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Visby vallgravar
Sammanfattning
Visby ringmur och vallgravar har en lång och intressant historia. Ringmuren
uppfördes i etapper under 1200-talet. Den hade en försvarsstrategisk betydelse
fram till början av 1500-talet, då eldvapen började användas i större utsträckning.
Efter anfallet från Lübeck 1525 förlorar stadsmuren och vallgravarna sin roll som
väsentlig försvarsanläggning. Under 1700-talet tillkommer en mindre förstärkning
av försvaret vid ringmuren. Stadsmuren har också haft en betydelse som tullgräns.
Under medeltiden bröts kalksten nära Visby. Den användes för uppförande av
stadsmuren och till kyrkor och bebyggelse i Visby. De medeltida kalkbrotten låg
nordost om Visby. I den norra delen av Östergravar syns lämningar än idag.
Vallgravarnas utformning var i stor utsträckning beroende av berggrunden. I
områden med hård revkalk har vallgravarna formats genom utgrävande av
berggrunden, till exempel i norra delen av Östergravar. Där marken hade en lösare
beskaffenhet har vallgravarna formats genom uppkastande av material som till
exempel i Nordergravar. I dag är vallgravarna bäst bevarade i Nordergravar och i
den norra delen av Östergravar. Södra delen av Östergravar och norra delen av
Södergravar har till stor del utjämnats under de senaste 150 åren.
Efter att vallgravarna förlorade sin militärstrategiska betydelse användes de även
fortsatt för stenbrytning och grustag. Områdena som helhet kom nu också att
användas till bete och i viss mån odling.
Nordergravar har sannolikt betats under en mycket lång tid. Bete pågick till 1860talet och förbjöds därefter då Planteringsgillet fick dispositionsrätt över
gravområdet. Under 1870-talet planerades vallgravarna som ett rekreationsområde
och ett stort antal träd och buskar planterades ut under den följande 40årsperioden. Idag återstår äldre träd i en trädrad längsmed den gamla kallmuren i
den yttre vallgraven, samt en del gamla solitära träd. Området mellan
Nordergravar och lasarettet utgjordes av åkermark fram till sekelskiftet. I samband
med att lasarettet stod färdigbyggt 1903, anlades här en parkmiljö med fritt
växande träd, idag kallat Strandgärdet.
Även Östergravar har betats under en lång tid. I den nordöstra delen låg en
åkermark som kan följas från början av 1700-talet då den tillhörde Visborgs
kungsladugård. Åkermarken syns än idag tydligt alldeles innan rondellen vid
Norderport. Den genomkorsas av Kung Magnus väg. Utanför Österport fanns
mindre områden med åker och odlingsmark redan på 1600-talet. De kan följas i
kartmaterial inpå 1800-talet då platsen började bebyggas. Norr om Österport låg
Gotlands Jägargilles skyttebana mellan 1836 och 1900. Området söder om
Österport användes till bete och åkermark fram till 1800-talet då ett större område
kom att användas som militär exercisplats.
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Den norra delen av Södergravar vid Söderport började bebyggas vid sekelskiftet i
samband med järnvägens tillkomst. I samband härmed planterades en del
fruktträd. Längre söderut fanns ett område som nyttjats som grustag och därefter
användes till skjutbana för nationalbeväringen under 1800-talet. Området
avgränsas i söder av Visborgsväg och Skansport. Här planterades bland annat lind
och oxel vid sekelskiftet 1900. Den gamla Slottsbetningen vid Visborgs slott i
Södergravar har sannolikt betats sedan Visborgs slott uppfördes. Den betades
fram till 1800-talet då vita mullbärsträd planterades av Sällskapet för inhemsk
Silkesodling 1836. Idag återstår ett dussintal träd.
Sammanfattningsvis har Visby vallgravar under historien används som:
• Förvarsanläggning med vallar och gravar.
• Kalkstensbrytning från medeltiden och framåt för material till stadsmuren,
kyrkor och annan bebyggelse.
• Betesmarker, åkrar och trädgårdar för Staden, Hospitalet, Kronan och
borgare i Visby.
• Avstjälpningsplats.
• Skyttebanor och exercisområde för Jägargille och militär.
• Rekreation och strövområde.
• Betydelsefulla upplevelser och vyer för estetiskt skapande.
Området har mycket höga kulturmiljövärden och höga naturvärden.
Vallgravsområdet lyfter genom sin öppna karaktär fram den medeltida staden
Visby och ger en förståelse av dess historia. Det öppna området kring staden är
unikt både ur ett nationellt och globalt perspektiv. Berggrunden skapar en unik
örtrik flora och i buskagen finns ett rikt fågelliv. I området finns äldre träd som är
väsentliga för den biologiska mångfalden. Trädraderna vid Nordregravar och
Strandgärdet omfattas av biotopskydd. Planteringen med vita mullbärsträd från
1830-talet är unik och berättar om inhemsk silkesodling.
Idag kan man avläsa olika historiska skikt i vallgravarna vilka kan formuleras i
värdeskapande element:
• Stadens försvar och historia synliggörs genom vallgravarna.
• Stadsmurens och Visby stads bebyggelsehistoria synliggörs genom
kalkstensbrotten.
• Odlingshistorien synliggörs genom den: a) de öppna gamla betes- och
åkermarker som framförallt förekommer i Nordregravar, norra delen av
Östergravar och Södergravar, b) Planteringsgillets aktivitet genom
förekomsten av äldre träd, speciellt i Nordregravar och norra delen av
Östergravar samt västra delen av Södergravar, c) Silkesodlarsällskapets
aktivitet genom den kvarvarande resten av vitt mullbär i Södergravar.
• Rekreation och friluftsliv synliggörs genom gångar och allmän
tillgänglighet i det öppna landskapet.
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Inledning
En dokumentation och utredning av de kulturhistoriska värdena för Visby
vallgravar har utförts på uppdrag av Gotlands kommun. Rapporten vill tydliggöra
platsens kulturmiljövärde och syftet är att ge ett underlag för en skötselplan för
den gröna miljön i området. Uppdraget har utförts av Eva Selin, Gotlands
Museum.

