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Bakgrund
Kungsladugården och området för P18 är under omvandling sedan militären lagt ner sin verksamhet
i området. Bebyggelsen får andra funktioner och landskapet planeras för bostäder, rekreation och
andra funktioner. I en situation av stora förändringar finns det skäl att beakta den historiska
dimensionen i landskapet. Föreliggande kortfattade landskapsanalys är utförd på uppdrag av
Länsstyrelsen i Gotlands län och utförd huvudsakligen via äldre kartor över området.

Den historiska dimensionen
En analys av ett stycke kulturlandskap på Gotland kan lämpligen tas med utgångspunkt i den äldsta
detaljerade kartan över Gotland, det vill säga kartan från omkring 1700. Kartan är upprättad före
skiftena och ger därmed även en god grund för en förståelse av situationen i stora drag ner i
medeltid. Detaljerna i kartan är vad gäller de centrala delarna, där bebyggelsen ligger, åkermarken
och vägarna, är som regel väl överensstämmande med verkligheten, medan utmarken och vägar etc
som passerar här är mer schablonartat utritade.
Till denna karta kan kopplas förekommande förhistoriska lämningar för att ge en bild av ännu äldre
tider. Den förhistoriska perioden är dock som regel ringa företrädd i materialet och ger i bästa fall
en antydan om den äldre situationen, framför allt då genom förekomsten av husgrunder, fossil
åkermark, gravar och gravfält. Även förekomsten av lösfynd, liksom silverdepåer från vikingatid,
kan ge ett bidrag till förståelsen av landskapets förhistoriska utveckling.
I fallet Visborg finns en detaljerad karta över just Kungsladugårdens marker (figur 1). Kartan ger en
tydlig bild av landskapets karaktär vid denna tid och speglar sannolikt situationen från tiden för
etableringen av Kungsladugården, det vill säga sannolikt under 1400-tal. En fråga i sammanhanget
är om det i området förekommit gårdar tidigare, vilka försvunnit i och med Kungsladugårdens
etablering och staden Visbys framväxt under loppet av den tidiga medeltiden.
Fornlämningssituationen i området ger härvid ingen vägledning, då inga som helst spår finns av en
förhistorisk bebyggelse från järnålder-medeltid. Vid den fora strandkanten, väster om Ladugården,
finns en utgrävd stenåldersboplats, i övrigt finn inga spår av en förhistorisk bebyggelse.
Förekomsten av lösfynd ger dock en antydan om att det troligen har funnits en gård i området under
vikingatid och tidig medeltid. En medeltida signetring är påträffad på kungsgårdens ägor. Därutöver
är ett antal vikingatida föremål påträffade. De har dock tämligen oklara fynduppgifter, men ger ändå
en antydan om att ett gravfält från vikingatid har funnits på ägorna.
En doppsko till svärd med runstensornamentik är påträffad ”på skjutfältet å Ladugårdshällar, Visby
södra landsförsamling”. Fyndet är inlämnat av O.W. Wennersten som gåva 1906 (SHM 12695:1). I
Gotlands museums arkiv finns uppgifter om 2 pilspetsar av järn från Visborgs Kungsladugård.
Enligt Gabriel Gustafsons anteckningar är de påträffade i Stenstuåker på Visborgs Ladugårds ägor i
stenrör med benrangel” 1983 (GF C 2015). Med andra ord har det funnits gravar inom området.
Intressant är framför allt beteckningen Stenstuåker, vilket antyder att det funnits en gård med
namnet Stenstugu i området. Åkern med namnet Stenstuåker finns dock inte upptaget vare sig i
kartan 1700 eller i kartan från 1843, varför frågan om en eventuell gårdsplats och dess belägenhet är
oklar.

Figur 1. Kungsladugårdens marker 1693. Gården ligger vid denna tid, och sannolikt redan under tidigt 1400-tal
när den anläggs, på samma plats som idag. Intill gården ﬁnns ett omfattande åkerområde (svagt gulfärgat) och
väster om och i söder ängsmarker (grönfärgade). Den södra ängsmarken odlas upp under loppet av 1800-talet
medan ängen väster om gården är intakt till våra dagar. Ingen annan bebyggelse ﬁnns registrerat i kartan.

