanteras visas i 
avsnittet ”Korrigering av fel i kartbilden”.

Faktorer som mättekniken, de föreskrifter som gällde vid 
kartans tillkomst och den enskilde upphovsmannens för
måga och noggrannhet spelar självklart in i bedömningen 
av kartans tillförlitlighet, men att undersöka dessa faktorer 
kan vara komplicerat och är inte nödvändigt vid mer över
siktliga studier. Genom att jämföra med senare eller tidigare 
kartor kan många av kartornas tveksamheter och felaktig
heter upptäckas.

Original eller kopia?
För att kunna bedöma tillförlitligheten bör man också 
försöka komma underfund med om kartan bygger på en 
tidigare karta och därmed kan ha fått med felaktigheter 
från denna, eller om den är nyupprättad från grunden. 
Även i kopior av originalkartorna - samtida eller tillkomna 
senare - kan det förstås ha smugit sig in fel.
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S TADSHIS TORISKA 
KARTSTUDIER

M
ålet med studierna av de historiska 
kartorna är att förstå dagens stad och 
vad i dagens miljö som är spår från gång
na tider - att med utgångspunkt från den 
moderna kartan se tidsdjupet i stadens 
struktur och få de historiska förklaringarna. När man vill 
fånga stadsmönstret i dess helhet bör arbetsgången dock 

vara den motsatta: förändringarna följs från den äldsta till
förlitliga kartan och framåt. Det ger de säkraste bedöm
ningarna och de bästa möjligheterna att få fram stads- 
strukturens ålder, att identifiera de viktiga brytpunkterna i 
utvecklingen, att binda samman de lösryckta fragmenten 
från ett historiskt skede till begripliga helheter och att finna 
förklaringarna till det historiska skeendet.

Med detta som grund kan man hitta de viktiga karaktärs
dragen i miljön och precisera de kulturvärden som hänger 
ihop med stadens mönster. Vill man bara studera någon del 
av stadsmönstret, kan det däremot vara enklare att utgå 
från dagens karta och sedan jämföra med kartor bakåt i 
tiden.

Arbetet med kartorna går ut på att överföra information 
från karta till karta för att på så sätt se vilka överensstäm
melser och skillnader som finns. Man får utgå från att 
kartor upprättades när större förändringar var aktuella, 
även om kartorna inte alltid har bevarats. Vad som blev

Anläggnings kartan för den nygrundade 
staden Nora visar den rätvinkliga rut- 
nätsplan som till största delen genom
fördes och ännu är bevarad. 
Lantmäteriverkets arkiv S53-l:l.



förverkligat framgår av senare kartor. I andra fall kan kar
torna visa att utvecklingen tvärt om gått långsamt med bara 
små, gradvisa förändringar utspridda över lång tid.

Översiktlig planhistorisk analys

Det finns många olika sätt att ta fram kunskap ur kartorna. 
För en översiktlig historieskrivning och som underlag för 
fysisk planering kan det räcka med att identifiera de epoker 
och kulturhistoriska förhållanden som dagens stadsstruktur 
återspeglar.

Den mest användbara metoden är att utgå från den äldsta 
kartan som visar gatunätet på ett detaljerat och någorlunda 
tillförlitligt sätt och stegvis följa förändringarna från karta 
till karta framåt i tiden (avsnittet ”Förändring från karta till 
karta”). På så vis kan man bilda sig en uppfattning om ut
vecklingen och de bevarade lämningarna från skilda tider. 
En sådan studie bör kunna genomföras för alla städer och 
för många andra tätorter.

Man kan också undersöka hur tidigare förhållanden i 
området närmast utanför den äldsta stadskärnan påverkat 
stadsutvecklingen och möjligen lever kvar som ”sekundära” 
spår i dagens stadsbygd (avsnittet ”Spår i utvidgningsområ- 
den”). I den gamla stadskärnans periferi kan utvecklingen 
ha styrts av olika byggnader och anläggningar och i områ
det utanför den äldsta stadskärnan kan man nästan alltid 
hitta spår av landskapets tidigare organisation och markan
vändning. Åtminstone det senare bör gå att undersöka i alla 
städer och även i andra tätorter.

Fördjupade planhistoriska studier

För vissa städer kan även andra former av analys vara 
möjliga, beroende på stadens historiska förutsättningar, det 
bevarade kartmaterialet och vilka frågor man vill ha svar 
på. Någon gång kan man gå ett steg bakåt i tiden från
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den äldsta mer detaljerade och tillförlitliga kartan och tolka 
ännu äldre, svårtydda kartor som enbart visar hussymboler 
för stadsområdet (avsnittet ”Tolkning av 'huskartor'”).

Om man vill studera genomförandet av ett förslag till 
reglering eller annan större stadsplaneförändring, blir till
vägagångssättet ett annat (avsnittet ”Förslag till planför
ändring”). Då gäller det att först ta reda på vad man hade 
att utgå ifrån när man planerade förändringen, och sedan 
vad som blev förverkligat, och om detta i sin tur ledde till 
ytterligare förändringar längre fram.

För en del städer finns kartmaterial som gör det möjligt att 
jämföra olika alternativa lösningar till en stadsplaneför
ändring och därmed följa de överväganden som gjordes 
(avsnittet ”Alternativa regleringsförslag”). De alternativa 
förslagen kan vara samtida eller i stort sett samtida. Men 
det finns även exempel på att en viss tanke levt vidare under 
lång tid och att man gång efter annan återkommit med 
likartade lösningar på ett problem. I vissa fall kan man 
följa hur ett regleringsprojekt växt fram från skiss till fär
digt förslag.

Kartunderlag och arbetsmaterial

Med de nämnda metoderna är det möjligt att relativt snabbt 
och enkelt få fram den väsentliga informationen om stads
utvecklingen. För en översiktlig analys räcker det mycket väl 
att använda fotostatkopior av de historiska kartorna som 
arbetsmaterial och markera iakttagelser med olika färger 
direkt på kopiorna.

Det är värdefullt att ha tillgång till så många kartor som 
möjligt, men det innebär inte att man nödvändigtvis måste 
detaljstudera alla. Om alltför många tas med i kartstudien 
kan resultatet bli oöverskådligt - de stora dragen i utveck
lingen riskerar att drunkna i de många och små föränd
ringarna.

Kartor som bör ingå är de som hör ihop med större 
förändringar eller förslag till sådana - framför allt nyanlägg
ningar, regleringar av en gammal stad och mer omfattande 
utvidgningar samt kartor som upprättats i samband med 
bränder. Kartor som bedöms som särskilt detaljerade och



tillförlitliga tas alltid med. Sedan bör man försöka komplet
tera med kartor så att utvecklingen kan följas med någorlun
da jämna tidsintervall och se till att alla de viktiga epokerna 
i den svenska stadsbyggnadshistorien täcks in. Karturvalet är 
självfallet beroende av vilka frågor man vill ha svar på.

För att bilden ska bli så korrekt som möjligt bör kart
studierna kompletteras med en översiktlig litteraturgenom
gång och om möjligt också stämmas av mot resultaten från 
tidigare byggnadsinventeringar och arkeologiska undersök
ningar. Fältbesiktningar på ort och ställe bör alltid göras.

Korrigering av fel i kartbilden

Ett generellt problem vid arbetet med de äldre kartorna är 
att de innehåller en rad osystematiska fel vad gäller vinklar 
och proportioner; de relateras heller inte till något koordi
natsystem. De äldre kartorna kan därför behöva bearbetas 
och felen justeras så att kartbilden går att överföra till 
dagens karta. Detta kallas rektifiering.

Exakt hur kartorna stämmer överens med varandra och 
med dagens kartbild kan bara konstateras genom arkeolo
giska undersökningar eller med hjälp av kvarvarande 
bebyggelse. Marknivån har genom tiderna höjts och smärre 
rätningar, gatubreddningar och andra justeringar kan ha 
skett utan att det går att utläsa av kartmaterialet. I detta 
sammanhang spelar dock mindre förändringar av det här 
slaget ingen roll.

Rektifiering
Rektifieringen bygger på att man identifierar fasta punkter 
och former som överensstämmer över tiden, och utifrån 
dessa gör en visuell tolkning av figurer och former på 
kartorna. Som utgångspunkt tas kyrkobyggnader, stenhus, 
hus med stenkällare eller någon annan fast konstruktion av 
hög ålder, bergknallar eller andra landskapselement. Dessa 
placeras rätt i förhållande till dagens karta. Med logiska 
resonemang kring landskapets förändringar - exempelvis 
förskjutningar av strandlinjer - och vilka förändringar av



STADSHISTORISKA KARTSTUDIER 75

planer och bebyggelse som är rimliga med tanke på kostnad 
och arbetsinsats töjer man sedan ut eller krymper de mellan
liggande partierna på den äldre kartan.

Arbetet kan utföras både i dator och manuellt men sker 
i princip på samma sätt i båda fallen. Skillnaden är att 
bara delar av informationen överförs mellan kartorna vid 
den manuella hanteringen och att man då är friare att välja 
vilken detaljeringsnivå man vill ha.

En metod för datorstödd rektifiering och analys av äldre 
historiska kartor har utvecklats inom det så kallade 
Landskapsprojektet vid Riksantikvarieämbetet. Kartorna 
scannas in, läggs över varandra och korrigeringarna sker på 
bildskärmen. Ett utvecklingsarbete för stadskartor pågår 
vid Chalmers tekniska högskola, i samarbete med Riks
antikvarieämbetet. I den datorstödda rektifieringen tas 
kartbilden med i sin helhet och den scannade original
kartan, i sitt orektifierade skick, finns hela tiden kvar för 
kontroll. En stor fördel är naturligtvis att kartbearbetning
en lagras för framtida användning i andra sammanhang. 
Och den kan förbättras och justeras efter hand.

En enkel, manuell rektifiering kan göras direkt på foto
statkopior av kartorna som ett led i en kartstudie. Det går 
snabbt och kan med fördel användas vid översiktliga studi
er av planutvecklingen. Man utgår från kyrkan om den står 
kvar från tiden för den äldsta kartan och jämför sedan helt 
enkelt gata för gata, kvarter för kvarter, för att se vad som 
rimligen kan vara detsamma. Delarna faller successivt på 
plats och kan ritas in bit för bit på den yngre kartan. 
Tveksamheter, vad dessa består i, och andra iakttagelser 
antecknas i kanten så att man i framtiden kan kontrollera 
bedömningarna. Som hjälp vid tolkningen är det bra att 
jämföra med kartor bakåt och framåt i tiden. Erfarenheten 
visar att gatunätets utformning, kvarterens storlek och 
form, enskilda byggnader eller anläggningar m.m. i de fles
ta fall ger tillräcklig information för att man ska kunna 
identifiera vad som är vad och upptäcka förändringar, även 
om proportioner och vinklar kan skilja sig avsevärt mellan 
kartorna inbördes och i jämförelse med dagens kartbild.

Ibland har man hoppat över rektifieringsmomentet och 
nöjt sig med att samkopiera två kartor efter att ha förstorat 
eller förminskat dem till så nära samma skala man kan 
komma. Detta blir dock sällan till någon hjälp; tvärt om 
gör förskjutningar och skillnader i vinklar och proportioner
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En enkel rektifiering.
Den danske kartografen 
Johannes Mejer upprättade 
pä 1650-talets slut kartor 
över städerna i Blekinge 
och Skåne. De är de äldsta 
kartorna för de flesta av 
dessa städer och är därför 
av särskilt stort intresse.
Pä grund av sin schema
tiska utformning, där 
kvarteren givits en mer 
rätvinklig och regelbunden 
form än vad senare kartor 
utvisar och tomterna fått 
ett mycket likformigt ut
seende, förefaller Mejers 
kartor vid första påseendet 
stämma dåligt med verk
ligheten. Ibland har de till 
och med uppfattats som 
regleringsprojekt. När man 
studerar dem närmare, visar 
de sig dock vara betydligt 
mer pålitliga än man först 
antog. Kvarteren och deras 
inbördes läge stämmer bra, 
åtminstone i de centrala 
stadspartierna, medan det 
är stora fel vad gäller pro
portioner och geometri. 
Tomtindelningen stämmer 
inte alls. I rapporterna från 
projektet Medeltidsstaden 
kommer man fram till att 
Mejers kartor bygger på 
uppmätningar gjorda på 
platsen.

1650-talet
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Modern karta

CeresPol/u*

Orren

Pantern

AndanUgglan
*/ Uttern

Norsen.

