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Från mitten av 1500-talet till 1700-talets första decennier bedrevs i
det svenska riket en stadsplanering som i omfattning saknar mot-
stycke i dåtidens Europa. För att hitta något motsvarande får man gå

till de europeiska kolonierna i Sydamerika och Fjärran Östern. I Sverige
och Finland grundades en mängd nya städer och fler tillkom i besittning-
arna på andra sidan Östersjön. I de äldre städerna gjordes omfattande
stadsplaneförändringar.  Väldiga befästningar kom till. Planer fanns på mycket
mer. Ambitionerna var stora – expansionsviljan sträckte sig ända till Nord-
amerika och Afrikas kuster. Flertalet äldre städer i Sverige och Finland har
idag sina grunddrag från denna tid.

Studien vill skapa en helhetsbild av svensk stadsplanering under perio-
den efter medeltiden fram till stormaktstidens slut, utifrån en kompletterad,
breddad och fördjupad kunskap om de enskilda städerna. Den bygger på
närmare 340 sammanhållna stadsplaneprojekt med drygt 600 enskilda pla-
ner på 175 platser. Men den vill inte bara öka kunskapen utan också vara ett
redskap i praktisk kulturmiljövård, samhällsplanering och gestaltande av
den yttre miljön.

Stadsplanen – stadens skelett – är en nyckel till förståelsen av stadsmil-
jön, både som helhet och i dess enskilda delar. Den är det grundläggande
elementet och den mest långlivade strukturen. Dess utvecklingsstadier och
förändringar är ett av de tydligaste uttrycken för en stads historia.

Hur utvecklades stadsplaneringen under perioden? Vilka åtgärder
vidtog man? Hur såg planerna ut? Hur utformades viktiga delar som torg,
gator och tomter? Faktorer som påverkade detta? Kartan som viktigt hjälp-
medel – uppmätningar, ”spionkartor”, skisser och principförslag, alternativ
och revideringar, praktkartor för presentation och som propagandastycken.
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Nils Ahlberg är bebyggelsehistoriker och kulturmiljövårdare,
specialiserad på stadsbyggnad och stadsplanering, med många
års verksamhet av forskning, föreläsningar, skrivande och kul-
turmiljövård i Sverige och internationellt. Han har arbetat på
Stockholms universitet, olika länsmuseer och Riksantikvarie-
ämbetet och föreläser vid universitet och högre utbildningar.

Han är generalsekreterare i den svenska nationalkommittén
av ICOMOS (International Council on Monuments and Sites,
Unescos expertorgan för kulturmiljövård och världsarvskon-
ventionen) och vice president i ICOMOS Historic Towns-
kommitté. Han har deltagit i Östersjösamarbete, arbetet med
världsarvsstäder, studerat kulturmiljövård i Storbritannien och
andra länder.

Som flitig skribent genom åren har han, förutom arbeten
vid Stockholms universitet, bland annat medverkat i Natio-
nalencyklopedin och i skrifter från Riksantikvarieämbetet,
Svenska turistföreningen, Boverket, Sida och Sveriges Radio,
liksom i olika tidskrifter och publikationer i andra länder.