Förutom pilspetsarna är även ett ringspänne påträffat ”å Kungl. Gotlands infanteriregementes
kasernområde å Visborgs slätt 1912” (GF C 2015). Två dräktnålar av brons, en med kedja, är ”funna
vid anläggning av järnvägen, vid genomskärning av ett gravfält ej långt från Visby” (SHM 9195).
Dessa fynd kan möjligen komma från Ladugårdsområdet.
Ser vi till landskapet vid denna tid finns ett större åkerområde öster om gården och i ett mindre
stråk i södra delen av fastigheten. Två partier med ängsmark och ett antal hagmarker intill åker- och
ängsmarken kompletterar bilden. Ut mot kusten, liksom i sydöst mot gränsen för Vibble och
Västerhejde, utgörs av utmarker (skog och berg).

Figur 2. Kungsladugården 1843. Förändringarna fram till nu från slutet av 1600-talet är framför allt att delar
av ängsmarken odlats upp till åker och att nya, mindre åkerområden tagits upp i den östra delen. Längst i
söder har ﬂera torp anlagts, liksom ett rakt öster om Kungsladugården. Detta senare torp övergår så
småningom till förvaltarbostad och Pippihuset. I kartan är även markerat en kalkugn i sydväst och skansen
Rysskansen öster om Kungsladugården.

Utöver gården, som ligger på samma ställe idag som på 1600-talet, finns ingen bebyggelse
redovisad. På samma sätt som idag är mangården skild från ladugårdarna. I den norra gränsen ligger
Kopparsvik med sin kvarnverksamhet, som med tiden expanderar till en omfattande industriell
verksamhet. Kvarnen på platsen går under namnet Slotts kvarn, vilket ger en tydlig koppling till
kopplingen mellan Kungsladugården och Visborgs slott inne i Visby.
De två vägar som idag löper söderut, vägen mot Tofta och vägen mot Stenkumla respektive Hemse,
har samma sträckning på 1600-talet som under 1900-talet, innan nya vägen till Hemse byggdes.

Landskapet vid 1800-talets början
Följer man förändringarna i landskapet framåt i tiden ger en karta från 1843 en belysande bild av
situationen innan den militära verksamheten etableras i området. Man kan härvid konstatera att
bebyggelsen till Kungsladugården ligger på samma ställe och sannolikt i ringa grad förändrad. I
övrigt är det tämligen begränsade landskapsförändringar. Huvudsakligen handlar det om att delar
av ängen har lagts om till åker, i likhet med den generella trenden. Därtill har ett flertal
torplägenheter tillkommit, framför allt i södra delen av ägorna, men även i den sydöstra kanten. I
anslutning till dessa torp har mark lagts om till åker.
Strax öster om Kungsladugården är en byggnad inritad, sannolikt ett mindre torp. Det är denna plats
som sedermera blir Pippihuset, även om det inte är just denna byggnad vid den här tiden utan
sannolikt en föregångare. Byggnaden är orienterad något annorlunda än det senare pippihuset som
finns i yngre kartor.
Av anläggningar i övrigt kan man notera kalkugnen i sydväst, två väderkvarnar i norra delen av
ägorna och den så kallade Rysskansen i östra kanten av ägorna. Sydväst om Rysskansen finns ett
impediment i åkern som fanns kvar ännu på 1940-talet.
I övrigt är det tämligen små förändringar. Vägnätet är i det närmaste detsamma som under 1600talet. Industrianläggningen vid Kopparsvik är kvar och har utvidgats och den kustnära vägen är
ännu i bruk.

1940-tal
Följer man utvecklingen framåt till 1940-tal, speglat i den äldsta ekonomiska kartan över området är
den väsentligaste förändringen tillkomsten av militäranläggningen P18 och tillkomsten av
järnvägen. Den senare gör en markant sväng förbi militärens område, till vilket även ett stockspår
ledde. Här finns även en hållplats.
Vad gäller landskapet i övrigt bör noteras att de torp som tidigare fanns inom Kungsgårdens ägor i
det nätmast helt har försvunnit, till följd av militärens övertagande av området. Längs vägen till
Tofta finns dock ett par nyanlagda mindre gårdar. Pippihuset byggdes omkring 1900 och även några
uthus i anslutning till byggnaden. Landskapet är ännu helt öppet, men åkerbruket har mer eller
mindre upphört i och med militärens övertagande av marken.

