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Sammanfattning 

 En del av Visby ringmur rasade i februari 2012. Tyréns som är ett konsultföretag 

inom samhällsbyggnad fick uppdraget ett år senare av Riksantikvarieämbetet att hitta 

lösningar för att åtgärda problemet. Detta examensarbete är gjort efter beställning 

från Tyréns och tar upp ringmurens konstruktion och förslag på hur man skall 

återuppbygga muren på ett kulturhistoriskt korrekt sätt. Hansestaden Visby och 

ringmuren är med på Unescos världsarvslista. De skyddas av kulturminneslagen 

därför ställs speciella krav på hur den ska vårdas och restaureras. 

 Rapporten tar även upp andra murkonstruktioner och lösningar som man har använt 

sig av på liknande murar runt om i Europa. För att ge inspiration till lösningar till 

uppbyggnaden av Visby ringmur. Liknande konstruktioner och murverk som har 

studerats närmare är fornborgarna Eketorp, Gråborg, Torsburgen, Roms stadsmur, 

Tallinns stadsmur och Kronobergs slottsruin. 

 Möjligheten av att använda sig av timmer som förbindare i Visby ringmur har 

studerats och jämförts med andra murkonstruktioner där man använt denna teknik.   

 Tillvägagångssättet för att samla in det material som krävts har varit sökning i arkiv 

(ATA), fältstudier, böcker, internet samt mailkorrespondens med sakkunniga. 

 En bidragande orsak till raset är att man under 1900-talet använde cementbaserat 

fogbruk till Visby ringmur. Det fogbruket är starkare än originalmaterialet kalksten 

och kalkbruk som ringmuren är byggd av, detta har lett till att murkärnan har 

urlakats.  
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Summary 

 In February 2012 a part of the city wall of Visby collapsed. Tyréns got the 

assignment from Riksantikvarieämbetet a year later to find a solution for the 

problem. Tyréns is an urban planning consultancy in Sweden. This thesis is made by 

request from Tyréns and is about the walls construction and prepositions how to 

solve the restoration of the wall in a historically correct method. The town of Visby 

is on UNESCO´s World Heritage List. The city wall, build in the middle ages, is 

protected by Kulturminneslagen and requires special care and restoration methods. 

 The thesis also discusses other wall structures and solutions used on similar walls in 

Europe. Describing different solutions and explain how defensive walls are built to 

get inspiration for the restoration of the city wall of Visby. Similar structures and 

walls that have been studied are the ancient fortresses Eketorp, Gråborg, Torsburgen, 

the city wall of Rome, the city wall of Tallinn and Kronobergs slottsruin 

 The possibilities to use timber as clamps inside the city wall of Visby have been 

compared with other walls where this technique has been used.  

 The procedure for collecting the resources have been searching in archives (ATA), 

field studies, books, world wide web and email correspondence with experts. 

 An impact to the collapse of the wall is that concrete where used for restoration in 

the 20th century. Concrete is stronger than the original material, limestone and 

plaster, which the city wall is built of, this has led to leaching of the wall core. 
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Abstract 

En del av Visby ringmur rasade i februari 2012. Detta examensarbete tar upp 

ringmurens konstruktion och lösningar på hur man skall kunna återuppbygga muren 

på ett kulturhistoriskt korrekt sätt. 

 Rapporten tar även upp andra murkonstruktioner och lösningar som man har använt 

sig av på liknande murar runt om i Europa. För att beskriva olika lösningar som 

förklarar hur försvarsmurar är uppbyggda och som kan ge inspiration till lösningar i 

uppbyggnaden av Visby ringmur. Liknande konstruktioner och murverk som har 

studerats närmare är Eketorp, Gråborg, Torsburgen, Roms stadsmur, Tallinns 

stadsmur och Kronobergs slottsruin. 

Nyckelord 

Byggnadsvård, Eketorp, Fornborg, Förbindare, Gråborg, Kalksten, Kallmur, 

Kronobergs slottsruin, Kulturminne, Kulturvård, Kulturvärden, Landmuren, Murar, 

Murkonstruktioner, Murkrön, Ras, Restaurering, Restaureringsideal, Ringmur, Ruin, 

Roms stadsmur, Ruinvård, Sjömuren, Skalmur, Stadsmur, Tallinns stadsmur, 

Torsburgen, Visby ringmur 
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Förord 

 Vi skulle vilja tacka Tyréns och Carl Thelin som gett oss möjligheten att skriva vårt 

examensarbete om Visby ringmur och vår handledare Samuel Palmblad för sitt 

engagemang. Vi skulle även vilja tacka personalen på Eketorps borg som visade oss 

runt, Joakim Hansson vår Tallinnexpert och Linnéuniversitetet som bidragit med 

finansieringen av resan till Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) i Stockholm. 
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1. Introduktion 

 Visby ringmur är ett svenskt byggnadsminne som de flesta känner till. Hansestaden 

Visby är med på Unescos världsarvslista sedan 1995 och ringmuren är en mycket viktig 

del av det medeltida Visby. Muren är en ruin och en fast fornlämning som skyddas av 

kulturminneslagen kapitel 2, vilket innebär att muren har det starkaste skydd som ett 

byggnadsverk kan ha. Ringmuren ägs till största del av region Gotland (kommunen) och 

förvaltas av Riksantikvarieämbetet genom Gotlands Museum. 

 

1.1 Bakgrund 

 Ett yttre skikt av skalmuren på cirka 70 kvadratmeter rasade ner den 24 februari 2012, 

förmodligen på grund av frostsprängning. Detta är det största raset utmed muren på 60 år. 

Hittills har det byggts ett väderskydd över den skadade delen som framför allt ska hålla 

regnvatten, det vill säga fukten ute. Nu ska man komma fram till vad som ska göras åt 

skadan och hur liknande ras kan förhindras i framtiden. 

 

1.2 Syfte och mål 

 Syftet med arbetet är att ta reda på hur liknande konstruktioner som ringmuren i Visby är 

uppbyggda i Sverige och även i andra länder. Liknande konstruktioner kan vara andra 

stadsmurar och försvarsanläggningar. De frågeställningar som ställs är: 

 Hur är liknande murar uppbyggda?  

 Hur knyts olika murskal ihop?  

 Har det använts material som järn och trä till armering i murar?  

 Hur är olika murkrön uppbyggda för att hålla fukten borta? 

 Utifrån det underlag vi tar fram om hur liknande konstruktioner byggts genom historien 

och genom konstruktionsanalys av försvarsmurar och deras uppbyggnad tas förslag fram 

på hur skadan på Visby ringmur kan restaureras. 

 Syftet är dels att bistå den pågående projekteringen av återuppbyggnaden av Visby 

ringmurs skadade parti, med underlag och idéer för att bidra till att muren kan restaureras 

på ett hållbart och kulturhistoriskt riktig sätt. Dels att öka kunskapen generellt kring 

utformningen av medeltida försvarsmurar. 

 Beställarens (Tyréns) målsättning med rapporten är att få en breddad kunskap om 

försvarsmurars konstruktion. 

 Vår egen målsättning är att vi kommer få en nästintill unik kunskap om murar, ruiner och 

problem som finns med att bevara dem. Kunskapen kan användas i många andra liknande 

projekt.  
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1.3 Avgränsningar 

 Examensarbetet berör inte murbruk och ekonomi. Säkring av rasområdet och 

nedplockning avgränsas också från rapporten.  
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2. Teoretiska förutsättningar 

 Följande kapitel behandlar de teoretiska förutsättningarna som finns för att åtgärda 

muren och inom vilka ramar detta kan ske.  

 

2.1 Kulturvärden 
 

 I Axel Unnerbäcks Kulturhistorisk värdering av bebyggelse förklaras dessa värden 

ingående, denna bok har blivit ett riktmärke vid kulturhistorisk värdering av bebyggelse. 

Det finns två olika kategorier av kulturvärden; dokumentvärden och upplevelsevärden. 

Dokumentvärden är sakliga medan upplevelsevärdena är mer personligt färgade, dessa 

värden ändras med tiden. En byggnad som inte anses så viktig att vårda idag blir 

troligtvis viktig i framtiden när det inte finns så många kvar av den typen. Om en 

byggnad har ett väldigt högt kulturvärde bör den vårdas strikt musealt och 

byggnadsminnesförklaras. 

 

Dokumentvärden 

 -Byggnadshistoriskt värde 

 -Teknikhistoriskt värde 

 -Arkitekturhistoriskt värde 

 -Samhällshistoriskt värde 

 -Socialhistoriskt värde 

 -Personhistoriskt värde 

-Patina 

 

Upplevelsevärden 

 -Arkitektoniskt värde 

 -Konstnärligt värde 

 -Patina 

 -Miljöskapande värde 

 -Identitetsvärde 

 -Kontinuitetsvärde 

 -Traditionsvärde 

 -Symbolvärde 

 
2.1.1 Visby ringmurs kulturhistoriska värden 

 

 Eftersom Visby ringmur är så unik i sitt slag måste den bevaras till eftervärlden. Nästan 

alla kulturvärden kan åberopas till ringmuren. 

 

 Byggnadshistoriskt värde är ett av de vanligaste dokumentvärdena och handlar om gamla 

tiders byggnadsskick. Även en byggnad som är ombyggd kan ha ett byggnadshistoriskt 

värde genom alla förändringar, material och metoder som använts.
1
 Detta begrepp hör 

ihop med teknikhistoriskt värde, samhällshistoriskt värde och socialhistoriskt värde.
2
 

Ringmuren är relativt lite ombyggd och visar mycket av äldre tiders byggnadsskick. 

 

                                                 
1
 Unnerbäck 2002, s. 50 

2
 Jernevad, PDF, 2007, s. 78 
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 Teknikhistoriskt värde är inriktat på äldre byggnadsteknik och byggnaders tekniska 

konstruktion. Ringmuren skulle kunna användas för forskning kring medeltida 

murningstekniker, sammansättning av murbruk och sättet att tukta stenytor och så vidare. 

 

 Samhällshistoriskt värde på en byggnad kan ge viktig information om samhällets eller 

ortens framväxt och utveckling. Med ringmuren som exempel kan man säga att den har 

haft stor betydelse när den byggdes av stadens handelsmän på grund av stridigheter 

mellan stad och landsbyggd. 

 

 Socialhistoriskt värde är om man på byggnaden kan se hur människor har levt. De 

samhällshistoriska och socialhistoriska värdena flyter lätt ihop. Visbyborna använde 

muren som skydd. 

 

 Kända personers bostäder kan ha ett stort personhistoriskt värde om de inte har 

förändrats nämnvärt sedan personen i fråga bodde där. Visby ringmur har till exempel en 

mursträcka som kallas för Valdemarsmuren, då det sägs att Valdemar Atterdag rev ner 

och tågade in genom öppningen den 4 augusti 1361.
3
 

 

 Patina kan vara både ett upplevelsevärde och ett dokumentvärde. Visby ringmurs patina 

är till exempel växter som växer i fogar och på muren, ras, ojämna murkrön och 

nedrasade stenar. Som upplevelsevärde kan sägas att om murarna kunde tala skulle de ha 

oändligt mycket att berätta. Som besökare stimuleras man att söka mer kunskap om 

muren och medeltiden. 

 

 Miljöskapande värde kan utgöras av byggnader som i sig inte är speciellt värdefulla men 

som genom en helhet utgör en miljö.
4
 Visby ringmur har ett högt miljöskapande värde 

och var förr gränsen mellan stad och landsbyggd. 

 

 Identitetsvärde handlar om att känna en samhörighet eller identifikation med en byggnad 

eller en miljö. De flesta gotlänningar har ett speciellt förhållande till ringmuren. 

 

 Kontinuitetsvärde handlar om historisk framväxt det vill säga hur staden utvecklats eller 

att man kan se intressanta årsringar på en byggnad.
5
 På Visby ringmur kan man se äldre 

lagningar och renoveringsarbeten och skilja på olika restaureringsideal. 

 

 Traditionsvärde kan förknippas med olika händelser eller traditioner.
6
 Visby ringmurs 

olika delar har namn, som ofta är förknippade med händelser på just den platsen. 

 

 När en byggnad är en symbol för en stad eller landskap kan man tala om symbolvärde. 

Ringmuren har ett väldigt högt symbolvärde för Visby och Gotland.  

 

 Förstärkande och övergripande motiv inom byggnadsvården är till exempel kvalitet, 

autenticitet, sällsynthet och pedagogiskt värde. Kvaliteten på både hantverket och 

materialet är viktig. Skickliga hantverkare som utför jobben med material som har hög 

slitstyrka och funktionsduglighet.
7
 Autenticitet kan översättas med äkthet, hur välbevarad 

                                                 
3
 Falck 1999, sid 

4
 Unnerbäck 2002, s. 85 

5
 Unnerbäck 2002, s. 88 

6
 Unnerbäck 2002, s. 93 

7
 Unnerbäck 2002, s. 97 
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en byggnad är och om man kan se tydliga spår av generationers användning. En byggnad 

kan ha ett pedagogiskt värde som till exempel förtydligar levnadsvillkoren för en familj 

på 1850-talet. Sällsynthet är ett klart och tydligt argument som förstärker en byggnads 

kulturvärde. 

