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AvISen 2017:01, artikel med en mindre presentation v Alfred Forbat och återgivande av en föreläs-
ningsserie som han höll under sin tid på KTH. 

 
Ett föredrag från A-sektionens undervisning av Fred Forbat, ”om stadens utveckling”, samt en liten 
presentation av Alfred ”Fred” Forbat. Tom Rosander var assistent under tiden Fred Forbat var profes-
sor i stadsplanering på KTH 1959 – 60 och har försett red. (HG) med stenciler från denna tid, varvid 
just denna nu har digitaliserats och bearbetats. Materialet håller uppseendeväckande hög innehålls-
mässig kvalitet och det är en glädje att kunna publicera detta. 
 
 
 
 

                                                                       

Alfred "Fred" Forbat 
 
född den 31 mars 1897 i Pécs, död 
den 23 maj 1972 i Vällingby, västra 
Stockholm, var en ungerskfödd arki-
tekt och stadsplanerare verksam i 
flera olika länder, främst Ungern, 
Tyskland och Sverige. Forbat före-
trädde funktionalismen med influen-
ser av Bauhaus och Neues Bauen 
men även nederländska De Stijl.  

  
Om stadens utveckling 
Vilka företeelser är de som huvudsakligen påverkar stadens form? Det 
är inte lätt att avgöra vilka som man skall betrakta som de viktigaste 
och följaktligen nämna först. Men detta behöver vi inte avgöra idag. 
Vi kan börja med det ekonomiska systemets inflytande, som onekli-
gen är mycket stort. Men vi måste ha klart för oss att de ekonomiska 
funktionerna ensamt aldrig kan göra en nog så stor agglomeration av 
människor och byggnader till en stad i egentlig mening. Därtill behövs 
även de andra funktionerna Dessa är då det politiska och religiösa 
livets funktioner. Själva formerna påverkas dessutom av människans 
formskapande vilja och förmåga. 

Hans arbete i Sverige innefattade 
förutom arkitektuppdrag även stads-
planering och framtagandet av stads-
planer för flera svenska städer.  
 
Fred Forbat föddes som Alfred 
Füchsl, son till Arnold Forbat och 
Gisela Wertheimer. Han bytte namn 
1915 till Alfréd Forbát som blev Fred 
Forbat. Han studerade arkitektur och 
konsthistoria vid Budapests universi-
tet och Münchens tekniska högskola.  

  
Det ekonomiska systemets inverkan. 
Enligt den franska ekonomen Jean Fourastié kan man urskilja tre faser 
i det ekonomiska systemets utveckling, och civilisationen har då tre 
typer: den primära, den sekundära och den tertiära typen. I den pri-
mära är jordbruket den dominerande faktorn, i den sekundära är det 
den industriella produktionen. I den tertiära civilisationstypen slutlig-
en domineras samhället av serviceverksamheterna. Dessa typer exi-
sterar jämsides med varandra. Men deras andel i det hela förändras 
enligt en lag som gör att den primäras andels jämt sjunker, den se-
kundäras ökar först men minskar sedan och detta genom att den 
tertiära så småningom tar överhand. Detta motsvarar hela den tek-
niska utvecklingens trend. 
 
Om vi utgår från att stadens form motsvarar stadens funktion, så kan 
vi dela upp även städerna i 3 huvudtyper, den primära, sekundära och 

Åren 1920 − 1922 arbetade han hos 
Walter Gropius och kom på detta sätt 
i kontakt med Bauhausskolan i Wei-
mar. Där befann han sig mitt i hän-
delsernas centrum under funktional-
ismens framväxt i Europa. Forbat var 
bland annat med i förarbetet med 
Haus am Horn, idag världskulturarv i 
Weimar. 1928 − 1932 arbetade han 
tillsammans med Hubert Hoffmann 
och det var under denna period som 
han var med och tog fram Großsied-
lung Siemensstadt i Berlin. Ett annat 
viktigt verk av Forbat från denna tid 
är Mommsenstadion i Charlottenburg 
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tertiära typen. Vi kallar dem den agrara, den industriella och slutligen 
servicestaden. Vi kan säga i förväg att ingen av dessa typer torde ha 
förekommit helt renodlad. 
 