Mården

,Lammet, Järven

Zebran
Korpen

Titta närmare på de två Sölves- 
borgskartorna, på vänster sida 
Johannes Mejers karta och 
överst på denna sida en karta 
från iyzy, vilken stämmer bra 
med senare kartor och även 
med dagens kartbild. Ta som 
fasta punkter kyrkan (som står 
kvar sedan medeltiden) och 
torget. Det enda kvarteret 
mellan dessa har sannolikt 
rätats i nordöstra kanten men 
är i grunden detsamma på 
båda kartorna. Nordöst om 
torget känner man igen ett 
kvarter som smalnar av i en 
spets, varifrån landsvägen fort
sätter norrut. Och till vänster 
om detta ligger två något ore
gelbundna kvarter. På torgets 
sydöstra sida är det stora, rek
tangulära kvarteret lätt att 
identifiera. Sydväst om torget 
ligger tre relativt regelbundna, 
fyrkantiga kvarter på rad. 
Fortsätter man att jämföra 
kvarter för kvarter, hamnar den 
ena pusselbiten efter den andra 
på plats och man ser att de 
allra flesta kvarteren i området 
söder och öster om kyrkan och 
runt torget återfinns på båda 
kartorna.

Jämför man sedan 1725 års 
karta med efterföljande kartor 
fram till idag, kan man konsta
tera att det finns en fortsatt 
kontinuitet i kvarters formerna. 
Kartan nertill på denna sida 
visar att stora delar av Mejers 
gatunät kan läggas in på 
en modern karta.
Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn 
(1650-talet), Lantmäteriverkets arkiv 
135-1:1 (1725) och Medeltidsstaden 54, 
Sölvesborg (den moderna grundkartan).
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att det många gånger blir svårare att upptäcka överensstäm
melserna. Det kan däremot vara en viss hjälp att kopiera 
den ena kartan på plast och lägga den ovanpå den andra för 
att fritt kunna vrida och förskjuta dem i förhållande till 
varandra.

Ett mer grundligt sätt att arbeta är 
den teknik med ”historiska kartöver
lägg” som utvecklats vid Kulturgeo
grafska institutionen vid Stockholms 
universitet för att studera markan
vändning och markstruktur i agrara 
områden. Syftet var ursprungligen 
att jämföra ett bestämt tidsskikt - 
det som återspeglas i 1600- och 
1700-talens storskaliga lantmäteri
kartor - med dagens förhållanden, 
men har senare vidgats.

Ett bestämt urval av information 
ritas för hand över från originalkar
tan till en kartkalk. Denna kopieras 
sedan till en plastflm och förminskas 
samtidigt till den ekonomiska kar
tans skala. Sedan sker rektiferingen 
genom att plasten läggs över den 
ekonomiska kartan och förskjuts 
fram och tillbaka, varvid överens
stämmelser identifieras och de ”säkra ” 
formerna ritas över på rätt ställe på 
en annan plastfilm. Därefter ”sträcks ” 
och ”krymps” övriga delar till en 
sammanhängande kartbild och sist 
görs en renritning på en genomskin
lig plast - det färdiga ”historiska 
kartöverlägget”.

Bilden visar ett kartöverlägg för 
nordvästra delen av Björkö i Mälaren. 
Till vänster ligger stadsområdet för 
Birka -”Sveriges första stad”. Det 
har utarbetats inom ramen för 
Landskapsprojektet vid Riksantik
varieämbetet och bygger på en lant
mäterikarta från 1742-62.

'jordvall 30m 
war!t ett 'S:.
Qftm rvtalh

d finna rviark a.ronaita* orÅknelipa
qm/atällcn och
Oifcfce backo.r".*ßusta-ds . 

vrettn ^

s kvid fco. 11- o eln 
grawikoj aawtfc 
evne-buakar

Kurkt/rcten

Ösbra. qärdth

ßJOR KO

nm/li
d tappo«

Vaster-
Mtt

ovfcr htla
> backth

Kugghakvin
XX.

haqen, "m<sfc t
Ofctebackoryrv

5a I vi'fc e ki
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Förändring från karta till karta

Det främsta sättet att utvinna kunskap ur de äldre stads
kartorna och skaffa sig en bild av de strukturella kultur
värdena i dagens stadsmiljö är att på ett systematiskt sätt 
följa utvecklingen från karta till karta. Syftet är att fånga 
den faktiska situationen vid skilda tillfällen i stadens histo
ria. Genomgången bör därför i första hand baseras på upp- 
mätningskartor. En kartstudie av detta slag är ett bra kun
skapsunderlag i den kommunala planeringen, eftersom den 
visar stadsstrukturens gradvisa förändring och utvecklings- 
steg - vad som kommit till och funnits kvar från tid till tid 
och vad som idag finns kvar från olika skeden. Men den är 
också en utmärkt grund för en mer djuplodande historisk 
analys. En studie av förändringarna från karta till karta 
kan genomföras för alla städer och även för många mindre 
tätorter.

Man utgår från en äldre karta och jämför den med en 
yngre. På den senare markeras skillnaderna mellan de två 
kartorna med olika färger och linjemarkeringar/ytmarke- 
ringar. Tillvägagångssättet är särskilt bra där planmönstret 
är svåröverskådligt och där förändringarna är många och 
små och sker efter hand. Det är även bra att använda när 
kartmaterialet är komplicerat med stora skillnader i rit- 
ningsmaner och i kartbildens vinklar och proportioner.

Arbetssättet ger möjlighet till mycket detaljerade jämfö
relser av hur gatusträckningar, tomtgränser, torg och platser 
m.m. har förändrats. Man kan välja korta eller långa steg, 
om man bara vill studera förändringarna vid en viss tid
punkt eller om man vill följa dem stegvis genom hela histo
rien och fram till idag. Stegens storlek kan variera.

• Kortare steg mellan två på varandra följande kartor.
• Längre steg mellan viktiga brytpunkter i utvecklingen.
• Gradvis allt längre steg från en särskilt pålitlig karta 

till flera senare kartor.
• Ett enda steg fram till idag, exempelvis från den äldsta 

kartan. (För att kunna ta ett så långt steg på ett tillför
litligt sätt behöver man normalt först gå igenom de mel
lanliggande utvecklingsstegen i en serie av kartor.)
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Exempel på jämförelse i ett kortare 
steg mellan två på varandra följande 
Helsingborgskartor, den första 
sannolikt upprättad 1644 - 4j och 
den andra från 1679. Bilderna 
visar utsnitt av kartorna. Norr 
ligger till vänster.

Under 1600-talet drabbades 
Helsingborg hårt av de återkom
mande krigen mellan Sverige och 
Danmark. År 1658 blev staden 
svensk men hölls därefter vid flera 
tillfällen av danskarna. Befäst
ningar uppfördes, byggdes om och 
revs vid upprepade tillfällen för att 
vid århundradets slut helt tas bort. 
Den första av de två kartorna upp
rättades sannolikt 1644 - 4j av 
Olof Hansson Örnehufvud, efter 
att svenskarna intagit staden. Den 
visar det befintliga gatunätet och 
ett projekt till bastionsbefästning 
runt staden. Delar av de yttre kvar
teren som därmed skulle komma 
att rivas är markerade med tunna 
linjer under befästningarna.

Den andra kartan upprättades av 
Erik Dahlbergh och visar Helsing
borg efter att svenskarna intagit 
staden i oktober 1679. Strax innan 
hade danskarna själva bränt staden 
och börjat riva befästningarna; det 
lilla som fanns kvar är markerat 
med rött eller mörkare färg. Befäst
ningarna hade uppförts i perioden 
mellan de två kartorna och är inte 
identiska med förslaget på den äldre 
kartan utan sträcker sig längre ut 
på sidorna.

Av kartjämförelserna framgår att 
gatunätet bara genomgått små för
ändringar - några korta gatusträck- 
ningar har försvunnit och några 
nya har kommit till i stadsområdets 
ytterkanter. Den största skillnaden 
är det nya så kallade Axeltorget, 
nordöst om kyrkan.

1644-45

1679
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1679

Bevarat från 1644 - 45 års karta. 
Försvunnet från 1644 - 45 års karta. 
Nytillkommet sedan 1644 - 45 års karta.

På 1679 års karta kan man dessutom 
se den befästa kommunikationslinje 
som danskarna just hade anlagt mellan 
citadellet och hamnen; på 1690-talet 
utlades området för denna till torg. 
Krigsarkivet SEP Helsingborg 7a (1644 - 45) 
respektive Sveriges krig 8:139 (1679).



Gator, torg och platsbildningar markeras alltid, 
och om möjligt även tomtgränser
• Bevarat från den äldre kartan. Markeras med färg i, hel

dragna linjer/fyllda ytor.
• Försvunnet sedan den äldre kartan. Markeras med färg i, 

prickade linjer och ytor.
• Tillkommet sedan den äldre kartan. Markeras med färg z, 

heldragna linj er/fyllda ytor.

Linjemarkeringarna bör vara jämntjocka linjer mitt i gatan 
för att visa att det är gatusträckningen, inte gatans exakta 
bredd och begränsningslinjer, som markeras. Vill man å 
andra sidan hävda att även gatubredden är bevarad bör 
gatan färgläggas ända ut till kanterna.

Om man vid tryckning av kartan inte har möjlighet 
att använda flera färger, kan de skilda tidsskikten i stället 
markeras med olika symboler på separata svart/vita kartor.

Vid en fördjupad analys kan också annat markeras
• Gata som försvunnit som gatumark från den äldre kar

tan men som är tydligt bevarad i någon annan form, 
exempelvis som passage över en gård efter en kvarters- 
sammanslagning. Kan markeras med färg i, streckad 
linje.

• Tomtgräns som officiellt försvunnit genom en tomt
sammanslagning men som finns kvar som fysiskt uttryck 
genom exempelvis ett staket, en nivåskillnad eller hus 
utmed den tidigare gränslinjen. Kan markeras med färg i, 
streckad linje.

• Kulverterat vattendrag. Kan markeras med färg i, 
streckad linje.

• Gränsen för det äldre stadsområdet. Kan markeras med 
färg i, + + + + + + +.

• Rätning eller breddning av en gata. Kan markeras med 
kombinationer av färg i och färg z.

• Nya tomter eller bebyggelseområden (ytor). Kan markeras 
med färg z, snedstreckade ytor.

• Utfyllnadsmark som kommit till mellan karterings- 
tillfällena. Kan markeras med färg z, rastrerad yta.

De historiska kartorna innehåller ofta mycket mer informa
tion än ”basuppgifterna” gator, torg och tomtgränser. Till-
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sammans med studier på platsen och andra kända fakta går 
det att få fram fler uppgifter som kan markeras på kartan. 
Alltför mycket upplysningar och många olika markeringar 
kan dock göra kartan svårläst.

För tydlighetens skull är det viktigt att hålla sig till en 
enda färg för ett och samma tidsskikt. Med kombinationer 
av två färger kan man visa att det som markeras represen
terar två olika tider.

Spår i utvidgningsområden

Sträckningen av dagens gator och tomtgränser i stadens 
successivt framvuxna utvidgningsområden runt den äldsta 
stadskärnan har ofta styrts av äldre, idag försvunna för
hållanden. Dagens planmönster kan då vara ”sekundära” 
spår, dels efter byggnader och anläggningar i stadsområdets 
tidigare gränszon, dels av det omgivande landskapets orga
nisation.

I den gamla gränszonen kan exempelvis gator stråla 
samman mot en punkt där en stadsport eller stadstull tidi
gare legat eller ha en sträckning som löper parallellt med 
en tidigare stadsmur eller befästningslinje. Någon nu för
svunnen byggnad eller anläggning kan ha varit avgörande 
för var en gata drogs fram. Sådana spår finns exempelvis i 
Halmstad (se nästa siduppslag).

Stadsjordarnas och den omgivande landsbygdens organi
sation och markanvändning, innan staden bredde ut sig, 
har ofta lämnat än tydligare spår. Och betydligt fler - de 
återfinns i de allra flesta äldre städer, i området utanför den 
gamla stadskärnan. Bruket att förse nya städer med om
givande, gemensamt ägda stadsj ordar upphörde vid mitten 
av 1800-talet; stadsrättigheterna innebar inte en nygrund- 
ning på samma sätt som tidigare, utan var mer en bekräf
telse på att ett befintligt samhälle vuxit till i storlek och 
betydelse. Men även i dessa städer har bebyggelsen efter 
hand brett ut sig över den omgivande landsbygden och 
samma typ av spår berättar här om platsens utseende före 
stadens tillkomst.

