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Den första kända kartan över Visby som visar stadsmuren i sin helhet gjordes av Georg Brunius för en atlas som 
tillkom på uppdrag av den danske kungen Fredrik II. Den anses ha blivit utförd på 1580-talet. kartan överens
stämmer till stora delar inte med verkligheten men lämnar intressanta upplysningar som visar att kartografen var 
förtrogen med staden.
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Visby har alltid utövat en stark drag
ningskraft på besökare. Det som 
främst fängslar är det ålderdomliga gatunä

tet, den unika mängden av medeltida sten
hus, kyrkoruinerna och den sällsynt väl be
varade stadsmuren.

Det är få medeltida städer i norra Euro
pa som har ett läge som kan konkurrera 
med Visbys. Staden är imponerande med 
närheten till havet och bebyggelsen som är 
belägen på terrasser innanför stadsmuren. 
Sjöfarare, som under medeltiden nalkades 
Visby, imponerades säkert av den mäktig
het som staden ingav.

Stadens utveckling från 
äldsta tid
Människor bosatte sig för närmare 5000 år 
sedan under den skyddande klippremsan 
som sträcker sig längs Södra Kyrkogatan 
och Stora Torget i Visby. Rik tillgång på 
färskvatten från källorna i berget samt fis
kevatten omedelbart intill boplatsen gav 
goda levnadsförhållanden. Någon kontinu
erlig bosättning efter stenålderns slut (ca 
1500 f.Kr.) tycks inte ha förekommit inom 
området förrän på 600- och 700-talen e.Kr. 
Då bosatte sig människor på strandremsan 
ovanför nuvarande Strandgatan. Där fanns

en enkel träbebyggelse, kanske knuten till 
en marknadsplats, i anslutning till havsvi
ken. Denna första bosättning utvecklades 
efter hand till ett samhälle som blev bety
dande på 1100-talet. Bebyggelsen utgjordes 
till största delen av trähus tillsammans med 
några enstaka stenhus.

Fram till denna tid hade de gotländska 
handelsskeppen dominerat Östersjöhan
deln. Lockade av den vinstgivande handeln 
etablerade sig en mängd tyskar i Visby. In
flyttningen fram till mitten av 1200-talet 
innebar att många nya hus byggdes i den 
centrala stadskärnan. Ett tecken på den 
starka ekonomin och befolkningsökningen 
av tyskar var att man redan 1190 kunde 
inviga en tysk kyrka i Visby.

Första gången namnet Visby förekom
mer i ett dokument är 1203. Namnet kan 
härledas till betydelsen ”helig plats”. Gu- 
tasagan berättar, att Botair från Akebäck 
byggde en kyrka i Vi. Hedningarna ville 
bränna kyrkan, men den fick stå kvar och 
blev invigd ”i alla helgons namn”. Händel
sen kan ha inträffat i början av 1100-talet.

Gotländskt inbördeskrig
I mitten av 1200-talet var den tyska stads
befolkningen lika stor som den gotländska. 
År 1260 delades stadsbefolkningen i ett



8 En blick på Visbys historia

gotländskt och ett tyskt samhälle. De ge
mensamma intressena bevakades av bor
gerskapets valda rådmän. Uppdelningen 
blev ingen lycklig lösning på de motsätt
ningar som fanns mellan de olika handels
intressena. Köpmännen i Visby ville ute
stänga de gotländska bönderna från att bo
sätta sig och handla i Visby. Därför hade 
Visbyborna omkring 1260 börjat bygga en 
skyddande stadsmur mot landsidan. Muren 
mot havet hade byggts tidigare som skydd 
mot faror som hotade från sjösidan. Arkeo
logiska fynd styrker antagandet att Sjömu
ren kan ha uppförts redan i början av 1200- 
talet.

Motsättningarna mellan staden och 
landsbygden kulminerade i det stora in
bördeskriget 1288 då bönderna grep till 
vapen mot Visbyborna. Striden blev ett ne
derlag för de gotländska bönderna på 
grund av att borgarna hade skydd av 
stadsmuren. Fredsförhandlingarna efter 
striden sköttes av Magnus Ladulås. Han 
ålade borgarna att betala dryga böter för 
att de utan kungens tillstånd hade uppfört 
en mur kring staden. Kungen anmodade 
stadens invånare att svära trohetsed och 
lovade i gengäld att Visby skulle få en fri 
ställning som stad direkt under den svens
ke kungen. Det förhållandet kom att bestå 
till omkring 1400.

Slutet av 1200-talet var höjdpunkten 
för Visbys blomstringstid. Staden var då en 
av Nordeuropas största städer med en be
folkning som uppgick till mellan 6000 och 
8000 personer. Området ovanför den me
deltida hamnen hade efter hand föränd
rats. I många fall ersattes den föråldrade 
träbebyggelsen av smala, höga stenhus

med långsidorna mot gränderna. Byggna
derna användes i huvudsak som lagerloka
ler men även ibland som bostäder. Innan
för den medeltida hamnen låg en stor torg
plats, Rolandstorget, där man byggde ett 
rådhus.

Slutet pä storhetstiden
Någon omfattande byggnadsverksamhet 
tycks inte ha förekommit vid 1300-talets 
slut och under 1400-talet. Ett betydelsefullt 
undantag är dock Visborgs slott, som låg 
innanför muren i sydvästra hörnet. Kung 
Erik av Pommern lät 1411 lägga grundste
nen till slottet som kom att räknas till ett av 
Östersjöområdets starkaste befästnings
verk under 1500-talet. Slottet förstördes 
under slutskedet av den danska ockupatio
nen 1676-1679.

Hela 1500-talet kännetecknades av eko
nomisk depression. Krig och farsoter hade 
försämrat levnadsförhållandena och anta
let Visbybor hade minskat till ca 1200. 
Byggnader förföll och Visbys storhetstid 
var sedan länge förbi. Först mot slutet av 
1500-talet förbättrades förhållandena. Föl
jande århundraden visade ett uppsving för 
den gotländska handeln och en positiv syn 
på framtiden.



„ ' W\\v • - •



10

Murens historiska bakgrund

Redan under vikingatiden kom kunska
pen om stenmurning med kalkbruk till 

Norden. Ett exempel på detta är den äld
sta Roskildekatedralen som byggdes på 
1020-talet. De äldsta murade gotländska 
kyrkorna byggdes troligen under perioden 
1125-1150. Detta är sent med tanke på 
gotlänningarnas tidiga internationella kon
takter. En förklaring kan vara att den tra
ditionella träbyggnadskonsten var stark på 
Gotland. Tillgången på utmärkt skog var 
god ännu vid 1600-talets början.

Lübeck fick under 1100-talets senare 
del sin första stadsmur. Det är troligt att 
även Visby tidigt omgärdades av något 
skydd, en föregångare till den nuvarande 
stadsmuren. Efter lång planering och om
fattande organisation för att bl.a. skaffa 
kunniga byggmästare, stenhuggare och 
murare beslutade stadens borgare att byg
ga muren. Antagligen har hantverkarna ta
gits från annan byggnadsverksamhet i sta
den. Där fanns väl betald och kunnig ar
betskraft, men det är inte uteslutet att trä-



lar har använts för vissa grovarbeten. 
Ovissheten är stor vad gäller tidpunkten 
för murens tillkomst. Man anser att Land
muren började byggas omkring 1260 och 
Sjömuren redan i början av 1200-talet. 
Först i början av 1300-talet stod muren 
helt färdig. Under den tiden tycks det ha 
varit en minskad byggverksamhet av hus 
och kyrkor i Visby.

I jämförelse med många andra medelti
da samhällen var Visby lyckligt lottat i frå
ga om material till ett murbygge. Kalksten 
av god kvalitet fanns på platsen i lättbrut- 
na dagbrott. Man kan ännu se tydliga spår 
efter dessa i norra delen av Östergravar. 
Andra stenbrott låg ett stycke norrut vid 
Galgberget.

Man sökte i första hand platser med 
lättbruten sten som helst skulle ligga nära 
markytan i tunna skikt. För att bryta loss 
stenen ur den naturliga sprickbildningen 
högg man först upp kilspår. Därefter slogs 
tunna ekkilar ner i spåren. Kilarna spola
des med vatten och när de svällde ”spräng
des” stenen loss.

Murens historiska bakgrund 11

Strax nordöst om Östermur kan man fortfarande se 
rester av de medeltida stenbrotten med sina branta 
pallkanter.



12 Murens historiska bakgrund

Kalkmila.

Stenblocken grovbearbetades och trans
porterades sedan till byggnadsplatsen. 
Transporterna utfördes i allmänhet vinter
tid med kälkar eller släpor. Timmer till 
bjälklag och väktargångar fanns i de stora 
skogarna på landsbygden. Kalken brändes 
i kalkmilor, föregångarna till kalkugnarna.



Sjömuren och Landmuren
SJÖMUREN var den första etappen i murbyg
get. Vid basen är den ca 1 - 1,3 meter tjock. 
Från marken upp till väktargången av trä 
var höjden omkring fyra meter. Totalhöjden 
till murens krön var ungefär 5,5 meter. Mu
rens nedre del döljs numera på grund av att 
marken höjts av jord och grus som lagts dit. 
Mursträckan uppfördes i flera olika etap
per. Den är 1400 meter lång.