Bild 1. Visby stad med vallgravarna avgränsade med svart färg.
Visby vallgravar kan delas in i tre områden; Nordregravar, Östergravar och
Södergravar (bild 1). Området ägs av Gotlands kommun.
Dokumentationen av Visby vallgravar bygger på olika källor. Ett kartmaterial från
slutet av 1500-talet till nutid ger en möjlighet att studera hur vallgravarna har
använts. Andra vägar att skaffa sig en bild av området är studier av illustrationer
som till exempel teckningar och litografier varav merparten är från 1800-talet och
framåt, och fotografier från senare hälften av 1800-talet och framåt. Även
beskrivande texter i form av reseskildringar och brev kan ge en god uppfattning
om området. Planteringsgillets protokoll från 1859 till 1909 är en mycket
värdefull källa för att följa de idéer som låg bakom den massiva planteringsvågen
under senare delen av 1800-talet, och vad som planterades. Genom ovanstående
material kan man få ett grepp om hur Visby vallgravar och närliggande områden
utanför stadsmuren har sett ut och använts under närmare 400 år. Under
århundraden har vallgravarna successivt utjämnats av naturlig erosion och
nedfallna murrester från stadsmuren och byggnader. Fortfarande i början av 1700talet var vallgravarna ganska väl bibehållna. Därefter började vissa delar
successivt utjämnas fram till slutet av 1800-talet. Medan Nordergravar och norra
delen av Östergravar fortfarande är väl bibehållna, har gravarna utjämnats framför
allt i den södra delen av Östergravar och Södergravar.
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Historik
Visby ringmur och vallgravar har en lång och intressant historia. Ringmuren
uppfördes i etapper under 1200-talet. Den hade en försvarsstrategisk betydelse
fram till början av 1500-talet, då eldvapen började användas i större utsträckning.
Efter anfallet från Lübeck 1525 förlorar stadsmuren och vallgravarna definitivt sin
roll som väsentlig försvarsanläggning. Under 1700-talet tillkommer en mindre
förstärkning av försvaret vid ringmuren. Två kaponniärer uppförs vid Östra
ringmuren och en skans byggs vid nuvarande Skansport. Stadsmuren har också
haft en betydelse som tullgräns.
Kalkstensbrytning och äldre stenbrott
I Visby stadsmur av Eckhoff & Janse ges en beskrivning av vallgravarna. Visby
ringmur och den medeltida bebyggelsen i sten är byggd av gotländsk översilurisk
kalksten som övervägande har hämtats från den närmaste trakten norr och nordost
om Visby. Den kalk som brutits har varit skiktad. Lagren nådde som mest ner till
ca 50 cm djup. Så snart man träffade på oskiktad revkalk upphörde brytningen. Ju
längre från revkalksansvällningarna man kom desto bättre var kalkstenen skiktad
med tunnare skikt och få naturliga sprickor. Ju närmare revkalksansvällningarna
man bröt desto tjockare blev lagren och mer sammanhängande, med mer öppna
naturliga sprickor. Här fanns den mest givande brytningen med den bästa och
lättast brutna kalkstenen. De medeltida stenbrotten lades därför nära intill
revkalksansvällningarna.
Kring Visby bröts kalksten under medeltiden på ett flertal platser. De största
stenbrotten nära staden låg i norra delen av Östergravar och nordost om staden.
Kalksten bröts också vid Hejdeby hällar. Idag finns fortfarande rester efter de
medeltida kalkstensbrotten kvar.

Bild 2. Medeltida
kalkbrott i den
norra delen av
Östergravar. Foto
från början av 1900talet. I det gamla
stenbrottet syns en
krutbod.
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Bild 3. Karta över Visby och närliggande områden som visar de viktigaste
medeltida stenbrotten, från vilka byggnadssten hämtats till stadsmuren,
kyrkorna och annan bebyggelse. Ur Visby stadsmur.

Bild 4. De gamla kalkbrotten nordost om Visby. Till vänster i bilden syns
’Nattmanshuset’ som uppfördes i början av 1860-talet. Fotografi av Sigurd
Curman ca 1885. ATA. Ur Visby förr i tiden.
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Visby vallgravar
Den äldsta kända stadsbilden av Visby härrör från slutet av 1500-talet genom
Braun & Hogenbergs karta från ca 1580-talet. Den ger en delvis schablonartad
bild av staden med ringmur och vallgrav, men visar genom till exempel
bebyggelsemönstret att upphovsmännen hade en viss förtrogenhet med staden.
När det gäller vallgravarna tecknas de som vattenfyllda. Topografin, geologin och
hydrologin med de på den tiden stora sankmarkerna nordost, öster och sydost om
staden, kan inte utesluta att nedre delarna av de norra och södra vallgravarna var
vattenfyllda delar av året.

Bild 5. Visbia Gothorum. Handkolorerat kopparstick ur G. Braun och F.
Hogenberg ”Civitates Orbis Terracum” (1575-94).
Det dröjer ytterligare ca 50 år innan nästa kända karta över Visby dyker upp. I
samband med att Gotland blir svenskt, framställs ett flertal kartor över Visby med
närområden 1646 (se bild 6 & 7). Kartorna upprättas utifrån ett intresse för försvar
och militär strategi och finns idag i Krigsarkivet. Utanför staden beskrivs
topografin noggrant med vallgravarnas vallar och andra topografiska
höjdskillnader. I hamnen anges vattendjup vid åtskilliga mätpunkter. På karta II
(bild 7) har en ny försvarsanläggning markerats vid Visborgs slott, i den för tiden
moderna pentagonformen. Den norra vallgraven och södra vallgraven fram till
Visborgs slott har två tydligt markerade parallella vallar och därmed tre gravar
utritade. I öster finns även två vallar som inte är helt parallella och inte lika
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distinkt markerade. På karta II har flera ställen i Östergravar angivits som
”Stengrufft”, dvs stenbrott. Under denna tid kan vi föreställa oss att de östra
vallgravarna till stor del var nakna och steniga utan någon egentlig vegetation. I
Nordergravar och Södergravar betades vissa områden.

Bild 6. Karta 1646 (I). Okänd upphovsman.