Vid beskrivning av dessa stadstyper skall jag delvis följa en utmärkt 
sammanfattning av prof. Greger Paulssons behandling av detta ämne 
i en studiegrupp av ”Skandinaviens Sommaruniversitet” år 1957 i 
Ljungskile. Sammanfattningen, som utkom helt nyligen, är tryckt på 
engelska och heter ”The Studie of Cities”. 
Den agrara köpstaden i sin renaste form består endast av bostäder 
och arbetsplatser, mestadels under samma tak, ett för varje familj 
och hushåll. Dess institutioner är få: marknadsplatsen, där omgiv-
ningarnas bönder saluför sina livsmedelsalster, kyrkan, skolan, rådhu-
set. Betecknande för denna stadstyp är att den inte förändrar sin 
struktur när den förändrar sin storlek. Element adderas till element 
och stadens karaktär är densamma oberoende av invånarantalet. 
Utvecklingen av den agrara köpstaden sker befolkningsmässigt genom 
samma mekanism som jag har beskrivit ingående i min senaste före-
läsning, med giltighet för stadsutvecklingen över huvud taget och för 
dagens Sverige. Förutsättningarna är i första hand jordbrukets ration-
alisering, som frigör arbetskraft för stadsnäringarna. Den arbetskraft 
som blir ledig flyttar på kontinenten redan fr o m 1000-talet in till 
städerna och blir till upphov för en lysande utveckling av hantverket. 
Men även en våldsam produktionsökning inom jordbruket hör till 
bilden. Dels för att stadsbefolkningen måste födas och dels för att det 
ökade produktionsresultatet ger den köpkraft, med vilken bönderna 
kan köpa stadens produkter. Storleksordningen av förändringarna i 
den agrara produktionen mellan 1800 och 1950 kan vi mäta med 
Fouriés uppgift, att medan det år 1800 behövdes 6 arbetstimmar för 
att producera 100 kg korn, var det 1950 endast 20 minuter. 
Det är samma utvecklingsmekanism som möjliggör nästa steg i den 
ekonomiska utvecklingen, övergången stegvis från den primära civili-
sationstypen, med den agrara köpstaden som stadsform, till den se-
kundära, med dominans av den industriella staden. 
 
Den industriella staden i sin renaste form, såsom vi känner den från 
1800-talet, har genomgått en strukturell förändring i första hand 
genom att arbetsplats och bostad har blivit skilda från varandra. I 
början bodde arbetarna ganska nära fabrikerna, oftast i baracker. Vi 
ka återuppliva detta den europeiska stadens stadium genom att se på 
länder, som för närvarande genomgår samma omvandlingsprocess. 
Senare uppstår särskilda bostadsdistrikt för arbetarna, i Mellaneuropa 
mestadels i överexploaterad hyreshusbebyggelse. 
Dominansen av massproduktionen börjar i Sverige mot 1800-talets 
slut, men på kontinenten många årtionden tidigare, att tränga ut den 
mer hantverksmässiga tillverkningen. Den förändrar stadens struktur 
helt och hållet. Massproduktionen kräver mycket utrymme och ut-
rymmet får sin form av själva godset och dess väg från råmaterialet 
till slutprodukt. Tomtvärden och transportens krav driver visserligen 
tillverkningen ut till stadens ytterområden. Men förändringen kan 
även äga rum i stadens inre delar, där hantverk eller smidesverkstä-
der kan växa till fabriker. Huvudsakligen genom sina ökade transpor-
ter och störande funktioner ”invaderar” och omformar dessa verk-
samheter stegvis sina omgivningar, som ursprungligen varit präglade 
av den ”primära” civilisationstypen. Goda exempel på denna förete-
else finns hos oss i Eskilstuna och Örebro. 
 

i Berlin. 
 
Fred Forbat gifte sig 1922 med Hed-
wig "Pussy" Rücker. Makarna emigre-
rade från Tyskland 1933 till Sovjetun-
ionen och senare till Ungern och 
födelsestaden Pécs. I Sovjetunionen 
var han en av flera utländska arkitek-
ter som bjöds in till att skapa nya 
byggnader. Forbat var i Sovjet en del 
av den så kallade May-brigaden, en 
grupp arkitekter under ledning av 
Ernst May som lämnat Tyskland. 
Forbat arbetade bland annat med 
planeringen av Magnitogorsk och 
stadsplanen för Qaraghandy (Kara-
ganda) 1938 återvände han under en 
kort period till Ungern som självstän-
dig arkitekt innan flytten till Sverige. 
 
Situationen för den ungersk-judiska 
befolkningen försämrades i slutet av 
1930-talet och Forbat fick i princip 
yrkesförbud varpå han valde att emi-
grera, först var taken att flytta till 
USA men makarna Forbat flyttade 
1938 till Sverige efter en inbjudan 
från arkitekten Uno Åhrén. Här kom 
han att verka som stadsplanearkitekt 
i Lund mellan 1938 och 1942, som 
anställd vid HSB i Stockholm mellan 
1942 och 1945 samt som biträdande 
chef på Eglers stadsplanebyrå från 
1945. För HSB var han bland annat 
med och tog fram bostadsområden i 
Reimersholme och Gröndal. 
 