 

2.2 Ruinvård 

 En ruin är rester av en övergiven byggnad 
8
 som saknar tak och som håller på att 

förfalla.
9
 Exempel på ruiner kan vara borgar, slott, kyrkobyggnader och 

försvarsanläggningar.
10

 

Vad som är fornlämning står i fornminneslagstiftningen. 

2 kap. Fornminnen 

Fasta fornlämningar och fornfynd 

1 § Fasta fornlämningar är skyddade enligt denna lag. 

Fasta fornlämningar är följande lämningar efter människors verksamhet under 

forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt 

övergivna  

1. gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar och andra 

begravningsplatser, 

2. resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, symboler, märken och 

bilder samt andra ristningar eller målningar, 

3. kors och minnesvårdar, 

4. samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra allmänna ändamål, 

5. lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager som 

uppkommit vid bruket av sådana bostäder eller platser, liksom lämningar efter 

arbetsliv och näringsfång, 

6. ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och försvarsanläggningar 

samt av andra märkliga byggnader och byggnadsverk, 

7. färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, sjömärken 

och likartade anläggningar för samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter, 

8. skeppsvrak, om minst etthundra år kan antas ha gått sedan skeppet blev 

vrak.
11

 

 

 Fasta fornlämningar är också naturbildningar till vilka ålderdomliga bruk, 

sägner eller märkliga historiska minnen är knutna liksom lämningar efter äldre 

folklig kult. 

 I Sverige är det Riksantikvarieämbetet som är central förvaltningsmyndighet för 

kulturmiljö och kulturarv. Om man ska göra ingrepp till exempel konservera en 

fornlämning, krävs tillstånd av Länsstyrelsen.
12

 

                                                 
8
 http://www.ne.se/lang/ruin, hämtad 2013-04-22. 

9
 Robertsson 2002, s. 159 

10
 http://www.ne.se/lang/ruin, hämtad 2013-04-22. 

11
 Citat ur fornminneslagstiftningen, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880950.htm 

12
 Danielsson 2006, s. 38 
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 Det finns olika metoder för att bevara ruiner. En metod är att konservera, försöka behålla 

ruinen i samma skick. 

 Restaurering innebär att man återuppbygger något, oftast till ett tidigare skick. Vid 

restaurering är man säker på hur ruinen sett ut innan och inga antaganden görs.  

 Felaktigt utförda restaureringar kan vara förödande för ruiner. Man bör undvika att 

använda nya oprövade material, som exempel kan nämnas alla cementlagningar som 

gjordes under 1900-talet. Dessa cementlagningar gjorde oftast mer skada än nytta.
13

 

 En annan metod är att rekonstruera ruinen och förändra dess karaktär
14

 som man gjort i 

Eketorp på Öland. Rekonstruktioner kan på ett bra pedagogiskt sätt informera om hur det 

kan ha sett ut i äldre tider.
15

 En rekonstruktion är bara en kvalificerad gissning hur man 

tror att det sett ut. Det är dock ovanligt att man gör rekonstruktioner inom 

fornlämningsområden.
16

 

 För mycket växtlighet är naturligtvis skadligt för ruiner men vissa växter skadar inte 

ruiner så som taklök och andra sedumarter.
17

 Dessa växter bör få vara kvar för att behålla 

en viss patina.
18

 

Underhåll och säkring av ruiner behövs för att inte riskera att besökare skadas av 

nedfallande byggnadsmaterial.
19

 

Metoder för att säkra ruiner kan vara: 

 Omfogning av skarvar. 

 Uppsättning av olika stödkonstruktioner. 

 Borttagning av växtlighet. 

 Tätning av murkrön. 

 

2.3 Restaureringsideologier 

 Boken Fem pelare är idag ett rättesnöre inom svensk byggnadsvård. 

Restaureringsideologierna har ändrats mycket med tiden. Från 1800-talets 

stilenhetlighetsprincip till dagens synsätt där man är betydligt mer varsam mot äldre 

bebyggelse och använder beprövade metoder och material. 

 

 Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) är den arkitekt som tydligast förknippas 

med enhetlighetsprincipen. Helgo Zettervall (1831-1907) gick Viollet-le-Ducs väg och 

använde hans restaureringsideal när bland annat domkyrkorna i Lund, Skara och Uppsala 

                                                 
13

 Danielsson 2006, s. 40 
14

 http://www.wedman.nu/Ruinartikel%20KMV.pdf Hämtad 2013-04-22 
15

 Robertsson 2002, s. 43 
16

 Danielsson 2006, s. 47 
17

 http://www.wedman.nu/Ruinartikel%20KMV.pdf Hämtad 2013-04-22 
18

 Unnerbäck 2002, s. 83 
19

 Danielsson 2006, s. 163 

http://www.wedman.nu/Ruinartikel%20KMV.pdf
http://www.wedman.nu/Ruinartikel%20KMV.pdf
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restaurerades. I artikeln "Restauration" i verket Dictionnaire raisonné de l'architecture 

francaise från 1866 skrev Viollet-le-Duc: 

Att restaurera en byggnad är inte detsamma som att underhålla, reparera eller 

bygga om den. Det är att återställa den i ett fullständigt tillstånd, som inte 

behöver ha existerat vid någon given tidpunkt.
20

 

 För John Ruskin (1819-1900) var däremot restaurering den mest totala förstörelse en 

byggnad kunde råka ut för.
21

 Ruskin gick hårt till angrepp mot Englands 

restaureringsarkitekter på 1850-talet. Han menade att en byggnad förlorar all sin 

autencitet om man restaurerar den.
22

 

 Sigurd Curman (1879-1966) hade liknande ideal som Ruskin och pratade om patinan 

som byggnadens dyraste smycke.
23 

Han tyckte även att gamla hantverksmetoder och 

material skulle användas vid restaureringar. Curmans ideal används fortfarande idag. 

 Stadsmurarna runt Carcassonne i Frankrike rekonstruerades under ledning av Violett-le-

Duc från 1853 fram till hans död 1879, murarna blev då kraftigt rekonstruerade och 

omgjorda. Som tur är har inte Visby ringmur genomgått samma hårda renovering, 

ombyggnad som Carcassonne. Idag har ordet restaurering bytt betydelse ifrån 1800-talets 

hårda rekonstrueringar till dagens mer varsamma betydelse.  

 

                                                 
20

 Robertsson 2002, s. 21 
21

 Robertsson 2002, s. 19 
22

 Robertsson 2002, s. 99 
23

 Robertsson 2002, s. 24 
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3. Källor och metod 
 

3.1 Metod 

 Metoden som använts för att uppnå syftet och svara på frågeställningen var att söka fakta 

på Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) i Stockholm, museet på Gotland, läsa böcker, 

undersöka murverk och göra fältstudier. Fakta som hittats i böcker, arkiv och på hemsidor 

är tolkade på ett källkritiskt sätt. Fakta som bedömts vara osäker eller extra viktig har 

granskats extra och om möjligt dubbelkollats med andra källor. 

 Förfarandet som tillämpats är en kvalitativ metod. Genom att göra fältstudier och 

uppmätningar av fornborgar skapas en större förståelse för murkonstruktion och dess 

användning. Arbetet utgörs till stor del av en komparativ studie i form av jämförelser med 

andra murar och borgar.  

 

3.2 Källor 

Dokumenterat material som finns om Visby ringmur på ATA är till stor del gjord av G. 

Hammarlund, en ingenjör från Göteborg som utförde ett flertal inspektioner och 

besiktningar av ringmuren under 1960-talet. 

 Boken Visby stadsmur med tillhörande planschverk av Emil Eckhoff och Otto Janse 

utgiven 1936 har varit till stor hjälp. Det är en uppmätning, avbildning och beskrivning 

av Visby ringmur. 

 När inte den svenska litteraturen gav tillräckliga svar har det kompletterats med 

utländska källor. Bland annat verket The Medieval fortress av J.E. Kaufmann och H.W. 

Kaufmann. 

 

3.3 Källkritik och forskningsläget 

 Informationen från ATA har används på ett försiktigt sätt, stor del av materialet är 

Hammarlunds tankar och antaganden, faktafel har hittats i materialet. 

 Det finns inte särskilt mycket fakta om restaureringar av murar i allmänhet. Ofta görs 

förundersökningar när ett murparti rasar men det följs inte upp på ett lika noggrant sätt. 

På så vis är det ett unikt fält som behövs forskas i. Däremot finns det mycket fakta och 

historia sammanställt om Visby ringmur. 

 Flertalet av observationerna i boken Visby stadsmur är gamla, gjorda under tidigt 1900-

tal, men med det som underlag kan man jämföra hur muren ser ut idag. 
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4. Genomförande 

 

4.1 Förstudie 

 Som introduktion till arbetet besöktes tillsammans med handledare Samuel Palmblad 

ruinerna Bergkvara slott och Kronobergs slottsruin utanför Växjö. För att bredda 

kunskapen har flertalet rapporter studerats bland annat rapporter om restaureringen av 

Brahehus norr om Jönköping (förstudie och åtgärder).  
 

4.2 Insamling av fakta 

 För att få fram fakta om Visby ringmur, Torsburgen och Eketorp inhämtades material 

ifrån Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) i Stockholm, där en stor mängd material 

studerades under två dagar om diverse renoveringar, besiktningar och brevväxlingar. 

Materialet om Eketorp bestod av 24 flyttkartonger med osorterat material som på grund 

av tidsbrist begränsades till genomgång av en flyttkartong med särskilt intressant material 

om rekonstruktionen av borgen. De mest intressanta dokumenten fotograferades för att 

kunna studeras noggrannare vid ett senare tillfälle. 

 Efter samtal med en byggnadsantikvarie på Gotlands museum så togs beslutet att inte 

kolla på material från museets arkiv. Dels för att ATA har samma och mer material samt 

att handledare Carl Thelin varit på museet och scannat in relevant information. 

 Landsarkivet i Visby har ingen information om ringmuren och hänvisade till Gotlands 

museum och ATA. 

 

4.3 Fältstudier 

 För att få större kännedom om hur olika fornborgar är konstruerade gjordes fältstudier på 

fornborgarna Bårby, Eketorp, Triberga, Sandby, Gråborg och Ismantorp på Öland samt 

Torsburgen på Gotland. På de olika fornborgarna gjordes diverse mätningar och 

konstruktionsstudier.  

 Inspektion av Visby ringmur utfördes innanför det uppsatta väderskyddet, på murens 

insida och vid skjulet som delvis står i vägen för nedplockningen av murraset. Muren 

studerades även i sin helhet. Vid besöket i Visby gästades ett projektmöte med Tyréns, 

där representanter från Gotlands museum och Byggnadshyttan närvarade. Vid mötet 

presenterade Tyréns sitt förslag på hur man ska säkra raset för att kunna påbörja 

nedplockning av murraset. 

 

4.4 Mätinstrument och hjälpmedel 

 För att kunna ta bra översiktsbilder användes en radiostyrd helikopter med kamera. 

Figurer har skapats med AutoCAD 2013 och Paint. Övriga hjälpmedel som använts är 

kameror och måttband. 
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5. Visby ringmurs historiska bakgrund 

 För att kunna orientera sig utefter muren refererar denna rapport till numreringen på 

kartan (figur 1) tagen från planschverket till boken Visby Stadsmur av Eckhoff och Janse.  

 

Figur 1. Karta med numrering över muravsnitt på ringmuren i Visby. Pil markerar raset av 

mur 38. Upprättad 1912 av A. Serboni. 
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 Här redovisas ett snitt genom östermur som förklarar dess olika delar. 

 

A. Det gamla bröstvärnet från slutet av 1200-talet som består av 

en 75-80 cm bred fullmur. 

B. Den yttre skalmuren 25-50 cm bred. 

C. Den inre murkärnan som är bristfälligt ihopkopplad med 

skalmurarna. 

D. Arkadbågarna 80-90 cm djupa. 

E. Den gamla skyttegången.
24

 Inre murkärna mellan det gamla 

bröstvärnet och den flaskformiga skalmuren bestående av 

mindre stenar och kalkbruk. 

F. Skalmur i den flaskformiga utbyggnaden. 

G. Det nya bröstvärnet från mitten av 1300-talet i fullmur. 

 

 

 

                                                 
24

 Skyttegång, synonym med väktargång, plats på muren där man kan gå skyddat. 

Figur 2. Skiss av D. Johnsson 

Figur 3. Den gamla murens olika delar. 