I de äldre städerna hade stadsjordarna donerats till staden 
vid grundningen för att borgarna här skulle kunna bedriva
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I Halmstad har den tidigare befästnings- 
gördeln med sina stadsportar avsatt 
tydliga ”sekundära” spår i stadsmönst- 
ret, vilket framgår vid en jämförelse 
mellan en modern karta och Gustaf 
Ljunggrens karta från 1855. De gamla 
befästningarnas rundade form känns 
igen i Vallgatan och norra delen av 
Hantverkargatan innanför den tidigare 
vallen. Och på utsidan löper en bred 
boulevard, Karl XI:s väg - Fredriksvalls- 
gatan. Dessutom finns rester av befäst
ningarna kvar - Norreport och delar av 
vallen och bastionen i norr samt delar 
av vallen i väster och söder.

De gamla infartsvägarnas sträckning
ar fram mot de tidigare stadsportarna 
har också bevarats och förklarar sned
heter i dagens gatumönster i zonen 
utanför den gamla stadskärnan - den 
snett infallande Norra Vägen vid den 
bevarade norra stadsporten, den likaså 
sneda Brogatan i väster och Södra 
Vägen i söder. Den korta, vinklade 
Källegatan är en rest av en mindre 
passage in i staden.
Medeltidsstaden 20, Halmstad, och Vitterhets
akademiens bibliotek.

J fy jhfy-.

jordbruk som ett komplement till stadsnäringarna handel 
och hantverk, vilka sällan gav tillräcklig försörjning. Därav 
kommer beteckningen ”den agrara köpstaden”. Efter hand 
kom delar av jordarna att privatiseras med en del bebyggelse 
som följd. Från 1800-talets slut exploaterades de i större 
skala och kom till stor del att utnyttjas för stadens gemen
samma nytta, för parker, institutioner och andra offentliga 
byggnader. Spår av gränslinjer eller äldre vägar finns som 
regel kvar i form av gatusträckningar eller tomtgränser. 
I enstaka fall finns även rester av den oplanerade utkants- 
bebyggelse som inte så sällan uppstod vid städernas infarter.
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På större avstånd från stadskärnorna kan man återfinna 
byar, en landskyrka eller andra bebyggelselägen.

Med hjälp av de äldre kartorna kan man alltså belägga 
detta och därmed identifiera ”sekundära” spår av tidigare 
epoker och på så vis få fram förklaringar och olika faktorer 
som styrt stadsbyggnadsutvecklingen. Detta har stort kul
turhistoriskt värde, eftersom det berättar för oss idag om 
vilka förutsättningar som gällde och hur man anpassade sig 
till dessa, när man utvidgade staden. Det ger förklaringar 
till varför dagens miljö ser ut som den gör. Men det ger 
också uppslag till hur man kan behålla en historisk dimen



sion när man planerar och bygger ut nya områden och hur 
man på så vis kan bidra till att skapa omväxlande och 
upplevelserika miljöer.

För att identifiera tidigare förhållanden som påverkat 
dagens stadsmönster jämför man olika äldre kartor med 
dagens karta. Man börjar lämpligen med den yngsta och 
går sedan några kartor bakåt i tiden. Det vi vill veta är vad 
som fanns på platsen när dagens bebyggelsemönster kom 
till och alltså kunde påverka utformningen av detta. 
Kartorna över stadens jordar - i synnerhet Gustaf 
Ljunggrens kartor (kapitlet ”Äldre stadskartor”) - och 
olika fortifikationskartor är särskilt användbara.

Spår efter byggnader och anläggningar i det gamla 
stadsområdets gränszon kan markeras
• Tidigare stadsportar, befästningslinjer och områden med 

byggnadsförbud utanför befästningarna, stadstullar och 
tullstaket, broar, större byggnadsanläggningar m.m. som 
kan ha påverkat den fortsatta utvecklingen och styrt 
uppkomsten av olika gatusträckningar, och om dessa i 
sin tur helt eller delvis överlevt i dagens stadsplanemöns- 
ter. Synliga rester markeras med heldragna linjer, annars 
markeras deras läge och utsträckning med prickad linje 
eller yta. Olika typer av lämningar kan skiljas åt genom 
olika färger eller symboler.

• Gatusträckningar, tomtgränser m.m., vilkas sträckning 
styrts av de äldre anläggningarna, exempelvis gator som 
löper parallellt med en tidigare stadsmur eller befäst- 
ningslinje. Kan markeras med heldragna linjer i ytterli
gare en färg.

Spår efter det omgivande landskapets organisation och 
markanvändning kan också markeras
• Gamla vägsträckningar (infartsvägar, småvägar ut till 

fälten eller någon anläggning utanför staden).
• Gamla gränser (gränser mellan olika ägor och fält, stads- 

jordens yttre gräns).
• Oreglerad utkantsbebyggelse vid stadens infarter (tomter, 

byggnader, gator).
• Byar och bebyggelselägen på större avstånd, men som 

idag ligger inom stadsområdet.

Markeringarna kan göras med olika färger. Man för in dem 
antingen på samma karta eller på en separat karta.
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Även i detta fall bör man jämföra med några äldre kartor 
och rita in överensstämmelserna på den moderna kartan. 
En karta som redovisar bevarade spår av tidigare vägar och 
gränser runt den gamla stadskärnan i Helsingborg och som 
bygger på jämförelser med en serie av äldre kartor finns i 
avsnittet ”Stadens tidigare omgivningar”.

Tolkning av ”huskartor”

Det finns en grupp tidiga kartor över stadens jordar som 
bara visar hussymboler för stadsområdet men inga mar
keringar för gatunät och tomter. Dessa har därför ofta 
hoppats över i skildringar av stadens utveckling. Men även 
de kan innehålla viktig information om stadens bebyggelse 
och bebyggelsemönster. Om ”huskartan” är den äldsta be
varade kartan för staden, kan man få uppgifter om stadens 
utseende vid en tidigare tidpunkt än vad den äldsta plan
kartan visar och därmed ett tidigare avstamp för historie
skrivningen.

Kartorna saknar gatumarkeringar, men med utgångs
punkt från gruppering av hussymboler, placering av kyrka 
och kyrkogård, tomma ytor för torg, gränslinjer, avgrän
sade fält utanför stadsområdet, infartsvägar, tullportar, 
broar m.m. kan man ibland med hjälp av senare kartor 
påvisa att åtminstone vissa av gatusträckningarna sannolikt 
funnits redan vid det första karteringstillfället. Bebyggel
sens utbredning framgår också i grova drag. Det finns 
exempel som visar att hus på raka led i en del av staden och 
fritt grupperade hus i en annan del överensstämmer med 
raka gator respektive oregelbundet gatunät på senare kartor 
(och med dagens planmönster).
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1646 - 47

Kiettil Klaessons karta över Borås stads marker 
1646 - 47 ger en detaljerad redovisning av stadens 
omgivningar men visar bara hussymboler för själva 
stadsområdet. Vid närmare påseende ser man dock 
ett mönster i deras gruppering och efter jämförelser 
med senare kartor, exempelvis Erik Datans karta frän 
172 8, överst på nästa sida, och Gustaf Ljunggrens 
karta från i8j6 därunder, kan man dra vissa slut
satser. Alla tre kartorna visas i utsnitt.

Kyrkan ligger kvar på samma plats och utgör en 
”fast punkt”; den uppfördes 1661, men innehåller 
delar från sin medeltida föregångare. Strax söder om 
kyrkan har ett större hus markerats; senare kartor 
säger oss att det bör vara rådhuset. Öster om detta 
ligger en tom yta som stämmer väl med torgets läge 
på yngre kartor. Bron över Viskan och flera samman
löpande vägar från väster återfinns på de senare

kartorna, liksom en infartsväg från öster. Detta har 
markerats med heldragna röda linjer och röda ytor. 
Om man sedan ritar in en rak linje mellan de båda 
infarterna kommer den att löpa utmed torgets södra 
sida (gul linje). Den skulle därmed överensstämma med 
stadens öst-västliga huvudgata på de yngre kartorna.

De norra och södra tullstugorna, liksom infarts
vägarna, finns med på senare kartor (heldragna röda 
linjer), även om avsnitten närmast utanför tullarna då 
har ändrats något. Eftersom den exakta sträckningen 
inte kan verifieras med hjälp av de senare kartorna 
har dessa avsnitt markerats med prickade röda linjer.

Mellan tullarna kan den nord-sydliga huvudgatan 
rekonstrueras, södra delen i någorlunda rät vinkel 
mot den andra huvudgatan och löpande utmed torgets 
östra sida fram till kyrkotomtens sydöstra hörn (gul 
linje). Norr om kyrkan ser gatan ut att vika av snett
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mot nordväst, fram till norra 
tullporten. Troligen blev denna 
sträcka uträtad och tullen med 
anslutande infartsväg flyttad 
något mot öster efter en stads- 
brand 1681 till det läge som 
markerats på iyi8 års karta. 
Den krokiga gatan närmast ån 
är sannolikt en rest av den tidi
gare sträckningen.

När man ritat in de två 
rekonstruerade huvudgatorna 
visar det sig att hussymbolerna 
står på tämligen raka led 
utmed dessa, och utifrån det 
kan ytterligare några parallella 
gator rekonstrueras (gula lin
jer). Norr om kyrkan och i 
utkanterna av bebyggelseområ
det är däremot hussymbolerna 
mer oregelbundet placerade.

På grundval av kartjäm
förelserna kan man alltså våga 
dra slutsatsen att det redan 
vid mitten av 1600-talet fanns 
ett stadsparti söder om kyrkan 
med en rutnätsstruktur (som 
inte behöver ha varit rätvink
ligt regelbunden men som bör 
ha varit kärna och utgångs
punkt för senare regleringar 
och utvidgningar), och att 
bebyggelsen i stadens periferi 
var mer oordnad. Stads- 
området var relativt litet och 
glesare bebyggt i utkanterna 
och bar legat en bit ifrån 
Viskan. Den fortsatta stads
utvecklingen behandlas i en 
serie kartor i avsnittet 
”Genomförande av regle
ringar”, sid. 116 - ny. 
Lantmäteriverkets arkiv 04:50-4 
(1646 - 47) respektive 017-1:2 (1728) 
och Vitterhetsakademiens bibliotek.



På kartan kan markeras
• Byggnader, broar, infartsvägar och andra företeelser som 

man känner igen på senare kartor eller som kan identi
fieras på annat sätt. Markeras med färg i, heldragna lin
jer/fyllda ytor.

• Sådant som finns med på ”huskartan” men saknas på de 
senare kartorna. Markeras med färg i, prickade linjer 
och ytor.

• Rekonstruerade gatusträckningar. Markeras med färg z, 
heldragna linjer/fyllda ytor.

Förslag till planförändring

Om man vill studera genomförandeprocessen för ett be
stämt planförslag startar man från detta och ser först bakåt 
och sedan framåt i tiden. En första fråga är vad man hade 
att utgå ifrån när förändringsförslaget upprättades och en 
andra hur man lyckades förverkliga planens intentioner.

Den regelbundna rutnätsstruktur som idag finns i många 
av våra stadskärnor har ofta en komplicerad tillkomst
historia. Det är inte helt ovanligt att rutnätet är resultatet 
av ett flertal successiva regleringar och andra planföränd
ringar under flera århundraden. Vi kan utgå från att man 
alltid eftersträvade att åstadkomma ett så regelbundet plan
mönster som möjligt och försökte bygga vidare på de delar 
av det befintliga gatunätet som gick att inordna i en regel
bunden struktur. Man frågar sig därför vilka förutsättning
ar som gällde, när det aktuella planförslaget utarbetades. 
Hade staden från början anlagts med en regelbunden gatu- 
struktur eller fanns det tidigare regleringar att bygga vidare 
på? Vilka delar av de tidigare regleringsprojekten hade i så 
fall inte blivit genomförda? För dessa kan ju återkomma vid 
senare tillfällen.

