
En vandring runt 
Visby Ringmur.



Digitalisering av redan tidigare utgivna vetenskapliga publikationer

Dessa fotografier är offentliggjorda vilket innebär att vi använder oss av en undantagsregel i 23 och 49 

a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Undantaget innebär att 

offentliggjorda fotografier får återges digitalt i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som 

inte framställs i förvärvssyfte. Undantaget gäller fotografier med både kända och okända upphovsmän.

Bilderna märks med ©. Det är upp till var och en att beakta eventuella upphovsrätter.

Q-P
^.1—^ SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD 
CJTJ RIKSANTIKVARIEÄMBETET





En vandring runt Visby Ringmur.



ISBN-NR 91-7192-829-4 
FOTO: OLOF ERIKSON.

TEXT: WALDEMAR FALK.
FORMGIVNING: TORBJÖRN LINDGREN, HLR&CO/BBDO. 

REDAKTÖR: NANNA CNATTINGIUS 

BOKEN PRODUCERAD I SAMBAND MED 
KAMPANJEN RÄDDA 

VISBY RINGMUR.

MAGNA REPRO, SÖRMLANDS GRAFISKA 1991.



Jag har vandrat längs muren med min 

kamera över året oeh över dygnet. Varje 

gång har en ny mur trätt fram. Jag har 

funnit den gigantiska muren och den 

sårbara muren, den stolta muren och 

den övergivna muren. Bilderna är inte 

strikt dokumentära.

Jag visar inte muren som den är, sten 

för sten. Det är de känslor den väcker 

hos mig som jag vill gestalta. Det är 

murens egenskaper och karaktärer jag 

söker. Så långt som det har varit möjligt 

har jag undvikit att nutidens attribut 

kommit med på bilderna. Det historis

ka perspektivet är en del av upplevel

sen av muren, oeh jag vill att så lite som 

möjligt stör fantasin i dess flykt bakåt i 

tiden.

Visby stadsmur är en viktig del av 

våra nationella tillgångar. Min förhopp

ning är att dessa bilder skall öka käns

lan för det värde den representerar.

Olof Eriksson





Visby från forntid till medeltid

Under den skyddande klippremsan som sträcker sig längs Södra 

Kyrkogatan och Stora Torget bosatte sig människor för närmare 

5000 år sedan. På denna platå där Stora Torget och angränsande 

kvarter åt norr idag är belägna har lämningar efter en omfattande 

stenåldersboplats påträffats. En rik tillgång på färskvatten från käl

lor ur berget samt fiskevatten omedelbart nedanför bosättnings

platsen utgjorde goda livsbetingelser. Någon kontinuerlig bosätt

ning tycks därefter icke ha förekommit inom området förrän på 

800-talet e Kr och då på strandremsan ovanför nuvarande Strand

gatan. De arkeologiska vittnesbörden visar på en enkel träbebyg

gelse, måhända knuten till en marknadsplats vid havsviken. 

Denna första sporadiska bosättning har efter hand utvecklats till 

en redan under 1100-talet betydande samhällsbildning. Vid denna 

tid var husen endast byggda i trä och delvis kanske också med ler- 

tätade väggar. Skiftesverk var en träbyggnadsteknik som då torde 

ha varit vanlig.

Enstaka byggnader uppförda av kalksten och kalkbruk kan 

också ha förekommit. Det bäst kända exemplet är Kruttornet, en 

kastalliknande byggnad, uppförd i mitten av 1100-talet. 'lornet 

kan ha uppförts på ett vattenomflutet stenrev. Det utgjorde ett 

starkt skydd för den innanför liggande hamnen men kan även ha 

ingått som en del i en förmodad försvarsanläggning, äldre än den 

nuvarande stadsmuren.

Utvecklingen under 1100-talet är till stor del betingad av han

delsförhållandena i östersjöområdet, bl.a. kontakterna med Nov

gorod och de tyska östersjöprovinserna. Den utländska dominan

sen i Visby tycks dock inte ha påverkat utvecklingen här förrän i 

mitten av 1200-talet då staden står inför en snabb tillväxt och blir 
en av de större städerna i länderna kring Östersjön.

Området ovanför medeltidshamnen kommer nu att förändras. I 

många fall ersätts den föråldrade träbebyggelsen av stenhus med 

smala och höga huskroppar, vars gavlar vändes mot de langsgående





huvudgatorna och långsidorna mot gränderna. Byggnaderna tjäna

de i huvudsak som lagerlokaler men användes även för bostads

ändamål.