Figur 3. Den äldre ekonomiska kartan från slutet av 1930-talet. Det väsentliga som hänt sedan 1800-talet är
militärens etablering i området och utbyggnaden av järnvägen genom området. Den militära verksamheten har
medfört att samtliga torp i söder är borta och att åkerbruket till stora delar har upphört. Torpet öster om
Kungsladugården byggs nytt omkring 1900, vilket är det så kallade Pippihuset, ﬂyttat till Kneippbyn omkring
1969.

Ett utmärkande drag i landskapet är etableringen av omfattande trädalléer inom Kungsladugårdens
marker, såväl inom själva militärområdet som längs de vägar som går genom området, inklusive
vägen förbi Kungsladugården. Av dessa alléer finns idag endast delar kvar. Framför allt är de borta i
det närmaste helt längs Tofta vägen.
Väster om Kungsladugården finns två skjutbanor anlagda, samt i söder ytterligare en, som en del av
den militära verksamheten. Perioden från 1940-tal fram till våra dagar har framför allt inneburit en
markant utbyggnad av militärområdet, framför allt i den västra delen, vilket inbegriper området för
järnvägen, men även mot norr och öster. Området med skutbanor i söder har utökats, liksom skilda
typer av anläggningar i den sydöstra hörnan av militärens område (som här sträcker sig utanför
Kungsladugårdens marker.
En annan väsentlig förändring är nedläggningen av järnvägen och borttagande av rälsen och till
delar järnvägsbanken under loppet av 1960-talet. Vissa delar av banken i söder utgörs idag av
mindre vägar. Delar av alléerna har försvunnit, framför allt den långa allé som fanns längs
Toftavägen.
Pippihuset utgjorde förvaltarbostad fram till 1969, då byggnaden såldes till Einar Nyberg för att
flyttas till Kneippbyn, vilket skedde efter en inspelning av en Pippi-film med Olle Hellberg som
regissör. Den så kallade Rysskansen är idag borta, den låg där idag parkeringen till Länsstyrelsen
finns.

Kulturvärden som betydelsebärare för området
Kungsladugården, liksom många andra områden, har genomgått betydande förändringar under de
senaste århundradena, inte minst genom militärens intåg i området och övertagande av markerna.
Trots detta finns ännu rester kvar av väsentliga delar av områdets historia, som bottnar i
Kungsladugården.
Centralt i fråga om kulturvärden är givetvis själva Kungsladugården, som legat på samma plats
sannolikt sedan den skapades i början av 1400-talet (se figur 4). Byggnaderna har förändrats med
tiden, men platsen är densamma och de senaste 100 åren har inneburit förhållandevis små
förändringar av bebyggelsemiljön.
En del i Kungsladugårdens historia utgörs av de torp som lydde under gården udner 1800-talet och
början av 1900-talet. AV dessa torp finns idag spår av såväl byggnaderna som av åkermarkerna till
torpen och dessa spår bör kunna lyftas fram för att belysa Kungsladugårdens historia.
Med 1900-talet kommer de stora förändringar genom militärens övertagande, liksom byggandet av
järnvägen. Det militära området får genom de ombyggnationer, uthyrningar etc idag ett helt nytt liv,
men med bevarande av de historiska dragen. Till den militära bilden hör de långa och omfattande
alléer som anlades. Flera av dessa finns kvar, framför allt inom kasernområdet, men det vore
angeläget att förstärka bilden av den militära historien i landskapet genom att så långt möjligt och
där det är lämpligt, återskapa alléerna längs vägarna.

Figur 4. Den stora omvandling som skett inom Kungsladugårdens marker till trots, ﬁnns det åtskilliga spår som
berättar historien. Ett hänsynstagande till detaljerna som går satt utläsa i landskapet skapar ett mervärde för
miljön. De viktigaste delarna av historien utgörs framför allt av själva Kungsladugården, som kvarligger på
ursprunglig plats, men också den militära närvaron sätter sin prägel på¨landskapet. Järnvägen, liksom 1800talets torp i söder är väsentliga för förståelsen av den historiska dimension, liksom trädalléer. En detalj som kan
skapa mervärde är platsen för Pippihuset. De historiska nedslag som kan ses som väsentliga för att förtydliga den
historiska dimension är markerade med blå streck i bilden eller om det gäller ytor svagt vittonade.
I kartbilden är även förekommande kända fornlämningar inlagda (rödmarkerade) och de nyupptäckta
lämningar som påträﬀats vid en förnyad fältinventering (gulmarkerade). För en beskrivning av fornlämningarna,
se appendix.