Bild 7. Karta 1646 (II). Okänd upphovsman. Området vid Visborgs slott
markeras svagt med en pentagonformad försvarsanläggning.
Femtio år senare beskrivs vallgravarna på Mathias Schilders karta från 1697.
Vallgravarna beskrivs nu som delvis förfallna med murrester efter stadsmuren och
raserad bebyggelse. Nordergravar tillhörde Hospitalsjordarna och omtalas som
”Graf Beetningen uthan för Norport, hafr warit Stads graaf; kunna bergas höö till
4 lass, men brukas nu till betesmark, och kan föda 2 hestar”. Vi får här en
upplysning om att markerna hävdades genom slåtter och senare bete.
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Bild 8. Karta
från 1697 av
Mathias
Schilder.
Vallgravarna
beskrivs nu
som delvis
förfallna med
murrester
efter stadsmuren och
raserad bebyggelse.
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En samtida geometrisk avmätning för Visborgs kungsladugård (1699) beskriver
vilka områden som tillhörde Kungsgården. Hit hörde bland annat
hospitalsjordarna som; Österåker utanför Österport, Slottsbetningen vid Visborgs
slott och Korsbetningen vid det forna Solbergaklostret.
En ”Geometriska delineation” av Visby 1710 av Johan Burmeister (bild 9) ger en
mer tydlig bild av omgivningarna kring Visby och vallgravarna. Här beskrivs
vägar, åkermarker och uppodlade tomter mellan stadsmuren och hamnen (enligt
1697 års karta beskrivna som ”Trädgårdsplatzer”). I området utanför ringmuren
utritas vallgravarna som tämligen väl bibehållna. Vallarna benämns ”ii” på kartan.
Dock heter det i textförklaringen till kartan att ”Wallar uthom staden till största
delen förlorade och stadsgrafarne tore och förfallne”, vilket är samstämmigt med
Schilders karta från 1697. Vid Österport anges landsvägen österut, ”Wägen åt
Öster”. Den omges av tvänne åkrar. I den norra delen av Östergravar ligger
”Ladugårdsåker”, vilken syftar på Visborgs kungsladugårds ägor. Det finns även
en åker utanför Norderport. Kartan visar också kallmuren, som begränsar det
norra vallgravsområdet mot norr. Norr om denna mur breder åkrar ut sig, vilka
under 1700-talet kallades Hospitalsåkrarna. Under 1800-talet benämns åkrarna de
Stenbergska åkrarna. De fanns kvar fram till början av 1900-talet. Visby lasarettet
stod färdigt 1903 och i samband därmed utformades ett parkområde mellan
lasarettet och vallgraven kallat Strandgärdet. Här planterades fritt växande träd.
Det fanns även ett litet område för bete vid den norra delen av Sjömuren.

Bild 9. Karta från 1710 av Johan Burmeister.
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Bild 10. Karta ca 1720 av Landebladh.
Landebladhs karta från ca 1720 (bild 10) ger intressanta upplysningar om
åkermarkerna såväl inom staden som utanför i närområdet. Vid Österport och i
nordost finns åkermarker markerade med nr 14, vilket stämmer väl med
Burmeisters karta från 1710.
Genom Landebladhs karta från ca 1720, Finemans kartor från 1742 och 1748 samt
en karta från 1800 (bilderna 10-14) kan man följa utvecklingen av åkermarker och
trädgårdsområden med kålgårdar i Visby innerstad och nära ytterområden över en
hundraårsperiod. Av kartmaterialet framgår att det inte skedde så stora
förändringar under denna period. Utanför stadsmuren användes
vallgravsområdena främst till ängs- och betesmark omgivna av åkermark i
varierande omfattning. Egentliga trädgårdar utanför stadsmuren finns angivna
endast mellan Sjömuren och gamla hamnen.
1741 och 42 avmätte lantmätare Johan Fineman, krono-, stads-, hospitals- och
kyrkojordar utanför Visby. På kartan markerar grått åkermarker och grönt ängsoch betesmarker. Kartan över den norra delen av området (bild 11) visar samma
utsträckning på åkermarken som kartorna från 1710 (bild 9) och 1720 (bild 10).
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Bild 11. Karta 1741 över Visby, norra vallgravsområdet, av Johan Fineman.
Österport med omgivande små åkermarker syns nere till höger på kartan.
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Bild 12. Karta från 1741 över Visby, södra vallgravsområdet, av Johan
Fineman.
Åkermarkerna breder ut sig norr om Nordergravar (bild 11). Den avgränsade
åkermarken i norra Östergravar brukas fortfarande som åker, vilket kommer att
fortgå in på 1900-talet. Utanför Österport kommer det uppodlade åkermarkerna att
bibehållas som odlingsmark till åtminstone 1860-talet. Kartan från den södra
delen (bild 12) visar att det låg åkrar söder om Österväg och en bit utanför
Söderport. Åkrarna är omgivna av stängsel vilket visar att övrig mark utgjorde
utmark och betades.
På Johan Finemans karta från 1748 (bild 13) har åkrar och trädgårdar med
kålgårdar markerats med grå färg. Kartan visar att det inte har skett några större
förändringar beträffande omfattningen av åker- och trädgårdsområden, vare sig
inom staden eller i vallgravarna. Nordergravar som enligt Schilders karta 1697
tillhör Hospitalet kallas för ”Hospitalsgravarna”. Utanför Österport nära muren
ligger betesmarker markerade med ”S”. Öster om betesmarkerna har de gamla
åkrarna delvis börjat brukas som träd- och kålgård. Trädgårdsområdet tillhörde en
Visbyborgare Kinlock.
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Bild 13. Karta över Visby från 1748 av Johan Fineman.
Antikvitetskonduktörn C.G.G. Hilfeling reste på Gotland 1797, 1799, 1800, 1801.
I ett appendix till reseberättelserna skriver han bland annat om Visbys omnejd:
”Närmaste trakten utomkring stadsmurarna, såsom ock åt stranden, visar nu
endast ojämnheter av forna gravar och jordvallar fulle med stengrus av nedfallne
hus och murar, som gör utsikten naken, ödslig och ful. Med ett ord, man måste
rent av vara antikvarius för att tycka om detta ställe vilket likväl här och där nu
börjar odlas till åker”. Genom reseberättelsen framgår att åkermarkerna kring
Visby börjar odlas upp mer allmänt från slutet av 1700-talet.
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Bild 14. Karta över Visby från 1800. Åker och trädgårdsområden är
markerade med grönt.
På en karta från 1800 (bild 14) markerar beteckningen aa ”åkrar och plantager”,
bb är ”ängar” och cc är ”kålgårdar”. Vid Visborgs slott ligger Slottsbetningen. Här
planterade det nybildade Sällskapet för inhemsk silkesodling (1830) de första vita
mullbärsträden på Gotland 1836. Tusentals silkesmaskägg och plantor delades ut
till ett 50-tal gotlänningar i Visby och på landsbygden. I silkessällskapets
årsberättelse från 1853 växer 101 mindre träd och 232 buskar på Slottsbetningen.
Silkesodlingen bedrevs med varierande framgång. När de statliga anslagen så
småningom upphörde och silkesmaskarna dessutom drabbats av den förödande
fläcksjukan blev det för kostsamt att fortsätta verksamheten. 1875 avvecklades
mullbärsplantagen i Botaniska trädgården och Silverhätteåkern såldes till DBW.
De två mindre planteringarna vid Slottsbetningen och Korsbetningen lämnades åt
sitt öde. Mullbärsträden frodades fint men delar av planteringen röjdes bort på
1870-talet vid en sammankomst med ”sk badgäster i Melanderska badhuset”.
Tilltaget kritiserades starkt av allmänheten. Idag finns ett tiotal träd bevarade (se
bild 64 och 65).
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Lantmätaren Anders Asplund upprättade ett par kartor av Visby med omgivningar
1844 och 1849. Till 1849 års karta ger han bland annat en beskrivning av den
gröna miljön kring Visby: ”Med undantag af en för några år sedan verkställd
plantering på östra sidan om den från södra stadsporten till nya begrafningsplatsen
löpande väg och en syd derom äldre belägen plantage, nu mera benämnd Länna,
är trakten närmast sjösidan och omkring ¼ mil nordost, ost, syd och sydväst om
staden, totalt skoglös, hvarigenom och då marken synnerligen nordost och sydost
är mycket steril och staden från landsidorna bortskymmas af der rundt deromkring
varande gamla murarne, det hela får ett mer ödsligt än vackert utseende”.