Innanför hamnen iordningställdes en större torgplats, där ett 

rådhus uppfördes, det så kallade Vinhuset. Befolkningen torde vid 

denna tid ha uppgått till ca 6000-8000 innevånare. Det utan jämfö

relse största byggnadsföretaget i Norden under denna tidsperiod 

är uppförandet av stadsmuren vilken torde ha påbörjats strax efter 

mitten av 1200-talet till följd av stadens tillväxt men också på 

grund av motsättningarna mellan stad och landsbygd. I sitt första 

skede anses muren ha stått färdig under slutet av 1280-talet. Där

efter sker förändringar efter hand som stridstekniken utvecklas. 

Under 1300-talets senare del avstannar i stort sett den intensiva 

byggnadsverksamheten, mycket beroende på politiska oroligheter 

mellan länderna i östersjöområdet. Handelsvägarna förändras och 

Visby ligger inte längre i världshandelns centrum.

Ringmuren

Ringmuren kring Visby är ett av norra Europas märkligaste medel

tida byggnadsverk och har sannolikt alltid väckt förundran och 

respekt hos många resenärer. Någon gång efter 1200-talets mitt 

påbörjades bygget av den drygt 3,4 km långa stadsmuren. När 

muren efter flera ombyggnadsetapper stod färdig fanns här 29 

marktorn och 22 sadeltorn. Dess hotfulla karghet avtecknades på 

långt håll oavsett om man kom från sjö- eller landsidan.

Många ”attentat” mot muren har i gången tid planerats men 

misslyckats. Under vår svenska stormaktstid då Gotland 1645 bli

vit en svensk provins upprättades, på uppdrag av de militära myn

digheterna, ett förslag om ett kraftigt utbyggt försvarssystem kring 

Visby. Stadsmuren skulle helt rivas liksom en stor del av de medel

tida byggnaderna inne i staden. Materialet skulle användas till 

stjärnformigt byggda bastioner på området, ett stycke utanför





nuvarande vallgravarna. Planerna kom dock inte att genomföras 

kanske mest beroende på statens försämrade ekonomi. Nästa hot 

blev Karl X Gustafs förslag att flytta hela staden med sin ringmur 

till Slite. Möjligen blev han avrådd av kloka rådgivare. Det som vi 

hoppas sista försöket att förstöra stadsmuren gjordes i slutet av 

1700-talet då Serafimerorden som då ansvarade för kyrkoruinerna 

och muren utbjöd dessa på offentlig auktion. Turligt nog inställde 
sig inga spekulanter. År 1805 meddelar man ”att med stadsmuren 

och kyrkoruinernas försäljning fick tillsvidare anstå”.

Långt fram på 1800-talet ansågs muren utgöra en avgränsning 

mellan stad och landsbygd. Först på 1870-talet blev stadens 

befolkning så stor att bebyggelsen kom att sträcka sig utanför 

muren. Mot slutet av 1800-talet hotade bebyggelsen att nå närhe

ten av vallgravarna, men lyckligtvis fanns nu insikten om det kul

turhistoriska och turistiska värdet av att på något avstånd kunna 

betrakta stadsmuren. Däremot hade man svårare att hejda det för

fall som muren befann sig i, inte minst med begränsade ekonomis

ka resurser.

De sparsamma åtgärder som ändå företogs räddade dock mycket 

åt framtiden. Murens ålder och byggnadssätt samt yttre påverkan 

bland annat i form av luftföroreningar har under senare år avslöjat 

byggnadsverkets skröpliga tillstånd. Här fodras snabba ingripan

den om vi ska kunna rädda detta märkliga och mäktiga kulturmin

nesmärke. Gången tid synes inte haft råd att riva stadsmuren, 

tiderna förändras, vi har inte råd att mista den kulturhistoriska kle

nod som också framtiden skall kunna glädjas åt.

WALDEMAR FALCK



Kruttornet, byggt som ett försvarstorn, sannolikt upp
fört vid mitten av 1100-talet, är ett av Nordens äldsta 
bevarade profana byggnadsverk. Tornet var strategiskt 
beläget i det tidigmedeltida samhället.