Sedan vill man ha reda på vad resultatet av det aktuella reg- 
leringsförslaget blev. I vilken mån kom de föreslagna föränd
ringarna att genomföras? Justerades planen efter hand eller 
förkastades den kanske i vissa delar? Och ledde detta möjli
gen i sin tur till helt nya lösningar? Kom icke utförda delar 
eventuellt att inkluderas i senare planer och förverkligas då?
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På grundval av en kartstudie som denna kan man bilda 
sig en uppfattning om vilka problem som uppstod när en ny 
plan skulle omsättas i praktiken, vilka praktiska övervä
ganden som måste göras när gator och tomter stakades ut 
och hur de många gånger orealistiska regleringsprojekten 
fick anpassas till vad som var möjligt att genomföra. Detta 
kan betyda mycket för förståelsen av stadens utveckling 
och som förklaring till den stadsstruktur vi har idag.

Även i en studie av genomförandeprocessen för ett plan
förslag följer man utvecklingen stegvis från karta till karta, 
men det är delvis andra uppgifter som markeras. Marke
ringarna bör dessutom göras på den regleringskarta man 
studerar. På det sättet får man samtidigt en jämförelse med 
det befintliga planmönstret vid tiden för regleringen, efter
som regleringskartorna oftast redovisar både det gamla 
gatunätet och förslaget till det nya. Följande markeringar 
kan göras, om de är relevanta för staden i fråga.

Utgångspunkter för ett regelbundet planmönster
• De äldsta utbyggda regelbundna delarna av gatunätet 

(stadens anläggningsplan, den äldsta kartan, en första 
reglering). Kan markeras med färg i, heldragna linjer.

• Delar som inte blev utbyggda. Kan markeras med färg i, 
prickade linjer.

• Förverkligade delar av eventuella, därpå följande plan
förändringar. Kan markeras med färg z, 3, o.s.v., hel
dragna linjer.

• Icke förverkligade delar. Kan markeras med färg z, 3, 
o.s.v., prickade linjer.

Förverkligande av regieringsplanen
• Genomförda delar av planen som det framgår av en föl

jande karta. Kan markeras med heldragna linjer i ytter
ligare en färg.

• Gatusträckningar som inte ingick i den aktuella reglerings- 
planen men som ändå byggdes ut inom samma tidsrymd. 
Kan markeras med heldragna linjer i ännu en färg.

• Eventuella delar i regieringsplanen som återkom i senare 
regleringsförslag och som då genomfördes. Kan marke
ras med heldragna linjer i ytterligare en eller flera färger.

Icke genomförda delar av den undersökta regleringsplanen 
markeras inte, eftersom de ändå framgår av grundkartan.
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1714

Reglering av Västerås 1714 - förutsättningar och för
verkligande. Västerås drabbades 1714 av en allvarlig 
stadsbrand - omfattningen framgår av det skuggade 
området på kartan till vänster - och samma år upp
rättades en regieringsplan av lantmätaren Anders 
Andersin. Vad hade den att bygga vidare på för att 
uppnå en regelbunden rutnätsstruktur? Och vilka 
delar av planen blev förverkligade? Det som inte 
genomfördes - återkom det i någon senare föränd- 
ringsplan? När i så fall, och blev då något av det 
genomfört?

I det äldre kartmaterialet finns en regleringsplan 
från 1640-talet, kartan till höger. Av en karta från 
1688, på nästa sida, kan vi utläsa vilka delar av 
1640-talets reglering som då hade genomförts. Detta 
har markerats med röda, heldragna linjer på ren
ritningen av 1714 års regleringsplan, sidan 95, och 
det som inte kom till utförande har ritats in med 
röda, prickade linjer.

1640-talet

På 1688 års karta kan vi se att en hel del av ett 
äldre, oregelbundet planmönster fanns kvar i den 
mellersta delen av staden. Dessutom framgår det att 
några korta gatusträckor som passar in i ett regel
bundet gatumönster, men som inte ingick i 1640- 
talsplanen, hade lagts ut. Dessa har markerats med 
gula, heldragna linjer på kartan pä sidan 95.

Regleringsplanen från 1714 tar uppenbarligen upp 
de flesta av de icke genomförda gatorna från 1640- 
talet, men inte hela planen. Den utelämnar områdena 
längst upp i nordväst och nordöst, och eftersträvar 
alltså inte alls samma regelbundna, rektangulära yttre 
form för stadsområdet; att så är fallet bekräftas av att 
1714 års plan breder ut sig längre ät öster och sydöst. 
Men i planen finns också flera gator som inte ingick i 
1640-talsregleringen. Det gäller bland annat den öst
västliga gatan närmast norr om 1640-talets huvud
gata. Ett kort avsnitt av denna gata - nuvarande 
Hantverkaregatan - är det enda som vid denna tid
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S. o

Modern karta

genomfördes av 1714 års regleringsplan (blå linje); 
först en bit in på 1900-talet förlängdes den ytterligare 
ett kvarter mot öster (grön linje). Under 1800-talets 
slut drogs dessutom några av de gator som hade ingått 
i 1640-talets regleringsplan (och till en del även i 1714 
års plan) ut ytterligare några kvarter mot norr (röda 
prickade linjer i kombination med gröna linjer). Resul
taten kan jämföras med den moderna kartan ovan.

Kartgenomgången visar att rutnätsstrukturen i 
centrala Västerås till allt väsentligt är ett resultat av 
1640-talets reglering, och att rutnätet byggdes ut i ett

första skede vid 1600-talets mitt och i ett andra skede 
vid 1800-talets slut. Även om bebyggelsen förnyats 
under efterkrigstiden finns dessa gator fortfarande 
kvar till största delen. 1714 års reglering har däremot 
avsatt få spår. Sedan finns det fortfarande snedheter 
och andra drag kvar från tiden före 1640-talet, men 
det är en annan fråga.
Riksarkivet, kart- och ritningssamlingen, Städers acta (1640-talet), 
Lantmäteriverkets arkiv T72-l:15 (1688) respektive T72-l:18 
(1714), Medeltidsstaden 4, Västerås (den moderna kartan) och 
Västerås stadsbebyggelse (renritning av 1714 års regleringsplan).
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Alternativa regleringsförslag

I en del städer har kartor som visar alternativa förslag till 
stadsplaneregleringar eller andra typer av planförändringar 
bevarats. Ibland finns flera planer från samma tidpunkt - i 
något fall olika skisser på vägen till färdigt förslag, andra 
gånger parallella alternativ till slutgiltigt förslag. Jämförel
serna kan då ge en inblick i processen att nå fram till ett av
görande.

Det kan också vara fråga om förslag till lösningar av ett 
och samma problem, tillkomna vid skilda tillfällen och ut
spridda över en lång tidsperiod. I dessa fall vill man bland 
annat veta i vilken mån de olika projekten kopierat tidigare 
förslag eller sökt finna helt nya, självständiga lösningar.

De alternativa regleringsförslagen kan ritas in på en och 
samma karta med olika färger, så att man kan se hur för
slagen skiljer sig åt beträffande områdets storlek, gatunätets 
utformning och graden av anpassning till befintliga förhål
landen m.m. När flera samtida projekt jämförs, bör kartan 
de ritas över på visa läget vid samma tidpunkt. Vid jäm
förelser mellan projekt som är utspridda över en lång tids
period kan man med fördel välja en modern karta som 
grundkarta.

Om förslagen är många, olika eller mycket detaljrika, kan 
det vara bättre att kopiera ihop dem sida vid sida, i samma 
skala och alla vända mot norr. Därefter kan man göra en 
sammanställning över huvuddragen i de olika förslagen 
genom att rita in dem på en och samma karta och komplet
tera med en förklarande text.
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I Strängnäs bar två skissartade kartor som hänger 
samman med en reglering på 1640-talet bevarats. 
Den första, till vänster, visar sannolikt läget före 
regleringarna. Den är bättre utförd än den andra och 
linjerna är punkterade med små hål, vilket betyder 
att den har kopierats. På kartan finns dessutom några 
blyertsstreck (vid domkyrkan) som visar tankar om 
nya gatusträckningar.

Den andra kartan, som har ett enklare utförande, 
är ett utkast till regieringsplan. De många blyerts

strecken som är förslag till ytterligare gator, tomter 
och bryggor visar att den har legat till grund för 
fortsatta diskussioner och bearbetats efter hand. 
Linjerna är inte punkterade och kartan har alltså 
inte kopierats. Genom skriftliga dokument och 
senare kartor vet vi att ytterligare förändringar 
beslutades och genomfördes, så kartan kan inte 
vara det slutliga regleringsförslaget. Någon karta 
som visar detta har inte bevarats.
Lantmäteriverkets arkiv C71-L2 respektive C71-1-.3.
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I Landskrona kan man med hjälp av återkommande 
projekt med likartat innehåll följa hur en tanke om 
stadens utformning levde vidare och gradvis förändra
des under mer än ett århundrade. De många utbygg- 
nadsprojekten bottnade i diskussionen att göra 
Landskrona till huvudort i Skåne, vilken gång på 
gång togs upp med förnyad kraft.

Kartsammanställningen visar bara några av alla de 
förslag som finns bevarade. För jämförbarhetens skull 
har kartorna förminskats till ungefär samma skala, 
beskurits och vänts med norr uppåt. På de flesta av 
dem kan man känna igen konturerna av den befintliga 
staden och kyrkan.

Den första kartan (i) har daterats till 1644 och 
visar det utseende staden hade när den drygt tio år 
senare blev svensk. År 1659 upprättade Nicodemus 
Tessin d.ä. ett förslag till reglering och omfattande ut
byggnad (2). 1679 - 80, efter freden i Lund, kom en 
rad nya och ännu mer storslagna förslag av Erik Dahl- 
bergh (3, 4, 5, och 6) och av Johan Drummonds (7).

År 1747 fattade riksdagen beslut att åter göra Lands
krona till fästning och bygga en helt ny stad. Flera för
slag och motförslag utarbetades och 1749 fastställdes 
slutligen ett förslag av Hans Henrik von Liewen m.fl. 
avbildat på sidan 79. Byggnadsarbetena framskred lång
samt och planen reviderades efter hand och krymptes 
till att bara omfatta den östra halvan av den beslutade 
staden.

I projekten återkommer alltså gång på gång tankar 
om en reglering av den gamla staden och en kraftig 
utvidgning, delvis på utfyllnadsmark, liksom förslag 
till regelbundna rutnätsplaner med ett system av inre 
hamnkanaler, nya kraftiga stadsbefästningar runt 
stadsområdet och bebyggande av grundet Gråen.
Andra tankar som kommer igen i många av förslagen 
är ett nytt citadell strax väster om det gamla och regel
bundet planerade förstäder, i några fall med kanaler 
inlagda.
Krigsarkivet SEP Landskrona 821 (1), 741 (2), 113b (3), 109g (4), 
109i (5), 113g (6) respektive 113d (7).
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IOI

HISTORISKA VÄRDEN 
I KARTFORM

H
istoriska lämningar och kulturvärden kan 
redovisas på många olika sätt. Sedan länge 
har man i kulturmiljöprogram och invente
ringar använt sig av kartor som visar olika 
komponenter i bebyggelsen och miljön, 
exempelvis bebyggelsens ålder, bevarandegrad, material i 
stomme och fasad, färgsättning, hushöjder, markbehand

ling, vegetation och plank. Det är också vanligt att ta med 
någon äldre karta som illustration till hur det en gång såg 
ut; syftet har inte varit att redovisa vilka lämningar som 
finns kvar idag. Uppgifter om vilken typ av karta det är och 
i vilken mån den överensstämmer med de verkliga förhål
landena har som regel lyst med sin frånvaro.

Kartor som försöker ge en helhetsbild av planstruktur 
och bebyggelsemönster, som försöker sammanfatta utveck
lingen eller lyfta fram de särskilt karaktäristiska kultur
värdena på platsen är det sämre ställt med. En genomgång 
av det äldre kartmaterialet ger dock goda förutsättningar 
att sammanställa sådana kartor. I det följande visas några 
möjligheter. Det är särskilt angeläget att utveckla kartor 
som utgår från dagens situation och kartbild och som redo
visar vad som finns kvar från skilda tider och hur olika 
epoker återspeglas i stadsbyggnadsmönstrets karaktär - de 
lämningar vi idag har att ta tillvara.

I Norrköping speglas den industriella 
utvecklingen och dess förutsättningar 
alltsedan äldsta tid tydligare än på 
någon annan plats i landet.
Foto Nils Ahlberg 1989.