Även om Fred Forbat har ritat en hel 
del hus och bostäder så var stadspla-
nering hans huvudsakliga uppgift i 
yrkeslivet. Han arbetade fram en ny 
generalplan för Lund som involverade 
en befolkningsprognos för de fyrtio 
följande åren. 1959 − 1960 var han 
professor i stadsplanering vid Kung-
liga Tekniska högskolan i Stockholm. 
Forbat var även med i arbetet med 
att arrangera Interbau i Västberlin 
1957. 
 
 
Hans efterlämnade material återfinns 
idag på Arkitektur- och designcent-
rum i Stockholm. 
 
Verk i urval: 
Großsiedlung Siemensstadt 
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Genom att bostadsområdena bör undvika transporternas buller och 
trafikfaror samt själva fabrikernas störningar, blir i den industriella 
staden produktionsområdena utgångspunkt för bebyggelselokali-
seringen och stadsformen. Vi kommer att ingående sysselsätta oss 
med denna fråga i samband med generalplaneringen. Kanske är det 
dock intressant att här nämna, hur en speciell förändring av stadsbe-
byggelsens lokalisering genomgående kan observeras på kontinenten 
från omkring 1870-talet fram till världskriget. Städernas bostadszoner 
utvidgas nämligen konsekvent mot väster i riktning mot den domine-
rande vinden. Detta för att komma ifrån rökstörningarna från indu-
strier. Denna företeelse upphör dock så småningom genom att stads-
industriernas övergång till elektrisk drift utan rökstörningar 
Inom den tertiära stadstypen servicestaden är det kontakten mellan 
säljare och köpare som är avgörande för stadens form. Den innehåller 
tre olika element beträffande funktion och utrymmestyp: produkt-
ionen, bostaden och konsumtionen. Dessa funktioner ställer helt olika 
krav på trafikapparaten. Transporterna är av tre olika slag: 
 

1. Varorna måste komma från produktionsstället till konsumt-
ionens ort, butiken. Denna transport är ofta långväga och 
med tunga transportmedel. Hur kraftigt den inverkar på 
stadsformen kan illustreras med järnvägens stora inflytande 
redan under den sekundära perioden och med autostradans 
under den tertiära.  
 

2. Köparens trafik från bostaden till försäljningsstället med kol-
lektiva och enskilda trafikmedel. Hur stark denna trafiks in-
verkan är kan vi erfara just nu när den börjar överskugga alla 
andra stadsbyggnadsproblem inom våra stadscentra. 

 
3. Slutligen trafiken av dem som är sysselsatta i serviceverk-

samheterna från bostaden till kontor och butiker. Härtill hör i 
storstäderna trafiken mellan de där sysselsatta till deras egna 
serviceställen, restauranger mm. 
 

Servicestaden tillhör tiden av ökad köpkraft och en tid av ökad kom-
fort inte endast som följd av denna köpkraft utan även av ökad fritid, 
som kräver anläggningar för rekreation och nöjen. Med jämnt sti-
gande konsumtion utjämnas levnadsstandarden mer och mer. I mot-
sats till den industriella staden, som har fått en social differentiering, 
blir stadsstrukturen mer och mer funktionellt differentierad för att 
kunna fungera. 

(Goebelstrasse 2-10, Geisslerpfad 
11-29), Berlin (1929-1930) Großsied-
lung Siemensstadt (även Ringsied-
lung) är ett bostadsområde i stadsde-
len Charlottenburg-Nord i Berlin 
(stadsdelsområdet Charlottenburg-
Wilmersdorf). Området skapades 
1929–1931 som en utvidgning av 
Siemensstadt. Områdets utveckling 
skedde under ledning av Martin 
Wagner med Hans Scharoun som 
ansvarig arkitekt. I projektet deltog 
bekanta arkitekter som Walter 
Gropius, Otto Bartning, Hugo Häring, 
Fred Forbat och Paul Rudolf Henning. 
De öppna ytorna skapades av Le-
berecht Migge. Området ingår sedan 
2008 som en del i Berlins modernist-
iska bostadsområden (Siedlungen der 
Berliner Moderne) i Unescos världs-
arvslista. Området skapades som 
bostadsområde främst för arbetarna 
vid Siemensverken. Områdets gator 
och platser har fått sina namn till 
tekniker, uppfinnare och fysiker med 
anknytning till Siemens AG. Det al-
ternativa namnet Ringsiedlung fick 
området efter arkitekturföreningen 
Der Ring där arkitekterna som skap-
ade husen var medlemmar. 
 
Mommsenstadion, Berlin (1930) 
Mommsenstadion är en fot-
bollsstadion i Berlin som är hemma-
plan för Tennis Borussia Berlin och 
SCC Berlin. Den har fått sitt namn 
efter nobelpristagaren Theodor 
Mommsen. Den invigdes 17 augusti 
1930. Några av fotbollsmatcherna 
under OS 1936 spelades på 
Mommsenstadion. 