Det uppfördes för attförsvara det innanför liggande 
samhället och hamnen. Tornet kan ha ingått i ett äldre 
försvarsverk som fanns före den nuvarande ring-



muren. Då den 3,4 km långa muren uppfördes på 
1200-talet byggdes Kruttornet in som ett av de 29 
marktornen. Sitt namn fick tornet under 17OO-talet då

det inrättades som krutmagasin. Tidigare namn var 
Lammtornet, Wisby Torn och Långbrotornet. Här ses 
tornetfrån sjösidan.



De små strandportarna tillhör sjömurens första bygg- 
nadsskede och har varit förbindelsen ut till den smala

strandremsa som en gång fanns här. Havet gick påflera 
ställen nästan fram till muren.



Sjömuren sedd från insidan. Snön far murytorna att 
f ramstå nakna och grå och man far en känsla av allvar 
och karghet.



På långa sträckor av sjömurens insida har betydande 
uppfyllnad skett, i vissa fall ända upp till ca 2,5 m.

Härifrån missbedömer man murens ursprungliga höjd.



De från början smala skyttespringorna förstorades till 
stora kanonportar i början av 11 OO-talet. Oroliga 
tider rådde och rädslan för en rysk landstigning var

stor. Dåvarande militärbefälhavaren på Gotland A 
Sparfelt lät därför komplettera murens försvar med 
eldvapen.



Muren tycks ha uppförts under stor brådska och grund
läggningen blev på flera platser bristfällig. Redan

under medeltiden byggdes kontreforter som stöd där 
muren började att luta utåt.



Nedanför Sjömuren utbreder sigidagen av de vackras
te pro7nenadplatser vi kan tänka oss. Här möter havet

murens grå fasady tor och mellan dessa utbreder sig ett 
lummigt grönskande parti.



Sjömuren saknade ursprungligen torn. Murens dåliga 
grundläggning kan ha bidragit till att två torn byggdes 
på sträckan under 1400-talet. De kom att tjäna som 
stöd för muren men även till ett utbyggt försvar. Det 
södra tornet bär namnet Sprundflaskan och det i norr 
som vi ser på bilden kallas Jungfrutornet. Till tornet 
har under 1800-talet knutits en sägen som berättar om

Nils Guldsmeds dotter, som forråde staden till Valde
mar Atterdag. Som straff ska hon ha inmurats levande 
i tornet. En mera realistisk men mindre sagoomspun- 
nen förklari?ig är att namnet kommer från ett äldre 
rymdmått - en jungfru - som rymde ca 8,2 centiliter. 
Måttet var liksom tornet bredare i botten och uppåt 
avsmalnande.



Utanfor Sjömuren står vindpinade och krokiga oxlar 
och hukar sig för de påträngande havsvindarna. 1 
kvällssolen kastar träden sina skuggor som långa 
fängstarmar mot murfasaden. Där ingen förr gick

torrskodd finns nu gräsmattor och gångvägar. Här på 
Strandpromenaden flanerar människorna där havs
vågorna en gång bröt mot muren.



Vid Sjömurens slut i ringmurens nordvästra hörn bör
jar l.andmuren sin klättring runt staden. Härnere lig
ger hörntornet Silverhättan som sannolikt byggdes i 
början av 1400-talet. N a tn n et Silverhättan syftar på

en glänsande takbeklädnad, troligen blyplåt. Tornet 
har delvis fogats samman med den ursprungliga 1200- 
talsmuren.



På murens insida kan man ofta i murverket följa de bjälklagshålen från den fonia väktargången och tidens
olika utvecklingsetapperna. Här gapar de tomma tand har ojämt bitit av murkrönet.



Tack vare vallgravarna blev muren lättare attförsva
ra. De kom till när man bröt sten för att bygga muren. 
Gravarna sträcker sig utefter hela Landmuren. Den

sluttande terrängen gjorde det omöjligt att bygga 
vattengravar. Gångstigen går på ryggen av en mursom 
avgränsade de två närmaste vallgravarna.



Strax öster om Snäckgärdstornet finns ett raserat mur
parti som sedan gammalt kallats Liibeckerbräschen. 
Den folkliga traditionen berättar att muren revs ned 
vid Lübeckarnas anfall år 1525. Om så skett har den

säkert murats upp igen men senare rasat. I trädgården 
innanför har man hittat ett 50-tal spetsar till arm
borstpilar.