Landmuren är den del av muren som 
börjar vid tornet Silverhättan och fortsät
ter runt staden till sydvästra hörnet av Vis
borgs slott. Landmuren är ca 2000 meter 
lång. Dess byggnadshistoria under 1200- 
talet kan delas in i olika etapper:

1. Gamla muren
2. Porttornen
3. Marktornen
4. Förhöjda muren och Sadeltornen.

Den Gamla muren var i sitt första bygg- 
nadsskede 5,5-6 meter hög med murportar 
utan överbyggnader. Längs muren finns ett 
antal hus som är äldre än muren och som 
delvis ingår i den. Längs murens sydöstra 
och södra partier finns några torn som upp
fördes under Gamla murens sista byggnads- 
skede. Med några undantag visade muren 
en kal och slät front mot både sjö- och 
landsidan. I Landmuren har det funnits sex 
eller sju portar som tillhörde Gamla muren.

Vissa av de större stadsportarna för
stärktes med torn för att muren skulle bli 
motståndskraftigare. Därefter byggdes de 
övriga marktornen. Tornen visade sig dock 
vara otillräckliga och i ett senare skede

höjdes därför den ursprungliga muren med 
2,5 - 4 meter. Längs Landmuren syns mur
förhöjningen tydligt i murfasaden. Särskilt 
klart framgår detta i de enstaka partier där 
muren i senare tid har rasat. På krönet pla
cerades häng- eller sadeltorn. Landmurens 
tjocklek varierar men är i allmänhet 1,3 - 
2,3 meter vid marknivån för att mot krö
net smalna till mellan 50 och 60 centime
ter.

I sitt färdigbyggda skick blev stadsmu
ren omkring 3440 meter lång. Från början 
fanns det 29 marktorn, varav 27 är beva
rade. Endast 9 hängtorn av 22 finns kvar.

Murens historiska bakgrund 13
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Muren ”växer”.

- --------------------- •  .......— — ________ __________ _______________ __________ ———.—T g,.ff - ~ -L—«», -—- - m - - - » . - . - . -

1. Gamla muren.

2. Porttorn,
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3. Marktorn.

4. Förböjda muren och sadeltorn.
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Murens konstruktion

Vid arkeologiska undersökningar har 
det konstaterats att Landmuren liksom 
Sjömuren byggdes direkt på befintlig mark 

utan grundförstärkningar. Sjömurens grund 
är mestadels lagd på sjögrus. Landmuren 
har olika grundförhållanden. På flera plat
ser står Landmuren på singel eller på berg. 
En del avsnitt av muren som idag har svåra 
sättningsskador, t.ex. vid den s.k. Liibecker- 
bräschen, har grunden lagd på lera och inte 
på fast underlag. Ofta byggdes försvarsan
läggningar under tidspress, och det tycks 
också gälla för Gamla Visbys stadsmur.

Byggnadstekniskt är Sjömuren och 
Landmuren likartat uppförda. Murarna är 
byggda av brutna kalkstenshällar, grovt 
tillhuggna, korta, tjocka stenar. Man har 
inte varit så noga med att lägga stenen i re
gelbundna skift. Finare huggna block in
gick i portomfattningar och muröppning
ar. Gråsten eller murtegel användes inte i 
den äldsta muren. Mellan markytan och 
väktargången har muren två sidor, ”skal”. 
Mellan dem lade man avfallssten och ett 
bindemedel som ofta var lerblandat kalk
bruk.

Då hela muren stod färdig efter förhöj
ningen, slevputsades muren troligtvis för 
att dölja lagningar och svagheter. De tuk
tade blockens ytor utjämnades med hjälp 
av brett utstrukna fogar, där bruket täckte 
hela murytan. Kalkbruket lades på i ett

mycket tunt skikt med murslev. Murytan 
fick på så vis ett mjukt och buckligt ut
seende. Samtidigt som fogarna mellan 
blocken doldes fick en anfallande fiende 
inte fäste för änterkrokar eller hakar. Det 
var samma murningsteknik som för kyr
kor och andra byggnader.

Förhöjningen utfördes flaskformigt, 
dvs. uppåt, mjukt avsmalnande. Mellan 
den äldre och den yngre muren var det 
nödvändigt med förband för stabilitetens 
skull. Förbanden visade sig vara otillräck
liga eftersom muren rasade på flera ställen. 
I samband med förhöjningen flyttades 
även väktargången upp. På den bräckliga 
förhöjningen byggdes hängtorn, även kal
lade sadeltorn.

Porttorn, marktorn ock 
sadeltorn
Port-, mark- och sadeltornen byggdes för 
att försvararna även skulle kunna skjuta 
längs med muren. Därmed kom försvaret 
till stor del att koncentreras till tornen. Tor
nens höga och breda öppningar högst upp 
antyder att de varit utgångar till skyttebal- 
konger som funnits längs tornens utsidor. 
Det är konstaterat att vissa porttorn även 
haft tak, men om det gäller övriga marktorn
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är inte säkert belagt även om Brunius Visby- 
karta från 1580-talet anger det.

En anledning till att troligtvis alla mark
torn hade namn under medeltiden var, att 
man lättare skulle kunna dirigera krigsfolk 
till olika försvarsavsnitt av muren.

Marktornet öster om Lübeckerbräschen 
tillhör en grupp som består av 15 torn som 
är yngre än Gamla muren men äldre än 
den förhöjda muren. Att tornen tillhör en 
yngre period i murens historia framgår av 
att de är byggda med stenarna sammanfo
gade utan murförband intill den äldsta 
muren. Från insidan kan man i markplanet 
se murrester efter bortbrutna arkadbågar. 
På grund av markens nivåskillnader har 
tornen varierande höjd. De har i regel fem 
våningar. Insidorna är avtrappade uppåt 
och bildar underlag för våningarnas bjälk
lag. Förbindelsen mellan de olika etagen 
har antagligen varit en stege genom en 
lucka i våningsplanets tak. I höjd med den 
översta våningens mellanrum mellan tin
narna finns spår i murverket av en skytte- 
balkong. Från denna kunde man leda stri
den och försvara tornet och murens utsida. 
Skyttespringornas konstruktion visar att 
tornen försvarades med såväl mycket ef
fektiva armborst som hakebössor.

Väktargångar och vallgravar
Uppe vid väktargången var muren smalare. 
I den Gamla muren var väktargången delvis 
lagd som en hylla i muren, men att döma av 
bomhålen hade väktargången även kom
pletterats med någon form av bjälklag. Det 
breddade gången och på dess underlag hade

man byggt ett räcke och däröver ett skydds- 
tak.

Efter höjningen av muren byggdes gång
en helt i trä. Under murkrönet kan man se 
fyrkantiga hål efter väktargångens bjälk
lag. Dessutom ser man klenare hål efter 
rundvirken till murens byggnadsställning
ar, framförallt på murens utsida. Kanske 
fanns det ett skyddande trätak över denna 
nyare väktargång? Se rekonstruktionsteck- 
ning på nästa sida.

I Fandmurens fasad kan man fortfaran
de följa murens olika byggnadsetapper. 
Här avtecknar sig Gamla murens tinnar av 
varierande bredd, vanligen 5-7 meter. 
Öster om Norderport är de emellertid be
tydligt smalare. I tinnarna finns olika 
många skyttespringor. De är 10 cm utåt 
och breddas inåt till 50 cm. Det finns 250 
tinnar och 103 skyttespringor bevarade i 
Fandmuren.

Utefter Nordermur består marken av 
sten, lera och grus som har grävts upp, och 
där har då bildats tre langsgående gravar. 
Schaktmassorna har lagts så att gravarna 
avgränsas från varandra. Vallarnas sidor 
har stabiliserats med kallmurar, s.k. kon- 
trescarpmurar. På deras krön finns dagens 
gångvägar. En kontrescarpmur i fullt beva
rat skick kan följas i tredje vallgravens 
norra del.

Vallgravarna fungerade endast som 
torrgravar på grund av terrängförhållande
na. Möjligen har havsvattnet tidvis kunnat 
strömma in i de lägst belägna områdena 
vid tornet Silverhättan. Vallgravarna gräv
des troligen redan då Gamla muren upp
fördes, eftersom marktornen är byggda ne
re i gravarna.
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Vallgravarna har främst varit avsedda 
att hindra kastmaskiner och rytteri från att 
komma fram till muren. Det som idag ser 
ut som mjuka vallar var en gång ett kan
tigt, kargt och hotfullt område.

Vallgravssystemet förstördes till stora 
delar under 1700- och 1800-talen. De bäst 
bevarade vallgravarna sträcker sig mellan

Silverhättan och Norderport. I den nord
östra delen av Östergravar har man brutit 
sten sedan den tid då vallgravarna inte 
längre hade någon uppgift i försvarssam- 
manhang. På 1830-talet togs vallarna bort 
längre söderut, när man anlade en skjutba
na. Vallgravarna kan följas endast bitvis 
på övriga ställen.

Murbräcka.
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Murens tillstånd
Muren är förvånansvärt väl bevarad jäm
fört med liknande murar i Europa. Tyvärr 
har muren allvarliga skador som orsakats 
av bl.a. stora bränder, som härjade i Visby i 
början av 1300-talet, och krigsanfall vid ett 
antal tillfällen, främst 1288, 1361 och

1525. Vegetation och luftföroreningar är 
numera bidragande orsaker till murens för
störelse.

Gamla Visbys stadsmur är den enda be
varade stadsmuren i Norden. Den är en kul
turhistorisk skatt som vi med alla medel bör 
värna om.