Den andra väsentliga förändringen i landskapet utgörs av järnvägen. Delar av järnvägsbanken,
framför allt i norra delen av markerna och i den sydligaste delen mot gräsen för Vibble förtjänas att
lyftas fram som spår av historien.
Till 1900-talets historia hör definitivt också Pippihuset, förevigat genom filmerna och kända av alla
barn i Sverige och även i andra länder. Byggnaden är idag en del av Kneippbyn, men platsen för
gården finns ännu kvar och förtjänar att lyftas fram som en del av områdets historia.

Dan Carlsson
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Appendix
Fornlämningar Visborgs slätt, registrerade i FMIS (Riksantikvarieämbetet)
Visby 66:1. Minnessten, kalksten, ca 5,4 m h, 1,8 meter bred (NÖ-SV) vid basen och svagt avsmalnande
uppåt samt 0,35 meter tjock. På V sidan står i förgyllt djuprelief mellan en kunglig krans och tre stenar med
Gotlands vapen i högrelief: " OSCAR I 1854" På Ö sidan är två infällda kalkstensplattor. Den översta,
0,55x0,45 meter stora och med välvd översida, har Gotlands vapenfana i högrelief och över denna står i
djuprelief:"13.6.1954" Den nedre plattan, 0,33x0,58 meter stora, har följande text i förgylld djuprelief:
"Gustaf ? 1961" Stenen står direkt i marken på en plan, artificiell jordkulle, 13x13 m (NÖ-SV) och 0,7 meter
hög. I varje hörn står en utåtriktad kanon på trävalett. Kullen omgärdas av stenstolpar sammanbundna med
en järnkätting.
Visby 67:1. Milstolpe, sandsten, 0,89 m h, 0,44 meter bred (N 40cg Ö-S 40cg V) ned till och 0,20 meter bred
upptill och med spetsig topp samt 0,13-0,20 mter tjock, avsmalnande uppåt. På NV sidan står i
djuprelief:"1/4 MIL" Milstolpen står i ett vitrappat postament, 1,1x1,1 meter (N 40cg Ö-S 40cg V) och 1
meter hög försett med ett sadeltak av hopfogade kalkstensplattor.
Visby 68:1. Minnessten, sandsten, 3,15 meter hög med rak ovansida 1,15 meter bred (Ö 45c g N-V 45cg S)
och 0,22 meter tjock. På SÖ sidan är en planslipad yta, 0, 68x0,56 meter stor, med följande lågrelief: "Gustaf
Viktoria den 26 juli 1925" Stenen står direkt i marken.
Visby 85:1. Kalkugn, rest av, närmast rund, 20-25 meter i diameter och 1,8-2,2 meter hög. Lätt övertorvad
med kalkstensgrus och - skärv i ytan. Beväxt med 10 -tal ungtallar. Kan vara skadad och/eller påförd
material genom närheten till skjutbanan.
Visby 86:1. Stenåldersboplats, delvis undersökt och borttagen. I Nihlén: Gotlands stenåldersboplatser (1927);
Gotlands Allehanda 23/7 1907; ATA, undersökningsrapport, dnr ?
Visby 103:1. Boplats, enligt uppgift från Ragu. Malsten numera grustag. Utförligare lägesangivelse och
rapport kommer från Ragu.Dnr 911/82. 19 86-05-14 PEO/AP Tillägg 1998: Vid undersökning av boplatsen
(?), ca 130 x110 meter (Ö-V) st påträffades 2 anläggningar. 1 kvadratisk kolgrop med ett 0.15 meter tjocka
kollager i botten samt 1 kvadratisk grop med kalkstensflis i sidorna. Kolprov togs för C14 analys. I N delen
av området fnns en mindre grop med sot och bränd kalksten. Spritt över området fanns även en mängd
mörkfärgningar
Visby 173. Övrig kulturhistorisk lämning.
_________________
Västerhejde 43:1. Fyndplats för rester av skelett. Ej identifierad 1976. G. Trotzig/E.Nylén i rapport till Raä
Dnr 537/66, arkivet, Gotlands Fornsal.