Skiss av D. Johnsson 
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5.1 Historia 

 Fram till slutet av 1100-talet hade de gotländska handelsskeppen dominerat handeln i 

Östersjön. Framgången lockade tyska handelsmän som bosatte sig i Visby. Den starka 

ekonomin och befolkningsökningen ledde till att man år 1190 invigde en tysk kyrka. Den 

tyska stadsbefolkningen kom ifatt den gotländska och var lika stor på mitten av 1200-

talet. De gotländska bönderna ville bosätta sig och handla i Visby. Detta motsatte sig 

köpmännen och började ungefär år 1260 bygga en mur även mot landsidan för att stänga 

ute bönderna, sjömuren byggdes tidigare under 1200-talet. År 1288 eskalerade 

motsättningarna och det blev inbördeskrig. Stadsborna gick vinnande ur striden mycket 

tack vare skyddet från muren.
25

 

 I början av 1300-talet bodde det uppskattningsvis 8000 personer innanför murarna.
26

 

Digerdöden drabbade Gotland år 1350 och en stor del av befolkningen dog.
27

 År 1361 

erövrade Valdemar Atterdag Gotland som förblev danskt till freden i Brömsebro år 1645. 

 
5.1.1 Sjömuren 

 Sjömuren (Strandmuren) ligger som namnet låter ut mot havet och är den äldsta delen av 

ringmuren. Tjockleken vid basen är ringa 1,0-1,3 meter, den varierar i höjd mellan 3-5 

meter. Markförhöjningen är på insidan upp till 2,5 meter sedan muren byggdes. Sjömuren 

är mestadels grundlagd på sjögrus och är ca 1400 meter lång. Avståndet mellan tornen på 

sjömuren är mycket längre än på landmuren, troligtvis för att man ansåg att risken var 

liten att bli anfallen från havet. 

 Kruttornet (torn 1) är äldre än sjömuren och byggdes i mitten av 1100-talet.
28

 Tornet har 

använts som fristående kastal
29

 för att försvara hamnen innan muren uppfördes och 

sammanfogades sedan med sjömuren när den byggdes.
30

  

 Sprundflaskan (torn 3) byggdes troligtvis i början av 1400-talet och uppfördes både i 

försvarssynpunkt och för att stötta den fallfärdiga muren. Jungfrutornet (torn 7) är byggt 

samtidigt som Sprundflaskan i samma syfte. Vid norra sidan av Jungfrutornet finns rester 

av en skyttegång med golv av flata stenhällar som sticker ut ur muren. 

 Hörntornet Kames (Silverhättan) förbinder sjömuren och den norra landmuren. 

 
5.1.2 Landmuren 

 Med landmuren menas Visby ringmur från mur 10a till och med torn 65 (se kartan på 

sidan 8). Landmuren var från början 5,5-6 meter hög med krenelering och 2000 meter 

lång. Ringmuren är byggd i olika etapper. I den gamla muren fanns det sex eller sju 

portar utan överbyggnader, som vissa förstärktes med torn i senare skede för att bli mer 

motståndskraftiga. Kort därefter byggdes porttorn och marktorn. Dock räckte inte detta 

                                                 
25

 Falck 1999, s. 7-8  
26

 Hallberg 2010, s. 14 
27

 http://whc.unesco.org/en/list/731 Hämtad 2013-05-10 
28

 http://www.gotlandsmuseum.se/wp-content/uploads/2012/03/rundvandring.pdf Hämtad 2013-04-29 
29

 Kastal är ett fristående försvarstorn. 
30

 Janse 1962, s. 23 

http://whc.unesco.org/en/list/731
http://www.gotlandsmuseum.se/wp-content/uploads/2012/03/rundvandring.pdf
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utan muren höjdes med 2,5-4 meter varvid kreneleringen försvann. På murkrönen 

byggdes även sadeltorn. Denna mur blev då 1,3-2,3 meter tjock vid marknivå och 50-60 

 cm vid toppen, avsmalnande som en flaska. När muren stod färdig var den i sin helhet 

3440 meter lång med 29 marktorn (27 bevarade) och 22 sadeltorn (9 bevarade).
31

 

 Den gamla muren hade en skyttegång som bars upp av arkadbågar. Dessa arkadbågar 

finns kvar idag, dock är många av dem delvis dolda av den förhöjda marken. Bredden på 

arkadbågarna är mellan 3,5-4 meter, cirka 4,10 meter höga och 80-90 cm djupa. Men med 

vissa undantag söder om Kvarntornet, där de är smalare och grundare. Arkadbågarna är 

störst i södermur där de är cirka 1,30 meter djupa. Skyttegången är cirka 1,20 meter bred, 

bröstningsmuren på både den gamla landmuren och sjömuren är 65-80 cm bred och 1,30 

meter hög. Tinnhöjden är cirka 1,10 meter alltså sträckte sig muren 2,40 meter ovanför 

skyttegången.
32

 

 Under den gamla skyttegången kan man se regelbundna spår efter en fyrkantig bjälke. 

Dessa hål finns så gott som runt hela Nordermur och Östermur med ett mellanrum på 

cirka 1,80 meter. Vid marktorn 45 är det ett hål som är uppmätt till 1,40 meter djup och 

befinner sig 11 cm under skyttegången. Det mesta tyder på att detta är rester efter en 

ställning som burit upp ett trätak över skyttegången. I Södermur har man inte kunnat hitta 

rester av träkonstruktionen, där har skyttegången istället utgjorts av 2-3 trappstegsformigt 

utskjutande skift utanför arkadbågarna. Denna skyttegång är byggd med förband in i den 

gamla murens bröstvärn och är där med samtida med den gamla muren.
33

 

 Den Gamla muren hade tinnar som var krönta med tunna kalkstenshällar. Det kan man 

idag se på sina ställen som en kant mellan den Gamla och förhöjda muren, se figur 4. 

Tinnarnas bredd är vanligtvis 5-6 meter men varierar mellan 2,60 meter (vid Norderport) 

och 12 meter (Södermur). I tinnarna var det stående skyttespringor med det vanligaste 

måttet på 10 x 50 cm. I innerlivet är de dock breddade från 10 cm till 60-70 cm.
34

 

 

                                                 
31

 Falck 1999, s. 13 
32

 Eckhoff 1936, s. 101 
33

 Eckhoff 1936, s. 101 
34

 Eckhoff 1936, s. 101 
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Figur 4. Bild av mur 26 med den gamla murens krenelering markerad. Skyttespringor markerade med 

pilar. Bild tagen av D. Johnsson (2013-05-08). 

 

 Hela ringmuren är byggd direkt på mark utan extra grundförstärkning. Enligt Eckhoff 

och Janse tyder dock det mesta på att den har en utskjutande grund i stigande terräng. 

Vad landmuren är grundlagd på varierar. På flera ställen är den grundlagd på singel eller 

direkt på berg.
35

  

 Vissa delar av ringmuren som till exempel Lübeckerbräschen (se figur 5) har idag 

sättningsskador på grund av att den är uppförd på cirka 7 meter djup lera.
36

 Teorierna om 

varför murpartiet har rasat går dock isär. På en av Riksantikvarieämbetets skyltar vid 

muren står det följande: 

Den folkliga traditionen berättar att muren revs ned vid lübeckarnas anfall år 

1525. Men muren kan också ha rasat. Stadsmuren försvagades troligen redan 

under medeltiden genom yttre påverkan. Det kunde vara förhärjande 

stadsbränder, bristfällig grundläggning eller fientliga anfall. Vissa murpartier 

tycks ha uppförts under stor brådska.
37

 

 Att muren är uppförd på lera bidrar i alla scenarion till ett ras. 

 

                                                 
35

 Eckhoff 1936, s. 100 
36

 Falck 1999, s. 37 
37

 Skylt vid Lübeckerbräschen, Riksantikvarieämbetet 
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Figur 5. Bild på Lübeckerbräschen tagen av A. Emilsson (2013-05-05).  

 Visby ringmur är byggd i skalmursteknik med kalkstenar som är grovt tillhuggna. Finare 

block användes till portomfattningar, resten av muren har inte helt regelbundna skift. 

Efter att muren höjts putsade man muren med ett tunt lager kalkputs,
38

 med brett 

utstrukna fogar. Man tror att man gjorde det för att dölja lagningar och svagheter.
39

 

 På vissa ställen har man låtit hus (byggda före muren) bli en del av muren, ett exempel 

på det är Mynthuset som kan ses på nästa sida (figur 6) och finns öster om Norderport. 

Anledningen till att man inte byggde muren runt var husets placering i terrängen som 

gjorde det svårt att bygga på annat sätt. Man förstärkte istället huset och lät det bli ett 

torn.
40

 

                                                 
38

 Eckhoff 1936, s. 105 
39

 Falck 1999, s. 16 
40

 Falck 1999, s. 49 
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Figur 6. Mynthuset på insidan av muren. Idag står det ett husbyggt i modern tid på delar av Mynthusets 

plats. Bild
 
tagen av A. Emilsson (2013-05-05). 

 Muren mellan Mynthuset och marktornet i Östermur (mur 24) var nära att rasa på 1890-

talet, men räddades 1901.
41

 Då tog man ner den förhöjda delen och återställde den gamla 

muren med tinnar, skyttespringor och skyttegång.
42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7 och 8. Mur 24 med tinnar, skyttespringor och skyttegång rekonstruerad år 1901. Bild till vänster 

(A. Emilsson, 2013-05-05) tagen utifrån och bilden till höger (P. Thuvesson, 2013-05-05) tagen från 

insidan. 

 

 

                                                 
41

 Falck 1999, s. 50 
42

 Eckhoff 1936, s. 117 
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 Man tror också att muren har fått ta stryk av Visbyborna själva då de tagit kalksten från 

den till andra byggnader. Kristian III skriver till borgmästare och rådmän i Visby den 4 

juni år 1556: 

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...
43

 

Detta berodde troligtvis i första hand på att muren fortfarande hade ett försvarstekniskt 

värde, men kan också ha berott på att muren hade ett kulturhistoriskt värde även på 1550-

talet. 
 

5.1.3 Visborgs slott 

 I början av 1400-talet uppfördes Visborgs slott i sydvästra delen av staden genom att 

man först ändrade några av tornen med om- och påbyggnader. 1411 byggde Erik av 

Pommern vidare på slottet som stod sig till 1679 då danskarna lät spränga det innan 

svenskarna tog över. Idag finns det ytterst få rester kvar av slottet då både Kronan och 

Visbyborna tog sten och sålde eller brände till kalk.
44

  
 

5.2 Byggmaterialet 

 Tillgång på kalksten till bygget av ringmuren var mycket bra, i lättbrutna dagbrott. Man 

kan se spår av detta i Östergravar och norrut vid Galgberget.
45

 Ringmuren består 

mestadels av gotländsk skiktad fossilrik översilurisk
46

 kalksten med hög halt av 

kalciumkarbonat. Vid brytning av kalksten till ringmuren använde man sig av de 

naturliga sprickorna i berggrunden, alltså skiktad kalksten.
47

  

                                                 
43

 Falck 1999, s. 50 
44

 Falck 1999, s. 81 
45

 Falck 1999, s. 11 
46

 Silur är en geologisk tidsperiod för över 400 miljoner år sedan. 
47

 Eckhoff, s. 285-287 
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6. Undersökning och analys av historiska murkonstruktioner i 

försvarsanläggningar 

I detta kapitel presenteras olika murkonstruktioner och forntida borgar som har likheter 

med Visby ringmur. Se tidsaxel i bilaga 1 för att lättare få en förståelse om när i tiden de 

olika försvarsanläggningarna är uppförda. 

 

6.1 Allmänt om Öländska fornborgar och murar 

 Det finns ett 20-tal fornborgar på Öland, de flesta belägna på mellersta och södra delen 

av ön. Det är relativt många med tanke på den begränsade ytan. Det speciella med Ölands 

fornborgar är att de flesta har varit försvarsfästningar utan att nyttja vertikal topografi, 

som de svenska borgarna på fastlandet oftast har. Utan naturliga murar som branter, det 

öppna landskapet och den ständiga närheten till havet gjorde borgarna på Öland 

svårförsvarade. Detta medförde att man var tvungen att göra helt slutna ringborgar. Det 

finns dock ett undantag i Bårby borg utanför Mörbylånga där ett 20-metersstup fått bilda 

borgens försvarslinje i väst utan att behöva extra murverk.  

 Tillgången på kalksten har präglat Ölands borgar. Murarna är i regel byggda som 

skalmurar. I det yttre skalet hade man stora tuktade kalkstensblock lagda i jämna skift. 

Det inre skalet som ofta var format som en trappa för att snabbt och enkelt ta sig upp på 

muren bestod av mindre kalkstenar. Murkärnan bestod av kalksten och gråsten. 

 De flesta av borgarna är idag så ruinerade att de bara delvis syns ovan mark och det är 

svårt att föreställa sig hur de har sett ut. Stenmaterial har även forslats bort för att 

användas till inhägnader och husbyggen. Det finns tre undantag som klarat sig bättre än 

övriga, de är uppräknade från norr till söder Ismantorps borg, Gråborg och Eketorps borg. 