En inventering av floran på stadsmuren gjordes redan på 1890-talet, och då fann man att ca 
100 arter slagit rot i murverket. En viss växtlighet på muren kan tillåtas men vedartade väx
ter som murgröna och fläder måste begränsas, eftersom rötterna skadar muren. På bilden 
syns hur murgrönan tar sin näring i murskarvarna utan att rotsystemet når marken.
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I den följande texten hänvisas till siffrorna på teck/iingen.
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Lilla Strandporten - 
Norderport
Lilla Strandporten (1) var under medelti
den en av de viktigaste passagerna från 
hamnen. Den ledde till Rolandstorget, det 
medeltida handelstorget. Här låg stadens 
rådhus, som även användes som börs och 
saluhall. Man ser endast den övre delen av 
Lilla Strandporten på grund av den markpå- 
fyllnad som har skett under de senaste år
hundradena. Lilla Strandportens tröskel lig
ger 1,4 meter under nuvarande gatunivå. I 
portomfattningarna kan man ännu se den 
träskodda bomrännan och portens dörrha
kar.

Norr om Lilla Strandporten finns en 
stor rundbågig dubbelport som uppfördes 
samtidigt som Sjömuren (2). Dubbelporten 
ledde in till Rolandstorget. Torget samt en 
del av medeltidshusen längs Strandgatan

Lilla Strandporten var en av de mest betydelsefulla 
portarna vid medeltidshamnen. Den ledde in till Ro
landstorget där rådhuset låg. På grund av en omfat
tande markpåfyllnad under senare tid har portens 
nedre delar blivit dolda.



S:ta
Katarina

S:t Hans och 
S:t Per

Rekonstruktionsbild av Rolandstorget sett från söder. Till höger 
ses packhusen längs Strandgatan och i fonden rådhuset, även 
kallat Vinhuset. Teckning Hans Henriksson.

Den rundbågiga dubbelporten tillhör Sjö 
murens äldsta byggnadsskede.
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Fiskarporten - en av murens yngre portar.

vilar på en rustbädd, dvs. lager av trärester 
varvade med grus och sten. Under rustbäd- 
den ligger dräneringsledningar av urholka
de trästockar.

Markhöjningen norr om Lilla Strand
porten är 1,5 - 2,5 meter. På medeltids
människan gav muren ett mäktigare in
tryck än den gör idag.

Nästa större port i stadsmuren är Fiskar- 
porten (3). Den är belägen strax intill Krut
tornet (4). Porten är från slutet av medelti
den.

Läs mer om Sjömuren på sidan 13 och om 
det medeltida hamnområdet på sidan 82.

Det mest framträdande tornet i muren är 
Kruttornet (4). Det uppfördes i mitten av 
1100-talet som en fristående kastal, dvs. 
försvarstorn. Man tror att det ursprungli
gen låg på ett stenrev omgivet av vatten. 
Tornet var ett skydd för hamnen och det 
växande samhället. Kanske har tornet in
gått i ett äldre försvarsverk före nuvarande 
stadsmurens tillkomst. Tornet fick namnet 
Kruttornet på 1700-talet, då Kronan - 
svenska staten - förvarade krut i tornet. Ti
digare kallades tornet Långbrotornet, Visby 
Torn, Lambtornet och Fängelsetornet. Det 
mäter 10,5 meter i fyrkant och är 25 meter 
högt. Ingången som sitter ca 5 meter över 
marknivån nådde man via en stege. Utbygg
naden framför porten kom till i början av 
1700-talet. Från samma tid är även taket. 
Under medeltiden anses tornet ha haft en 
skyttehourde, dvs. en från murlivet utskju
tande våning av timmer. Tornet är fem vå
ningar högt. Flär finns valvtäckta rum och 
trånga förbindelsegångar. Någon eldstad
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Under en stor del av medeltiden var Kruttornet stadens mest betydelsefulla försvarstorn. Strax utanför tornet gick 
inseglingsrännan till medeltidshamnen.



fanns inte, och därför var troligtvis inte tor
net bemannat under den kalla årstiden. Till 
bekvämligheten hörde dock en latrin i mu
ren med avlopp på tornets utsida mot havet.

Tornet var ett starkt och praktiskt taget 
ointagligt befästningsverk. Det är bevarat i 
nästan ursprungligt skick och är därmed 
unikt i Norden. Genom dendrokronologis- 
ka prov (årsringsdateringar) har man kun
nat bestämma tornets byggnadsår till 
1151. När Sjömuren uppfördes i början på 
1200-talet, planerades murens sträckning i 
förhållande till tornet.

Längs hela sträckan av muren norrut gick 
stranden under medeltiden betydligt när
mare muren än i våra dagar. Strandlinjens 
förskjutning utåt havet beror på landhöj
ningen och västliga stormar. Norr om Krut
tornet finns en igenmurad, rundbågig port 
som har haft en dörr som stängdes med 
skjutbom. Flera liknande portar till stran
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den finns på denna mursträcka, t.ex. Kär
leksporten som byggdes först 1872. Den 
togs upp på ett raserat ställe av muren som 
hade använts av fiskarbefolkningen som 
passage. Sjömuren norr om Kruttornet sak
nade ursprungligen torn.

Tornet Sprundflaskan (5) är ett av de sist 
byggda tornen i stadsmuren. Det byggdes 
på 1400-talet med syftet att stärka muren 
som försvarsanläggning och samtidigt ge 
stöd åt ett svagt parti i muren. Namnet 
Sprundflaskan är känt sedan slutet av 
1600-talet. Tornet kan ha fått benämningen 
på grund av sitt flaskliknande utseende.

Det kan tyckas anmärkningsvärt att för- 
svarstornen längs Sjömuren ligger på så 
stort avstånd från varandra jämfört med 
tornen på övriga muravsnitt. Anledningen 
kan vara, att man ansåg att det var liten 
risk att man blev anfallen från sjösidan.

Kärleksporten. Den nuvarande porten ligger intill den ursprungliga, 
igenmurade som kan ses från Sjömurens utsida.
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Sprundflaskan.

Norr om Sprundflaskan finns en bräsch, 
dvs. öppning i muren, det s.k. Murfallet 
(6). Om det endast är ett raserat murparti 
eller även döljer rester efter ett torn går 
inte att avgöra.

Ett flertal av de mindre, igenmurade 
portarna i Sjömuren har sina trösklar ett 
stycke upp på muren, vilket har medfört

att det måste ha funnits trappor ner till 
marken. Vid stark pålandsvind slog vågor
na upp mot Sjömuren, och då ville man 
skydda portarna. På insidan av muren 
gjordes markfyllnad upp till portarnas 
trösklar. Under 1800-talet gjorde man yt
terligare markpåfyllnad till dagens nivå.

Murfallet.



Jungfrutornet (7) uppfördes liksom 
Sprundflaskan på 1400-talet som stöd för 
och försvar av mursträckan. En legend be
rättar att tornet fått sitt namn efter en 
jungfru, Nils Guldsmeds dotter. Hon sägs 
ha avslöjat stadens försvar till Valdemar 
Atterdag och som straff blivit levande in
murad i tornet. Tornets namn kommer tro
ligtvis snarare från formen av ett äldre 
rymdmått, en jungfru. Rymdmåttet hade 
bred botten och smalnade av uppåt. Det 
användes bl.a. som brännvinsmått (1 jung
fru = 8,2 cl).

Intill norra sidan av Jungfrutornet finns 
rester av en skyttegång. Man ser flata sten
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hällar sticka ut från muren. Skyttegången 
byggdes samtidigt som muren. Det är bara 
här som man kan se denna typ av skytte
gång.

Alla förstärkningar och återuppbyggda 
ras tyder på att murens grundläggning är 
dålig, vilket kanske beror på att den bygg
des i brådska. Norr om Jungfrutornet 
finns en öppning i muren som enligt tradi
tionen kom till på 1840-talet. Då fanns det 
en liten servering som delvis var inbyggd i 
Snäckgärdstornet (10), och för att därifrån 
ge punschgästerna havsutsikt rev man ner 
ett parti av murens övre del.

jungfrutornet och Silverhättan. ►

◄ Resterna av en skyttegång. Den består av flata sten
hällar som skjuter ut utanför murlivet.
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Av den här akvarellen från 1840-talet framgår att porttornet användes som kök och förråd till ”Caffe och The- 
serveringen i Odenstornet”. Portrummet bör då ha haft ett tak av något slag, antagligett av trä. Yttre porten var 
sedan länge igenmurad och öppnades först år 1885. Akvarellen av okänd konstnär.



Vid stadsmurens nordvästra hörn avslutas 
Sjömuren med hörntornet Silverhättan 
(8). Namnet Silverhättan har använts sedan 
medeltiden. Man tror att taket bestått av ett 
glänsande material som har gett tornet dess 
namn. Det finns belägg för att det i Visby 
förekommit tak täckta med blyplåt under 
medeltiden. På 1600-talet började man kal
la tornet Kames (från det latinska Comes 
som betyder hertig). Numera förekommer 
båda namnen.

Tornet tillhör den yngsta gruppen av 
murens försvarstorn, dit även Sprundflas- 
kan och Jungfrutornet hör. Silverhättan är 
uppfört i vinkeln mellan Landmurens för
längning mot havet och Sjömuren. I mur
verket uppfördes två grova strävpelare, 
murstöd. Högst upp, utanför tredje vå
ningen, har det funnits en skyttegång. Det 
framgår av bjälklagshålen. På samma vå
ning fanns en eldstad som främst användes 
för signalering.

I början av 1700-talet utvidgades skyt- 
tespringorna till stora gluggar, då man be
farade att ryssarna som tidigare hade här
jat vid Gotlands östra kust skulle anfalla 
Visby. Landshövdingen och generalmajo
ren Anders Sparfeldt (landshövding 
1710-1711) försåg en del av stadsmuren, 
murens torn och porttornen med eldvapen. 
Silverhättan var en utpost mot norr och 
det strategiskt belägna tornet blev ett lås 
för strandremsan längs Sjömuren.