Vid olika belysningar på muren upptäcker man nya och 
intressanta detaljer och skönhetsvärden. Här ser vi 
partiet vid Nordergravar i tidig morgonsol. Landmu
ren uppfördes vid 1200-talets mitt till ca 5,5 m höjd.

Senare höjdes muren ca 2,5 m och 29 marktorn bygg
des, sex över befintliga portar, som tillhörde den 
ursprungliga lägre muren.



Tornen och väktargångarna har troligen haft en över
byggnad av trä. Högst upp ses utgångarna till skytte- 
balkongen. En väktargång på murens insida band 
samman tornen. I regel finns ett sadeltorn mellan varje

marktorn. Den effektiva skotPuidden för pilbåge och 
armborst var inte tillräcklig för murens flankskydd 
mellan marktornen. Sadeltornet var därför en mellan
liggande stödjepunkt.



Under 1200-talet har man byggt och på olika sätt för
stärkt muren. Det har skett i ett flertal etapper. Den äld
sta muren hade endast genomgångsportar utan över
byggnad och några få marktorn. I ett senare skede för

stärktes portarna, flertalet marktorn byggdes, muren 
förhöjdes och de 22 sadeltornen tillkom samtidigt. Av 
dessa har till våra dagar 9 bevarats. Det äldsta och 
samtidigt det minsta ser vi till höger på bilden.



/ den branta terrängen klättrar muren stegvis upp mot 
öster. Tornen står som skiltvakter för mellanliggande 
murpartier. Fri från sentida påträngande bebyggelse

kan man liksom förr på långt avstånd se muren i sitt 
fulla majestät.



/ stigningar upp mot Norderport klättrar muren i 
mjuk hukande böj mot porttornet. De smala skytte-

springorna som en gång gjorde tjänst i äldsta muren ses 
nu som utropstecken.



Här uppe på Klinten ovanför Rackarbacken kan man 
se muren i sin fulla prakt, så som den såg ut i sitt slut
liga skick. Det som fattas är den väktargång av trä so m

löpte utefter murkrönet och bjälklagen i sadeltornet, 
som väl avvägt balanserar på murkrönet.



Norderport är en av stadens tre hnvudportar åt land
sidan. Passagen åt norr skedde ursprungligen genom en 
tornlös port i den äldre, lägre Landmuren. De träsk od
da rännorna för portarnas bomregel syns ännu inne i 
passagens sidor. Under 1200-talets senare del byggdes

nuvarande porttornet. I fasaden finns urtagningen för 
fällgallret som hissades ned framför träporten. De 
stora fyrkantiga gluggarna i tornet är kanonportar, 
som togs upp i början av 1700-talet då anfall från 
Ryssland var överhängande.



Av Landmurens 22 sadeltorn har bara 9 bevarats. De 
har byggts samman med muren utan extra förstärk
ning. Belastningen på muren har efter hand blivit för 
stor och den har på många håll sviktat och tornen

rasat. På 1860-talet fann man att två sadeltorn på 
Östermur hotade att rasa. Då utformade professor 
F W Scholander de här eleganta och måttanpassade 
gjutjärnsstöden.



Till de senare förändringarna under medeltiden hör 
två utskjutande försvarsverk, så kallade kaponniärer, 
som ligger utmed Österm ur. De byggdes under mitten av

1500-talet. Den i norr kallas för ”Smörasken ” och den 
i söder för ”Sparbössan”.



Träden söker ofta sitt skydd i murens hägn men de kan 
också slå rot direkt på murytorna. I sådana fall kan 
skadorna så småningom bli omfattande. Mer oskyldig 
är Murgrönan, den gotländska landskapsblomman,

som kan nå ända upp till murkrönet. Ibland ka?i det 
bli en kamp mellan vänner av grönska och den anti
kvariska omsorgen om muren.



Öster om Norderport ligger ett nu förfallet torn, som en 
gång före murens tillkomst var ett bostads- och lager
hus. När muren byggts blev huset försvarstorn. Huset 
kallas Myn t huset och det är troligt att vi här har haft ett

myntverk. I Visby präglades under en lång tid egna 
mynt. Från det nu avrivna tornet har man en gång i 
tiden kunnat se långt ut över både sjö- och landom
råden.



Över det snötäckta flacka området öster om Östermur 
höjer sig ringmuren växelvis avbruten av mark och 
sadeltorn. Av medeltidens många tornsilhuetter finns

idag ingenting kvar, bara domkyrkan S:ta Marias 
svarta 17OO-talsspiror skymtar över murkrönet.