Bild 15. Området norr om Visby fotograferat från Galgberget. Området är
mycket öppet med utbredda åkermarker. Foto Carl Nilsson ca 1890.
Genom Asplunds beskrivning och karta framgår att omgivningarna kring Visby
var tämligen trädlösa fram till mitten av 1800-talet. De enda betydande
trädplanteringarna vid den tiden var Plantagen vid Länna, anlagd i början av
1800-talet av borgmästare Grewesmüller och en allé planterad vid nuvarande
Peder Hardings väg. Allén syns på C. J. Sjöbergs karta från 1851 (bild 17). Kartan
visar också att en allé har planterats vid Kung Magnus väg mellan Öster- och
Söderport.
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Bild 16. Karta 1844 av Anders Asplund. Gul färg markerar odlade områden.
Åkermarken betecknad 481 syns i den norra delen av Östergravar.
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På Asplunds karta (bild 16) är odlingsområden markerade med gul färg. Kartan
visar att områden framförallt i de norra delarna av Östergravar, söder om
Österport samt vid Slottsbetningen brukas till odling. Vid Slottsbetningen vid
Visborgs slott syns mullbärsplanteringen med vitt mullbär inprickad. Område 481
i norra Östergravar är den åkermark som kan följas i kartmaterial sedan början på
1700-talet. Idag genomkorsars den av Kung Magnus väg strax innan rondellen
utanför Nordreport.

Bild 17. Karta 1851 av C.J. Sjöberg. Kartan ingår i Atlas öfver svenska
städer.
Sjöbergs karta (bild 17) beskriver utförligt uppodlade områden, och planteringar
och alléer. Trädgårdsområdena är utritade med distinkt avgränsade kvarter, medan
åkermarkerna är markerade i ett rutnät. De ”Stenbergska åkrarna” norr om
Nordergravar är utritade, liksom ett område i den södra delen av Östergravar norr
om Tyghuset, och den lilla Slottsbetningen i Södergravar. Det finns även större
uppodlade områden med åkermark öster om Kung Magnus väg, på den fd
slakteritomten. Av kartan framgår också att områdena utanför Österport har
anlagts till kvartersindelade planteringar.
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Strax norr om Österport låg en skyttebana för Gotlands Skarpskytte och
Jägargille. Föreningen stiftades 1836, del för bildandet ”af säkra skyttar till sitt
försvar och dels för rofdjurs utdödande samt jagtens vårdande och ändamålsenliga
handhafvande”. Årligen utdelades premier till de ”som under året fångat eller
dödat de flesta rofdjuren”. I de 69 socknar som var anslutna till gillet dödades
1840, 146 rävar, 13 örnar och 189 hökar.
1836 byggdes också en skyttepaviljong. Den fanns kvar till 1871 då en ny
byggnad uppfördes. Som skjutvall fungerade kaponniären ”Sparbössan”.
Riksantikvarien påpekade 1885 att muren hade skadats av skjutandet och Gillet
ålades att reparera skadorna. Skyttebanan lades ner 1900.