Redan när Landmuren byggdes samman 
med Sjömuren fanns en vingmur ner mot 
havet (9). Den skar av förbindelsen längs 
stranden fram till Kruttornet. Rester av 
muren har kunnat följas ner mot havet. 
Vid olika tillfällen under 1800- och 1900- 
talen har muren kapats och nu återstår en
dast en sargad rest intill tornet Silverhät
tan.

Läs mer om Landmuren på sidan 13.
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I hörnet av Sjö- och Landmuren uppfördes på 1400- 
talet tornet Silverhättan. Redan från början konstrue
rades det för både armborst och eldvapen. Genom sitt 
strategiska läge kom det att få stor betydelse för sta
dens försvar.

Ännu i mitten av 1800-talet var området utanför Sjö
muren oplanerat. Först 1888 iordningställdes prome
nadplatsen mellan Kruttornet och Silverhättan. På 
teckningen ses vingmuren som tidigare hindrat all 
passage från norr längs Sjömuren. Teckning P.A. 
Säve, 1846.
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Silverhättan sedd från norr med resterna av den ving- 
mur som gått ända ner till den dåvarande strandlin
jen.

I slutet av 1830-talet reste en grupp franska veten
skapsmän till Skandinavien för att bl.a. dokumentera 
kulturhistoriskt intressanta platser. År 1838 var de i 
Visby där nio olika motiv avbildades. Den här bilden 
visar nordvästra hörnet av stadsmuren med Snäck- 
gärdstornet och Silverhättan. Visserligen har konst
nären romantiserat motivet men det mesta av vad vi 
ser kan historiskt beläggas. Färglitografi av H. Maye, 
1838.



Nordermur stracker sig från tornet Silver- 
hättan till Norderport. Sjömurens insida 
saknar arkadbågar och detsamma gäller en 
kort mursträcka av Landmuren mellan tor
net Silverhättan (8) och Snäckgärdsporten 
(10). Troligen har denna del av Landmuren 
byggts samtidigt med Sjömuren. För övrigt 
uppfördes arkadbågar samtidigt som äldsta 
Landmuren byggdes. Intill Snäckgärdstor- 
net syns spår av en dubbelport, vars östra 
del senare har byggts samman med Snäck
gärdsporten. Snäckgärdsporten har tidi

gare hetat Odeport, den gamla porten, och 
senare Västerport.

Att det finns en port i ett område som 
idag är perifert kan tyckas omotiverat, 
men arkeologiska undersökningar har vi
sat att en stor del av nordvästra Visby, 
bl.a. D.B.W:s (De Badande Wännernas) 
Botaniska trädgård, var bebyggd på me
deltiden. Vissa områden utanför muren 
kan ha utnyttjats som jordbruksmark, och 
det har krävt kommunikation genom mu
ren.
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Murens insida av skarven mellan Sjö- och Landmuren. Här slutar Sjömurens första byggnadsetapp och Landmu
ren börjar byggas härifrån.
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Snäckgärdsporten. När den första lå
ga Landmuren byggdes uppfördes en 
dubbelport, vars västra del senare 
murades igen. Man kan fortfarande 
se spår av den intill den nu befintliga 
porten. I en senare etapp byggdes tor
net för att förstärka porten. Brott
ytorna på portens insida är rester ef
ter bortbrutna innervärnsmurar.

Ett murparti som rasat öster om 
Snäckgärdsporten kallas för Liibeck- 
erbräschen. Enligt en sägen var det 
härifrån som en krigshär från Lübeck 
tog sig in i staden 1525. En troligare 
förklaring är att muren tillsammans 
med ett sadeltorn rasat på grund av 
dåliga grundförhållanden. Här ses in
sidan av muren med de bevarade ar- 
kadbågarna.



Snäckgärdstornet (10) är ett av de äldsta 
tornen av den typ som kallas porttorn. På 
1700-talet var den yttre portöppningen 
igenmurad. Den öppnades först 1885 i sam
band med restaureringsarbeten på muren. 
Från 1840-talet och några årtionden framåt 
användes portrummet sommartid som en 
del av en uteservering för kaffe, te och 
punsch.

Porten i tornets ytterfasad mot norr har 
rännor för fällgaller. Gallret tjänade som 
skydd mot fientliga angrepp till exempel 
med murbräckor. Tillsammans med inner- 
värnsmurar vid portarna var fällgaller ett 
gott skydd för det svaga parti som portar
na utgjorde i befästningsanläggningen. Se 
rekonstruktion på nästa sida.

Öster om Snäckgärdsporten finns ett ca 
40 meter långt murparti som har rasat ner 
till arkadbågarnas överdel. Murpartiet kal
las Lübeckerbraschen (11). På sträckan 
har funnits ett sadeltorn som när det rasade 
drog en del av muren med sig. Muren ligger 
på ett sju meter djupt lerlager som troligen 
orsakade att grunden rörde sig. Cirka 50 
armborstpilar lär ha hittats i trädgården in
nanför muren, vilket tyder på ett anfall mot 
platsen.

Öster om detta rasparti står ett välbeva- 
rat marktorn (12) som tillhör den grupp av 
femton torn som uppfördes efter det att äld
sta Landmuren var färdigbyggd. Därefter 
höjdes muren och sadeltornen kom till om
kring 1300. Efter marktornet (12) ses det 
äldsta bevarade sadeltornet i stadsmuren 
(13). Nästa marktorn har namnet Tran- 
hustornet (14). På en karta från mitten av 
1700-talet framgår att tornet användes för 
trankokning.
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Snäckgärdstornet tillhör byggnadsperioden mellan 
Gamla muren och murförhöjningen. Traditionen att 
flagga på stadsmurens torn är från 1829 då prins 
Oskar besökte Visby.
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Porttorn med dubbla träportar och fällgaller.
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Hus som var inbyggda i muren kan ha va

rit tillfälliga stödjepunkter då muren bygg
des. Efterhand som muren blev färdig revs 
de delar av husen som inte passade in i mur
sträckningen. Öster om Tranhustornet 
finns rester av ett stenhus som är äldre än 
muren. Huset kan från början ha varit 
bostad eller varumagasin. Byggnaden hade 
två rum, varav ett med eldstad. Antagligen 
ansågs husets murar i detta fall för klena för 
att utgöra någon förstärkning av Landmu
ren. Endast husets sydsida sparades som en 
del i muren. Den klena husmuren förstärk
tes så att den fick samma utseende som öv
riga delar av stadsmuren.

Murens äldsta bevarade sadeltorn.

Vägen från Norderport till Silverbättan. Akvarell 
från 1840-talet av okänd konstnär.

I muren finns rester av ett antal stenhus som var bygg
da före muren men som senare byggdes samman med 
denna. De partier av busen som inte utnyttjades revs 
bort. Spär av dessa kan ses pä flera muravsnitt. Det 
bär låg i nuvarande Tranbusgatans norra mynning.
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S:t Göranstornet med den medeltida valvbron som 
restaurerades 1901. Bron består av två parallella bro
valv som är förbundna med en timmerkonstruktion 
som vid krigsfara kunde tas bort.

S:T GöRANSPORTEN (15) kallas i äldre hand
lingar för Andre Lång Henrik, vilket kan ha 
varit portens medeltida namn. Under 1800- 
talet kallades den Ödeporten, och i början 
av 1900-talet fick den det nuvarande nam
net.

Portens tillkomst kan sättas i samband 
med S:t Görans hospital, som var en stor 
medeltida anläggning med kyrka och sjuk
hus för spetälska. På 1500-talet upphörde 
hospitalets verksamhet. Av anläggningen 
återstår ruinkyrkan 300 meter norr om 
stadsmuren. Ännu i början av 1700-talet 
användes porten som passage till det gam
la hospitalsområdet. I mitten av 1700-talet 
blev porten igenmurad, kanske i samband 
med att en eldstad byggdes in i portrum
met. På eldstaden kokades tjära till den 
repslagarebana som fanns på insidan av 
muren.

Vid ett tillfälle hade S:t Göranstornet 
utsatts för anfall med kastmaskin. En 
slungsten sitter kvar i en skyttespringa på 
fjärde våningen. Bron som leder över vall
graven återuppbyggdes 1901. På båda si
dorna om porttornet finns öppningar efter 
två sadeltorn som rasade på 1800-talet.

Mitt emellan S:t Göransporten och Norder- 
port står tornet Långa Lisa (16), det högsta 
av alla marktornen som finns bevarade i 
stadsmuren. Det är sex våningar högt. Vid 
en undersökning av tornet 1901 påträffade 
man en mängd kaststenar i de översta vå
ningarnas nischer. De hörde till tornets va
penförråd.
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På båda sidor om S:t Göranstornet finns öppningar som uppstått då torn har rasat och dragit ett stycke av muren 
med sig. jämför med fotot från 1870 på nästa sida.
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Av bildmaterial från 
1800-talet får vi en god 
uppfattning om murens 
tillstånd vid den tiden. 
På båda sidor om S:t Gö- 
ranstornet ses öppningar 
efter rasade sadeltorn. 
Det östra föll 1822 och 
det västra 1847. Fotot är 
taget väster om S:t Gö- 
ranstornet 1870.

Att stadsmuren har utsatts för anfall 
med kastmaskin kan ses i S:t Göranstor- 
net. Här finns en sten i en skyttespringa. 
Stenen sitter så hårt fast att den efter 
många århundraden fortfarande är 
kvar.
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Kastmaskin, s.k. blida.
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Nordergravar med Norderport och Långa Lisa.