Kalle Måhls inventering Visborgs slätt
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•

P18:1 stensättning (förhistorisk grav).
Rund, 6 meter i diameter och 0,5 meter hög, övertorvad med i ytan ställvis synliga grå- och
kalkstenar 0,1-0,3 meter stora. I mitten är en grop ca 1 meter i diameter. I gropens västra kant är en
ca 0,8x0,5 meter stor kalksten.
P18:2 postament.
2x1,5 meter (N-S) och 0,8 meter hög, av 6 stycken meterstora kalk- och granitblock som gavlar och
sidor till en ”kista”. I centrum är en rest av en trästolpe, 0,4 meter hög och 0,25 meter i diameter.
Postament till telegrafstolpe.
P18:3 postament.
1,5x1,5 meter (N-S) och 0,8 meter hög. Av fyra kantställda 1,5 meter stora och 0,3 meter tjocka

•
•
•

•
•
•

kalkstensskivor. I centrum är en trästolpe 0,3 meter hög och 0,25 meter i diameter. Postament till
telegrafstolpe.
P18:4 husgrund.
Sentida, 7x5 meter (N-S) med spismursrest ca 1,5x1,5 meter och 0,7 meter högt. Torp nr 3, s 53,
Svante Hagström ”Visborgsslätt”.
P18:5 fornlämningsliknande lämning.
11 m i diameter och 1,3 meter hög, av jord och grus, gräsbeväxt. I mitten är en grop, 4 meter i
diameter och 0,8 meter. Sentida värn?
P18:6 vall av kalkstensflis.
Kring en yta ca 12x6 meter (N-S). Vallen är avbruten i öster ca 3 meter. Vallens bredd är ca 3 meter
och 1-1,3 meter hög av 0,2-0,4 meter stora kalkstensflis. I söder är rest av kallmurad kalksten i en
otydlig kvadratisk struktur. Omplockat röse?
P18:7 gränssten.
Kalksten 0,5 meter bred och 0,1 meter tjock (N-S). på den åt Ö vända sidan är texten ” WISBY
STAD”. Postament av cement. Gränssten mellan Västerhejde och Visby stad.
P18:8 bebyggelselämning.
Sentida torpställe, huvudsakligen bestående av kalksten som återanvänts till skyttevärnsbygge. Stort
syrenbuskage. Torp nr 4, s 53, Svante Hagström ”Visborgsslätt”.
P18:9 bebyggelselämning.
Sentida torpställe bestående av en raserad grund av travad kalksten. Syrenbuskage. Torp nr 2, s 53,
Svante Hagström ”Visborgsslätt”.

Lösfynd SHM
9466. Signetring. Funnen på Kungsladugårdens marker. Medeltid.
12695:1. Doppsko av brons. Vikingatid. Funnen å skjutfältet å Ladugårdshällar, Visby södra landsförsamling.
Gåva av O.W. Wennersten. 1906.
15446:1. Visborg. Pilspets. Vikingatid.
GF C 1041-42. Visborgs kungsladugård. Pilspets, 2 stycken. Enligt Gustafsson hittat hittat i Stenstuåker på
Visborgs Ladugård ägor i stenrör med benrangel. H.T. 1873. Vikingatid.
GF C 2015. Ringspänne. Funnet å Kungl. Gotlands infanteriregementes kasernområde å Visborgs slätt 1912.
Ytterligare två föremål kan vara hittade i området. Vikingatid.
SHM 9195. Dräktnål av brons med kedja. Funnen vid anläggning av järnvägen, vid genomskärning av ett
gravfält ej långt från Visby. Gåva a överingenjör C.A. Lindvall, som äger en dylik, funnen på samma ställe.
Nålarna lämnade honom av järnvägsbyggaren ingenjören Danielsson. 1893. Vikingatid.
LUHM 12855. Djurhuvudformat spänne. Funnet strax söder om Visby. Vikingatid.