Bild 18. Karta över Visby 1879 av Ludvig Fregraeus. Det har börjat
tillkomma bebyggelse vid Österport. De trädgårdsplanteringar som finns en
bit österut längs Österväg kan ha brukats av Planteringsgillet för uppodling
av träd till utplantering.
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Planteringar och Planteringsgillet
Under senare delen av 1800-talet förändras vallgravarnas karaktär av öppenhet till
att bli mer bevuxna. Det berodde framför allt på Planteringsgillets engagemang.
Planteringsgillet grundades 1859 på initiativ av Per Arvid Säve med målsättning
att verka ”för stadens förskönande och resandes fägnad”. Det fanns även en
ambition hos gillet att sprida ”hågen och verksamheten för sina strävande till
landsbygden”. Planteringsgillet gick mycket målmedvetet till väga och tusentals
träd planterades i Visby innerstad och i vallgravsområdet. Den exceptionella ivern
att plantera träd finner sin bakgrund i 1700-talets missbruk av skogen genom bete
och bränsle. Stora områden blev helt skoglösa och vid sekelskiftet 1700/1800
sökte myndigheterna genom lagar och förordningar tvinga bönder att plantera
träd. Trädplanteringskampanjerna fortsatte fram till 1840-talet då olika
trädgårdssällskap successivt tog över. I Svenska trädgårdssällskapets tidskrift från
1850-talet, propageras flitigt för trädplantering, bland annat för att skapa parker
och infartsalléer till städerna, vilket var viktigt för stadsbilden.
I Planteringsgillets protokoll kan man följa verksamheten genom de månatliga
styrelsemötena. Nedan följer ett urval noteringar ur protokollen för att ge en bild
hur vallgravarna planterades.
Planteringsgillet avser 1865 att anlägga en mindre plantskola utanför Österport för
uppdragande av barrträd. 1866 väcks ett förslag med anledning av planteringar i
stadens utmarker att ”intet betande å utmarker må tillåtas, ej heller må växande
gräs avslås”. Planteringsgillet erbjuder sig i den mån ”staden lämnar understöd
med nödiga medel, härtill och efter markens beskaffenhet, dels med passande
skogsfrön beså, dels med buskar och träd plantera stadens utmarker och backar”.
1869 läggs ett förslag att plantera barrskog mellan Galgberget och havet.
1871 beslöts att inköpa lövträd från landet att användas på Östra byrummet. 1872
planteras nya träd vid Kyrkogårdsvägen, Östra byrummet och landsvägen, dvs
Endreväg. 1879 konstaterades att det skett en viss åverkan på träden utanför
Österport och i allén som ledde in mot staden. Det var främst körskador och man
uppmanade de skyldiga att ge sig till känna. 1879 väcks förslag ”huruvida det inte
skulle vara gangeligt att använda afkastningen af fruktträden utanför Österport till
utdelning åt skolbarn, med syfte att derigenom afhålla dem från att snatta af träden
eller göra åverkan å desamma”. Förslaget avslogs.
1887 fanns behov av nya omfattande planteringar. Bland annat av fruktträd längs
östra landsvägen och planteringarna längs nuvarande Kung Magnus väg samt
längs gravarna från Nordreport till Norrbacka. Vid denna tid har ca 13 000 granoch tallplantor blivit inskolade för att planteras ut.
1888 kommer den första egentliga planeringen av Nordergravar som parkmiljö.
Planteringsgillet hade dispositionsrätt till området och ville nu utveckla det till ett
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strövområde med gångar och vackra planteringar. Vallgravarna utformades med
ett gångsystem med gångar på vallkrönen, vilka på lämpliga ställen förbands med
sidogångar. Den befintliga bryan eller dammen vid Snäckgärdsporten utvidgades
samt försågs med ett smalt utlopp åt havet. Huvudåsarnas sluttningar med
bredvidliggande sänkor planterades huvudsakligen med gran och svarttall, med
gran på de södra sluttningarna och svarttall på de norra. Nära muren planteras
främst buskar, till exempel rosor. Åt norra sidan, vid kallmuren mot de
Stenbergska åkrarna planterades lövträd som ask och alm. På andra ställen i
gravarna planteras på lämpliga ställen träd som björk, lärk, gråal, ärtträd och oxel.
Vid Norderport planteras en hagtornshäck.
1895 kommer en anmärkning från Herr Sandberg att planteringarna av
Nordergravar inte bör fortsätta eftersom det kommer att skymma muren och
vallgravarnas vackra våglinjer. Planteringsgillet svarade: ”Då det upplysts att
planteringarna i N. gravarna i huvudsak omfattar buskväxter mot vilket själva
Riksantikvarien intet hade att anmärka, blott de höllos på ett vördnasvärt avstånd
från muren, beslutades att det som var gjort skulle vidmakthållas.”

Bild 19. Karta över Visby 1912 av A. Serboni.
A. Serboni utförde 1910 en planläggning av parkområden och vägar i Visby stad
och ytterområden. De redovisade planteringarna, vägarna och parkmarken utanför
stadsmuren kom i många fall inte att genomföras. Kartan visar dock den
underliggande tanken, att utveckla gravarna till ett rekreations- och strövområde.
Sedan sekelskiftet 1900 har också vallgravarna främst används som
rekreationsområde. Äldre träd har successivt tagits bort och det har inte skett
någon nyplantering, vilket har medfört mer öppna områden. Fram till slutet av
1980-talet slogs och röjdes vallgravsområdena kontinuerligt. Därefter har det skett
en viss igenväxning och förbuskning, speciellt i den norra delen av Östergravar.
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Nordergravar
Nordergravar har sannolikt betats under en mycket lång tid. Under 1700-talet
tillhörde området Hospitalet. Bete pågick till 1860-talet och förbjöds därefter då
Planteringsgillet fick dispositionsrätt över gravområdet. Under 1870-talet
planerades vallgravarna som ett rekreationsområde och ett stort antal träd och
buskar planterades ut under den följande 40-årsperioden. Idag återstår äldre träd i
en trädrad längsmed den gamla kallmuren i den yttre vallgraven, samt en del
gamla solitära träd. Området mellan Nordergravar och lasarettet utgjordes av
åkermark framtill sekelskiftet. I samband med lasarettet stod färdigbyggt 1903,
anlades här en parkmiljö med fritt växande träd, idag kallat Strandgärdet.

Bild 20. Nordergravar fotograferade från Snäckgärdstornet 2009.
Utformningen av vallar och gravar utanför de olika mursträckningarna har i stor
grad varit beroende av terrängens beskaffenhet. Vid Nordregravar är marken lös
och det har varit lätt att åstadkomma vallar och gravar. Gravarna är ganska väl
synliga och bibehållna men eftersom de inte har underhållits har de utsatts för
naturens erosion. Gravarna har också påverkats av att sträckor av muren har rasat
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eller raserats och ligger kvar, samt att vissa platser som till exempel området
utanför Norderport, har använts som avstjälpningsplats för sopor och avfall.
Vid den norra sidan av såväl den innersta som yttersta graven finns mer eller
mindre bevarade delar av så kallade kontrescarpmurar av sten, dvs en kallmur som
användes för att stabilisera vallarnas sidor. I den innersta graven är den synlig
väster om S:t Görans porten. Den är dessutom synlig på andra ställen vilket tyder
på att den funnits utefter hela denna gravs norra sida. I den mellersta graven finns
inte några synliga rester. I den tredje, yttersta graven finns muren bevarad och
fullt synlig utefter större delen av graven. Den når en höjd av 2.70 m. På 1710 års
karta beskrivs den som en gammal mur (bild 9).