Långa Lisa från insidan. I tornets sidomur ser man 
avsatser efter våningarnas bjälklag.
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Från vallgravarna utanför Norderport mot havet har man en av murens vackraste vyer.



21

S:ta Maria

S:t Nikolaus
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DrottenS:t Klemens

Innanför Norderports inre portbåge ses den ur
sprungliga stadsporten som fanns innan tornet bygg
des.

Norderport - Österport
Norderport (17) ligger i anslutning till den 
gamla landsvägen från norr. Från början 
byggdes bara en enkel port i stadsmuren. 
Fortfarande kan man se den ursprungliga 
träskodda bomrännan i porttornet. Troli
gen är portbågen ombyggd i samband med 
torn bygget, och den blev då förändrad från 
rundbågig till spetsbågig form. Genom se
nare tiders urschaktning av vägbanan har 
portens grundstenar blivit frilagda i torn
rummet.

Norderport och Österport anses ha mu
rens äldsta porttorn, byggda kort tid efter 
den Gamla murens uppförande, kanske re
dan omkring 1280. Norderport ligger i 
starkt stigande och kuperad terräng. Det



har kraftiga dimensioner och hade därmed 
stor forsvarskraft. De yttre träportarna var 
förstärkta med ett fällgaller. Under gallrets 
omfattningsbåge kan man se spår efter en 
öppning för hisslinor eller kedjor. Från 
öppningen kunde man hälla ut vatten om 
fienden försökte sätta eld på portarna. I de 
yttre portomfattningarna finns järnöglor 
mellan vilka man troligtvis hade en sträckt 
järnkedja. I fredstid stod portarna öppna 
under dagen och spärrades endast av med 
kedjan.

Våningen över portvalvet har inåt sta
den haft en murad vägg som har rivits ner. 
I våningen finns en spis vars rökgång är in
byggd i murverket och mynnar ut på mur
krönets utsida. Man har alltså även vinter
tid kunnat hålla en bevakningsstyrka i tor-

Insidan av Norderport.



48 En vandring runt Visbys stadsmur

Norderport har det bäst bevarade tornet av de äldre porttornen.



net. I de andra våningarna är flera av skyt- 
tespringorna utvidgade och anpassade för 
kanoner. Detta gjordes år 1710.

Högst upp finns grova bjälkhål och un
der dem urtag i muren för stöttor till en 
skyttebalkong. Troligtvis har tornet haft 
något slags tak. Flera olika källor från 
1600-talet anger att en omfattande eldsvå
da utbröt i staden 1610. Allt trävirke i 
torn och väktargångar förstördes på mur
sträckan från Norderport till Silverhättan.

ÖSTERMUR omfattar sträckan från Norder
port till Söderport. Strax öster om Norder
port finns ett stenhus (18) som är byggt fö
re Landmuren. Ursprungligen användes hu
set som magasin. Det ligger diagonalt i för
hållande till muren. På grund av husets pla
cering i terrängen var det svårt att bygga 
muren framför huset, och man valde därför 
i stället att förstärka huset och låta det bli 
ett torn i muren.

Sedan gammalt kallas huset för Mynt- 
huset (18). Man tror att där präglades me
deltida Visbymynt. Huset har tre våningar.
På den norra gavelns utsida kan man fort
farande se de igenmurade lastportarna. De 
två rundbågiga dörröppningarna på östra 
långsidan har lett till husets första och 
andra våning.

Fram till 1891 låg ett litet stenhus in
nanför muren mellan Norderport och 
Mynthuset. Det hade en gång varit bostad 
åt stadens skarprättare, men huset ansågs 
förfallet och störande för murens arkitek
tur. Det inlöstes av Kungl. Vitterhetsakade
mien och revs. Platsen för huset var väl 
vald då vägen till avrättningsplatsen på 
Galgberget gick genom Norderport.
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Kalkbergets stigande terräng har skickligt utnyttjats 
när man byggde muren. Den är här sammanfogad 
med Mynthuset. Flygbilden är tagen från väster.
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Muren mellan Mynthuset och marktor
net sydost om detta ligger i starkt stigande 
terräng. Muren har byggts direkt på det 
kala kalkstensberget. Den har anpassats 
till terrängförhållandena och överbryggar 
på ett elegant sätt nivåskillnaderna. År 
1880 föreslogs i byggnadsnämnden att 
man skulle riva en bit av muren för en pla
nerad väg. Förslaget tillstyrktes i stadsfull
mäktige, men beslutet upphävdes lyckligt
vis 1881. Hotet mot stadsmuren har alltså 
inte alltid kommit utifrån. På 1890-talet 
höll muravsnittet på att rasa men räddades 
1901. Den förhöjda muren togs då ner och 
den Gamla muren återställdes med tinnar, 
skyttespringor och inbyggd väktargång.

Förödelsen på några avsnitt av muren 
kan ha samband med Visbyborgarnas 
behov av kalksten. I en skrivelse från 
Kristian III till borgmästare och rådmän i 
Visby står:

”Vidare ber vi er och påbjuder strängeligen 
att efter denna dag intet stenhus nedbryts 
som är brukbart desslikes skall ni strax låta 
återställa de murdelar omkring staden som 
blivit förstörda...” Köpenhamn torsdagen 
efter trefaldighet (4 juni) 1556.

Det är tveksamt om Visbyborna följde des
sa förhållningsorder med tanke på det för
fall och den fattigdom som rådde i staden 
vid denna tid.

Till höger om Norderport ligger Bödelsstugan som revs 1891.1 ruinen av Mynttornet 
finns en liten trädgård med ett uthus. Backen som leder upp mot Klinten kallades 
Kungsbacken eller Rackarbacken. Teckning av B.A. Säve, 1846.
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På en sträcka mellan Mynthuset och ett av marktornen i Östermur har Gamla muren tagits fram för att visa 
murens ursprungliga utseende. Muren är försedd med tinnar som har skyttespringor.
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Sont kontrast till den äld
re, låga muren reser sig 
det här partiet, uppfört 
omkring 1300. Dä höj
des muren och i sam
band därmed kom också 
sadeltornen till. Det här 
partiet finns ovanför 
Rackarbacken.

m
m



Arkadbågarna bar anpassats till den starkt stigande terrängen. De bär upp murens skyttegång.
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Den här delen av Östermur är murens bäst bevarade del. Den bar bara genomgått obetydliga förändringar sedan 
den byggdes.

Murens mest imponerande och välbevarade 
avsnitt är dess östra del, högt belägen och 
byggd på kalkberget. Här får man en käns
la av att ha flyttats tillbaka till bågskyttar
nas och armborstens tidevarv. Men även 
här kan vi se ingrepp och förändringar som 
skett under tidernas lopp. Det övre partiet 
av marktornet (19) har rivits. Antagligen 
har detta skett i samband med att man i ett 
kungligt brev 1556 påbjudit ”rundelarnas

fullbordande”, dvs. fullbordandet av de på
började kaponniärerna (halvrunda befäst
ningar som skjuter ut från muren). Här 
möttes två skilda epokers krigskonst; arm
borst och eldvapen. Armborstskyttar beva
kade murens höga, otillgängliga krön mot 
krigare med eldvapen som gjorde muren 
mera sårbar och därmed påskyndade att 
kaponniärerna kom till. De möjliggjorde 
flankbeskjutning längs muren med kano-
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I mitten av 1500-talet förstärktes muren med två halvrunda försvarsverk, s.k. kaponniärer.

Området utanför muren är fritt från bebyggelse. Därför kan vi fortfarande efter ca 700 år uppleva en känsla av 
murens medeltida storhet.



ner. Kaponniärerna var byggda i tre etager, 
en låg källarvåning samt därutöver två bat
teridäck. Enligt en karta över Visby från 
1723 kallades en av kaponniärerna för 
Smörasken.

Fram till Dalmanstornet (21) är muren i 
nästan ursprungligt skick. En förändring 
gjordes dock på 1860-talet, då man tog 
upp en port genom en arkadbåge, Brunns- 
PORTEN (20). Över porten finns ett välbe- 
varat sadeltorn. År 1868 sprängdes en
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Brunsporten från murens utsida.

vattenbrunn i vallgraven utanför muren. 
På Klinten saknades vattenrika brunnar 
och befolkningen där nödsakades ofta 
hämta vatten från pumpar nere i staden.

Redan vid uppförandet av den Gamla mu
ren bestämdes platsen för Dalmanstornet 
(21). Porten i tornet kan ha varit inkörsport 
till kyrkan S:ta Maria. Kyrkan byggdes inte 
bara som helgedom utan användes också 
som magasin. Ovanför kyrkans valv finns

Brunsporten från murens insida.



en större lagervind som kunde nås via en 
lastport som ligger i nivå med bergsklinten.

Dalmanstornet fick sitt namn efter vice 
landshövding Dalman. Det tunnvälvda 
tornrummet har sittbänkar infällda i mu
ren. Ovanför tornrummet finns en spis, 
vars rökgång mynnar ut under tornkrönet. 
Tornets höjd gjorde det till ett riktmärke 
för sjöfarande till Visby. År 1784 byggdes 
tornet om till spannmålsmagasin och sam
tidigt murades den öppna sidan mot sta-

D almanst ornet.

den igen. Tornkrönet försågs med ett sa
deltak.