  
Det ekonomiska livets inverkan skulle jag sålunda vilja sammanfatta i 
det följande:   
 

Staden är bl a ett det ekonomiska livets verktyg, rumsmässigt 
ordnat för dess varierande behov. Den organiserar produkt-
ionens, konsumtionens och servicestadens processer. Pro-
duktionens förändring från den medeltida verkstaden till 
industrialismens fabrik har haft en förhärjande effekt för 
strukturen av städer, byggda för det äldre systemet. Samma 
process upprepas nu vid omvandlingen från den industriella 
staden till servicestaden. Sådana tekniska förändringar kan 
aldrig förutses. Men vi kommer att möta omvandlingspro-
cesser av liknande styrka även vid andra stadsbildande funkt-
ioner. 

Generalplan för Karaganda, Kazak-
stan (1930) Qaraghandy, på ryska 
Karaganda, är en stad i centrala Ka-
zakstan med 437 000 invånare 
(1999), vilket gör den till landets 
tredje största, belägen i provinsen 
Qaraghandy. 
 
Generalplan för Magnitogorsk, Ural 
(1932) Magnitogorsk är den näst 
största staden i Tjeljabinsk oblast i 
Uralbergen i Ryssland. Den är en 
viktig gruv- och industristad, med 
industrin koncentrerad runt järn- och 
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stålproduktion     
  
Det politiska systemets inverkan. 
Som jag nämnde redan, gör de ekonomiska funktionerna ensamt inte 
städer av agglomerationer. En lika väsentlig stadsbildande faktor är 
det politiska systemet, som kan ge staden helt olika former.  
När man försöker rita upp linjerna för en utvecklingshistoria av sta-
dens form blir det dock uppenbart att det inte går att helt entydigt 
skilja de olika faktorernas inflytande åt. Det ekonomiska systemet 
påverkar ofta det politiska och religiösa. Dessa sistnämnda i sin tur 
påverkar den individuella människans formskapande. 
 
Konsthistorien, så långt den över huvud taget sysslade med staden 
som objekt, har tidigare hävdat en dualitet av två huvudtyper genom 
hela historien. Å ena sidan den ”självvuxna” staden, vars form är till-
fälligt och långsamt växande utan bestämd formidé som grund. Å 
andra sidan den ”grundade” och planerade staden, baserad på en 
sådan formidé. I denna typologi ingick även tanken att den första 
typen är karakteristisk huvudsakligen för medeltiden och i första hand 
för städerna norr om Alperna, medan den andra är hemma i den 
grekiska och romerska antiken och i länderna kring medelhavet. Den 
skulle sprida sig längre norrut under renässansen och barocken. 
 
Den nyare konsthistoriska forskningen har dock sökt bevisa ohållbar-
heten i en sådan indelning. I stället kan man ända till medeltidens slut 
tala om en dualitet av två former, som förekommer samtidigt bredvid 
varandra och i olika geografiska rum: 
 

1. Den planimetriskt ”oregelbundna” staden, vars oregelbun-
denhet härrör från en medveten anpassning till terrängen el-
ler till arkitektoniska kraftcentra av annan art. 

 
2. Den planimetriskt ”regelbundna” staden, vars regelbunden-

het är genomförd efter bestämda principer utan hänsyn till 
terrängen, ibland i motsats till topografin. 
 

Som sagt existerar båda typerna från begynnelsen. Exempel: 
 

- Bern – utgångspunkt floden och terrängen, vars former 
stegras av gatunät och bebyggelse. 
 

- Verona – samma flodlinje kring en halvö, men terrängen är 
plan och bebyggelsen har husen som utgångspunkt till ett 
regelbundet stadsschema. 

 
- St Gallen – en oregelbunden plan utan tvång av terrängen, 

utgångspunkt klosterbyggnaden som dominant. Anläggning-
en nästan samtida med den berömda, ej genomförda, regel-
bundna planen för en klosterstad där. 

 
- Priene – en regelbunden stad med tvång mot terrängen. 

 
Det är inte möjligt att i ramen av våra föreläsningar här gå in på de 
invecklade konsthistoriska spörsmål, som sammanhänger med den 
här i all korthet berörda frågan om den regelbundna och oregel-
bundna stadens typologi. Fråga återkommer dock ideligen och vi har 
mött den redan första dagen i den Edelsvärdska typplanens skepnad. I 

Bostadshus för general Bálványi, Pécs 
(1936) 
Sommarhus på Donauön Lupa norr 
om Budapest (1935) 
Tillsammans med Harry Egler gene-
ralplaner för Skövde, Arboga, Kristi-
nehamn, Enköping, Landskrona, Söl-
vesborg, Höganäs m.fl. 
 