Bild 21. Den inre vallgraven med kallmuren fotograferad mot S:t
Göransporten 2010.
Vid S:t Göransporten och Snäckgärdsporten finns broar över den inre vallgraven.
Vid Snäckgärdsporten uppfördes bron i samband med att denna port öppnades för
trafik vid sekelskiftet 1900. Bron vid S:t Göran rekonstruerades av Eckhoff
omkring 1900 med ledning av en äldre bro på samma ställe. Båda broarna har
’dubbelbågar av sten’.
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Bild 22. Nordergravar med S:t Göranstornet och den övre bron över
vallgraven. Närmast ringmuren och ned mot havet finns en del
trädplanteringar. Foto från början av 1900-talet.

Bild 23. Nordergravar med Norderport till vänster. Foto 2010.
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Bild 24. Norderport. Lavering av M. G. Anckarsvärd 1826. Ur Wisby i taflor.

Bild 25. Norderport. Litografi av A. Mayer 1838 ur Voyage de la
Commission Scientifique du Nord.
Anckarswärd och Mayer ger två tämligen motsatta bilder av Nordergravar (bild
24 och 25). Mayers litografi ger intryck av en kal miljö med en djup vallgrav och
schablonartad stängsling kring vägen genom Norderport. Anckarswärd visar i
motsats till Mayer ett landskap som betas där områden är hägnade med bandtun.
Genom kartmaterial med tillhörande texter, framgår att Nordregravar har betats
under en mycket lång tid. Marken hörde till Hospitalet under flera hundra år.
Dessa förhållanden pekar på att Anckarswärds lavering ger en mer rättvisande bild
av området. Laveringen visar också att delar av området hävdades genom slåtter
och efterbete, medan andra delar med mer stenig eller fuktig mark betades.

Gotlands Museum 2010

27

Bild 26. Nordergravar vid havet. Piren nedanför Kames har funnits en gång i
tiden liksom uppdämningen med vattenansamlingen. Litografi av A. Mayer
1838 ur Voyage de la Commission Scientifique du Nord.

Bild 27. Nordergravar vid havet nedanför Snäckgärdsporten. Teckning av P
A Säve, 1840-talet. UUB.
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Den västra delen av Nordergravar närmast havet har avbildats av Mayer och Säve
vid ungefär samma tid (bild 26 och 27). Illustrationerna är i viss mån
samstämmiga. Området betas och det finns ett bandtun som avgränsar
betesområdet mot havet på båda illustrationerna. En uppdämning i nivå med
Snäckgärdsporten har skapat en damm för betesdjuren. Även om den inte syns på
Säves teckning kan den anas bakom uppdämningen. Området är en idag fuktigt
med en rik förekomst av pestskråp (bild 20 och 41).

Bild 28. Nordergravar fotograferade från väster. Till höger i bilden
Lübeckerbräschen. Foto omkring 1870-talet. Vallravarna är vid denna tid
trädfattiga.
På 1870-talet är vallgraven fortfarande trädfattig, men här och var finns säkerligen
nyplanterade unga plantor. Det finns även en del buskage. Under de följande 30
åren planterade Planteringsgillet tusentals träd i vallgravarna. En bråkdel av dessa
träd kom att växa upp, speciellt nära ringmuren. Vid sekelskiftet 1900 nådde
sannolikt Nordergravar en maximal bevuxenhet, åtminstone sedan medeltiden.
Härefter trappades nyplanteringarna ned väsentligt och under 1900-talet skedde en
successiv utgallring av träd som var gamla, växte för tätt eller störde sikten mot
ringmuren.
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Bild 29. Norderport. Väster om vägen finns en stenmur som är en rest av
portens yttervärnsmur. Foto omkring 1870. Ur Visby förr i tiden.

Bild 30. Norderport fotograferad omkring 1900.
Bilderna (29 och 30) visar att träden vid Norderport är planterade på 1860-talet,
och har sedan växt till sig. Vissa av träden finns kvar än idag vilket visar att bland
annat tysklönn och oxel planterades.
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Bild 31. Norderport fotograferad av Carl Nilsson ca 1890. Observera
potatislandet på östra sidan om porten. Ett vanligt trästaket har satts upp
väster om vägen vilket tyder på att området inte betas längre.

Bild 32. Norderport och Nordergravar fotograferade i början av 1900-talet.
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Bild 33. Strandpromenaden med Kames och Snäckgärdstornet fotograferade
1905. Träden är precis nyplanterade.

Bild 34. Nordergravar vid Lübeckerbräschen fotograferad ca 1905.
I början av 1900-talet hade en del träd som planterades under 1870-talet och
framåt vuxit upp, speciellt nära stadsmuren.
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Bild 35. Nordergravar fotograferade av Gösta Lundquist 1933.
Boken strax söder om Nordreport hade redan på 1930-talet nått ansenliga
dimensioner. Den planterades förmodligen på 1870-talet.

Bild 36. Nordergravar med boken, fotograferad 2009.
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Bild 37. Den väldiga boken i Nordergravar fotograferad 2010.
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Bild 38. Nordergravar fotograferade 1925 av T. Carlsson. Ur Visby
stadsmur.
Till höger i bild 38 syns kallmuren med en trädrad av alm och ask. Söder om S:t
Göransbron växer en del barrträd.

Bild 39. Nordergravar fotograferade 2009.
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Vid det inre vallkrönet växer enstaka äldre träd, bland annat den ek som syns på
bild 20. Eken planterades på 1870-talet. Gångstigen anlades under mitten av
1800-talet. Nära Snäckgärdsporten där den gamla uppdämda dammen låg under
åtminstone 1800-talet och möjligen tidigare, finns idag ett rikligt bestånd av
pestskråp som trivs i den fuktiga miljön.
På den yttre vallen växer en del äldre träd och buskar. Här finns bland annat oxel,
ask, bok, valnöt, gullregn, björk, rundhagtorn, syren och rosor.
Den yttre vallgraven kantas i den norra delen av den välbevarade kallmuren som
syns redan på 1710 års karta (bild 9). Trädraden utgörs främst av alm men också
en hel del ask. Träden planterades på 1870-talet.