Dalmanstornet är byggt kring den Gam
la murens port. Liksom vid flera av de 
andra portarna har det på insidan funnits 
parallella innervärnsmurar, som förstärkte 
porten och ökade dess forsvarskraft. På ut
sidan ovanför den ursprungliga portbågen 
finns rester av en nisch avsedd för en hel
gonbild eller en vapentavla. Den utsmyck
ningen flyttades troligtvis från nischen till 
en plats över tornets fällgaller.

Cirka 20 meter söder om Dalmanstor
net viker muren av i rät vinkel åt öster 
(22). Murkrönet här är på en sträcka av 
20 meter 1,5 meter högre än på den Gam
la murens övriga avsnitt. Spår på murver
kets insida visar att detta är kvarvarande 
delar av ett hus som är äldre än Gamla 
muren. Troligen sparades huset för att ska
pa ett skydd åt Dalmansporten.

I vallgraven nedanför Dalmanstornet 
uppfördes i mitten av 1500-talet en kapon- 
niär (23). Ingången togs upp i en arkadbåge 
i muren. På 1830-talet anlades på kaponni- 
ärens södra sida en skjutbana som tillhörde 
Gotlands Skarpskytte- och jägaregille. Ka- 
ponniären Sparbössan (23) kom att fungera 
som skjutvall ända fram till 1900. Man kan 
ännu se skottskador i murverket. Vid mark
arbeten, när skjutbanan skulle anläggas, 
schaktades en del av vallgraven bort till
sammans med sten och grus som låg intill 
muren. Då försvagades murens grund på 
den här mursträckan, och två sadeltorn ho
tade att rasa. Sadeltornen räddades genom 
att man 1867 stöttade tornen med gjut- 
järnsstöd. Tyvärr rasade en del av det intill- 
liggande murkrönet 1871.
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Ett litet stycke söder om Dalmanstornet (till vänster om tornet på bilden) går muren i en skarp vinkel. Det är delar 
av ett hus som var byggt före muren. Strax intill ligger kaponniären Sparbössan.
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Utanför Östermur togs vallgravarna bort och 1836 anlades en skjutbana. Teckning av F.A. Säve, omkring 1850.

Kaponniären Sparbössan har med sin utskjutande 
placering framför Östermur en gång utgjort ett gott 
försvar.

År 1871 rasade ett parti av Östermur. Som väl var 
hade det intilliggande sadeltornet redan tidigare stöt
tats med kraftiga järnbalkar.



S:ta Maria
Helge And

S:t LarsS:t Nikolaus

Drottenlemens

Detta är den enda bevarade träporten av dem som 
funnits i porttornen. Den kommer från Österport. 
Träporten består av två porthalvor som har suttit i 
den yttre portomfattningen. Nu förvaras porten på 
Gotlands Fornsal.

Österport - Söderport
Det är troligt att ÖSTERPORT (24) redan från 
början var en viktig kommunikationsled. 
Från Österport gick vägen till den enda sto
ra öppningen genom klinten och in i staden. 
Över den gamla porten uppfördes en fem 
våningar hög tornbyggnad. Tre våningar 
var slutna inåt staden. I våningen ovanför 
portvalvet fanns både spis och avträde, vil
ket visar att tornet hade permanent vakt
hållning. Vägen genom porten har på grund 
av påfyllnad höjts ca en meter. Ännu i mit
ten av 1600-talet fanns portens yttervärns- 
murar bevarade. Det var två parallella mu
rar, ca 25 meter långa, som gick vinkelrätt 
ut från porten. Portarna och broarna över 
vallgravarna fick på så sätt ett effektivt
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Österport hade ett mäktigt torn med en hög spira. År 
1610 ödelädes delar av porttornet i en omfattande 
brand. Tornet byggdes aldrig upp igen.
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Österport var troligen 
redan från början den 
viktigaste porten mellan 
landsbygden och staden. 
Utanför tornet fanns en 
vallgrav och över den en 
stenbro. I senare tid har 
marken höjts, varför tor
net och porten inte läng
re ser lika imponerande 
ut.



skydd. Fram till 1873 fanns träportarna 
kvar i Norder-, Söder- och Österport. Trä
portarna från Österport finns numera upp
ställda på Gotlands Fornsals gård. Alla ma
gistratens kungörelser och andra officiella 
meddelanden anslogs på stadsportarna och 
på Stora Torget fram till 1811, då Wisby 
Tidning började komma ut. Intill Österport 
står en trästolpe. Stolpen har hört till en 
tullbom som användes under lanttullens 
tid. Den s.k. ”lilla lanttullen” fanns på Got
land 1640-1810. Under orostiderna på 
1710-talet utrustades tornet med kanoner. 
Då förstorades ett antal av de medeltida 
skyttespringorna i tornet för att ge plats åt 
eldrören till kanonerna. I Hans Herman 
Nielssön Strelows Chronica Guthilando- 
rum, som utgavs 1633, berättas att Öster
port varit försedd med en vacker spira som 
blev förstörd vid en brand 1610. Brand fö
refaller även ha drabbat andra delar av mu
rens väktargångar och torn.

Vid utsidan av Österport har från äldre 
tid fram till mitten av 1800-talet legat en 
enkel träbebyggelse. På 1860-talet ersattes 
den av de hus som finns på platsen idag. Det 
norra huset byggdes olyckligtvis ihop med 
muren och porttornet, medan det södra är 
friliggande och visar att man på ett hän
synsfullt sätt ville hålla muren fri från senti
da bebyggelse.

På sträckan mellan Österport och Kvarn
tornet (25) syns rester av ett rasat sadeltorn. 
När detta rasade vet man inte. Murkrönet 
har på den här mursträckan försetts med lå
ga tinnar. Murpartiet har så stora olikheter 
med muren norr om Österport, att man tror 
att det kan ha blivit återuppbyggt efter ett 
fientligt angrepp. Enligt en äldre tradition
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Kajsaren var murens första marktorn. Tornet bygg
des inte som försvarstorn utan som centralt vapen
förråd.



var det här som gutabönderna tog sig in i 
staden 1288. Mursträckan söderut från Ös
terport verkar ha varit ett lämpligt anfalls- 
område under medeltiden.

Längs insidan av muren vid Södra Mur
gatan fanns fram till 1912 en repslagarba- 
na med anor från 1400-talet. Det var van
ligt i de medeltida städerna att repslagar- 
banor byggdes längs murgatorna på insi
dan av stadsmurarna. I Visby fanns ännu 
på 1800-talet repslagarbanor även längs 
Silverhättan och Studentallén.

Kvarntornets (25) namn är känt sedan 
början av 1600-talet. Den danske histori
kern Jakob Langebek nämner i sin dagbok 
från 1753-1754 att han i Visby besökte 
Kvarntornet och då såg ”tre våningar, alla 
var fyllda av handkvarnar på vilka borgar
nas pigor malde malt och gryn”. Medeltida 
murtorn med liknande användning fanns i
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flera tyska städer, bl.a. i Rothenburg ob der 
Tauber och i Dinkesbühl. Under 1800-talet 
maldes snus i en blygsam fabrik som hade 
inrättats i Kvarntornet. Tornet har halv
rund form. I Visby är den torntypen främ
mande. Den är däremot vanlig i Baltikum.

Kvarntornet byggdes i den Gamla muren, 
innan muren höjdes. Förutom tornet i Sö
derport har inget annat torn så välbearbetat 
stenmaterial och så jämna skiftgångar som 
Kvarntornet. Man kan fortfarande inne i 
tornet se två ingångar från äldsta murens 
skyttegång. Tornet hade ursprungligen fem 
våningar med en övre krenelering. Mot insi
dan var det helt öppet ner till marknivån. 
Först senare har man byggt en mur med 
dörr och två luckor på insidan. Översta vå
ningsplanet har en brädvägg inåt staden. 
Över tornkrönet tillkom ett tegeltäckt sa
deltak på 1700-talet. På tornets utsida kan 
man i fasaden se två stenblock som har

Insidan av Östermur 
från Österport längs 
Södra Murgatan. Repsla- 
garbanan invid stadsmu
ren kan ha funnits redan 
under medeltiden. Den 
upphörde 1912. I port
rummet skymtar ena hal
van av den yttre träpor
ten. Vid portens insida 
finns tullbommen kvar. 
Teckning av P.A. Säve, 
1846.
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Kvarntornet är det enda 
halvrunda tornet i mu
ren. Namnet kommer av 
att man en gång i tiden 
malde spannmål på de 
handkvarnar som fanns i 
tornet.



splittrats av kanonkulor. De vittnar om 
gångna tiders strider.

År 1849 rasade muren vid Kvarntornets 
södra sida på en sträcka av ca 25 meter.
Endast murens nedre del med arkadbågar- 
na stod kvar. En svaghet är att yttermur 
och murbåge byggdes i två delar utan fasta 
murförband, och därför har det uppstått 
sprickor mellan de båda delarna. Detta 
kan man se på ett antal ställen längs mu
rens insida.

I samband med att Visby folkskola uppför
des 1891 togs en mindre port upp i muren 
intill Kvarntornet, Skolporten. Den har se
nare utvidgats flera gånger.

Splittrade stenar i Kvarntornets fasad visar att man 
skjutit med kanonkulor mot murverket.
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När muren rasat 1849, 
återstod bara murens 
nedre parti med arkad- 
bågarna. Foto från 
1880-talet.



Tjärkokeriet.

Mursträckan söder om Skolporten fram 
till Tjärkokeriet (27) har flera skador och 
ingrepp från olika tider. Men muren är 
trots detta bevarad i sin fulla höjd. Sadel
tornet (26) är bäst bevarat på murens insi
da. På utsidan sitter endast konsolstenar 
kvar. Något tornras har emellertid inte in
träffat här. Däremot hotade muren att fal
la ut i vallgraven på 1800-talet på grund 
av sin bräcklighet i kombination med sa
deltornets tyngd. Därför plockades tornets 
utsida ner 1872.