 
 

 
Bern 
 
 
 

 
Verona 
 
 
 

         
St Gallen 
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stället ska jag försöka att teckna en historisk kavalkad av stadens olika 
former som följd av det politiska och religiösa systemet. Och då börjar 
jag med den grekiska antikens demokrati. 
 
Stadsbyggnadsteorier är så gamla som stadsbyggandet själv. I Grek-
land är denna teori förknippad med statsvetenskap och filosofi. 

 
Priene 
 
 
 

  
Vår kunskap om den grekiska staden härrör från en så pålitlig källa 
som filosofen Aristoteles i sitt verk om politiken. Han grundar sin 
stadsteori, som riktar sig mot Platons idealstat, på ett studium av de 
olika stadsstaternas konstitution. I första hand intresserar oss hans 
synpunkter på stadens lokalisering. Dena skall ligga i god förbindelse 
med havet och med sitt eget omland och vid sin placering i terrängen 
måsta man ta hänsyn till många faktorer för att nå en idealisk lösning. 
I första hand är det hygieniska synpunkter, läget till de olika vindarna, 
tillgång till vatten mm han behandlar. Men sedan kommer även de 
politiska faktorerna. För en monarki eller oligarki är ett citadell lämp-
ligast, medan slätten är bäst för en demokrati. 
 
Stadens byggnader delas i tre olika kategorier: Gudarnas och det 
allmännas byggnader, agoran och sist bostadshusen. Templens plats 
bestäms av oraklen och de offentliga byggnaderna skall anslutas till 
dem. Bredvid denna grupp skall ligga den ”fria”, eller ”övre” agoran, 
som är fri från handel och hantverk. Här skall även de äldre männens 
”gymnasion” ligga för att de gamlas beteende skall tjäna som före-
döme till de unga. Avskilt från den fria agoran ligger då den ”undre” 
agoran, marknadsplatsen. Det gäller här en klar funktionell differenti-
ering och även en differentiering i grader av betydelsen. Religionens 
byggnader skiljer sig från de profana genom läge och skala. Gudarnas 
och människornas mått.   
      
Aristoteles anser placeringen av bostadshusen lämpligast efter raka 
gator, som han säger: ”Enligt det Hippodamiska sättet (neoteros kai 
Hippodameios tropos) fastän det tidigare brukliga sättet att bygga ger 
större säkerhet i krig.” 
 
Och då kommer vi in på frågan om den oregelbundna och regel-
bundna staden och får Aristoteles vittnesbörd om att den oregel-
bundna staden var den äldre stilen och den regelbundna den moder-
na, nya.      
 
Hippodamos av Miletos, vars namn i Aristoteles text är förbunden 
med den nya stilen, har länge betraktats som dess upphovsman. Man 
har även tilldelat honom den plan, enligt vilken hans födelsestad har 
uppbyggts kring 470 f Kr. Man har dock all anledning att avskriva 
denna teori, då han tydligen varit för ung för att kunna ha medverkat i 

 
 
Inom synhåll från Prienes bergsslutt-
ningar fanns då söderut en bukt inn-
anför Egeiska havet där floden Me-
ander mynnade. På sydsidan av buk-
ten låg Miletos strategiskt och kunde 
kontrollera handelsflöden. 
 
Området var centralt i den joniska 
kulturkretsen som anses ha bildats av 
12 av stadsstater ungefär 1000 år f. 
Kr. av revolterande grekiska kolonisa-
törer. 
 
Kring år 500 låg Miletos inom persiskt 
intresseområde och styrdes som sa-
trapi av grekisk elit under perserna. 
En av dessa satraper ådrog sig per-
sernas missnöje och staden förstör-
des av dem helt på 470-talet  
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Miletos. Men han var säkert teoretikern, som propagerade för en idé, 
för första gången genomförd i Grekland en generation före honom. 
Det som kanske mest intresserar oss i sammanhanget är att Aristote-
les, som levde ytterligare ett sekel efter honom, talar om honom som 
stadsteoretiker och författare. Han berättar inte endast om hans 
stora kunnighet i alla slags ting som gäller naturen, utan att han som 
första icke politiker försökte bilda sig en uppfattning över den bästa 
stadsförvaltningen. Så torde han ha haft vissa likheter med våra da-
gars samhällsplanerare. Hippodamos ” idealstad”, den första sådan i 
historien, skulle uppdelas i tre lika delar, en för hantverkarna, en för 
bönderna och en för stadens försvarare. Den skulle få 10 000 invå-
nare. 
 