Bild 40. Den yttre graven i Nordergravar med den gamla kallmuren och
trädrad av lundalm och ask. Foto 2009.
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Östergravar
Östergravar har betats under en lång tid. I den nordöstra delen låg en åkermark
som kan följas från början av 1700-talet då den tillhörde Visborg kungsladugård.
Åkermarken syns än idag tydligt alldeles innan rondellen vid Norderport. Den
genomkorsas av Kung Magnus väg. Utanför Österport fanns mindre områden med
åker och odlingsmark redan på 1600-talet. De kan följas i kartmaterial inpå 1800talet då platsen började bebyggas. Norr om Österport låg Gotlands Jägargilles
skyttebana mellan 1836 och 1900. Södra delen användes till bete och åkermark
fram till 1800-talet då ett större område kom att användas som militär
exercisplats.
Under senare delen av 1800-talet planterades ett stort antal träd ut av
Planteringsgillet, bland annat svartallarna i den norra delen av Östergravarna.
Under 1900-talet har området inte betats och äldre träd har successivt försvunnit
utan att nyplanteras. Vissa träd har också tagits bort för att öppna upp området.
Fram till 1980-talet slogs gräsytorna och buskaget rensades. Därefter har
skötselåtgärderna minskats och idag har speciellt den norra delen av Östergravar
förbuskats och vuxit igen (se bild 41-48).
En stor del av stadsmuren från Norderport söderut fram den södra kapponiären,
’Sparbössan’, strax söder om Dalmanstornet, är byggd på klinten och följer väl
dess höjdsträckning. Den innersta graven har åstadkommits genom utgrävning av
klinten som består av revkalk som inte är lämpligt som byggnadsmaterial. På
sträckan Norderport till Österport syns tre ganska oregelbundna gravar. Här har
man inte mäktat göra en andra vallgrav till något större djup. Denna vallgrav ser
inte ut att vara utgrävd ur klinten utan snarare åstadkommen genom uppkastat
material från den innersta och yttersta graven till vallar. För den tredje, yttersta
graven har förhållandena varit gynnsamma då klinten delvis varit lättbruten.
Söder om Österport täcks berget av avlagringar av moränmärgel, grus och sand.
Ett stycke söder om Österport försvinner klinten under muren och blir synlig först
vid Kvarntornet. Söder om Tjärkokeriet fram till Söderport är muren byggd på
strandgrus som överlagrat klinten.
På äldre kartmaterial ser man två gravar på sträckan Österport till Söderport. Av
de forna vallarna och gravarna söder om Österport finns inte mycket kvar. De två
yttre vallgravarna och vallarna är till största delen utplånade. Även den inre
graven är till största delen borttagen. Sedan slutet av 1800-talet har vallar och
gravar ytterligare utjämnats framför allt utanför södra delen av Östergravar. Här
användes området under en tid som exercisplats. Även vid Söder- och Österport,
Kajsarporten och Skolporten är vallgravarna utplånade. Strax söder om
Kvarntornet vid Skolporten är graven bevarad till sitt ursprungliga djup om 3 m.
Här fanns planer på att uppföra en bastion på 1700-talet. Idag syns spår efter
mindre vallar.
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Norr om Österport, norra delen

Bild 41. Norra delen av Östergravar fotograferad från Dalmanstornet 1975
av Rajmond Hejdeström. I den nordöstra delen av området är jordmånen
djupare och vegetationen rikligare än i de södra delarna.

Bild 42. Norra delen av Östergravar ca 1900. Huset till höger i bilden ligger
vid nuvarande Norrgatt. Ur Visby förr i tiden.
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Bild 43. Norra delen av Östergravar med Brunnsporten och brunnen
fotograferade i slutet av 1800-talet. Brunnsporten togs upp i stadsmuren i
samband med sprängningen av brunnen 1868. På så sätt blev det lättare för
dem som bodde på klinten att hämta färskvatten. Ur Visby förr i tiden.

Bild 44. Norra delen av Östergravar vid bron till Brunnssporten. Foto 2010.
Jämför med bild 43.
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Bild 45. Östergravar med kaponniären ’Smörasken’ i fonden av bilden. Foto
från slutet av 1800-talet.

Bild 46. Norra delen av Östergravar fotograferad 2009. Kaponniären
’Smörasken’ skymtar långt i norr. Jämför med bild 45.
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Bild 47. Norra delen av Östergravar fotograferade ca 1895 från norr. Ur
Visby förr i tiden.

Bild 48. Norra delen av Östergravar fotograferad 2009 från söder.
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Bild 49. Norra delen av Östergravar med svarttall i östra delen av vallgraven.
Foto 2009.

Bild 50. Norra delen av Östergravar med den yttre vallgraven till höger i
bilden. Idag är den till vissa delar starkt igenvuxen. Foto 2009.
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Norr om Österport, södra delen
Söder om Dalmanstornet ligger kaponniären ’Sparbössan’. Det är ett utbyggt
försvarsverk, byggt på 1500-talet för att kunna skjuta längs muren

Bild 51. Östergravar söder om Dalmanstornet fotograferade ca 1895. Det
sedan 1700-talet igenmurade portvalvet i Dalmanstornet togs upp på begäran
av Visby stad för att underlätta kommunikationen mellan klinten och
områdena utanför muren. Ur Visby förr i tiden.

Bild 52. Östergravar norr om Österport. Alldeles öster om ringmuren låg
Gotlands Jägargilles skjutbana. Se bild 53 och 54. Foto 2009.
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Bild 53. Teckning av P. A. Säve på 1840-talet. UUB. Gotlands Skarpskytteoch Jägargilles skjutbana med skyttepaviljongen.
Gotlands Skarpskytte- och Jägargille anlade en skyttebana i Östergravar strax norr
om Österport 1836. I samband därmed byggdes också en skyttepaviljong. Den
fanns kvar till 1871 då en ny byggnad uppfördes. Som skjutvall fungerade
kaponniären ’Sparbössan’. Riksantikvarien påpekade 1885 att muren hade skadats
av skjutandet och gillet ålades att reparera skadorna. Skyttebanan lades ner 1900.
På platsen för skjutbanan låg en av stadens sista repslagarbanor under 1920- och
30-talet.