 Tiden för borgarnas uppförande och mest intensiva användande är övergripande 

folkvandringstiden (400-600 e.Kr) och äldre medeltid (1000-1300 e.Kr).
48

 

 

Figur 9. Rekonstruktionen av Eketorps borg på Öland, bild tagen av P. Thuvesson (2013-04-17). 

 

                                                 
48 Hela kapitel 6.1, Stenberger 1966, s. 3-7 
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6.1.1 Gråborg 

 Fornborgen Gråborg är intressant att 

studera då den aktivt har använts under 

medeltiden när Visby ringmur 

uppfördes. Den är relativt välbevarad 

och byggd i mestadels kalksten men 

även inslag av gråsten. 

 Gråborg som är Ölands största 

fornborg ligger i Algutsrum socken på 

mellersta Öland.49 Det är även landets 

största förhistoriska ringborg. Muren 

har en sammanlagd längd på 640 meter 

runt en oregelbundet format borggård 

med diametern 162-210 meter.50 
Fynd 

på platsen tyder på att den är uppförd 

på 400-talet e.Kr. Borgen har nyttjats 

under lång tid, ett tecken på detta är 

kapellet (figur 10) som finns utanför 

murarna i nordvästlig riktning som är 

byggt under senare delen av 1100-

talet.51 

 Muren har en högsta bevarad höjd på 6 

meter och en bredd vid grunden på ca 

11 meter, som kan ses i figur 12. Muren 

har tre portar varav en har ett enkelt 

tunnvalv som finns kvar än idag (figur 

11). Valvet är 3,5 meter högt och 8 

meter djupt. Det ska från början ha krönts med ett fyrsidigt torn enligt Stenberger, 

professor i arkeologi. 

 Under medeltiden förstärktes muren och blev större på både bredden och höjden. 

Tillbyggnaden gjordes som ett yttre murskal kring den äldre muren som fick fungera som 

murkärna. Här finns även rester efter kalkbruk. Stenberger tror att muren har varit 8-10 

meter hög och haft en överbyggnad eller skyttegång i trä. Citat: “den har med andra ord 

haft karaktären av en medeltida stadsmur.”52 

 Gråborg har varit en defensiv försvarsanläggning och tillflyktsort för befolkningen. Ända 

till slutet av 1600-talet ska Gråborg utnyttjats för militära ändamål. Föremål har hittats på 

platsen i form av smycken, vapen, redskap och mynt från folkvandringstiden, vendeltid, 

vikingatid, medeltid och nyare tid (se tidsaxel, bilaga 1). Gråborg har alltså använts i över 

ett millennium.53 

 

                                                 
49

 Gråborg, Nationalencyklopedin 2013 
50

 Stenberger 1966, s. 18-19 
51

 Gråborg, Nationalencyklopedin 2013 
52

 Stenberger 1966, s. 23 
53

 Stenberger 1966, s. 24 

Kapellet (figur 10) överst och valvet underst (figur 

11). Foton tagna av A. Emilsson (2013-04-17). 

http://www.ne.se/lang/gr�borg
http://www.ne.se/lang/gr�borg
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Figur 12. Gråborg. Bild tagen av P. Thuvesson (2013-04-17) 

 
6.1.2 Eketorps borg 

 Eketorps Borg är intressant att studera då det är en nutida rekonstruktion av en fornborg 

som är byggd av kalksten, men till skillnad från ringmuren kallmurad. 

 Eketorps fornborg ligger i 

Mörbylånga kommun i Gräsgårds 

socken på Öland. 1964 började 

utgrävningarna av borgen som 

leddes av Mårten Stenberger, 

professor i arkeologi vid Uppsala 

Universitet. Vid utgrävningarna 

kunde man urskilja tre olika 

bebyggelseskeden:  

Eketorp I    300 e.kr 

Eketorp II    400-650 e.kr 

Eketorp III    1170-1240 e.Kr.
 54

 

 Efter tio år var utgrävningarna klara.
55

 Då valde man mellan två huvudalternativ, lägga 

ett skyddstäcke med jord över ruinerna för att bevara dem eller rekonstruera borgen.
56

 År 

1978 började Eketorp II rekonstrueras i Riksantikvarieämbetets regi.
57

 Den gamla ruinen 

användes som grund när rekonstruktionen byggdes, se figur 13. År 1984 var 

rekonstruktionen klar och invigdes av kungen och drottningen.
58

 Andra fornborgar som 

rekonstruerats innan Eketorp är t.ex. Trelleborg och Fyrkat i Danmark och Biskupin i 

Polen.
59

 

                                                 
54

 http://www.eketorp.se/om-eketorp/, hämtad 2013-04-16. 
55

 http://www.eketorp.se/om-eketorp/, hämtad 2013-04-16. 
56

 Stenberger m.fl. 1972 (ATA) 
57
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Figur 13. Här syns tydligt linjen mellan den gamla muren som 

är ljusare och rekonstruktionen ovanför. Bild tagen av P. 

Thuvesson (2013-04-17) 
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 Ringmurarna uppfördes i skalmursteknik utan bruk eller bindande material (se figur 14). 

Mellanrummet mellan skalen är utfyllt med jord och stenflisor. Yttersidan på muren har 

varit näst intill vertikal medan innersidan varit avtrappad. När rekonstruktionen av 

Eketorp II-muren gjordes så kom man fram till avtrappningens lutning av murens insida 

genom att titta på Ismantorps fornborg.
60

 

 

 

Figur 14. På skissen syns ett snitt genom Eketorps rekonstruerade ringmur gjord av P. Thuvesson. 

 Eketorp I användes inte för permanent boende utan bara som tillflyktsborg. Den hade en 

diameter av ca 57 meter
61

 och en yta på 2670 m
2
.
62

 Husen var radiellt placerade mot 

ringmuren och i mitten fanns ett öppet torg.
63

 Det fanns bara två öppningar i muren, en 

stor port som huvudingång och en liten som användes när man hämtade vatten.
64

 

Ringmuren var ca 3,4 meter bred.  

 På 400-talet började folk flytta in permanent i borgen och ett bondesamhälle bildades. Då 

räckte inte gamla Eketorps area till längre och en ny ringmur byggdes utanför den gamla. 

Vid slutförandet av Eketorp II användes material från den gamla borgen. Eketorp II har 

nästan dubbelt så stor area som Eketorp I och en diameter av 80 meter.
65

 Murarna på 

Eketorp II var ca fem meter höga och fem meter breda. Den nya större borgen hade två 

stora portöppningar och en brunn innanför muren. Borgen övergavs på 600-talet, 

troligtvis utan strid.
66

 

 Eketorp III byggdes på 1000-talet och ruinerna från den förra bebyggelsen användes.
67

  

Verksamheterna på Eketorp III var jordbruk, djurskötsel och handel.
68

 Man byggde en 

                                                 
60

 Rapport om rekonstruktionsarbetena i Eketorps borg, (ATA) 
61

 Eketorp – den befästa byn på Alvaret, Riksantikvarieämbetet 1974 (ATA) 
62

 http://www.ne.se/lang/eketorps-borg, hämtad 2013-04-15. 
63

 http://www.eketorp.se/om-eketorp/, hämtad 2013-04-16. 
64

 Eketorp – den befästa byn på Alvaret, Riksantikvarieämbetet 1974. (ATA) 
65

 Eketorp – den befästa byn på Alvaret, Riksantikvarieämbetet 1974. (ATA) 
66

 http://www.ne.se/lang/eketorps-borg, hämtad 2013-04-15. 
67

 http://www.ne.se/lang/eketorps-borg, hämtad 2013-04-15. 

http://www.eketorp.se/om-eketorp/


22 

Andreas Emilsson, Daniel Johnsson, Paul Thuvesson 

mindre yttre ringmur och mellan ringmurarna byggdes bland annat smedjorna på grund 

av brandrisken inne i borgen med den täta bebyggelsen uppförd mestadels av trä. Man 

hade även ett stort centralkök innanför murarna för att minska brandrisken.
69

 

 
 

6.2 Kronobergs slottsruin 

  Kronobergs slottsruin är intressant att studera då den blivit restaurerad ett flertal gånger. 

Likt Visby ringmur har den fått fuktproblem efter renoveringar med cementputs. 

Byggnadstekniskt är den lik med tanke på att den är uppförd med skalmursteknik men 

med den stora skillnaden att den är gjord av rullstenar. 

 
6.2.1 Historia 

 Kronobergs slottsruin ligger på en holme vid helgasjön ca 7 km norr om Växjö centrum. 

Slottet var ruin redan på 1690-talet vilket man kan se på Sveciasticket
70

 från den tiden. 

Den äldsta delen av ruinen kan dateras till mitten av 1400-talet efter en norsk lagbok där 

det står att biskopen i Växjö lät uppföra en borg där år 1444. Borgen bestod då av ett torn 

med en diameter på 12.5 meter och 4,4 meter tjocka murar och kan ha verkat som en 

kastal. Bredvid tornet har två stenhus varit uppförda. 

 Danskarna förstörde borgen under kriget år 1469 men den byggdes åter upp efter freden 

1472. År 1527 övertogs borgen av Gustav Vasa och blev då en stödjepunkt för försvaret i 

Småland. Efter övertaget började byggnationen av en ny försvarsanläggning som bestod 

av rondeller, sträckmurar och vallar. Borgen byggdes till och renoverades fram tills 1592 

då Kronoberg i stort sett var i färdigt skick. Som bestod av fyra längor grupperade kring 

en inre gård samt en rondell i varje hörn. Under tiden hade Nils Dacke erövrat slottet 

1542 men återtogs av Gustav Vasa året efter Dackefejdens slut. 

 Slottet har belägrats och även bränts ner av danskarna under årens gång som 

gränsbefästning, senast var vid belägringen 1612 då Kronobergs slott lyckades stå emot 

anfallet. Efter freden i Roskilde då bland annat Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän 

blev svenskt tappade Kronoberg sitt strategiska läge och blev kort efter det en ruin. 

Slottets snabba förfall berodde till stor del på att man på 1600-talet använde material ifrån 

slottet till byggnader i Växjö så som landshövdingsresidenset, gymnasiet och rådstugan
71

.   
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6.2.2 Grundläggning 

 Marken vid Kronoberg har dåliga 

grundläggningsegenskaper. Slottet är byggt på en 

rustbädd på blålera vilket troligen har orsakat 

sättningar på den sydöstra rondellen vilken man kan 

se i figur 15 till höger luta kraftigt utåt. Under 1930-

talet gjordes en grundlig restaurering av rondellen 

varvid grunden förstärktes med en delvis 

undermurad stenmur längs hela ytterlivet.
72

 

 

Figur 15. Bild till höger, den lutande sydöstra rondellen tagen 

av P. Thuvesson.(2013-03-27) 

 

 
6.2.3 Restaureringar och lagningar 

 År 1901 genomfördes de första restaureringarna. Man fogade då om murarna och gjöt 

krönavteckningar av cement samt förstärkte den sydöstra rondellen med järnstag. 1921 

användes kalkcement-bruk för avtäckning av ännu otäckta krön, kalkbruk till 

fogstrykning av murarna och man satte in hårdbränt tegel i vissa partier av ruinen. 

 Mellan år 1935 och 1943 genomfördes de mest omfattande renoveringarna av ruinen, då 

omfogades de flesta murarna i ruinen. Tegelvalvet i Gustav Vasas borgstuga 

rekonstruerades vilket man även gjutit ett betongdäck över samt betongavtäckningar och 

övertäckningar med flata stenar på murkrön.
73

 Man genomförde även en arkeologisk 

undersökning av borgen under denna tid. 

 Mellan åren 1974-76 gjordes omfogningar med kalkcement-bruk och de täckta 

murkrönen lagades med betong. 

 Inför renoveringarna 1993-94 iakttogs stora skador på murarna och delar av ruinen fick 

stängas. Det äldre cementhaltiga bruket hade vittrat bort och tegel och murkärnor låg 

blottade vilket ledde till frostsprängningar.  Man högg då bort löst sittande fogar med 

cementhaltigt bruk och ersatte dessa med kalkbruk och lösa stenar sattes tillbaka på 

ursprungligt ställe. På de ställen som fortfarande var bra lät man det cementhaltiga bruket 

sitta kvar så att man i framtiden kunde identifiera de olika materialen som använts under 

renoveringarna. 
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 Det tegel som behövde bytas ersattes med ett nytt hårdbränt tegel. I de ursprungliga 

anvisningarna beskrevs att tegelytorna skulle putsas, men under arbetets gång bestämdes 

att man skulle lämna teglet blottat och låta det verka som ett offerskikt, som skall vittra 

sönder och bytas med tiden. 

 I de sprickor som fanns i den gamla 

betongavteckningen av murkrönen 

ilades kalkbruk varefter man sedan 

täckte krönen med torv. På 

betongavtäckningen i nordöstra 

trapphuset lades även gummiasfalt 

innan torven placerades.
74

   

 Ruinen består idag av murar i 

skalmurskonstruktion av gråsten som 

kan ses i figur 16. Tegel förekommer i 

valv, dörr- och fönsteromfattningar 

samt i öppna spisar. Man har även i 

vissa partier av fasaderna använt 

tegelflisor som fyllning i fogarna. 