I alla beskrivningar av staden hos de grekiska filosoferna möter vi 
samma omsorg rörande befolkningens sammansättning och stadens 
storlek. Så hos Platon och Sokrates. Dock enligt Aristoteles är staden 
inte till för det ekonomiska livet enbart utan även för att tjäna gudar-
nas sak. Storleken skall enligt honom inte överstiga 100 000 invånare. 
Hans tids Athen hade 300 000 invånare. 
 
Genom Aristoteles får vi också veta att uppdelningen av den hippo-
damiska staden med raka gator i helt lika kvarter med lika stora tom-
ter har en demokratisk och rättvis fördelning av marken mellan de-
mokratiska medborgare som upphov. En viss Phaleas från Chalcedon 
var den förste som etablerat denna princip, som kunde helt genomfö-
ras i de nygrundade koloniala städerna. Så mycket mer som dessa 
hade en ganska homogen befolkning av sådana som var lämpliga för 
kolonisationens farofyllda äventyr. I de äldre städerna har ibland en 
omfördelning av marken efter denna princip ägt rum. Det vet vi även 
ur andra källor. Demosthenes lovordar Athens ledande män, att de 
nöjer sig med samma bostad som andra medborgare. 
När Aristoteles uppräknar tre strukturbildande faktorer i den grekiska 
staden, den biologiska, den ekonomiska och den politiska, är denna 
sistnämnda faktor den som dominerar. I byggnadernas symboliska 
funktion uttrycks denna politiska karaktär klarast. 

 
Miletos vid återuppförandet uppfö-
randet på 450-talet. Idag har bukten 
helt slammat igen av Meander och 
stadens ruiner ligger på en flack slätt 
med kusten ett par km bort. 

  
Hippodamiska städer / Nya stilen /: Miletos, Knidos – Selinunte (406), 
Priene. 
 
 Fallet Priene: Höjdskillnad gymnasium – Demetertemplet 100 m, 4 
terrasser. Stadsmuren och portarna. OV-axeln från västporten. NS-
axeln tangerade agoran. Inga axlar, inte heller vid tempelkvarteren. 
Stigning av 33 m på 250 m, 13% från västporten till agoran, 1/3 med 
trappor NS-axeln. Utsikt mot havet hela tiden, Agoran 65 x 75 m. 
Bredvid en liten marknadsplats för livsmedel. Själva agoran har en 
kolonnad med ca 30 butiker och kontor för växlare. Den norra kolon-
naden rymmer ekkliasiasteron, ett församlingsrum för stadens råd, 
och prytaneion, en festsal. Längre mot norr ligger en teater och mot 
söder, snett till gatunätet, gymnasion – sträng orientering.  
Det finns ca 400 bostadshus av ungefär samma storlek utefter a16 
OV- och 8 NS-gator. Staden uppfattas ha haft ungefär 4000 invånare. 
Det är förvånansvärt hur stor andel det offentliga livet har fått i hela 
anläggningen.  
 
Vi känner även några oregelbundna städer (gamla stilen). I första 
hand Thera på en bergsrygg, messavuno, från 800-talet. Och Per-
gamon, Attalidernas i oregelbundna former på en bergsknalle upp-
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byggda stad från hellenistisk tid (200-talet). 
  

Liknande former som den Hippodamiska staden ser vi även i orien-
tens tidiga despotier. Här visar jag den första kända stadsplanen i 
historien, den egyptiska Kahun. Även Babylon med det babyloniska 
tornet i mitten är av samma karaktär. 
 

 Kahun           

 
Babylon 

  

För den etruskiska staden har vi långt mindre kunskapsmaterial än för 
den grekiska staden. Men vi vet något om stadsgrundandets religiösa 
ceremoni. Gränserna kring staden utstakas först med plog och fåran 
följs sedan med stadsmurens fundament. Sedan ställer sig auguren i 
det utstakade områdets mitt och utstakar med sinn stav först OV-
axeln, ”decumanus”, som orienteras mot soluppgången stadsgrund-
ningens dag och sedan NS-axeln, ”Cardo”. Skärningspunkten är sta-
dens mitt, ”templum”. Detta låter sig göras i plan terräng. Men de 
etruskiska städerna är, ännu mer än de grekiska, mest byggda i berg-
lägen, inte minst med hänsyn till försvaret. Kvadraturen var då ofta 
inte genomförbar och förblev en helig handling blott. Det förekom-
mer även etrustiska städer helt oregelbundna, anpassade till ter-
rängen, där något axelsystem inte skymtar fram. 