Området utanför stadsmurens nordöstra del består av 
hällmark med lågväxande vegetation där kalkstenshäl-

larna lyser ljusa genom den tunna grässvålen. Här är 
gränsmarken till det en gång blomstrande samhället.



Kaponniärerna var från början högre. Över en låg 
källarvåning reste sig två våningar, försedda med 
kanonportar. Högst upp fanns sannolikt ett öppet bat

teridäck. Porten som finns i marktornets fasad använ 
des som passage in till ”Smörasken



Sadeltorn på Östermur med elegant stödben av gjut
järn, som sattes upp på 1860-talet.



Detta ”stödförband” av muren är en vändpunkt i his
torien om murens vård. Redan år 1805 fridlystes 
muren.



Stadsmurens byggherrar och arkitekter lyckades inte 
bara skapa ett ändamålsenligt försvarsverk utan även 
estetiska sköiihetsvärden genom sina eleganta konstruk

tioner. I sin strama enkelhet är det här sadeltornet 
också ett konstverk.



För att få maximal styrka och bärighet i muren då 
sadeltornen byggdes, var man noga med placeringen. 
Här bär arkadbågarnas spetsar upp tornets murtryck.

En murbåge är ofta lika stark eller starkare än ett 
homogent murverk.



Kvarntornet är med sin utåt halvrunda form det enda 
i sitt slag i muren. Formen är vanlig i andra medeltida 
stadsmurar. Tornet har tidigare haft tinnar. Tornet och 
ca 25 meter av muren åt söder hör till en yngre bygg- 
nadsperiod och är uppfört i en bräsch i den äldsta

muren. I tornet finns en medeltida eldstad, en öppen 
spis, samt ett avträde i muren. Tornet har fått sitt 
namn efter de maisten ar till handkvarnar som använ
des här under 1700-talet.



Det ojämna murpartiet har tillhört ringmurens anslut
ning till tornet. Bakom den blommande jläderbusken

ligger vallgraven djup. Härifrån blir muren och tornet 
än mer imponerande.



Majestätiskt höjer sig marktornen över murkrönen och 
förstärker silhuetten av ringmuren. Här har man 
sedan muren kom till och långt fram i tiden funnit 
trygghet bakom försvarsverket. 1 senare tid har vi kun
nat njuta av dess strama arkitektur. Hörnen på mur
tornen är väl huggna och skarpkantade. Däremot har

övriga murytor grövre stombehandling men har 
ursprungligen haft brett urskurna fogar som gett 
intryck av putsade fasader. Den släta murytan var 
viktig urförsvarssynpunkt, fienden skulle inte jå fotfäs
te eller anhållför änterhakar.



Kajsarn tycks vara det äldsta marktornet, som byggts 
samtidigt med muren. Tornet uppfördes både som 
lagerhus och försvarstorn. Det har, i motsats till de 
flesta övriga tornen murverk även innåt staden. Kaj

sarn var ursprungligen högre troligen fanns det fem 
våningar. Från slutet av 1600-talet fram till 1850- 
talet fungerade tornet som fängelse.



Visby hade under större delen av medeltiden ställningen 
som en fri stad. Den lydde direkt under den svenske 
konungen fram till Erik av Pommerns tid. Det förkla
rar att någon särskild borganläggning inte fanns i sta
den, som i många tyska medeltida städer. Vid 1400- 
talets början planerade Tyska Orden ett borgbygge.

Slottsbygget fortsattes av Erik av Pommern år 1411. 
Porgen byggdes til! under 1500-talet och blev Nordens 
starkaste befästningsverk. Porgen sprängdes i slutfasen 
av danskarnas besittning av Gotland 1616-1619. 
Endast ett parti av den grova södra yttermuren finns 
kvar. P i Iden visar hur tjocka slottets yttermur ar var.



Utanför slottsmurarna i de så kallade Pallissaderna 
finns murrester från Visborgs utanverk. Men här finns 
också en sista rest av de vita mullbärsträden som plan
terades i mitten av 1800-talet. Då trodde man att sil
kesmasken skulle trivas i Gotlands milda klimat men

försöket lyckades inte. Men när sensommaren kommer 
mognar mullbären i Visby och vi får en känsla av att 
både Medelhavets klimat och kultur fått dela med sig 
till den nordliga sagoön Gotland.