 

Figur 16. Bild av muren på Kronoberg tagen 

av A. Emilsson (2013-03-27). 

 

6.3 Roms stadsmurar 

 Gotland hade under Romarikets tid kontakt med romarna vilket bland annat kan bevisas 

med hjälp av stora fynd av romerska mynt.75 Detta innebär att gotlänningarna eventuellt 

varit i kontakt med romarnas arkitektur och möjligen också hur man byggde 

försvarsanläggningar. 

 
6.3.1 Serviusmuren 

 Den första antydan till en stadsmur runt Rom kan spåras till Servius Tullus´ regering 

(578-534 f. Kr.). Man kan dock inte med säkerhet säga om det var en hel stadsmur eller 

mindre försvarsanläggningar runt staden. 

 Efter gallerkatastrofen 390 f. Kr. behövde romarna ett nytt bättre försvar mot inkräktare, 

man införde då 378 f.Kr. en ny skatt som skulle bekosta bygget av en helmur i 

kvaderteknik som man idag kallar för Servius-muren. En notis ifrån 353 f.Kr. vittnar om 

att muren skulle ha färdigställts samma år. Murens längd var hela 11 km och cirka 10 

meter hög med en bredd som på vissa ställen var över 4 meter. Man känner idag till 20 

portar som gick igenom muren. Konstruktionen bestod av kvaderblock av lavastenen tuff 

som var cirka 58-61 cm höga (ca 2 romerska fot) och var lagda i lager med växlande 

löpare och bindare. Muren är byggd på så sätt att naturliga branter kan utnyttjas så långt 

                                                 
74

 Hansson, Dokumentation av 1994 års restaureringsarbeten (Smålands museum) 
75

 http://www.guteinfo.com/?id=2894 (2013-05-10) 



25 

Andreas Emilsson, Daniel Johnsson, Paul Thuvesson 

som möjligt, men på de partier där naturliga branter inte kunde nyttjas har man skapat en 

grav på yttersidan av muren som är ca 30-36 meter bred och 9-19 meter djup. Materialet 

som blev av graven användes till att bygga en 25-40 meter bred jordvall som förstärkning 

bakom muren. Jordvallen sluttade inåt staden och vilade i sitt slut mot en cirka 3 meter 

hög mur, se figur 17. Detta gjorde att även dessa utsatta delar av muren fick ett starkt 

försvar. 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Rekonstruktionsförslag
 
av Servius-muren med grav och jordvall av D. Johnsson. Inspirerad av 

skiss i boken DET ANTIKA ROM II.
 76

 

 Efter att det romerska imperiet blev allt större minskade behovet av en 

försvarsanläggning kring Rom och man lät då muren förfalla. Den förstärktes dock ett 

antal gånger under oroliga tider t.ex. 212 f.Kr. som följd av hotet från Karthago. Idag 

finns endast en del mindre sträckningar kvar av den gamla muren. 77 

 

 
6.3.2 Aurelianus-muren 

 Då kejsare Aurelianus år 270 e.Kr. med nöd och näppe lyckades avvärja ett germanskt 

plundringståg i Norditalien insåg man att Rom behövde ett nytt försvar. Den gamla 

Servius-muren var i dåligt skick och omodern, dessutom hade Rom expanderat och 

muren täckte inte längre hela staden. Därför började man år 271/272 e.Kr. uppföra en ny 

mur, nästan 19 km lång runt staden. Muren tog mindre än 10 år att uppföra och var 

färdigställd någon gång under kejsare Probus´regering (276-282 e.Kr.). 

 Murens sträckning lades så att så många som möjligt redan befintligt starka byggnader 

kunde utnyttjas av muren, bland annat terrassmuren till Aciliernas trädgårdar (550 meter), 

pretorianernas befästa läger (1050 meter) och Laterpalatset (270 meter). Murens 

konstruktion bestod av en kärna av brukstensmassa och ett yttre skal av tegel, muren var 

6-8 m hög och 3,5-4 m bred. Uppe på muren fanns det en skyttegång som skyddades med 

ett meterhögt krenelerat bröstvärn. Var trettionde meter på muren fanns det kvadratiska 

torn med takbelagda rum i höjd med skyttegången. Tornen hade fyra breda och låga 

skyttegluggar avsedda för kastmaskiner. Portarna i muren bestod av ett eller två tegelvalv 

och försvarades med två torn vid vardera sidan om porten. 
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 Under 300-talet lät kejsare Maxentius förstärka muren med tegel och tuffstenar. Denna 

tillbyggnad är lätt att urskilja då den är slarvigt utförd med ett överflöd av murbruk till 

skillnad ifrån den gamla muren som är av hög kvalité. Han försökte också skapa en grav 

utanför muren men detta fullföljdes aldrig. 

 År 401-403 genomfördes stora förstärkningar av muren. Murens höjd fördubblades och 

den gamla skyttegången blev nu ett täckt galleri med skottgluggar var tredje meter. 

Längst upp på muren byggdes på nytt en skyttegång som täcktes av ett bröstvärn med 

krenelering. Tornen förstärktes och höjdes. De flesta mindre portarna murades igen och 

de större fick ett utökat försvar genom ett extra inre portvalv sammanhängande med det 

gamla genom två murarmar. Detta gjorde muren försvarsduglig även om fienden skulle 

lyckas forcera den första porten. 78 

 

6.4 Torsburgen 

 Torsburgen är en intressant fornborg att studera då den likt Visby ringmur är belägen på 

Gotland samt att den är uppförd av kalksten. Men det kanske mest intressanta med 

Torsburgen är att den innehåller trä som förbindare i muren vilket visar att man haft 

kunskap om detta på Gotland när man byggde Visby ringmur. Och att det då kan vara 

möjligt att man använt trä som förbindare även där.  

 
6.4.1 Allmänt  

 Torsburgen är en fornborg uppförd under yngre romersk järnålder79(se tidsaxel i bilaga 

1), belägen på en klint i mellersta Gotland. Borgen består av branta stup i öster, nordöst 

och nordväst. Mot väster och söder80 där branta partier saknas har man uppfört en 2 km 

lång och upp till 7 meter hög mur av kalksten.81 Borgen användes troligen bara som 

tillflyktsplats då man inte har hittat några fynd på permanenta boplatser på klinten.82 I den 

normaliserade nusvenska gutesagan finns Torsburgen omnämnd där kan man läsa 

följande om dess historia: 

…från dessa tre förökades sedan folket på Gotland så mycket under lång tid, att 

landet ej förmådde att föda dem alla. Då lottade de bort från landet var tredje 

man, så att de fingo behålla och föra bort med sig allt som de ägde ovan jord. 

Sedan ville de ogärna fara bort, utan faro till Torsbor och slogo sig ned där. 

Sedan vill landet inte tåla dem, utan drevo bort dem därifrån
83 

 

 Detta kan vara ett bevis på att borgen använts som tillflyktsborg och stod tom då ingen 

fara hotade. Det finns dock inga arkeologiska bevis för att detta skall ha inträffat men det 

går inte att utesluta.84  
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6.4.2 Konstruktion 

 

Figur 18. Bild på Torsburgen vid Ardre luke, insida mur till vänster. Bild tagen av A. Emilsson (2013-05-

06). 

 Muren har sett annorlunda ut i olika tider och har blivit ombyggd i flera omgångar. 

Engström beskriver i boken Torsburgen åtta olika förslag av hur muren sett ut i de olika 

murfaserna, som består av fem olika huvudkomponenter:85  

A. En yttre stående kallmur. 

B. Block under A (möjlig tidigare mur). 

C. En inre bränd kalkmur. 

D. En naturlig strandvall. 

E. En uppkastad grusvall 

 De troligaste murfaserna är enligt Engström det alternativ som visas i figur 19, där först 

mur B är uppförd på den främre kanten av den naturliga strandvallen (D). Man har hittat 

bränt kalk i muren (B) vilket bevisar att det funnits timmer i konstruktionen vilket har 

brunnit, detta förklarar även murens nutida lutning. Nästa skede var den inre brända 

kalkmuren och den inåt sluttande grusvallen, Engström skriver ”Det är troligt att 

byggnadsmaterial tagits från B vid uppförandet av nästa mur”86 
alltså till den inre brända 

kalkmuren. Den sluttade grusvallen har även den spridda brända kalkkoncentrationer 

vilket tyder på att man även där har använt sig av timmer.  När kalkmuren samt 

grusvallen förstörts, troligen på grund av brand vilket det brända kalket tyder på 

                                                 
85

 Engström 1984, s 22-23 
86

 Engström 1984, s. 21 



28 

Andreas Emilsson, Daniel Johnsson, Paul Thuvesson 

uppfördes den yttre stående kallmuren A som är uppbyggd utan timmer ovanför mur B87. 

De äldsta delarna av Torsburgen har daterats till ca 200 e. Kr.88 och de senaste delarna 

med timmer som förbindare är daterade till ca 700 e. Kr.89, vilket gör att den är äldre än 

Visby ringmur som byggdes på 1200-talet90 
och man hade på så vis kunskap att bygga 

murar med träförband när Visby ringmur byggdes, om inte kunskaperna gått förlorade 

genom åren. 

 

 

 

 

 

 Fas ett, mur B.                   Mur B i ruin.                            Fas två, Mur C och delar av E. 

 

 

 

 

              Fas två i ruin.                                                        Fas tre, mur A och E. 

Figur 19. Skisserna gjorda av D. Johnsson
 
är inspirerade ifrån boken Torsburgen av Johan Engström 1984 

s, 22. 
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6.5 Tallinns stadsmur 

 Där Tallinn ligger idag grundade danskarna en borg år 1219 som de kallade för Reval, 

runt borgen växte en handelsplats fram.
91

 Tallinn fick tyska stadsprivilegier år 1240 och 

blev fullvärdig medlem i hanseförbundet år 1285.
92

 Visby och Tallinn hade kontakt med 

varandra under medeltiden genom hansan. Muren började byggas år 1310
93

 och är 15 

meter hög på vissa ställen.
94

 År 1345 köptes norra Estland och därmed också Tallinn av 

Tyska orden.
95

 Efter slaget vid Visby år 1361 blev Tallinn en viktigare handelsplats än 

innan. Muren i Tallinn var i bruk en bit in på 1500-talet.
96 

1561 blev Tallinn en del av det 

svenska stormaktsväldet tills Ryssland erövrade staden 1710.
97

 

 Precis som Visby är gamla 

stan i Tallinn ett världsarv. 

Stadsmuren i Tallinn är 

byggd senare än Visby 

ringmur och har en tjockare 

och kraftigare konstruktion 

då den dimensionerades för 

tyngre artilleri.
98 

Idag har 

tornen i Tallinn tak av tegel 

och även skyttegångar som 

skyddar muren från 

vatteninträngning som syns 

i figur 20 till höger. 

Tallinns stadsmur är 

hårdare renoverad och 

rekonstruerad än Visby 

ringmur.
99

 Precis som på 

Gotland är kalksten 

lättillgängligt i Tallinn och 

därför är muren byggd av 

denna bergart. 
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Figur 20. På bilden syns skyttegången och även stöttande 

betongsträvpelare. Ej upphovrättsskyddad bild från Wikimedia 

Commons, hämtad 2013-05-17. 
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6.6 Sten-timmermurar 

 En kallmur det vill säga en mur av sten lagda ovanpå varandra utan murbruk är svår att 

bygga stabil särskilt högt, därför behövde man innan murbrukets uppkomst metoder för 

att stabilisera konstruktioner av högre kallmurar. Den enklaste metoden var att förstärka 

konstruktionen med hjälp av timmer som fungerade som sammanhållande armering, då 

kunde man bygga högre stabila murar. För att ytterligare öka höjden på muren byggde 

man träpalissader ovanpå kallmuren.100  Användandet av timmer i murkonstruktioner kan 

ha uppstått självständigt i Nordeuropa men mycket tyder på att man har haft inspiration 

ifrån liknande murar i medelhavsområdet. En sådan mur är t.ex. Heuneburg i Tyskland, 

daterad till 520-470 f.Kr. som är uppförd av lertegel på ett liknande sätt som de kring 

medelhavet. Trattbägarborgen Büdelsdorf i Eiderdalen är det äldsta exemplet på en 

vallkonstruktion med timmer i Nordeuropa daterad mellanneolitisk tid101 
(ca 4000 

f.Kr.102). Teknikerna att lägga timmer i murkonstruktioner nådde sin fulländning under La 

Téne (500 f.Kr.- år 0103), Engström beskriver och delar in de olika teknikerna i följande 

fyra olika typer. 104 Alla följande skisser är gjorda av D. Johnsson inspirerade av Engström 

(1994). 