102 STADENS MÖNSTER

Västgötegatan och några andra gatusträckor i närheten 
är de enda synliga resterna av medeltidens oregelbundna 

gatunät. Dessutom bör Gamla Torget, de båda kyrkorna och 
igdL*. Gamlebro ha medeltida anor. __—'

Röda Stan är ett egnahemsområde 
från 1917, tillkommet på kommunalt initiativ 

i första världskrigets slutskede. Det var ett 
försök att skapa bättre bostäder för arbetare 

och lägre tjänstemän. Området präglas av 
en enhetlig träbebyggelse.

Fängelset, från 1790, är landets 
äldsta som ännu är i bruk. Det placerades 
intill Drags textilfabrik så att de kvinnliga 

fångarna kunde utnyttjas som 
' ^ arbetskraft i fabriken.

Borgs villastad var fram till 1936 
ett självständigt municipalsamhälle.

Industrilandskapet är unikt i Norden och speglar 
vattenkraftsutnyttjandet och den industriella verksamheten 
allt ifrån medeltidens kvarnar till 1600-talets manufakturer 

och den moderna storindustrin.

Ett utkast till sammanfattande analys 
av kulturvärdena i Norrköping. Det 
bygger på en kartskiss som togs fram 
inom Riksantikvarieämbetet i samband 
med 1987 års riksintressebeslut.

NORRKÖPING

Folkparken donerades till stadens 
invånare 1896 av industrimagnaten 

och konsuln John Philipson.

Kneipp ens vattenkuranstalt existerade 
1897 - 1918. Ett flertal säregna villor 
finns fortfarande kvar. Kuranstalten är 

ursprunget till Borgs villastad.
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Järnvägen var en viktig utvecklings faktor för 
industrialismen ock det sena 1800-talets stad. Stations- 
nuliön blev ett nytt, monumentalt inslag i stadsbilden.

Johannisborgs slott påbörjades 1613 
och blev utgångspunkt för det rätvinkliga 

gatunätet norr om Motala ström - det första i 
Sverige vad vi vet. Slottet knöts samman med 
staden genom en diagonal gata som hade de, 

båda kyrkorna i siktlinjen.

Motala ström har givit förutsättningarna 
för bosättning och verksamhet. Lämningar 

alltsedan bronsåldern berättar om detta.

X
Inre hamnen speglar en viktig del 

av stadens liv och verksamhet. Ännu berättar 
magasinsbyggnader, tullhus, industri

anläggningar och enstaka båtsmansstugor J 
(senare rivna) om detta. ,X

Stenstaden skapades under 1800-talets X 
andra hälft - en av de största samman

hängande i landet, utöver de tre storstäderna. J 
Huvudsakligen en rik putsarkitektur. X

Promenaderna kom till på \ 
privat initiativ på 185 o-talet och utmärker 

gränsen mot den äldre stadskärnan. De kantas 
av monumentala stenbyggnader, varav många 

institutioner. Denna ring av boulevarder 
V är unik i Sverige.

Förslag till gräns för riksintresset 
Det medeltida stadsområdet 

“ ■ — Modern bebyggelse 
Gamla infartsvägar

Drottninggatan, med namn efter 
drottning Kristina, är huvudgata i 1641 års 
reglering. Rutnätsplanen byggdes ut under 

1640- och jo-talen.
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”Landskronamodellen ”, motstående 
sida och följande uppslag, är de första 
sidorna ur en modell för riksintresse
beskrivningar av stadsmiljöer 1988, i 
något reviderad form: först en kort, 
sammanfattande text med tillhörande 
översiktskarta, sedan korta beskriv
ningar med kartor av de olika värden 
som tillsammans utgör riksintresset.

Denna beskrivningsmodell utveckla
des 1989 i ”Umeåmodellen” av läns
styrelsen i Västerbottens län tillsam
mans med Riksantikvarieämbetet och 
publicerades i en skrift med titeln 
”Delar av Umeå centrum - kulturmiljö 
av riksintresse”. Här ritades även 
enskilda hus in på kartorna (några av 
dem återges på sidan 114) och som 
illustrationer till texterna ingick foto
grafier av enskilda byggnader, gatu
miljöer, gamla kartor m.m.

Kommenterande kartor

Kartor med kommentarer i kanten och hänvisningar in i 
kartbilden, gärna i kombination med andra markeringar, är 
ett sätt att förtydliga och förklara enskilda detaljer eller 
sammanhang och deras betydelse för helhetsuppfattningen 
av staden. Historiska värden och olika iakttagelser kan redo
visas, både i sammanfattande översiktskartor och i detalj
kartor.

Man kan även sammanställa kartor av mer ”resoneran
de” slag för att exempelvis åskådliggöra skilda tolkningar 
och vad dessa grundar sig på. Den som utför arbetet har 
dessutom stor nytta av att göra anteckningar i sitt arbetsma
terial för att senare kunna gå tillbaka och kontrollera sina 
slutsatser. Kommentarerna kan exempelvis vara följande.

• Analyser som pekar ut och lyfter fram kulturhistoriska 
värden och utgör en sammanfattning av viktiga historis
ka lämningar på en plats.

• Bedömningar av bevarandevärde.
• Redovisningar av grundläggande tankar bakom gestalt

ning av stadsmiljön och företeelser som är betydelsefulla 
för stadsbilden och för upplevelse av staden.

• Anteckningar om tolkningar, osäkerheter och antagan
den, om olika iakttagelser och jämförelser med andra 
kartor och uppgifter från annat håll.

I Landskrona citadell med omgivande 
vattengravar, bastioner och system av 
vallar kan man följa befästningskonsten 
från mitten av 1500-talet till 1700- 
talets slut.
Foto Nils Ahlberg 1988.
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LANDSKRONA

Landskrona är en av de få städer i landet som fortfarande 
har karaktär av fästningsstad. De bevarade befästningarna 
och de nu försvunna försvarsanläggningarna har också varit 
grunden för den unika stadsplanen med en medeltida kärna 
och en 1700-tals utvidgning mot söder på utfylld mark och 
med en inre hamnkanal, samt tillväxt inåt landet under 
1800-talet kring ett nät av gamla infartsvägar som riktar 
sig mot de tidigare stadsportarna.

Sveriges äldsta
koloniträdgårdar.

' Ett rikt förgrenat x 

system av gamla infarts

vägar och ägogränser har 
bevarats i 1800-talets 
årsring i stadsväxten.

En av landets
bäst bevarade

stadsfästningar.

Gamla staden 
har till stor del 
medeltida gatu
sträckningar .

Inre hamnkanal. De gamla stads- X, 
befästningarna har 

ersatts av en zon av 
parker, offentliga 

byggnader och järnväg.

Aldrig fullbordade 
befästningar från 

1700-talet.

Nya staden ^ 

uppfördes efter 
en plan från 1749.
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RIKSINTRESSET
Medeltidsstaden

Den medeltida stads
planen, som fortfarande 
präglar området kring 
torget, var påfallande 
regelbunden, vilket är 
ovanligt för landets 
medeltidsstäder. För
klaringen till detta bör 
vara dels att staden är 
anlagd, dels att marken 
är relativt platt.

Bevarade medeltida ga tusträckningar 

Försvunna medeltida gatusträckningar

Fästningsstaden

Landskrona blev tidigt befäst 
och tillhör landets fåtaliga 
fästningsstäder. Stadsbilden 
domineras fortfarande av cita
dellet med omgivande bastioner 
och vattengravar samt befäst- 
ningsanläggningarna på Gråen, 
som skydd för hamninloppet. 
Ingen annanstans i landet 
finns så välbevarade befäst
ningar av denna typ. Därtill 
har gatunätets utformning till 
stor del styrts av nu för
svunna befästningsanläggning- 
ar. I det på 1700-talet anlag
da stadsområdet strålar gator
na ut från Gråen på grund av 
försvarshänsyn - vid ett even
tuellt anfall från land skulle 
man ha fri sikt och kunna 
skjuta in i gatorna.

Bevarade befästningsanläggningar 

Försvunna befästningsanläggningar
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Kanalstaden

Få motsvarigheter 
har också den på 
1700-talet anlagda 
inre hamnen, tänkt 
som en del av ett 
aldrig utfört 
system av kanaler 
inne i stadsområdet 
En äldre kanalplan 
finns i Göteborg 
och även Jönköping 
har haft denna 
typ av holländskt 
inspirerad plan.

1749 års stadsplan med utförda delar markerade 

Bevarade delar

Bevarade delar av hamnkanalen 

*■■■■■■ Utbyggda men senare försvunna delar
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Detta uppslag illustrerar 
hur man med en kombi
nation av moderna bear- 
betningskartor, fotografier 
och text kan försöka 
”läsa” stadens utveckling 
och fånga in de struktu
rella kulturvärdena i stads
miljön.

Kartan till höger på 
siduppslaget visar hur en 
”årsringskarta”, där både 
gatunät och kvartersmark 
är markerade, kan se ut.

Sidorna är hämtade ur 
Utbildningsradions, Riks
antikvarieämbetets och 
Nordiska museets bok 
”Läsa landskap”.

I tiltorter och stikler

I
 Stockholm kan de olika skedena i svensk stadsbyggnadshistoria följas tydligare och fullständigare än i 
någon annan av våra städer - i gator, mönster, inre sammanhang och bebyggelse. Varje epok uttrycker 

sina ideal och skapar sin "årsring" i stadsväxten. De topografiska förhållandena - spelet mellan vatten och 
stränder, höjder och sanka områden som försvårat en utbyggnad - har starkt präglat stadsbilden. Stock
holms roll som landets administrativa och politiska centrum har skapat speciella ekonomiska förutsätt

ningar och sociala mönster.

Äldsta staden ■ Medeltiden B 
Det medeltida gatunätet visar på det naturligaste 
sättet att, med hänsyn till topografi och befintliga 
anläggningar, ta sig från en punkt till en annan. 1 
skydd av Birger Jarls borg växte den äldsta staden 
upp på stadsholmens ■ krön. Huvudgatorna ledde 
ner till hamnplatserna på Saltsjö- och Mälarsidor
na och vid dessa gator placerades portama i stads
muren; kvarteren var oregelbundna och relativt 
stora. Utanför långgatorna, som följer murens 
utsida, utbildas senare ett helt annat sladsmönster 
på delvis utfylld mark. med långsmala kvarter och 
tätt med gränder vinkelrätt mot stranden. Under 
senmedeltiden byggs tegelhus. Myckel medeltida 
murverk har bevarats, även om det mesta idag 
döljs i källarna eller bakom senare fasader.

1600-talets rutnätsstad ill 
Den nya stormakten ville visa upp ett ansikte som 
uttryckte representativitet, styrka, ordning och 
högstående kulturell nivå. Man ville visa att Sveri

ge var en nation med storslaget förflutet men ock
så ett modernt land som följde med i Udens ström
ningar. Stadsbyggnadsidealet var ett enkelt, rät
vinkligt rulnälsmönster som ofta lades ut utan 
större hänsyn till topografin. Befintliga stadsområ- 
den kunde normalt bara regleras efter bränder. Så 
var fallet när Nygatsområdct kom till på stadshol
mens västra sida 1625. Men på Norrmalm var det 
annorlunda. Detta är ett av de mycket få exem
plen på att man genomförde en reglering utan 
föregående brand. Aret var 1637 och under det föl

jande decenniet försågs den hastigt växande sta
den med rätvinkliga galusystem också på Söder

malm, Kungsholmen och Östermalm. I stort sett 

följde man sedan detta mönster fram till mitten av 
1800-talet.

Esplanadstaden B
Kör det sena 1800-talet var brandskydd, framkom
lighet, sundhet och skönhet ledstjärnor i stads
byggandet. Detta synsätt präglade byggnadsstad
gan för rikets släder 1874 och ytterligare några 
"suidsstadgor" som sedan kom att styra stadsbyg
gandet under denna period av kraftig tillväxt. I 
Stockholm hade redan 1866 en plan i denna anda 
lagts fram, den så kallade Und hagenplanen. Den
na bygger vidare på 1600-talets rutnätsplaner men 
inför en tydlig differentiering mellan gator av olika 
dignitet. Ett epokens kännetecken blev de breda 
trädplanterade huvudgatorna. Man skilde mellan 
"gammal stadsdel" och "ny stadsdel" och skarven 
mellan dem är ofta tydlig; gatan blir plötsligt bre
dare, en boulevard läggs ut som gräns, de nytill
komna delania får en annan kvartersstorlek eller 
- form. I Stockholm dras på flera håll nya breda 
gator genom den existerande staden, något som 
annars är ovanligt i Sverige. Till dessa hör Birger 
Jarlsgalan. 1 de franska förebilderna var stjämplat- 
sen ett älskat motiv men hos oss är den sällsynt. 
Stockholm kan dock sloltscra med ett riktigt parad- 
exempel - Karlaplan. Bebyggelsen får en enhetlig 
slcnstadskaraktär med hushöjderna anpassade 
efter gatans bredd. Dessutom infördes bestäm
melser om hur stor del av tomtytan som fick 
bebyggas. Nya byggnadstyper uppstår - kommu
naltekniska anläggningar, skolor, sjukhus, folkrö
relsebyggnader - och parker anläggs.
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Stadens årsringar - Stockholm 

Stockholms innerstad är område ao riksintresse.