 
 
 

 
Timgad 

  

Den romerska antiken. 
Cardo och decumanus återkommer dock som strukturbildande ele-
ment i det romerska militärlägret ”castrum” och i den romerska mili-
tärstaden. Men här behöver axlarna inte ovillkorligen ligga helt sym-
metriskt. Ett gott exempel är Timgad i Algeriet. Det är ett provinsiellt 
exempel, som mera påminner om en disposition i en sent hippoda-
misk stad såsom Selinunte och Priene, än om det nya sättet, som den 
romerska stadsbyggnadskonsten ordnar i sina tempelkvarter och 
forumanordningar.  
 
Det typiska exemplet är Kaiserfora i Rom, med sina axiala anordning-
ar, som skulle ha varit helt främmande för den grekiska antiken. För 
den representativa verkans skull uppges viktiga kultiska sammanhang 
och bland annat uppges sådana symboliska element som templets 
orientering. Det kommer vi att återkomma till i medeltiden men åter 
försvinna i renaissansen och barocken, då, liksom i det romerska im-
periet, den världsliga representationens krav sätts före den religiösa. 
Axelns dominans visas även i en senromersk anläggning i Baalbek. 
Att militärstadens element, symmetri och rektangularitet överförs 
även till privathuset, syns i Diokletianuspalatset i Spalato (Split), vis-
serligen i storleksordningen av en hel stad 

 
Selinunte 
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Diokletianus palats   

Forum 

  

Tidig medeltid. 
De stora kaiserstäderna i Rom har helt förstörts av barbarerna. Den 
sena kaiserstaden i Trier t ex täcks av 4 m tjockt skikt av bråte. Men 
livet har inte helt utplånats. Biskoparna har blivit kvar och ett nytt liv 
påbörjas på det religiösa livets grunder, klostren som första byggna-
der. Det är ännu inga städer som byggs, men stora biskopskyrkor och 
kaiserpalats, som sedan, när staden kommer till, blir till de domine-
rande byggnaderna.  
Strassburg 1100. Marknaden – Orientering av kyrkan.       

 Strassburg 
 
Den romerska stadsbyggnadskonsten lever dock vidare i Sydfrankrike. 
Montpazier 1824. I stället för castrums kvadrat en långdragen rek-
tangel. Aiges-Mortes. Vi har ett exempel, där en del av den nya an-
läggningen har utvecklats ur ett castrum, Carcassonne. 
 
Men kvar i södern finns en utveckling till oregelbundna former som 
domineras av kyrkan. Ett exempel visas här, Bram, vid Carcassonne, 
med kyrkan som kärna i en rund stadsplan, med gatunätet som om-
sluter denna. (Hänvisning till Aachen). Något liknande i Montecom-
patri i Italien, där kyrkan dock står på ett berg. 
 

   Montecompatri 

 
Även den befästa återkommer här si ett ypperligt exempel, Salzburg, 
där ärkebiskopens borg skyddar och dominerar den omkringliggande 

 

 
Strassburg 
 

 
Montpazier 
 

 
Aiges-Mortes 
 

 
Carcassonne 
 

 
Bram 



 

Sid 9:12 

 

staden. 
 

  Salzburg 
 
En särskild stadsstruktur kan nämnas från denna tid, hemma endast i 
Italien, där några städer behärskas av feodala familjer, som har sina 
stadsbostäder inom murarna. Denna politiska struktur speglas i den 
”citta` turrita” för vilken Gemignano är ett känt exempel. Formen 
tjänar inte ett försvarsändamål utan som ett uttryck för resp. familjers 
makt och anseende. Silhuetten är ett uttrycksfullt inslag i landskapet. 

 

 
San Gemignano 

  

Högmedeltiden 
Från 1100-taletbörjar stadsbyggandet i borgarskapets tecken. Jord-
brukets expansion tar slut och den lediga arbetskraften börjar bygga 
upp hantverksnäringen som kan födas genom jordbruksproduktion. 
Dess alster bytes mot böndernas på marknader, som i skyddet av 
biskopens eller feodalherrens borgar ger upphov till borgarstäder 
med borgaren som kulturbärande stånd. Ibland växer städer upp 
genom den strukturella principen, som härskar vid övergången till 
denna period, att biskopen eller klostret grundar en ny stad under sitt 
beskydd, med egen marknadsplats, egen stadskyrka, eget rådhus. När 
denna stadsenhet följer en nästa stadsenhet. - Hildesheim. 
 

   Hildesheim    
 
En stad under hägn av en borg, utbyggd på resterna av ett romerskt 
castrum, är Friedberg, som ligger som sista etapp framför Frankfurt 
på den viktiga handelsvägen dit. Här ser vi en bred marknadsgata som 
stadens axel. 
 
Segovia i Spanien med sin katedral. 
 