Förankrande timmer 

 Konstruktionen består av en stenbeklädd front som hålls på plats med hjälp av 

utanpåliggande timmer som är förankrade med tvärgående timmer i den bakomliggande 

jordvallen, se figur 21 och 22. Stenbeklädnaden gjorde att man kunde ha en hög lodrät 

mur. Murtypen var lämplig där det var begränsad tillgång på sten och där det fanns 

lättgrävd jord. Var vanlig under tidsperioden La Téne.105 

 

 

 

 

                                                 
100

 Andersson, Hall, Öborn 1992, s. 36-39 
101

 Engström 1984, s. 32-43 
102

 http://www.ne.se/lang/neolitikum (2013-05-13) 
103

 http://www.ne.se/lang/latenekulturen?i_h_word=la%20t%C3%A9ne (2013-05-13) 
104

 Engström 1984, s. 41-43 
105

 Engström 1984, s. 41-43 

Figur 21. Snitt genom en mur med förankrande timmer. D 

Johnsson 

Figur 22. Samma mur framifrån. D. 

Johnsson 

http://www.ne.se/lang/neolitikum
http://www.ne.se/lang/latenekulturen?i_h_word=la%20t%C3%A9ne
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Bindande timmer  

 En mur med bindande timmer är en kallmurad skalkonstruktion som binds samman med 

timmer där stenens tyngd håller timret på plats. Mellan skalen finns det jord och sten. 

Muren kan förstärkas med en kompletterande jordvall mot murens insida. Murtypen 

lämpar sig där det finns gott om sten och timmer. Var vanlig under La Téne. Kallas även 

Murus gallicus eftersom den är vanligt förekommande i Gallien, exempel på en sådan är 

Camp d´Artus. 106  

 

 

Förankrande och bindande 

 Murtypen består av en kallmurad stenmur som är sammanbunden med timmer i den 

bakomliggande jordvallen. För att förankra timret i kallmuren och jordvallen la man även 

in längsgående timmer. Tekniken möjliggjorde att man kunde bygga höga och breda 

murar. Typen lämpar sig i områden där tillgången på sten, timmer och jord är god. 

Konstruktionen var vanlig under La Téne.107 Fas två av Torsburgen är ett exempel på 

denna murkonstruktion. 
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 Engström 1984, s. 41-43 
107

 Engström 1984, s. 41-43 

Figur 23. Snitt genom en mur med 

bindande timmer D. Johnsson 
Figur 24. Samma mur framifrån. D. Johnsson 

Figur 25. Snitt genom en mur med både förankrande 

och bindande timmer. D. Johnsson 

Figur 26. Samma mur framifrån. D. 

Johnsson 
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Sammanhållande timmer 

 Murtypen består av timrade kistor som eventuellt innehåller fyllnadsmaterial som kan 

bestå av jord, sand och sten. Tekniken lämpade sig väl där tillgången på timmer var god 

och där kallmurning var svår på grund av rullstensmaterial. Tekniken användes under 

vikingatiden. 108 Det kanske mest kända exemplet på denna murkonstruktion är Biskupin i 

Polen som är byggd av tredubbla kistor i ek. 109  

 

 

 

 Trots murbrukets anländande i det germanska området under merovingertid (Sverige 

550-800 e.Kr.) fortsatte man att bygga kallmurade konstruktioner med timmer parallellt 

med den nya tekniken att använda murbruk. Tekniken levde kvar ända fram till senare 

medeltid då det brända teglet gjorde sitt intåg.110 
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 Engström 1984, s. 41-43 
109

 Andersson, Hall, Öborn 1992, s. 50 
110

 Engström 1984, s. 32-36 

Figur 28. Snitt genom en mur med sammanhållande 

timmer. Två kistor i bredd. D. Johnsson 

Figur 27. Mur med sammanhållande 

timmer sedd framifrån. D. Johnsson 
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6.7 Murkrön 

 Murkrön är starkt utsatta för erosion av vind, vatten, värme och frost. För att förhindra 

att för mycket vatten tränger in i ruinen och t.ex. frostspränger bort material behövs det 

en avtäckning av murkrönen. Valet av avtäckning beror på murens lutning och i vilket 

skick den är i.
111

 Ett annat problem är att hummus utvecklas i små hålrum och växter får 

fäste och etablerar sig på ruinen.
112

  

 Cementavtäckning har använts på ringmuren i Visby sedan 1883 (se figur 29) då en lokal 

cementfabrik startades. Idag har man kommit fram till att det behövs ett mellanskikt för 

att undvika att originalmaterialet skadas och för att göra skyddsåtgärden reversibel
113

. 

Mellanskiktet kan vara av kalkbruk. Cement är den billigaste murkrönsavtäckningen. 

Hållbarheten varierar väsentligt mellan olika renoveringsarbeten, bruket är av stor vikt 

för hur bra renoveringen håller.
114

 

 Kalkstensflis är vanligt som täckmaterial på tornkrönen på Visby ringmur. Cement har 

använts till fogning och asfaltsstrykts för att förbättra tätheten. Om fogningen är av hög 

kvalitet så fungerar metoden bra. När täckningen har använts på murar har murkrönen 

oftast jämnats till, dessa ingrepp innebär en sänkning av murens autencitet. 

Kalkstensskivorna brukar läggas så de sticker ut och bildar en droppkant.
115

 

 Torvtäckning är en utveckling av kalkstensflismetoden. Dubbla lager torv läggs med 

rötterna mot varandra ovanpå kalkstensflisen. Förutom kalksten är även andra 

mellanskikt som plåt och bentonitlera vanliga. Nackdelen med torvtäckning är precis som 

kalkstensflis att man behöver en jämn mur. Om muren jämnas till kanske viktiga delar av 

den förstörs.
116

 

 Torvläggning bör göras från slutet av augusti och under september
117

, detta smala 

tidsspann gör att torvläggningen behöver planeras i god tid. En fördel med avtäckning av 

växtlighet är att den kan ta upp temperaturvariationer. Ett växande skydd kan även ta upp 

fukt, fördela den och låta den avdunsta. Sedum tål torka bättre än grästorv, vilket gör att 

det ibland är ett bättre alternativ. Sedumavtäckning är dock känsligare mot mekaniskt 

slitage.
118

 

 Bentonitlera med torvtäckning har börjat användas på senare år. Bentonitlera blandat 

med grus läggs i ett fem till tio centimeter tjockt lager som komprimeras. Ovanpå läggs 

fem centimeter jord och sedan ett enkelt lager med grästorv.
119

 Leran är diffusionstät och 

släpper inte igenom fukt. 
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 Bly har ända sedan medeltiden använts som takmaterial. Blyavtäckning är lätt att forma, 

man behöver inte jämna till murkrönet som vid läggning av torvtäckning. Miljöaspekten 

talar mot användandet av bly. 

 Skyddstak är effektiva men förändrar kraftigt ruinens utseende. Vid Raseborgs ruin i 

Finland har man byggt ett modernt tak över ruinen som skyddar den mot väta och 

frostsprängning.
120
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 Danielsson 2006 

Figur 29. Murkrönsavtäckning av cement på mur 38. Bild tagen av A. Emilsson (2013-05-08) 
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7. Analys av Visby ringmur 
 

7.1. Rekonstruktion i trä 

 År 1988 gjorde Riksantikvarieämbetet en utredning vad det gäller möjligheten att göra 

en rekonstruktion av skyttegången och bjälklagen. 

 Det fastslogs i en murundersökning den 9 mars 1988 att torn 29 med en del lagning och 

omfogning av murverket skulle kunna återfå sitt bjälklag i fyra våningar. De 15 cm breda 

bjälklagshyllorna var i gott skick. Skyttegången var möjlig att rekonstruera av en längd 

av max åtta meter söder om torn 29 där muren var i gott skick och den övre raden 

bjälklagshål var öppna, dock delvis ommurade. Hålen var cirka 45 cm djupa med ett 

tvärgående hålrum där ett mothåll för bjälkarna suttit. Den undre raden med bjälklagshål 

som befinner sig 1,9 meter under har murats igen men går att urskilja. 

 Det andra förslaget innebar att man bygger upp torn 25 (som saknar de 2 översta 

våningsplanen) med bjälklag, golv och lejdare mellan våningarna. Mellan torn 25 och 26 

och från torn 26 nästan ända fram till torn 27 skulle man rekonstruerat skyttegången efter 

befintliga bjälklagshål. Sadeltornet (nr 26) skulle utrustats med tre bjälklag, golv och 

lejdare mellan våningarna.  

 Gun Westholm kommenterar sitt förslag med att rekonstruera muren kring torn 25 och 

26 istället för kring torn 29 och lyfter fram fördelar som: 

 Med inredda torn och skyttegång skulle muren återfå sitt högmedeltida utseende längs en 

sträcka på 60 meter. Rekonstruktionen skulle kunna göras på ett antikvariskt korrekt sätt 

då man inte tänkt låta besökare beträda träkonstruktionen. 

 Det avsedda murpartiet är i närheten av ett murparti med tinnar där påbyggnaden av 

muren är borttagen och visar hur den äldre låga muren såg ut. Gun Westholm menar 

därmed att det pedagogiska värdet blir mycket stort. 

 Ett långt parti av muren rekonstrueras, spaningsfunktion och kommunikationsfunktion 

blir förståeliga. Konstruktionen blir väl synlig utan att dominera muren. 

 Nackdelen är enligt Westholm, citat: “Att återuppbygga torn 25 kan möjligen tolkas som 

brist på pietet, trots att återuppbyggnaden skulle göras på ett välgrundat underlag.”  

 Ett delförslag var att göra rekonstruktionen utan tornuppbyggnad.
121

 

 Det här förslaget blev aldrig genomfört men är ett exempel på vad man kan göra för att 

skydda muren. Rekonstruktionen visar även hur muren en gång kan ha sett ut och detta på 

ett kulturhistoriskt korrekt sätt. Bilden på nästa sida (figur 30) visar en nyare 

rekonstruktion i trä där skyttegången inte är förankrad i muren utan står fritt på marken. 

                                                 
121
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Figur 30. Nyare rekonstruktion vid mur 10 och Snäckgärdsporten som är öppen för besökare. Dock är inte 

skyttegången förankrad i muren utan står fritt på marken. Foto taget av A. Emilsson (2013-05-05). 

 

7.2 Raset av mur 16 år 1961 

 Tidigt på morgonen den 17:e februari 1961 rasade en del av mur 16. Raset är precis intill 

ett större ras som skedde den 10 februari 1847 då ett sadeltorn störtade till marken och 

drog med sig en stor del av muren. Raset av mur 38 år 2012 skedde också det i februari. 

Hur mur 16 ser ut idag kan ses i figur 31 på nästa sida. Enligt Gunnar Svahnström
122

 kom 

raset helt oväntat. Muren besiktas varje år och mur 16 har inte bedömts behöva 

omedelbara åtgärder innan raset skedde. Det lagades vissa fogar på insidan av muren på 

försommaren 1960 i samband med att man tog bort vegetation. Samtidigt med 

omfogningen kontrollerades murkrönet och konstaterades välbehållet efter 

konserveringen på 1930-talet.
123

 

 Det var det yttre murskalet som rasade på en sträcka av cirka 12 meter. Svahnström tar 

upp flera troliga orsaker till raset: 

 Dåliga grundförhållanden. 

 Svaghet i byggnadssättet, två byggnadsperioder utan ordentliga förankring 

emellan. 

 Murskalen går isär.  

 Regnvatten har trängt in genom fogarna och muren har frostsprängts och vittrats 

sönder. 

 

                                                 
122

 Antikvarie på Gotland under 1960-talet. 
123

 Svahnström 1961 (ATA) 
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Han nämner även orsaker som påverkar i det långa loppet: 

 Sprängningar innanför och utanför murarna. 

 Trafiken. 

 Raset 1961 föranleddes av ovanligt mycket nederbörd under föregående sommar och 

höst, vilket ledde till att en stor mängd fukt samlats i muren som frusit på under vintern. 

Raset kom när värmen av vårvädret gjorde så att tjälen lossnade.
124

 

 I en inspektion som G. Hammarlund utförde på uppdrag av Svahnström utesluter han 

vissa av Svahnströms teorier om vad som orsakade raset. Efter upptagna provschakt vid 

mur 12 och 38 kunde man konstatera att muren är nedförd till kalkstensgrunden. Raset 

kan alltså inte bero på sättningar i undergrunden. Hammarlund tror att anledning till raset 

är att man på flera ställen observerat att det buktar ut på den gamla delen av muren, bland 

annat på mur 14 och 38 men även på mur 16. Anledningen till detta är att muren är 

uppbyggd i skalmursteknik där fyllnadsmaterialet förstörts av fukt och frost och delvis 

försvunnit. Vilket resulterat i att murskalen inte har några sammanhållande förbindningar. 

Vikten från förhöjningen på den gamla muren och dess yttre skal gör att skalet buktar ut 

vilket kan leda till knäckning och i detta fall ett ras.
125

 

 

 

Figur 31. Mur 16, bild tagen av D. Johnsson (2013-05-08). 
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7.3 Mur 38 (den rasade delen) 

 I en inspektion från 1961 av G. Hammarlund upptäcktes håligheter mellan murskalen då 

det togs bort en sten i murens östsida. Längs med muren sträckte sig hålet hela fem meter. 