De breda träd- 
planterade 
paradgatorna, 
kantade av 
enhetlig sten- 
stadsbebyggelse 
är känneteck
nande firdel 
sena 1800- 
ta tets stor
städer. Strand
vägen.

Gärdcsstaden frän 1930- Uirkstaden speglar stads- 
talet är ett av de främsta byggnadsidcalcn under 
exemplen pä den tidiga 1900-taletsförsta årtion-
funktionalismens stads- den. Engelbrektsgatan.
byggande. De Gecrsgatan.

Det tidiga 1900-talet S3
Kring sekelskiftet 1900 gjorde sig en reaktion mot 
den schematiserade, rätlinjiga och tätt bebyggda 
staden gällande. Istället ville man ha ett terrängan- 
passat, oregelbundet gatunät med mer småskalig 
och varierad bebyggelse. Man krävde ett "konst
närligt" stadsbyggande som bättre tog tillvara de
naturliga förutsättningarna. De nya idéerna lämpa
de sig särskilt bra fór kuperade, "överblivna" 
områden i stadskärnorna, men omsattes annars 
främst i ytterområden och villaforstäder. Eriks- 
bergsområdet, Uirkstaden och kvarteren norr och 
öst om Karlaplan är tydliga exempel.

Funktionalismen ■
Sol, ljus och luft, det funktionella och ändamålsen
liga var ideal för dén riktning inom arkitektur och 
stadsbyggande som slog igenom kring 1930. Nu 
överger man den slutna stenstaden och eftersträ
var istället friliggande hus när man går vidare 
utanför den gamla, täta innerstaden - lamellhus. 
punkthus men också radhus eller grupper av 
enhetliga flerfamiljsvillor. Gärdet i Stockholm är 
ett av de främsta exemplen i landet. Förortsbvg- 

gandet tar fart men man kompletterar också 
bebyggelsen på malmama och försöker då om 
möjligt tillämpa ett öppet byggnadssätt. Man ville 
bredda många innersladsgator och skapa öppna 

och ljusa bakgårdar, vilket framgår av att en del 
hus från den tiden dragits tillbaka i förhållande till 
den äldre bebyggelsen.

Efterkrigstiden □
Efterkrigstidens stadsbyggande har främst präg
lats av centrum saneringar och forortsbyggande. 
Man har också ersatt inånga äldre hus i innersta
den och uppfört en del mer begränsade bostads

områden i anslutning till stadskärnan. Exempel på 
detta är Fältöverstens köpcentrum, några hyres
huskvarter i anslutning till Gärdcsstaden och 

området Starrbäcksängen. Nils Ahlberg

Foton Nils Ahlberg.

163

Kartan visar stadsbygg- 
nadsmönstrets 
grundläggande karaktär 
och vilken epok den spe
glar. De äldre struktu
rerna överlagras delvis 
av senare förändringar 
och bebyggelsen har till 
stora delar förnyats.

Köpmangatan, som Efter en brand 1625 fick 
leder upp till Stortorget. Nygatskivrteren ett lids- 
hör till det äldsta medel- typiskt rätvinkligt gatu- 
tida gatunätet. näL Stora Nygatan.

'I



Stadens utveckling

Sammanställningskartor av de bevarade spåren från stadens 
olika utvecklingsskeden och den grundläggande tidskarak
tären i stadsmönstrets olika delar kan göras på flera olika 
sätt. Tidsskikten kan identifieras med hjälp av tidigare be
skrivna metoder att följa förändringar från karta till karta 
och med hjälp av byggnadsinventeringar.

”Årsringskartor”
Årsringskartorna gör det möjligt att ”läsa” tidsdjupet i 
dagens miljö genom att lyfta fram den grundläggande tids
karaktären och göra tidsskikten tydliga. De olika utveck
lingsstadierna kan visas på samma gång genom att marke
ras med skilda färger på en och samma moderna karta. På 
så sätt kan man ge en bild av tillväxten under olika perio
der och av den huvudsakliga tidsprägel stadsmönstret bär 
idag. Redovisningen kan göras på olika sätt.

• Den grundläggande bebyggelsestrukturen med gatunät 
och kvartersmark - hela ytan från en viss tid markeras.

• Enbart gatunätet - gator och öppna platser från en viss 
tid markeras.

• Gatunätet och byggnaderna - gator, öppna platser och 
byggnader som hör till samma tid markeras.

• Gatunätet och tomtstrukturen - gator, öppna platser och 
tomtgränser som hör till samma tid markeras.

Separata kartor för olika tidsskikt
Ett annat sätt att presentera stadens årsringar är att dela 
upp informationen på en serie olika kartor. De kan då göras 
mindre och svart/vita eller i två färger. I städer med många 
och små tidsskikt kan sådana kartor bli mer lättlästa. En 
annan fördel är att man då också kan redovisa sådant som 
en gång hörde till den enskilda epoken men som senare för
svunnit. Isolerade delar av vad som en gång var ett sam
manhängande system kan på så vis bindas ihop och göras 
begripliga för dagens betraktare. Och utöver gatu- och tomt-
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Årsringskarta där enbart gatunätet markerats. Umeå 
stadskärna präglas idag helt av utvecklingen efter 
i8o o-talets mitt. Från tiden dessförinnan har bara 
enstaka spår bevarats, främst Storgatans sträckning 
och ytterligare några korta gatupartier samt läget för 
torget, kyrkan och residenset. År 1864 fastställdes en 
plan för en omfattande utvidgning runt det gamla 
stadsområdet. Det är ett tidigt exempel på ett differen
tierat gatunät med breda långgator, smalare tvärgator 
och små ”ekonomigator” genom det inre av kvarteren. 
För att förbättra brandskyddet kompletterades planen 
1879 med de breda, trädplanterade Östra och Västra 
Esplanaderna i gränsen mot det gamla stadsområdet. 
Dessa fyllde sin funktion - att förhindra spridning av 
brand - vid den stora stadsbranden 1888, då hela den

gamla staden brann ner men de nya områdena klarade 
sig. För det brunna området antogs en ny plan 1889.

År 1898 utvidgades så stadsområdet ytterligare och 
192.2., efter många års förberedelsearbete, utökades 
staden med två områden som med sitt oregelbundna 
mönster tydligt avviker från 1800-talsstaden. Kartan 
är en bearbetning av en karta i ”Kulturminnen och 
Kulturmiljövård, Sveriges Nationalatlas”.

^—— 1864
1879

_____________ 1889
-------------------  1898

1922
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Årsringskartor med enbart gatunätet 
markerat - separata kartor för de olika 
tidsskikten. Även bär är det Umeås 
utveckling som visas. Kartorna bygger 
på samma karta ur ”Kulturminnen och 
kulturmiljövård, Sveriges Nationalatlas”, 
som kartan i föregående exempel.

1864, utvidgning

1879, tillägg av esplanaderna

1889, reglering av det gamla stads- 
området efter branden 1888
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1898, utvidgning

1922, två separata 
utvidgningsområden
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i Drag från stadsplanen 1898

I Välbevarade byggnader 
från perioden 1900-1920

Årsringskartor med både gatunät och byggnader mar
kerade - två separata kartor för de olika tidsskikten. 
Kartorna visar de delar av dagens bebyggelsestruktur 
som hör ihop med Umeås stadsplaner 1898 respektive

1922. Förutom planmönstret har välbevarade byggna 
der som hör till samma utbyggnadsperiod markerats. 
Kartorna är hämtade ur ”Delar av Umeå centrum - 
kulturmiljö av riksintresse”.



struktur kan man markera byggnader som hör till samma 
epok och därmed få en mer tredimensionell bild av stads
miljön.

De bevarade lämningarna från en viss tid markeras på 
dagens karta med heldragna linjer. Delar som har försvunnit 
kan ritas med streckade linjer. Kartorna kan göras i svart/vitt 
eller, om man så vill, i olika färger för respektive tidsskikt. 
Till varje tidsepok bör det finnas en förklarande text.

Genomförande av regleringar
Regleringar eller andra större planförändringar var omväl
vande ingrepp i stadens grundstruktur. De utgör följakt
ligen viktiga utvecklingsfaser i stadens historia. Det kan 
därför finnas anledning att åskådliggöra dem med hjälp av 
särskilda kartor.

• Om man vill sätta genomförandeprocessen i fokus bör 
regleringens förutsättningar och konsekvenser redovisas 
på själva regleringskartan. I de fall den visar det existe
rande gatunätet, vilket är det vanliga, kan man även ut
läsa vad som försvann i och med att regleringen genom
fördes. Däremot framgår det inte om några delar av det 
som då kom till utförande försvunnit vid något senare 
tillfälle. (Jämför Västeråsexemplet i avsnittet ”Förslag till 
planförändring ”.)

• Om huvudintresset är att visa vilka spår en viss reglering 
avsatt i dagens stadsmiljö, bör man i stället utgå från 
dagens karta och markera vad som genomförts i enlig
het med regleringsplanen. Eventuella delar av reglerings- 
planen som kom att genomföras långt senare, efter att 
ha inkluderats i andra planer, kan markeras med en av
vikande färg.

Ibland kan en enda karta som redovisar en reglerings för
utsättningar och genomförande bli så komplicerad och 
svårläst att det är bättre att dela upp informationen på en 
serie kartor. Först en eller flera som redovisar det plan
mönster som fanns vid tillfället för regleringen - hur mönst
ret hade vuxit fram och vad av detta som blev kvar efter 
regleringen. Sedan en eller flera kartor som visar vad av 
regleringsförslaget som kom att genomföras. Kartorna kan 
göras svart/vita om det inte är möjligt att använda färger.
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Genomförandeprocessen för regleringen av Borås 
1827, uppdelad på flera kartor. Kartserien visar 
först den planstruktur man hade att bygga vidare 
på och hur den hade vuxit fram i grova drag, och 
sedan vad som genomfördes av 1827 års reglerings- 
plan. Grundkartan är genomgående 1827 års 
regleringskarta. Originalet finns i Borås stads 
arkiv. ]ust denna reglering har särskilt stort plan- 
historiskt intresse, eftersom den förebådar det sena 
1800-talets stadsplaner med breda huvudgator och 
differentierat gatunät. I början av 1830-talet 
planterades trädrader i mitten av nuvarande 
Allégatan, vilket gör denna till den första gatan av 
esplanadtyp i landet.

Av kartgenomgången kan man lära att även 
en stadsplan som till synes är mycket enhetlig 
kan ha en lång och komplicerad tillkomst
historia, och att man ägnade mycket kraft åt 
regleringar, även i städer som redan hade regel
bundna rutnätsplaner. Jämförelsen mellan de 
olika reglerings- och utvidgningsplanerna säger 
mycket om olika tiders syn på stadsutvecklingen. 
Stormaktstidens expansiva inställning och 
oerhörda satsningar på stadsväsendet framgår 
exempelvis tydligt.

Boras

□□□

DÜDD,□□□□□□□□□□

På grundval av analysen av 1646 - 47 års karta (av
snittet ”Tolkning av 'huskartor'”) kan man dra slut
satsen att det vid denna tid, och möjligen ända sedan 
stadens grundande 1622, fanns ett stadsparti med en 
rutnätsstruktur i området söder om kyrkan. Det är 
osäkert om rutnätet var rätvinkligt regelbundet, men 
hur som helst bör det ha varit kärna och utgångspunkt 
för senare regleringar och utvidgningar och alltså 
utgjort grunden för det regelbundna rutnätsmönstret.
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]DD □

□□□□
□□□□

□□□□□□

År 1682 fastställdes en plan för reglering och storstilad 
utvidgning av staden efter en brand året före. Gatorna i 
det befintliga stadsområdet rätades upp i den mån de 
inte redan var rätvinkliga och bebyggelseområdet utvid
gades kraftigt. Troligen var det nu norra infarten ändra
des. Stora delar kom dock inte till utförande; det gäller 
kvarteren utmed Viskan i söder och sydväst och det 
stora utvidgningsområdet på åns västra sida, vilket här 
markerats med prickade linjer.