I Tjärkokeriet (27) kokades under en tid 
trätjära för impregnering, ”litning”, av tåg
virket som tillverkades på repslagarbanan
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Murpartiet efter Kvarntornet söder om Skolporten har redan under medeltiden rasat eller ri
vits och därefter åter murats upp. Skillnaden i stenmaterial och murteknik visar detta.



intill. Huset byggdes före muren, troligen 
som packhus. Det inlemmades i den Gamla 
muren, förhöjdes och blev så småningom 
ett försvarstorn. Den rektangulära byggna
den har en källarvåning och däröver ett 
tunnvälvt rum delat i två avdelningar. Hu
vudingången är igenmurad. Den låg i husets 
södra fasad och kan ses på den del av bygg
naden som ligger utanför muren. Öppning
en ovanför porten på murens insida var ti
digare kanske lastport till packhuset. Flista- 
ket lades förmodligen på i samband med att 
byggnaden började användas som tjärkoke- 
ri. Byggnaden och muren intill raserades 
kanske 1449 då Erik av Pommern sköt med
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kanoner från Visborgs slott på den svenska 
hären. Den hade slagit läger intill den när
belägna S:t Mikaels kyrka. Enligt samtida 
uppgifter skall många av de svenska krigar
na ha stupat. Kyrkan ödelädes till stora de
lar och även muren kan då ha fått omfat
tande skador.

Marktornet (28) kallas för Stor Christin. 
Namnet är troligen från medeltiden. På en 
karta från 1690 kallas även tomten intill 
tornet för Stor Christin.

Strax söder om marktornet (28), längs 
muren byggdes 1711-1712 en bastion med 
sten från muren. Det har ifrågasatts om

De låga, gräsbevuxna kullarna är rester efter en bastion som byggdes i början av 1700-talet.



bygget fullföljdes, men fortfarande kan 
man söder om marktornet se de låga gräs
bevuxna vallarna. Även senare har mur
partiet hotats. År 1891 ansökte stadens 
styrande hos Kungl. Vitterhetsakademien 
om att få ta upp en genomfart till Södra 
Murgatan, och samma förfrågan ställdes 
1980 men lyckligtvis utan bifall båda 
gångerna.

När första etappen av Gamla muren nästan 
var färdig, uppfördes marktornen. Det förs
ta marktornet var Kajsarn (29). Detta 
namn är känt sedan 1750 men kan ha sitt 
ursprung längre tillbaka i tiden. Tornet är

kvadratiskt och större delen av tornkrop
pen ligger utanför stadsmuren. Liksom 
Kruttornet har Kajsarn varit helt slutet och 
tycks främst ha använts som förvarings
rum. Med sina 2,6 meter tjocka murar och 
imponerande höjd var tornet det mäktigas
te i östra delen av muren och en motsvarig
het till Kruttornet i väster. Det är möjligt att 
tornet var stadens centralförråd för krigs
materiel. Den ursprungliga rundbågiga in
gången till den nedersta våningen finns i 
den västra fasaden. Från början hade tornet 
fyra våningar. Översta våningen verkar ha 
varit öppen inåt staden och försedd med ett 
galleri. Av tornets senare öden framgår att
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Kajsarn var murens första marktorn. Tornet byggdes inte som försvars- 
torn utan som centralt vapenförråd.
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Kajsarport togs 1661 upp i muren söder om Kajsarn. 
Porten bekostades av en handelsidkerska i Visby som 
bette Maria Bönderby. Porten fick därefter under 
lång tid bära hennes namn.

det i början av 1680-talet varit stadens 
fängelse. År 1782 uppfördes söder om tor
net ett hus som användes som länsfängelse. 
Tornet ansågs för primitivt och för litet när 
man fick en mer humanitär syn på fång
vård. Huset var sammanbyggt med muren 
och revs 1886. Spåren syns fortfarande på 
murens insida.

Kajsarport kallades ursprungligen Ma
ria Bönderbys port. Porten togs upp i muren 
1661.

Huset med målningarna (30) har fått sitt 
namn efter de väggmålningar som finns i 
husets övre våning. Dessa målningar är från 
slutet av 1500-talet. Bland målningarna, 
som till övervägande del består av växtor- 
namentik, har även påträffats en medeltida 
skeppsbild från 1200-talet ristad i putsen. 
Huset var uppfört före muren. När muren 
byggdes kom större delen av huset att ligga 
utanför. Ursprungligen användes byggna
den som förråd. Under huset finns en välbe- 
varad källare som man når via en rundbågig 
gång från gårdssidan. I samband med att 
muren höjdes, byggdes huset på och dess 
övre del fick ett tornliknande utseende. 
Från 1600-talet till senare delen av 1800-ta- 
let har huset tidvis använts som bostad. År 
1891 inrymdes i huset en borstfabrik. Nu
mera används byggnaden som lagerlokal.

Söder om huset finns en ca 40 meter lång 
mursträcka som kallas Valdemarsmuren 
(31). I Strelows krönika från 1633 berättas 
att Valdemar Atterdag i en strid utanför sta
den den 27 juli 1361 dödade 1800 gotländ
ska bönder. Därefter kapitulerade staden. 
Kung Valdemar fruktade förräderi och där
för ville han inte rycka in i staden genom
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Under något århundrade användes Kajsarn som Visbys fängelse.



I södra delen av Östermur ligger Huset med målningarna. På de bevarade valvens putsytor 
finns målningar från slutet av 1500-talet, vilka givit huset dess namn.
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stadsportarna. Det skulle också kunna sä
gas att han inte vunnit staden genom seger i 
kriget. Han lät därför bryta ner ett stycke av 
muren vid Söderport, och där tågade han in 
i full slagordning med 13 ryttare i bredd. 
Detta sägs ha skett den 4 augusti 1361. Till 
minne av händelsen skulle Valdemar Atter- 
dag ha tvingat stadens borgare att förse mu

ren med en krenelering som bestod av 13 
tinnar. Att muren har rasat här och senare 
murats upp igen på annat sätt kan man tyd
ligt se i murskarvarna på båda sidor om 
öppningen. På insidan har muren inte rasat 
eller rivits ner till markplanet, utan där står 
Gamla muren fortfarande kvar i ursprung
ligt skick till arkadbågarnas översida.
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Valdemarsmuren är kanske det mest legendomspunna partiet av hela muren.
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Söderport - Den medeltida 
hamnen - Lilla Strandporten
Söderport (32) ligger i den vinkel som mu
ren bildar där Östermur möter Södermur. 
Namnet på porten är troligen från medelti
den och återfinns på de äldsta bevarade 
stadskartorna. Den yttre träporten fanns 
kvar på sina porthakar till 1873. Några 
spår efter en äldre port har inte påträffats, 
varför man antar att porttornet i Söderport 
byggdes i ett senare skede. Tornet är till 
skillnad från övriga porttorn fint bearbetat 
med mycket tunna fogar. Tornets murverk 
är endast bevarat till 6,5 meters höjd. 
Marknivån har inte förändrats sedan port
tornet uppfördes och man ser därför porten 
i sina ursprungliga proportioner. I det

kryssvälvda tornrummet finns två sitt- 
nischer, och en av valvsnibbarna har mu
rens enda skulpturala utsmyckning. Det är 
ett eroderat dubbelansikte där man nu en
dast med svårighet kan urskilja anletsdra- 
gen. Av tornets andra våning är bara den 
södra muren bevarad. Här, liksom i de an
dra huvudportarna, har en gång funnits en 
eldstad. Vid en undersökning 1902 av gol
vet över portvalvet upptäcktes i ett brandla
ger en mängd föremål som var avsedda för 
tornets försvar. Här hittades både pilspetsar 
och delar till eldvapen. Föremålen är från 
medeltiden och fram till 1600-talets början. 
Möjligen kan brandlagret sättas i samband 
med den förödande brand som rasade på 
muren och i staden 1610.

På gruncLav den ökade fordonstrafiken
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S:t Hans och 
S:t Per

genom Söderport beslöts 1947 att på båda 
sidor om den medeltida portöppningen ta 
upp de nuvarande gångportarna i muren.

Strax väster om Söderport ses en större 
inbuktning på murens övre del. Den upp
stod antagligen i samband med att Kro
nans krutlaboratorium exploderade 1785. 
Byggnaden låg ca 70 meter söder om mu
ren.

Södermur är mursträckan från Söderport 
till hörnet av Sjömuren. Mellan Söderport 
och Skansport finns två marktorn (33 och 
34) och två sadeltorn bevarade. Gamla mu
ren och marktornen byggdes samtidigt, vil
ket man kan se av murförbanden. Marktor
nen på Södermur är äldre än tornen på 
Nordermur och Östermur. De är också läg

re, 12-13 meter höga, jämfört med övriga 
marktorn som har höjden 16-23 meter. Sa
deltornen på den förhöjda muren är från 
murens sista byggnadsskede och har därför 
en mer avancerad form med större forsvars
kraft än de andra, äldre sadeltornen.

Man nådde marktornens övre våningar 
via väktargångarna och de rundbågiga 
portarna i tornens sidor. Tornen i Söder
mur har i likhet med flertalet av murens 
övriga marktorn varit öppna inåt staden.