I ändarna fanns murkärnan kvar bestående av kalkstensbitar och flis. 

 Hammarlund gjorde en undersökning i ett snitt 25,5 meter söder om marktorn 37 och 

fastslog att muren står på kalkstensgrund, dock är de övre 25 centimetrarna av berget 

relativt vittrat. Om murens uppbyggnad under mark skriver Hammarlund så här, citat: 

”Murens nedre del synes bestå av en utbottning av kalkstenshällar i kalkbruk, som 

avjämnats med tunna kalkstenshällar strax över marknivån på murens utsida.”
126

 Muren 

består sedan av två skal, det yttre av kalkstenar med bredden 35-55 centimeter, som vid 

skyttegångshöjd ökar till ungefär 70 centimeter. Fogarna består ytterst av sentida 

lagningar medan mestadelen av det ursprungliga bruket är urvattnat, vittrat och 

pulveriserat. Skalet mot insidan har samma tjocklek som arkadbågarnas bredd plus i 

nischen den tunna bakmurningen. Den förhöjda delen av muren består av ett skal som 

vilar på skyttegången och lutar mot tinnens överkant. Översta delen av muren vilar på 

tinnen alltså det yttre skalet.
127

 

 Raset av mur 38 avgränsas i söder av en spricka. Sprickan är enligt Eckhoff en 

sättspricka som uppkommit av att muren står på något som kan liknas vid en sockel på 

berget, mellan sprickan och torn 39 står alltså muren på lösare mark.
128

 Det kan också 

vara en stötfog från en tidigare lagning. 

 På murens insida vid raset står idag ett gammalt skjul med ett visst kulturhistoriskt värde, 

som nyligen renoverats med bidrag ifrån staten. Skjulets placering försvårar inspektion, 

nerplockning och återuppbyggnad av muren.  
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128

 Eckhoff, Janse 1936, s. 122 

Figur 32. Karta med numrering över muravsnitt på ringmuren i Visby. Pilen visar rasets 

position.  Upprättad 1912 av A. Serboni. 
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7.4 Bomhålen 

 Synliga rester av bomhål på insidan av muren 11 cm under gamla skyttegången finns 

utmed i stort sett hela Nordermur och Östermur, med ett avstånd på ca 1,80 meter ifrån 

varandra. Hålen är ca 1,40 meter djupa och når in i det gamla skyttevärnet, vilket tyder på 

att de funnits där redan innan förhöjningen av muren kom till.129 

 

Figur 33. Bilden ovan visar tre synliga bomhål i raset på mur 38, Bild tagen av P. Thuvesson (2013-05-08) 
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Bomhålens användning 

 Eckhoff och Janse skriver i boken Visby stadsmur följande om bomhålen: 

Dessa bjälkar kunna ej gärna tänkas hava varit ställningsbommar utan äro sannorlikt rester 

efter en träställning för barriär och tak och möjligen en skyttevandring.130
 
 

 De tror alltså att bommarna har burit upp en träställning med barriär, skyttevandring och 

tak på den gamla muren. Anledningen till att bomhålen går ända in i det gamla 

bröstvärnet kan vara att den gamla skyttevandringen gick en bit utanför muren på insidan, 

vilket då gjorde att bommarna behövde en stor mottyngd vid änden och man använde sig 

då av bröstvärnet (se figur 34). 

 En ytterligare funktion som bommarna kan ha haft 

oavsett användningsområde är en bindande verkan 

mellan skalen i muren, då de har sträckt sig ifrån det 

yttre bröstvärnet till insidan av muren. Om man har haft 

detta som avsikt eller ej vet man inte. Om man har haft 

det finns möjlighet till att man har använt sig av någon 

form av förankring längst inne vid bröstvärnet. 

Möjligheten finns också att bomhålen helt och hållet 

använts som förbindare mellan skalen och något 

skyddstak eller breddad skyttegång aldrig existerat på 

den gamla muren. 

 På plats vid raset av mur 38 kan man se bomhålen på 

utsidan av muren i raset. När undersökningar gjordes av 

muren upptäcktes på var sida om raset större fyrkantiga 

ytor med puts och mindre sten. Dessa befann sig där 

bomhålen uppskattningsvis borde befinna sig och är i 

storlek med bomhålen (se figur 35 och 36). Det är alltså 

möjligt att bommarna har gått igenom bröstvärnet och att 

man i efterhand har tagit bort dem och murat eller putsat 

igen de yttre hålen. Detta kan ha skett under förhöjningen 

av muren. Det är dock bara en hypotes och ytterligare 

undersökningar av fler bomhål bör göras för att kunna 

bevisa eller avfärda detta. 

 

   

                                                 
130

 Eckhoff, Janse 1936, s. 101 

Figur 34. Exempel på hur den gamla 

utstickande skyttegången kan ha sett ut. 

Pilen till vänster är tyngden från 

skyttegången och pilen till höger är 

motvikten från bröstvärnet.  Av D. 

Johnsson. 

Till vänster (figur 35)bild på eventuell gammal igenmurning av bomhål till vänster om raset. Till höger (figur 36) 

bild på eventuell igenmurning av bomhål till höger om raset. Bilderna tagna av P. Thuvesson (2013-05-08). 
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De eventuella yttre bommarna 

 På de yttre bommarna kan det ha funnits en förankring för att hålla ihop bröstvärnet med 

det inre skalet. Det kan också ha funnits en yttre skyttegång på vilken man kunde försvara 

muren nedåt med hjälp av hål i golvet under belägringar (se figur 37). Exempel på en 

annan mur med en liknande yttre skyttegång är Carcassonne i Frankrike.131 Carcassonne 

byggdes på 1100-talet132 
vilket innebär att man hade kunskap om att bygga denna typ av 

konstruktion i Europa när Visby ringmur byggdes.   

 

Figur 37. Till vänster skiss av den eventuella yttre skyttegången, pilarna visar var man kan försvara sig, 

inspirerad ifrån boken THE MEDIEVAL FORTRESS av J.E. Kaufmann, H.W. Kaufmann 2004, s. 44. Till 

höger skiss av hur bomhålen (pil) i muren ser ut idag.  Skisser gjorda av D. Johnsson. 
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7.5 Krafter i muren 
 

7.5.1 Gamla muren 

 Då bröstvärnet (A) på den gamla muren är bredare än det yttre skalet (B) i skalmuren 

nedanför så belastas det skalet av en excentrisk last (1) ifrån bröstvärnet, förutsatt att 

materialet mellan murskalen (C) har sämre bärighet än skalmurarna. Om materialet 

mellan skalmurarna inte är helt självbärande så bidrar det till ett utåtriktat tryck (2) på 

skalmurarna. Dessa krafter gör att skalen i muren vill bukta utåt. 

 

 

 

 

 

  

A. Bröstvärnet som består av en 75-80 cm bred 

fullmur. 

B. Den yttre skalmuren 25-50 cm bred. 

C. Den inre murkärnan som inte är ihopkopplad 

med skalmurarna. 

D. Arkadbågarna 80-90 cm djupa. 

E. Den gamla skyttegången. 

1. Kraften ifrån bröstvärnet 

2. Det eventuella trycket ifrån den lösa kärnan 

 

Figur 38. Snitt av den gamla muren innan förhöjningen, gjord av D. Johnsson. 
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7.5.2 Den förhöjda muren 

 Förhöjningen på muren ger en större och något snedställd (p.g.a. den snedställda kraften 

3) excentrisk kraft (1) på det yttre murskalet samt att den s-lika förstärkningen på 

skyttegången skapar en vinklad kraft (3) som vill dra isär skalen. Mätningar på delar av 

muren har visat att sprickan mellan det s-lika murskalet och kärnan ökar med strax under 

0,1 mm per år.
133

 Utbuktningen på både insidan och utsidan av mur 38 syns idag tydligt. 

 

 

A. Det gamla bröstvärnet som består av en 75-80 cm 

bred fullmur. 

B. Den yttre skalmuren 25-50 cm bred. 

C. Den inre murkärnan som inte är ihopkopplad med 

skalmurarna. 

D. Arkadbågarna 80-90 cm djupa. 

E. Den gamla skyttegången. Inre murkärna mellan det 

gamla bröstvärnet och den flaskformiga skalmuren 

bestående av mindre stenar och kalkbruk. 

F. Skalmur i den flaskformiga utbyggnaden 

G. Det nya bröstvärnet i fullmur. 

1. Kraften ifrån gamla och nya bröstvärnen 

2. Det eventuella trycket ifrån den lösa kärnan 

3. Snedställd kraft i den flaskformiga skalmuren. 

 

 
 

Figur 39. Snitt av muren efter förhöjningen gjord av D. Johnsson. 
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7.5.3 Sadeltornens påverkan på muren 

 Sadeltornet på mur 38 kan vara en kritisk punkt och det är möjligt att det är här som 

muren har börjat bukta ut och att utbuktningen sedan har spridit sig längs muren för att 

slutligen resultera i ett ras bredvid sprickan i mur 38. 

 Snitt mitt i sadeltornet 

Kraften (4) ifrån sadeltornet (H) ger en större men mindre excentrisk resulterande 

kraft på det yttre skalet (B) i muren. Om kraften (4) ifrån sadeltornet är tillräckligt 

stor så bildas en excentrisk resulterande kraft på det yttre skalet (B) som gör att det 

vill bukta in i muren vilket hindras av dess murkärna, men detta gör att skalen i höjd 

med den gamla skyttegången (E) vill dras isär. Men troligt är att kraften på muren 

ifrån sadeltornet (4) mitt i sadeltornet är mycket liten då den största kraften ifrån 

tornet går ut till stöden för tornets arkadbåge (se figur 42).  

 

 

 

 

1. Kraften ifrån gamla och nya bröstvärnen 

2. Det eventuella trycket ifrån den lösa kärnan 

3. Snedställd kraft i den flaskformiga skalmuren. 

4. Kraft ifrån sadeltornet, troligtvis mycket liten då 

den största delen går ner i arkadbågens stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 40. Snitt av muren mitt i ett sadeltorn gjord av D. Johnsson. 
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 Snitt i kanten av sadeltornet 

Kraften ifrån sadeltornet delas upp i tre delar 6, 7 och 8. Kraften 6 ger en stor 

excentrisk kraft på det yttre skalet (B) som gör att det vill bukta ut nertill.  Kraft 8 ger 

en excentrisk kraft på arkadbågarna vilket gör att även de vill bukta ut. Kraften 7 

bidrar till att krafterna 1 och 3 ökar där även kraft 3 vill dela på skalmurarna i höjd 

med den gamla skyttegången där den troligtvis enda förbindaren mellan skalmurarna 

befinner sig. Då krafterna 6 och 8 verkar excentriskt mot upplagskrafterna i stöden till 

sadeltornet så uppstår det två momentkrafter, 5 och 9.  

 

 

 

 

1.  Kraften ifrån gamla och nya bröstvärnen 

2.  Det eventuella trycket ifrån den lösa kärnan 

3.  Snedställd kraft i den flaskformiga skalmuren. 

5.  Momentkraft i stödet till arkadbågen 

6.  Kraften ifrån den yttre delen av sadeltornet 

7.  Kraft ifrån sadeltornet som ökar på krafterna 1 och 3 

8.  Kraft ifrån sadeltornet på de inre stöden 

9.  Momentkraft i stödet till sadeltornet 

 

  

 

 

 

 

Figur 41. Snitt av muren vid kanten av ett sadeltorn gjord av D. Johnsson. 
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 Sadeltornen har visat sig vara en kritisk punkt på muren då flera har rasat genom åren 

och tagit med sig delar av muren i rasen. På mur 38 har man under 1860-talet
134

 stöttat 

upp sadeltornet med hjälp av två markplacerade järnstöd (som visas på bilden nedan), på 

grund av dess kraftiga lutning troligen orsakad av den stora excentriska kraft som ligger 

på murens utsida.  Muren vid sadeltornet har även förstärkts med betongkonstruktioner på 

1960-talet. 

 

 

Figur 42. Bild på sadeltornet med stöttor bredvid raset på mur 38. Pilarna visar kraftöverföringen från 

sadeltornet till muren. Bild tagen av D. Johnsson (2013-05-08). 

 

 
7.5.4 Raset 

 Se förklarande skisser på sidan 47 (figur 43-45) till följande text. Krafterna 1 och 3 har 

lett till att det troliga förbandet mellan de båda skalen i muren i höjd med skyttegången 

(E) har dragits isär och muren har då på båda sidor buktat ut. De excentriska krafterna i 

det yttre skalet har sedan bidragit till raset av den yttre skalmuren.  Bröstvärnet på den 

förhöjda muren (G) står kvar på grund av bågverkan i de delar av muren som står kvar, se 

figur 46 på sidan 48. 