Slutligen några bilder av Prag, staden under Kaiserburgen (Hradschin) 
och St Veitkatedralens hägn, helt präglad av denna dominans. 
Men det finns städer helt präglade av borgarskapets egen makt som 

 
Friedberg 
 

 
Lübeck 
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aldrig underkastas någon kyrklig eller världslig herre utom kaisern. En 
av dessa är Lübeck. När staden sedan får en biskop måste dess dom-
kyrka nöja sig med en andra plats vid floden. – Här kan vi se hur råd-
huset vid torget är den i planen dominerande byggnaden bredvid den 
mäktiga stadskyrkan, S:a Maria. 

   Prag    
 
Jag visar här ytterligare marknadsplatser av mäktiga borgarstäder. – 
Brügge i Flandern. – Arras i Frankrike. – Malines i Belgien. 
Även en typ, som förekommer huvudsakligen i Tjeckoslovakiet och 
Polen, med stadskyrkan i torgets mitt. – Pilsen. Den korportiva bor-
garstaden skapar sig här sin egen stadsform.  

 
Prag 
 

 
Brügge 
 

 
Arras 

  

Renässansen. 
Från 1400-talets andra hälft och den snart därefter kyrkliga splittring-
en förstörs den andliga makt som satte sin prägel på medeltidens 
stadsbyggande. Den andliga makten ersätts av furstarnas världsliga 
makt, medeltidens universella enhet ersätts av maktkampen inom ett 
allt mer splittrat statssystem. De nya makterna får nya tekniska 
hjälpmedel i (krut-) pulver och eldvapen. Staden, som hittills försva-
rats av sina borgare, blir till en fästning, till ett led i landets försvar. 
Den furstliga absolutismen undertrycker även borgarstädernas själv-
styre. 
 
Domkyrkobyggandet tid var förbi. I Italien tillkommer visserligen 
några stora kyrkobyggen först under furstarnas och sedan renässans-
påvarnas auspicier. – Florens. – St Peter i Rom. Dessa representerar 
dock mindre religionens välde utan även kyrkans världsliga makt. I 
stället för de stora religiösa byggnadsuppgifterna, som kunde mobili-
sera städernas och borgarskapets resurser under århundraden och i 
oerhörd utsträckning uppkommer nu de enväldiga furstarnas slott 
och palats, som dominanter i stadsbyggandet. 
 
Som karakteristik för den nya tidens drag visar jag här ett föga känt 
stadsbyggnadsprojekt av den tyske målaren Albrecht Durer, som 
liksom italienaren Lionardo da Vinci sysslade med allehanda geome-
triska och konstruktiva problem. Det är ”staden för en konung”, som 
tillkom 1527 i ett verk som undervisar i befästning av städer och slott. 
Konungens slott i mitten. Infarten SO flankeras av rådhuset och de 
höga rådsherrarnas och adelns bostäder. Mot borgvallen soldaternas 
boningar, - På SV-sidan rustningsindustrin, kanongjuterier, trä- och 
metallverkstäder. – NV-sidan är säte för finare hantverk, NO-sidan för 
livsmedelelindustrin, - Kyrkan skjuts undan till stadens ena yttre hörn. 
Den måleriska stadsmuren ersätts av vallar och gravar, som i fortsätt-
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ningen kommer att sätta sin prägel på stadens yttre form jämsides 
med fortifikationsteknikens utveckling. 
  

Barocken  
Jag kan börja med denna yttre formens utveckling under barocken, då 
stadsbyggarteorier åter börjar frodas. Först ett holländskt exempel i 
rektangulärform, sedan ett utfört exempel, Elburg. Mer vanliga runda 
former i Naarden och i mycket fantasifulla italienprojekt av Vasari och 
Scamozzi, delvis utförda, såsom Palma Nova vid Venedig, som dock är 
schematiskt och utan liv. Ett sent franskt exempel av en liten bergsby, 
Mont Louis i Pyrenéerna av Vaughan. 
 

 Mannheim             
 
Det som gör den barocka stadsbyggnaden intressant för vårt tema är 
dock utvecklingen av staden med den upplysta absolutismens furste 
och dess slott som stadsbildande centrum. Jag nöjer mig med två 
exempel, Mannheim och Karlsruhe. – Mannheim, en puritansk huge-
nottstad som, sedan befästningarna mellan citadellen och staden 
rivits år 1700, utvecklats till rumssammanhang, med en cour 
d´honneur framför slottet.  

 

 
Holländskt exempel 
 
 
 

 
Mannheim 
 

 
Karlsruhe 

  

Av denna tids stora platsbildningar till furstens ära visar jag en enda, 
Place Stanislaus i Nancy. Det mest monumentala exemplet är dock 
Karlsruhe, grundat år 1716, med ett radialt gatunät, inriktat mot slot-
tets tornbyggnad bakom själva slottet. Planen fullbordas dock så sent 
som 1810 under klassicismens tid. 

 
Place Stanislaus 
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