Bild 54. Gotlands Skarpskytte- och Jägargilles skjutbana med den nya
skyttepaviljongen, uppförd på 1870-talet.
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Östergravar söder om Österport

Bild 55. Teckning av P A Säve från 1840-talet. UUB. Teckningen visar
söderport och Östra Byrummet.
1868 grävdes en kanal genom Östra Byrummet vilket då delvis var en sumpmark.
Kanalen gick genom de på bilden (bild 55) synliga brovalven och vattnet leddes
vidare över Södra Byrummet och ned genom Palissaderna
Södra delen av Östergravar har betats under en mycket lång tid. 1693 års karta
(bild 57) visar att Kungsladugården hade sina betesmarker här (markerat med X).
Området tillhörde ursprungligen Hospitalet. Säves teckning från 1850-talet (bild
58) visar att området väster om Korsbetningen avgränsades av bandtun och det
betades troligen till det blev exercisplats under senare delen av 1800-talet. Träden
kring det medeltida korset
representerar sannolikt de
mullbärsträd som
planterades här 1834.
Mullbärsträden var
troligtvis inte större än
medelstora buskar vid
denna tid, men Säve hade
kanske en vilja att framhäva
deras unika existens på
teckningen.
Bild 56. Vitt mullbär
fotograferat 2009.
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Bild 57. Karta från 1693 som visar Korsbetningen och Kungsladugårdens
betesmarker väster om Korsbetningen.

Bild 58. Korsbetningen i förgrunden och Östergravar med det runda
kvarntornet i ringmuren. Teckning av P. A Säve från 1850-talet. UUB.
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Bild 59. Södra delen av Östergravar med ’huset med målningarna’ till
vänster. Ur Visby förr i tiden.

Bild 60. Södra delen Östergravar. Fotografiet är taget vid murfallet överst
till höger på bild 58. Foto 2009.
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Södergravar
Kartorna från 1646, 1710 och 1748 visar ganska regelbundna vallar från
Söderport till Skansporten med undantag för den västligaste delen. Vallgraven
från söderport och västerut har till största delen tillkommit genom brytning av sten
som sannolikt använts till bygget av ringmuren. Nu finns tydliga rester kvar
endast av den inre vallgraven. Stora partier utfylldes under 1800-talet, framför allt
utanför Söder- och Skansport.
Den norra delen av Södergravar vid Söderport började bebyggas vid sekelskiftet i
samband med järnvägens tillkomst. I samband härmed planterades en del
fruktträd. Idag är bebyggelsen borta men det återstår fortfarande ett flertal
fruktträd.
Vid Skansport är ett gammalt stenbrott som till stor del är igenfyllt. Under 1800talet användes det till skjutbana för nationalbeväringen. Idag är det en fin liten
fotbollsplan (bild 62 och 63). Området avgränsas i söder av Visborgsväg och
Skansport. Här planterades bland annat lind och oxel vid sekelskiftet 1900.
Utanför det forna Visborg slott finns ansenliga sänkor liknande vallgravarna
fortfarande bevarade. Sannolikt har de blivit omdanade i samband med
anordningarna för Visborgs försvar. Området utanför Visborgs slott har betats
åtminstone sedan 1600-talet. Det betades fram till 1836 då vita mullbärsträd
planterades av Sällskapet för inhemsk Silkesodling. Idag återstår ett dussintal träd.

Bild 61. Södergravar med söderport till höger i bilden. Teckning av P A Säve
på 1840-talet. UUB.
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Bild 62. Sträckan mellan söderport och Skansport fotograferad från
Skansport. Foto K. J. A. Gardsten ca 1905. Ur Visby förr i tiden

Bild 63. Området användes länge som stenbrott. På 1800-talet användes det
till skjutbana av Gotlands nationalbeväring. Träden planterades i början av
1900-talet. Foto 2009.
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Bild 64. Södergravar vid Visborgs slott. I den gamla Slottsbetningen finns en
kvarvarande rest av den vita mullbärsträdsodlingen från 1830-talet. Träden
sätter fortfarande frukt. Foto 2009.

Bild 65. Vita mullbärsträd i Södergravar. Foto 2009.

Gotlands Museum 2010

50

Särskilda värden
Visby vallgravar hyser mycket höga kulturmiljövärden och har höga naturvärden
Vallgravsområdet lyfter genom sin öppna karaktär fram den medeltida staden
Visby och ger en förståelse av dess historia. Det öppna området kring staden är
unikt både ur ett nationellt och globalt perspektiv.
Berggrunden skapar en unik, örtrik flora och i buskagen finns ett rikt fågelliv.
Genom kontinuerlig slåtter fram till 1980-talet har markerna hållits ’magra’, vilket
befrämjar örtrikedomen. I området finns äldre träd som är väsentliga för den
biologiska mångfalden. Trädraderna vid Nordregravar och Strandgärdet omfattas
av biotopskydd. Planteringen med vita mullbärsträd från 1830-talet är unik och
berättar om inhemsk silkesodling under 1800-talet.
Sammanfattningsvis har Visby vallgravar under historien används som:
• Förvarsanläggning med vallar och gravar.
• Kalkstensbrytning från medeltiden och framåt för material till stadsmuren,
kyrkor och annan bebyggelse i Visby.
• Betesmarker, åkrar och trädgårdar för Staden, Hospitalet, Kronan och
borgare i Visby.
• Avstjälpningsplats.
• Skyttebanor och exercisområde för Jägargille och militär.
• Rekreation och strövområde.
• Betydelsefulla upplevelser och vyer för estetiskt skapande.
Idag kan man avläsa olika historiska skikt i vallgravarna vilka kan formuleras i
värdeskapande element:
• Stadens försvar och historia synliggörs genom vallgravarna och
landskapets öppna karaktär.
• Stadsmurens och Visby stads bebyggelsehistoria synliggörs genom
kalkstensbrotten.
• Odlingshistorien synliggörs genom den: a) de öppna gamla betes- och
åkermarker som framförallt förekommer i Nordregravar, norra delen av
Östergravar och Södergravar, b) Planteringsgillets aktivitet genom
förekomsten av äldre träd, speciellt i Nordregravar och i den norra delen
av Östergravar där främst svarttallen är ett karaktärsträd, samt västra delen
av Södergravar, c) Silkesodlarsällskapets aktivitet genom den kvarvarande
resten av vitt mullbär i Södergravar.
• Rekreation och friluftsliv synliggörs genom gångar och allmän
tillgänglighet i det öppna landskapet.
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