                                                 
134

 Riksantikvarieämbetets skylt vid mur 38. 
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Figur 43-45. Till vänster muren som den såg ut när den byggdes. Mitten muren efter att förbandet dragits 

isär. Till höger när muren rasat. Skisserna gjorda av D. Johnsson.

A. Det gamla bröstvärnet som 

består av en 75-80 cm bred 

fullmur. 

B. Den yttre skalmuren 25-50 cm 

bred. 

C. Den inre murkärnan som inte 

är ihopkopplad med 

skalmurarna. 

D. Arkadbågarna 80-90 cm djupa. 

E. Inre murkärna mellan det 

gamla bröstvärnet och den 

flaskformiga skalmuren 

bestående av mindre stenar och 

kalkbruk. 

F. Skalmur i den flaskformiga 

utbyggnaden. 

G. Det nya bröstvärnet i fullmur. 

1. Kraften ifrån gamla och nya 

bröstvärnen. 

2. Det eventuella trycket ifrån 

den lösa kärnan. 

3. Snedställd kraft i den 

flaskformiga skalmuren. 
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Figur 46. Bild som visar rasbågen som håller uppe de icke rasade översta delarna av muren. Bild tagen av 

P. Thuvesson (2013-05-08). 
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8. Möjliga anledningar till ras och förslag på 

restaureringar 
 

8.1 Möjliga anledningar till ras 

Frostsprängning 

 Frostsprängningar är en trolig anledning till ras, bland annat för att raset 

skedde under en fuktig period med inslag av frost. Samt att de sentida 

lagningarna med täta fogar har stängt inne fukt i muren. 

Underdimensionerad äldre mur 

 Den första äldre muren var aldrig dimensionerad för den senare 

påbyggnaden vilket har lett till sättningar och krypningar i muren. 

Sättningar i marken 

 Sättningar i marken är en möjlig men osannolik anledning till ras på grund 

av att muren till största del är grundlagd på kalkstensberg. Dock är den övre 

delen (cirka 25 cm) av kalkstensgrunden tämligen vittrad.135 

För stora nivåskillnader på marken utvändigt och invändig 

 Då skillnaderna mellan den invändiga och den utvändiga marknivån är ca 2 

meter vid mur 38 gör att det kan vara en bidragande orsak till raset. 

Dålig vattenavrinning vilket har lett in fukt i muren 

 Överbyggnadens s-lika utformning har lett till att regnvatten lätt har kunnat 

tränga in i murkonstruktionen och orsakat frostsprängning, erodering samt 

urlakning av bruk. 

Täta fogar har lett till att muren inte haft möjlighet till att torka ur 

 Man har vid ett flertal tillfälle fogat om stora delar av muren med ett tätt 

cementhaltigt murbruk vilket man trodde skulle kunna hålla fukten ute ur 

konstruktionen, men vilket istället har hindrat det vatten som hamnat i 

muren för att torka ur. Vattnet har i sin tur lett till frostsprängning och 

urlakning av murbruk.136 

 

 

                                                 
135

 Brev Hammarlund 18/3-1961 (ATA) 
136

 VISBY RINGMUR-Preliminärt program för vård och underhåll 1991-95 (ATA) 
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8.2 Förslag på restaureringar 

Anastylosis återbyggnad 

 Ett förslag är att bygga upp muren som den var innan den rasade. Det vill 

säga att bygga upp skalmuren med rasmassorna utan att tillföra andra 

material eller konstruktioner i muren. Det var på detta sätt som muren var 

konstruerad från början och är därför det mest kulturhistoriskt korrekta sättet 

att restaurera muren på. Metoden löser inte alla möjliga problem med varför 

den rasade, det löser dock problemet med de täta fogarna.  

Återuppbyggnad med timmer för att förbinda skalen 

 Man har inte hittat något trämaterial i muren. Men då de bommar som 

troligen bar upp barriär och tak över skyttegången på den gamla muren 

möjligtvis även verkade som förband mellan skalen så skulle trä som 

förbindare kunna vara en kulturhistorisk korrekt metod. Timmer som 

förbindare har använts i andra murkonstruktioner på Gotland, exempel på en 

sådan är Torsburgen. Det som talar emot trä som förbindare är att det sällan 

användes på konstruktioner med murbruk utan var vanligt förekommande i 

kallmurade konstruktioner. Att använda trä som förbindare kan leda till 

problem i ett längre perspektiv, då trämaterialet ruttnar.  

Järnstag som förbindare 

 Återbyggnad med järnstag som förbindare mellan de två skalmurarna är en 

vanligt förekommande åtgärd för att förstärka och förhindra ras i ruiner. 

Man ser tydligt vad som är nytt och vad som tillhör den gamla muren. 

Metoden innebär dock att man tillför något nytt till konstruktionen.  

 

Figur 47. Järnstag som förbindare på Kronobergs slottsruin. Bild tagen av P. Thuvesson 

(2013-03-27). 
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Putsa ytan som den var förr 

 Då hela muren blev putsad efter påbyggnationen av muren så skulle detta 

vara ett lägligt tillfälle att putsa mur 38 vid en rekonstruktion, för att visa hur 

den ursprungligen såg ut. Puts skulle då verka som ett offerskikt och göra 

ytan slät och lättare för vatten att rinna av ytan. 

 

Återställ till tidigare skede med krenelering 

 Ett alternativ för att minska påfrestningen på muren är att rekonstruera den 

till ett tidigare skede innan muren fick sin förhöjning. Då skulle krafterna på 

muren reduceras samt att muren skulle få en enklare form. Detta har gjorts 

på mur 24. 

 

 

Figur 48. Mur 24 återställd till tidigare skede med krenelering. Bild tagen av D. Johnsson 

(2013-05-08). 
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Kärna av betong 

 Den del närmast torn 37 på mur 38 buktar kraftigt och renoverades år 1962 

och fick då en kärna i betong, samt järnstag som förankrade de båda 

murskalen. Detta skulle även kunna göras på den delen som nu har rasat av 

mur 38. Detta skulle innebära stora ingrepp på den nuvarande 

konstruktionen men muren skulle bli mycket motståndskraftig mot framtida 

ras. Man skulle inte heller kunna se kärnan utifrån vilket är positivt ur 

estetisk synpunkt. 

Figur 49. Utbuktande del av mur 38 med en kärna av betong. Bild tagen av D. Johnsson 

(2013-05-08). 

Inre pelare av betong för att bära påbyggnaden 

 Den 28 mars 1962 kommer G. Hammarlund i ett brev till Gotlands fornsal 

med olika förlag på åtgärder för att förstärka mur 20 som man då trodde var 

på väg att rasa på ett liknande sett som mur 38 nu har rasat. Hammarlund 

skriver att en trolig orsak till att det yttre murskalet knäar ut är på grund av 

tyngden från den förhöjda muren och kommer då med förslaget att gjuta in 

armerade betongpelare i muren, som skulle bära upp förhöjningen och 

minska trycket på den yttre skalmuren.137 Denna metod skulle även kunna 

användas på mur 38 för att minska trycket på den återuppmurade yttre 

skalmuren.  

                                                 
137

 Brev av G. Hammarlund den 28 mars 1962 (ATA) 
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Kallmura upp muren 

 Uppbyggnaden av muren enligt denna metod innebär att man murar upp 

skalmuren utan murbruk. Detta medför att inget murbruk kan binda fukt och 

muren blir mycket luftig och kan då lätt vädras ut. Det finns flera exempel 

på liknande murar uppförda på detta sätt, exempel är Eketorp och 

Torsburgen. Torsburgen har även haft bindande timmer mellan skalmur och 

kärna till skillnad från Eketorp. Visby ringmurs höjd gör att någon form av 

förbindare mellan skalmur och kärna kan vara nödvändigt för att skalmuren 

skall kunna kallmuras. På delar av mur 36 har ett gammalt ras delvis murats 

upp med kallmursteknik.  

Figur 50. Kallmurad del av mur 36. Bild tagen av D. Johnsson (2013-05-08). 
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Skyttegång med tak 

 För att skydda muren från regnvatten kan man återuppbygga den gamla 

skyttegången med tak. På så vis skulle man få en bra bild av hur den gamla 

skyttegången såg ut. Detta är dock ingen lämplig metod på mur 38 då muren 

gränsar till villaträdgårdar med begränsad insyn.  

Helmura 

 Helmura upp muren skulle innebära stora förändringar av konstruktionen, 

men det skulle bli en betydligt stabilare konstruktion som både skulle kunna 

muras som kallmur och med bruk. Exteriört så skulle muren se likadan ut 

som en skalmur men konstruktionen inuti skulle ändras radikalt därför är 

detta inte en helt kulturhistoriskt korrekt metod att använda sig av.  
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9. Slutsats 

 Genom jämförelser mellan olika murar runt om Europa har vi sett att det 

finns många olika typer av äldre murkonstruktioner. Man kan dela upp dem i 

två olika huvudtyper, kallmurade murar och murar murade med bruk. 

Huvudtyperna kan i sin tur delas upp i helmur- och skalmurskonstruktioner. 

Skalmurar kan vara med eller utan förbindare mellan skalmurarna. 

Ringmuren är en skalmurskonstruktion utan förbindare mellan skalen murad 

med murbruk.  

 Murar med skalmurskonstruktion är lättare att bygga än en helmur då bara 

de yttre skalen görs med större noggrannhet. Detta gör att de inte är lika 

hållbara och motståndskraftiga som en helmur. Då en skalmur helt eller 

delvis saknar förband med kärnan uppstår det lätt ras i det yttre skalet om 

någon del är skadad eller hårt belastad. Om en skada eller svaghet uppstår i 

den yttre delen av en helmur så bär kärnan upp det försvagade partiet vilket 

gör att rasrisken minskar. 

 Genom våra fältstudier av fornborgar har vi sett att murar som är 

kallmurade ofta klarar sig bättre än de med murbruk. Detta tror vi beror på 

att murbruket och stenarna vittrar sönder med tiden, på grund av fukt som 

inte torkar ur. Murar med murbruk förfaller därför snabbare än kallmurar 

som är luftiga och lätt vädras ur. Men troligt är att en mur med bruk var 

bättre under tiden då den nyttjades. Då den var stabilare när bruket 

fortfarande var bra och framför allt mycket lättare att bygga, på grund av att 

stenarna inte behövdes tuktas på samma sätt för att uppnå en god kvalité på 

konstruktionen. Murar murade med bruk behöver generellt mer underhåll än 

kallmurade murar. 

 Vi tror att förfallet av Visby ringmur har påskyndats av de restaureringar 

och lagningar som skett under modern tid, med ett tätt cementhaltigt fogbruk 

och att raset till stor del beror på detta. Detta har gjort att fukten i muren inte 

kunnat torka ut och därmed har bruket inne i konstruktionen förstörts.  

 En ytterligare anledning till raset är troligtvis de krafter som verkar i muren 

på grund av förhöjningen, som gjordes strax efter uppförandet av den gamla 

muren. Då de vill dra isär konstruktionen och att det saknas förbindare 

mellan skalen, som skulle motverka krafterna.  

 Det bästa alternativet som vi ser det är att återuppbygga muren som den var 

ifrån början innan raset, med befintliga rasmassor. Alltså med samma teknik 

med skalmur och murkärna. Ringmuren har trots allt klarat sig i 700 år. 

Detta känns som det mest kulturhistoriskt korrekta sättet. För att göra muren 

stadigare kan man ha fler förbindande stenar med murkärnan. Problemet är 

att det i framtiden kan vara svårt att urskilja vilka delar som är 

återuppbyggda och vilka delar som är original från medeltiden.  
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 Möjligen kan man sätta tillbaka timmer i bomhålen under den gamla 

skyttegången och använda de som förankring mellan de yttre skalen i muren. 

Men då timmer inne i en murkonstruktion snabbt ruttnar så skulle 

underhållet av muren bli mycket stort, då timret skulle behövas bytas ut med 

jämna mellanrum. 

 Upptäckten av att bomhålen kan ha gått rakt igenom den gamla muren och 

att bommarna då har fungerat som förbindare mellan skalen är något vi 

tycker är mycket intressant. Ytterligare undersökningar bör göras för att se 

om detta kan vara en möjlighet. Om det visar sig att så är fallet och att det 

från början fanns en yttre skyttegång på den gamla muren så skulle detta 

vara något helt nytt och i grunden ändra synen på den gamla murens 

utformning. 

 Mindre ras av muren är inte ovanliga och risken för ytterligare framtida 

större ras är tämligen stor om inga förebyggande åtgärder görs. En 

förhållandevis enkel och effektiv åtgärd för att förhindra ras i framtiden 

tycker vi är att sätta dit järnstag mellan de yttre skalmurarna i höjd med den 

gamla skyttegången, på de ställen där muren idag buktar utåt.  
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Muntliga källor: 

Joakim Hansson, telefonsamtal den 16 maj 2013 

 

Övriga källor 

Riksantikvarieämbetets skylt vid mur 38. Datum 2013-05-05. 

Riksantikvarieämbetets skylt vid Snäckgärdsporten. Datum 2013-05-05. 
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