Vid några tillfällen under iy o o-talet och i8oo-talets 
början ska justeringar av gatunätet ha gjorts. Exakt 
vilka är oklart, och de har därför inte kunnat markeras 
på en särskild karta. En kort nord-sydlig gatusträckning 
kom till nära bron. Efter bränder 172.7 och 1822 bred
dades vissa gator och på slutet av 1700-talet utvidgades 
torget mot väster. Av 1700-talskartorna kan man se att 
det fanns några sneda gator i stadens utkanter. Antingen 
kan det vara fråga om en självvuxen utkantsbebyggelse 
som uppkommit vid denna tid eller rester av ett oregel
bundet planmönster från tiden före 1682.

n—ignnnnog

Den mest förödande branden i Borås historia inträffa
de 1827. Vid återuppbyggandet gjordes stora föränd
ringar. Delar av 1682 års plan fullföljdes genom att 
gatunätet drogs fram till ån, över tidigare oregelbund
na eller obebyggda områden. Flera av de äldre gatorna 
breddades kraftigt, torget utvidgades och nya plats
bildningar kom till vid kyrkan. Dessutom utvidgades 
stadsområdet mot söder, varvid de gamla nord-sydliga 
gatorna förlängdes (med undantag för de östligaste) 
och korsande gator lades ut med jämna mellanrum. 
Därmed fick utvidgningsområdet jämnstora kvarter 
och skiljer sig på så sätt från mönstret i den äldre 
delen av staden.
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Gatusträckningar som genomförts men senare tagits bort 
igen kan markeras med streckade linjer, och sådant som 
inte blev genomfört över huvud taget kan markeras med 
prickade linjer.

Stadens tidigare omgivningar

Stadsjordarnas och det omgivande landskapets organisation 
och användning, innan stadsbygden bredde ut sig, har avsatt 
mer eller mindre tydliga spår i stadens planmönster. Rester 
av bebyggelse som ursprungligen låg utanför stadsområdet 
och gamla bebyggelselägen kan återfinnas i dagens stadsmil
jö. Detta gäller inte minst de stadsplaner som kom till vid 
1900-talets början, då man eftersträvade ett oregelbundet 
planmönster. Snedheter, avbrott och till synes irrationella 
inslag i stadsmiljön kan ha mycket historia att berätta.

Spåren bildar sällan ett sammanhängande mönster och 
är ofta svåra att upptäcka. De kan därför behöva lyftas 
fram på särskilda kartor. Kartorna är ett utmärkt hjälp
medel att binda ihop olika fragment till begripliga helheter 
genom att också sådant som inte avsatt några spår i dagens 
planstruktur markeras. Hur informationen kan tas fram 
har beskrivits i avsnittet ”Spår i utvidgningsområden”. De 
historiska spåren, oberoende av ålder, sammanförs på en 
modern karta.

• Gatupartier som sammanfaller med äldre vägsträckningar. 
Markeras med färg 1, heldragna linjer.

• Försvunna äldre vägsträckningar som inte avsatt några 
spår i dagens planmönster. Kan markeras med färg 1, 
prickade linjer.

• Gatupartier eller tomtgränser som sammanfaller med 
äldre ägogränser eller den tidigare stadsgränsen. Marke
ras med färg z, heldragna linjer.

• Tidigare gränser som inte lämnat några spår i dagens plan
mönster. Kan markeras med färg z, prickade linjer.

Dessutom kan eventuella byggnader, anläggningar eller andra 
lämningar som är rester av det äldre kulturlandskapet mar
keras med en särskild färg.
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Helsingborg expanderade 
kraftigt under i8oo-talets 
senare del med en rad 
utvidgningar och spridda 
bebyggelseområden på 
större eller mindre 
avstånd från den gamla 
stadskärnan. Efter hand 
växte de nya områdena 
ihop till dagens samman
hängande stadsbygd.
I detta mönster har spår 
av en mängd gamla 
vägsträckningar och 
gränslinjer bevarats.

Kartan bygger på 
en motsvarande karta 
i ”Kulturminnen och 
kulturmiljövård, Sveriges 
Nationalatlas”. Marke
ringarna grundas på 
jämförelser med en rad 
kartor från iyoo-talet 
och framåt, dels kartor 
över stadens jordar, dels 
stadsplaner och kartor 
över bebyggelsen. I detta 
fall har inte bevarade 
äldre byggnader och 
bebyggelselägen marke
rats, och inte heller vägar 
och gränser som inte 
avsatt några spår.

Tidigare vägsträckningar

Tidigare gränser



Väljer man att göra svart/vita redovisningskartor kan man 
antingen dela upp informationen på två kartor, en för spår av 
äldre vägsträckningar och en för gränslinjer, eller markera 
tidigare vägar med heldragna linjer och gränser med strecka
de linjer, och helt utelämna de vägsträckningar och gränslin
jer som inte avsatt några spår i dagens planmönster.

Ytterligare några idéer...

I de föregående avsnitten har några exempel visats hur man 
i en kombination av kartor, bilder och texter kan lyfta fram 
stadens kulturhistoriska värden. Men det finns naturligtvis 
många fler möjligheter. En rad andra komponenter i det 
som sammantaget utgör det kulturhistoriska värdet kan 
med fördel redovisas i kartform.

Visuella aspekter
Siktlinjer, blickfång och stadens ”fasad” har stor betydelse 
för hur staden uppfattas. De kan berätta om olika tidsideal 
och om intentioner och tankar som legat till grund för pla
nering och stadsbyggande. På kartan kan de markeras med 
pilar och som ”fasadsträckor”. De kan beskrivas i bilder 
som visar å ena sidan anblicken av staden - siluett och vyer 
från olika utsiktspunkter, å andra sidan upplevelsen när 
man rör sig inne i staden - utblickar från viktiga platser, 
betydelsefulla gatuperspektiv och fondmotiv. I monumen
talbyggnader med dominerande placering och byggnader 
som tillåtits sticka upp över mängden finns ett uttryck för 
samhällets värderingar och ekonomiska förhållanden.

Stadsrummen och den yttre miljön
”Stadsbyggandets grammatik” med regler för stadsrummens 
uppbyggnad och utformning - proportioner, byggnadsvoly
mer, placering av byggnader, olika materialfrågor etc. - kan 
beskrivas på kartor som visar typiska äldre stadsrum och 
äldre stadsbyggnadsideal. I bild och text kan man visa hur 
tidsprägeln liksom byggnadsordningar, brandordningar och 
andra regelverk format bebyggelsen. Man kan redovisa hur
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inslag som markbehandling och grönska speglar olika 
användningar, olika tider och tidsideal och även människors 
skilda levnadsförhållanden. Andra grundläggande karak
tärsdrag i stadsmiljön är arkitekturens formspråk och färg
sättning.

Funktionell och social skiktning
Varje stad präglas av sina grundläggande funktioner, 
näringar och ekonomiska förutsättningar. Dessa särskiljer 
staden i förhållande till andra städer och berättar om sta
dens liv. Med kartans hjälp kan man visa hur olika verk
samheter och funktioner fördelat sig över stadsområdet och 
hur levnadsvillkor och boende varierat för olika befolk
ningsgrupper i olika stadsdelar och mellan och inom olika 
hus på samma fastighet.

Stadens byggnader
Stadens bebyggelsemönster och bebyggelsekaraktär kan 
beskrivas med hjälp av kartor som visar tomtindelning, 
hushöjd, fasadmaterial, stomkonstruktion och stommaterial, 
färgsättning, husens ålder och bevarandegrad (ursprunglig
het, tidsprägel, ombyggnader). Det kulturhistoriska värdet 
kan eventuellt redovisas i olika värdeklasser, och man kan 
visa hur husen skyddas med hjälp av olika laginstrument.

Alla gör vi misstag - samhällsplanerare 
gör dem i betong. Banderoll från tekno- 
logernas karneval i Stockholm 1993. 
Foto Nils Ahlberg 1993.

Immateriella värden
Kartor kan även användas för att redovisa ”osynliga” vär
den som äldre namnskick, platser som varit motiv för litte
rära skildringar, bildkonst och musikaliska verk eller som 
haft anknytning till historiska händelser och personer. Bygg
nader och miljöer som förknippas med olika tilldragelser 
och föreställningar i folkminnet och som därmed spelar en 
stor roll för hemkänsla, samhörighet och lokal identitet kan 
likaså markeras på en karta, gärna i kombination med 
bilder, citat och berättelser.
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Den norra delen av stadsmuren i Visby. 
Foto Nils Ahlberg 1985.
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VISBY
- ETT TILLÄMPNINGSEXEMPEL

D
etta tillämpningsexempel vill visa att man rela
tivt snabbt kan få fram en översiktlig bild av 
stadsutvecklingen och vad som är bevarat från 
olika tider med hjälp av kartstudier och en 
summarisk litteraturgenomgång. Utvecklingen 
har följts från karta till karta och med det som grund har 
sedan en jämförelse gjorts med dagens kartbild. Enligt 

”basvarianten” av metoden har gator och torg som finns 
kvar, som har försvunnit och som är nytillkomna marke
rats. Syftet var att undersöka planutvecklingen i Visby 
under den förindustriella perioden för att sedan jämföra 
med landets övriga städer; annars skulle man naturligtvis 
ha fortsatt kartserien med en karta från 1800-talets slut och 
någon från 1900-talet.

Visby är ett typexempel på att gator som försvunnit som 
gatumark kan ha bevarats i någon annan form. På grund
val av den ingående kunskap som finns på länsmuseet och 
länsstyrelsen och med hjälp av den byggnadsinventering 
som länsstyrelsen nyligen genomfört har en kompletterande 
karta som visar just detta utarbetats.



Visby under den 
förindustriella perioden

Visby är en av landets bäst bevarade medeltidsstäder vad 
gäller både gatunät och byggnadslämningar. Inom det medel
tida kärnområdet fanns tre gator som löpte parallellt med 
stranden - nuvarande Strandgatan, Mellangatan och Sankt 
Hansgatan - och i vinkel mot dessa gränder från hamnen 
upp mot Klinten. På så sätt bildades ett system av långsmala 
kvarter. Området omslöts sedan av en halvcirkelformad 
gatusträckning, motsvarande dagens Specksgränd (eller möj
ligen Råstockergränd) - Valvgränd - Sankt Drottensgatan - 
Stettinergränd - Hästgatan. Utanför denna halvcirkel, fram 
till stadsmuren, fortsatte ett mer oregelbundet och glest 
system av gator och infartsvägar med stora och oregel
bundna kvartersfigurer och områden som saknade egentlig 
stadsbebyggelse eller var helt obebyggda (jämför Medeltids
staden yi, Visby, sid. io - ii).

Den medeltida karaktären och grundstrukturen är väl- 
bevarade. En jämförelse mellan dagens karta (sid. 133) och 
den äldsta bevarade egentliga stadskartan 1646 (sid. 130) 
visar att omkring hälften av gränderna från stranden upp 
mot Klinten har försvunnit som gator sedan 1640-talet. 
Och enligt den kvartersvisa genomgång som görs i 
Medeltidsstaden yi (sid. 140 - 329) hade redan 1646 ett 
antal av de medeltida gatusträckningarna lagts igen. 
(Jämför också kartbilaga nr 22 i Visby: staden inom murar
na.) Flera av gränderna har dock bevarats helt eller i delar 
på annat sätt än som gator.

Breddningar, rätningar och sidoförskjutningar av gator har 
varit relativt ovanliga; de många stenhusen gjorde dessa typer 
av förändringar svåra att genomföra. Under 1900-talet har 
emellertid delar av Sankt Hansgatan, Sankt Drottensgatan 
och Hästgatan m.fl. gator berörts av sådana förändringar 
(Larsson, Förändringar i Visby innerstad, sid. 34-37).

Beträffande stadsmuren och det stora antalet helt eller 
delvis bevarade kyrkliga anläggningar från medeltiden intar 
Visby en särställning i landet. Även mängden bevarade 
medeltida byggnader och byggnadsrester av annat slag är 
mycket stor.
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Plan för genomgripande reglering 1646
År 1646, ett år efter att Gotland blivit svenskt, utarbetades 
ett förslag till total omgestaltning av hela Visby - gatunätet 
skulle regleras till ett rätvinkligt rutnät, stadsmuren byggas 
ut till en kraftig bastionsbefästning, Visborgs slott göras till 
ett femsidigt citadell och en ny hamn byggas; av det gamla 
skulle en del av kyrkorna och några få korta gatusträck- 
ningar i anslutning till dessa behållas.