De medeltida namnen på de två mark
tornen var Grågåsen (33) och Store Hen
rik (34), även kallad Lilla Kruttornet. 
Åren 1726-1887 använde Kronan områ
det innanför stadsmuren som exercisplats 
och artillerigård. Tornen byggdes då om 
till förråd.
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Söderport med nya gångportar upptagna i muren på båda sidorna om huvudporten. Porten är den livligast trafi
kerade stadsporten, varför man 1947 ansåg det behövligt med de nya öppningarna.
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Marktornen längs Södermur - Grågåsen och Store Henrik - är byggda samtidigt som Gamla muren.

Nästa sida: Store Henrik
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Intill bastionen Skansen finns en öppning som togs upp 1879. Skansen Havsfrun uppfördes 1712 inför hotet 
om ett ryskt anfall mot Visby.

Stora delar av mursträckan är väl beva
rad. I murverket kan man tydligt se skill
naderna mellan de olika byggnadsetapper- 
na. Mellan tornet Store Henrik och bastio
nen Skansen (35) finns ett lägre murparti, 
där det tidigare varit ett sadeltorn. Ar 
1879 tog man upp en passage i muren in

till Skansen, dels för att det hästanspända 
artilleriet lättare skulle kunna rycka ut 
från staden, dels för att underlätta kom
munikationen mellan innerstaden och den 
nya bebyggelsen kring det som förr kalla
des Södra byrummet.



När bastionen Skansen (35), tidigare kallad 
Havsfrun, byggdes 1712, var muren i uselt 
skick. På platsen låg resterna av Mynttor
net, ett av Visborgs slotts starkaste försvars- 
torn. När ryssarna hotade att invadera Got
land i början av 1700-talet beslöt Kungl. 
Maj:t att öns försvar skulle rustas upp. På 
grund av små ekonomiska resurser blev in
te mycket av det planerade arbetet genom
fört. Det som trots allt blev utfört, gjordes 
till största delen som dagsverken av bönder
na. Av bastionerna är det bara Skansen som 
är helt bevarad. Med plats för åtta kanoner 
var den ett starkt försvar för en del av den 
södra muren samt det forna hamninloppet.

Den fortsatta sträckningen av muren 
väster om Skansen har vid olika tillfällen 
blivit ombyggd, så att det råder osäkerhet 
om vilka delar som är ursprungliga. Först 
ett stycke längre ner mot väster kan man 
se Gamla muren och dess förhöjning. En 
teckning från 1670-talet visar att det på 
den här mursträckan funnits två sadeltorn, 
Smal henrik och Kikut.

I den sydvästra delen av muren låg 
Segeltornet, som var hörntornet mellan 
Södermur och Sjömuren. Av tornet åter
står grundmurarna som visar att det varit 
kraftigare än andra torn utefter Södermur. 
Liksom bl.a. Kruttornet var Segeltornet 
slutet inåt staden. Från tornet gick det en 
vingmur i den sluttande terrängen ner mot 
havet. Den skar av strandremsan och för
hindrade passage på Sjömurens utsida. In
till Segeltornet på östra sidan finns ett be
varat parti av muren och en ursprunglig 
port i Gamla muren, Lantporten. Den 
var förbindelse mellan Visborgs slotts inre 
borggård och de yttre försvarsverken.
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I den sydvästra delen av staden låg från bör
jan av 1400-talet till 1679 Visborgs slott 
(36). Redan vid 1300-talets slut hade några 
av tornen i murens sydvästra del ändrats ge
nom om- och påbyggnader. Det inträffade i 
samband med unionsstriderna, då Erik av 
Mecklenburg någon tid hade tornen i be
sittning. Den stora förändringen inträffade 
1411 då Erik av Pommern lade grundstenen 
till slottet - ett av Nordens starkaste befäst
ningsverk. Tyvärr finns det numera få rester 
kvar av slottet. Anledningen till detta är inte 
bara danskarnas sprängning av slottet 
1679, utan även den efterföljande skovling
en av ruinerna. Både Kronan och Visbybor- 
garna tog sten där som de sålde eller brände 
till kalk.

Här finns inga av murens vallgravar be
varade. De utplånades då man byggde om 
de yttre försvarsverken till Visborgs slott. 
Området kallas idag Palissaderna.

Slottets huvudbyggnad, Frustugan (36), 
uppfördes intill Segeltornet. Då revs Sjömu
ren på detta avsnitt och en ny mur byggdes 
ihop med Frustugan. På grund av terräng
förhållandena byggdes en lång sträcka av 
muren som terrassmur. Detta parti av Sjö
muren ser man bäst från Korsgatan. Mur
avsnittet kan bitvis följas i Länsresidensets 
västra grundmur och på tomterna längs 
Korsgatans norra del.

Längs Hamngatans östra sida ser man en 
mur med huggna stenar. Den kom till i slu
tet av 1640-talet då en residensbyggnad i 
knuttimmer uppfördes åt den förste svens
ke landshövdingen Åke Hansson Ulfspar- 
re. Huset kallas numera Gamla Residenset. 
För att ge plats åt en residensgård revs Sjö-

Söderport- Den medeltida hamnen - Lilla Strandporten 81

Här ses profilen av stadsmuren 
och mantelmuren som byggdes 
som förstärkning när slottet upp
fördes.



muren. Den nya residensmuren uppfördes 
ca tio meter längre västerut.

Sjömuren fortsätter under grundmurar
na till fastigheten på södra sidan av Don- 
nersplats. I Hamngatans mynning upp
täcktes 1989 resterna efter Stora Strand
porten (38). Porten fanns troligen kvar till 
1710. Intill portens norra sida hittades 
fortsättningen av Sjömurens grund i Don- 
nerska Husets östra gavel. På norra sidan 
av Donnersporten ser man resterna av en 
igenmurad medeltida port.

Det en gång så betydelsefulla medeltida 
HAMNOMRÅDET kallades från medeltidens 
slut till 1800-talet ”Gamle hamn”. Den har 
troligen använts till omkring 1400. Senare 
fylldes hamnen igen och området användes 
av stadens borgare till trädgårdar. Under se
nare delen av 1800-talet planterades almar 
som prydnad och vindskydd och platsen 
fick namnet Almedalen.

Under några århundraden fram till 
1400-talet utnyttjades området som en väl 
skyddad hamn för såväl handel som fiske.
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Hur hamnen en gång sett ut i detalj har 
man idag svårt att få en bild av. Det finns 
inga kartor eller beskrivningar som tillför
litligt berättar om hamnen. Den kunskap 
man har är i stort sett byggd på arkeolo
giska undersökningar. Under vikingatiden 
gick strandkanten längs den bågformade 
sträckning som Strandgatan nu har. 
Skeppsrester och bryggkonstruktioner har 
påträffats som bekräftar detta.

Längs Sjömuren, mellan Kruttornet och 
Donnersporten, gick Långa bryggan med 
anslutning till staden via ett tiotal brygg
portar som man än idag kan se. Vinkelrätt 
mot bryggan har det funnits förtöjnings- 
platser. Här fanns troligtvis hamnens dju
paste del, avsedd för större fartyg. Hamnen 
har skyddats från havet av naturliga sten
rev. En inseglingsränna fanns 20 meter sö
der om Kruttornet samt en genom den nu
varande inre hamnen. Tack vare naturliga 
förutsättningar var hamnen under medelti
den antagligen en av Östersjöområdets 
mest tillgängliga hamnar.



I murfasaden ses kontu
rerna av en ursprunglig 
port. När Visborgs slott 
kom till förminskades 
porten till ett trång 
passage och kallades 
därefter Lantporten.
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Visborgs slott så som det såg ut innan det sprängdes sönder av danskarna 1679. Bilden ur E. Dahlbergs ”Suecia 
Antiqva” från 1717.

JU
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Slottsområdet sträckte sig över en yta som numera omfattar fyra stadskvarter. Redan i mitten av 1700-talet var 
platsen avröjd och planerad för ny bebyggelse. Flygfoto från nordväst.
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Av Visborgs slott åter
står i våra dagar endast 
några murrester men de 
vittnar ändå om anlägg
ningens forna mäktighet. 
Det här är sydvästra hör
net av ”Frustugan ”, 
slottsherrens och slotts
fruns bostadsdel.



▲
Murens fortsatta sträckning norr om Visborgs slott 
fungerar som stödmur åt området som ligger ovan
för. Under slottstiden användes området som ved
gård.

4 Utefter Sjömuren har funnits ett antal mindre portar 
ut till hamnområdet. De flesta har sedan länge murats 
igen men några används fortfarande. Den här finns i 
kvarteret Residenset.



Vid Hamngatan i södra delen av Donners plats ligger gårdsmuren till det länsresidens som uppfördes 1647. Bygg
naden kallas numera för Gamla residenset.
Donnerska huset, vars fasad ligger i linje med Sjömuren. Rester av muren ingår i husets medeltida mittparti. Efter 
en omfattande ombyggnad av huset 1804 kom det att se ut som bilden visar. Foto från omkring 1895.
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Rekonstruktionsbild av den medeltida hamnen längs Sjömuren med fartygen förtöjda vid Långa bryggan. 
Bilden vill visa hamriens utseende omkring 1300. Teckning Hans Henriksson.
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I texten hänvisas till siffrorna på tecknmgen.
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Bli bekant med ringmuren runt Visby 
genom att vandra längs muren med denna 
bok. Murens historia och konstruktion, 
dess portar och torn presenteras på ett 
lättläst sätt.

Bilder och teckningar gör det enkelt att 
orientera sig utmed muren. Att läsa om 
denna kulturskatt - den enda bevarade 
stadsmuren i Norden - är en upplevelse.

Bokens författare, Waldemar Falck, är 
fil.dr och en välkänd Visbyprofil.