En sammanställning av de viktigaste Visbykartorna finns i 
Medeltidsstaden yi (sid. 23 - 32). Den nämnda äldsta kartan 
1646 och ytterligare två varianter av denna skulle kunna 
vara förarbeten till regleringsplanen. Regieringsplanen sak
nar uppgift om upphovsman men har årtalet 1646 påskrivet, 
möjligen i efterhand. I flera olika sammanhang har den fel
aktigt daterats till 1656 (Medeltidsstaden yi, sid. 24). Enligt 
Gerhard Eimer, Die Stadtplanung im schwedischen Ostsee
reich 1600 - iyiy (sid. 232) är Johan Wärnschiöld upp
hovsman till planen.

Projektförslag till reglering av Visby 
1646. Staden Visby var strategiskt 
viktig för att behärska Östersjön och 
en av de större städerna i landet. 
Regleringsförslaget var ett av de mest 
radikala med kraftiga befästningar, stor 
hamnanläggning och en i det närmaste 
total förnyelse av gatunätet. Förslaget 
tog i sin storvulenhet ingen hänsyn till 
de speciella topografiska förhållandena 
och skulle ha krävt så omfattande riv
ningar av den existerande bebyggelsen, 
som till stora delar var av sten, att det 
var helt orealistiskt. Allteftersom 
Sverige stärkte sin ställning i södra 
Östersjön och den danska flottan för
svagades minskade Visbys och 
Gotlands militärstrategiska betydelse.



Regleringsplanen var helt orealistisk med tanke på kost
nader och arbetsinsatser och genomfördes därför aldrig. De 
första årtiondena av den svenska tiden har ansetts vara en 
allmän nergångsperiod som gjorde att den ekonomiska 
basen för en reglering saknades (jämför Svahnström, Visby 
under tusen år, sid. 165).

Igenläggning av gränder
och sprängning av Visborgs slott
Under 1600-talets andra hälft skedde inga stora föränd
ringar av gatunätet och bebyggelsens utbredning, vad man 
kan utläsa av en jämförelse mellan den äldsta kartan 
1646 och en detaljerad tomtkarta upprättad 1696 - 97 av 
Matthias Schilder (sid. 130). Redovisningen av bevarat 
medeltida murverk i Medeltidsstaden yi ger inte någon 
annan bild (sid. 140 - 329, fig. 9). Nya tomter kom till 
utmed strandmurens båda sidor och på murens utsida an- 
lades en ny gata, som i stort sett motsvarade dagens 
Korsgatan, Hamngatan och Tage Cervins gata.

Redan före kartan 1696 - 97 hade många av gränderna 
från stranden upp mot Klinten i det gamla stadsområdet 
försvunnit, och i ytterkanten av det äldre bebyggelseom
rådet har några få nya gränder eller passager in i kvarteren 
markerats. Till dessa hör Residensgränd, Klockgränd, Klock- 
gjutaregränd och en gränd som slingrade sig över Klinten 
från Österport till Nedre Finngränd. I mellersta delen av 
nuvarande kvarteret Södertull har nya tomter markerats 
och tomter finns också i stadsområdets norra utkant och 
mot Klinten i nordöst. Av kartbilden att döma kan många 
av dessa vara nytillkomna.

Aren 1676 - 79 besatte danskarna Gotland. Visborgs 
slott i södra delen av staden och andra försvarsanläggning
ar förstärktes, men vid krigsslutet - då det stod klart att 
de måste lämna ön - sprängdes hela slottet (Svahnström, 
sid. 164 - 165).

Planläggning av Biskopsåkern 1732
Under 1700-talets första hälft var förändringarna relativt 
begränsade att döma av en jämförelse mellan kartan från 
1690-talet och 1750 års karta. Bara några få öst-västliga 
gränder försvann inom det centrala bebyggelseområdet



VISBY - ETT TILLÄMPNINGSEXEMPEL 127

och ett mycket litet triangulärt kvarter vid norra spetsen Sankt Hansgatan.
av kvarteret Köpmannen. Foto Nils Ahlberg 1994.

I den sydöstra delen av det glest bebyggda området fram 
till stadsmuren bebyggdes ett par nya områden. År 1732 
beslutade kyrkorådet att Biskopsåkern skulle läggas ut till 
kvarter och tomter som skulle upplåtas för bebyggelse. På 
så vis kom Sankt Mikaels gränd, Kaskens gränd och Berg
gränd till mellan de gamla vägsträckningarna Adelsgatan 
och Södra Murgatan. Redan vid mitten av 1740-talet var 
tomterna bebyggda (Visby: staden inom murarna, sid. 20).

Före 1750 hade även ett triangulärt område mellan 
Björngränd och Bredgatan lagts ut till små kvarter och 
bebyggelsen närmast hamnen utvidgats något, att döma av 
kartan detta år.



Nya utkantsområden på 1760-talet
En kraftig befolkningsökning hade ägt rum under början av 
1700-talet. Denna fortsatte med allt större styrka under 
århundradets andra hälft och som en följd av detta byggdes 
flera nya områden ut. Från 1780-talets slut minskade dock 
folkmängden igen. De nya husen uppfördes nästan uteslutan
de i trä (Svahnström, sid. 177), idag är dock flertalet putsade.

På 1760-talet lät länsstyrelsen lägga ut fyra kvarter med 
sammanlagt 49 tomter på det tidigare slottsområdet i söder, 
vilka i huvudsak hade bebyggts 1785. Vid samma tid till
kom också två stora bebyggelseområden i norr - det ena 
med Tranhusgatan och Sankt Nikolaigatan som huvudgator 
på tidigare åkermark och det andra kring Nygatan, Norra 
Murgatan och Torngränd uppe på Klinten (Visby: staden 
inom murarna, sid. zo och kartbilaga nr 3).

Öppna platser, parker
och hamnutbyggnad under 1800-talet
Under första och mellersta delen av 1800-talet gjordes några 
för stadsbilden betydelsefulla förändringar i det centrala 
bebyggelseområdet. Ar 1816 skapades Rådhusplan sedan ett 
medeltida hus rivits. 1845 revs kvarteret Skolan för att ge 
plats åt en ny skolbyggnad och tio år senare uppfördes läro
verket efter att en rad gamla byggnader tagits bort (Visby: 
staden inom murarna, sid. zi och Z4). År 1866 revs de sista 
resterna av det medeltida rådhuset, varvid Stora Torget fick 
sin nuvarande form (Medeltidsstaden 71, sid. 17).

På Gustaf Ljunggrens karta 1854 har början till Bota
niska trädgården markerats. Kartan visar dessutom en regel
bundet formad park på platsen för Almedalen, vilket skulle 
innebära att en del äldre tomtmark försvunnit. Lars-Ingvar 
Larsson uppger dock att Almedalen kom till i slutet av 1940- 
talet och detta stämmer med senare kartor. En tredje större 
park är Slottsparken från 1860-talet (Larsson, sid. 4z).

Almedalen anlades på platsen för den medeltida hamnen 
som legat väl skyddad innanför några små öar. Hamnen 
hade efter hand grundats upp och hamnverksamheten för
skjutits mot söder. År 184z påbörjades en vågbrytare, vilken 
är markerad på 1854 års karta, varifrån hamnutbyggnaden 
senare har fortsatt.
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Året 1646 upprättades flera snarlika kartor över 
Visby - de första som visar staden på ett detaljerat 
sätt. Kartan 1646 är den som Medeltidsstaden 71 
valt ut som ”äldsta tillförlitliga karta över Visby”. 
Den överensstämmer i allt väsentligt med stadens 
utseende vid medeltidens slut. Vid en jämförelse 
mellan denna och en karta från 1696 - 97 framgår 
det att de flesta gatorna fanns kvar (heldragna röda 
linjer) men att relativt många av de små gränderna

och ett par små öppna platser hade försvunnit (pricka
de röda linjer eller ytor). Dessutom hade en del nya 
gatusträckningar kommit till i utkanten av eller i 
området utanför den medeltida stenstaden i stads
kärnans centrala del (gröna linjer).

På kartan från 1750 kan man med motsvarande 
markeringar se att ytterligare några gränder försvunnit. 
I eller i utkanten av stenstaden har några små öppna 
platser bildats, men den stora förändringen är att nya
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gator på ett systematiskt sätt lagts ut mellan de gamla 
utfartsvägarna i sydöst på tidigare obebyggd mark. Av 
litteraturen framgår att detta skedde på 1730-talet.

18ją års karta visar stora förändringar under de 
drygt hundra åren som förflutit sedan föregående karta 
i kartstudien. Nya, relativt regelbundna gatunät har 
lagts ut på det tidigare slottsområdet i söder, uppe på 
Klinten i nordöst och i ett område vid Nicolai kyrko
ruin i norr. Detta skedde huvudsakligen pä 1760-talet.

t/am/vf.Hamnen

Dessutom har flera nya öppna platser skapats i den 
centrala stenstaden. Man kan också se början till 
Botaniska trädgården i nordväst och de påbörjade 
nya hamnanläggningarna.

Efter att ha följt utvecklingen från karta till karta 
och parallellt gjort en översiktlig litteraturgenomgång 
kan vi nu gå över till det som var målet med kartstu
dien, att se efter vilka tidsskikt som en modern karta 
(1978) representerar.
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Gatunätet från den äldsta kartan 1646 - som alltså i allt väsent
ligt motsvarar de medeltida förhållandena - är i huvudsak bevarat, 
både i det centrala stenstadsområdet och i området utanför 
detta, som vid denna tid var i stort sett obebyggt. Huvudgatorna 
och infartsvägarna finns kvar (röda, heldragna linjer) men 
omkring hälften av de små öst-västliga gränderna i stenstaden 
har försvunnit som gatumark (prickade röda linjer). Flera av dem 
är dock bevarade på annat sätt - som mellanrum mellan hus, 
som gårdsportar, passager över gärdar eller dylikt - vilket redovi
sas med streckade röda linjer på en särskild karta, sammanställd 
av Jörgen Renström på länsstyrelsen, Gotlands län, 1997.

Den största förändringen sedan mitten av 1600-talet är att 
området runt den medeltida stadskärnan bebyggts och därmed 
bildat ytterligare en ring i stadsväxten - 1700-talets årsring. I den 
gamla stadskärnan har flera torg och öppna platser förstorats eller 
nyanlagts och i hamnområdet har en del nya gatusträckningar 
kommit till (gröna linjer och ytor).

Kartstudien visar alltså med all tydlighet att planstrukturen i 
Visby i huvudsak representerar tvä epoker, dels medeltiden, dels 
1700-talet. Detta avspeglas i gatumönstret — det medeltida är 
oregelbundet medan 1700-talets bildar små rutnät med i stort 
sett raka och jämnbreda gator.

1997
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Även bebyggelsen präglas av dessa två 
epoker - det centrala området är tätt 
bebyggt med många medeltida stenhus, 
ibland i form av ”valvhus” över gatorna, 
medan bebyggelsen i ytterområdena 
består av små stugor i karaktäristisk 
tidsdräkt, till största delen uppförda i 
trä med putsade fasader. Men byggna
derna berättar inte bara om tidsepo
kerna. Man kan också utläsa bur olika 
verksamheter spred sig över stads- 
området och hur boendeförbållandena 
varierade för olika befolkningsskikt.

Det hade varit bra om ytterligare en 
karta kring år 1800 hade tagits med i 
studien. Men med hjälp av litteratur
uppgifter gick det ändå att tidsfästa nya 
bebyggelseområden och andra föränd
ringar på 1854 års karta. Dessutom 
borde kartserien naturligtvis ha kom
pletterats med en karta från 1800-talets 
slut och någon från 1900-talet. 
Grundkartor Medeltidsstaden 71, Visby (renrit
ningar av kartorna 1646, 1696 - 97, 1750 och 
1978), Vitterhetsakademiens bibliotek (1854), 
Gotlands kommun (1997). Original till renrit
ningarna i Krigsarkivet SFP Visby la (1646) och 
Lantmäteriverkets arkiv H88-l:l (1696 - 97) 
respektive H88-l:8 (1750).

Passagen över gården till Gotlands 
Fornsal är en tidigare gränd.
Foto Nils Ahlberg 1996.
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