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Sammanfattning 
Kulturmiljövårdens hantering av de gröna miljöerna har länge varit bristfällig, vilket Visby vallgravar utgör exempel på. Park-

området som sträcker sig utmed ringmuren från norr till söder ger idag ett till viss del naturpräglat intryck trots att det under 

slutet av 1800-talet genomgick omfattande planteringar och därmed i hög grad är medvetet gestaltat. Detta har medfört att kun-

skapen om varför vallgravarna ser ut som de gör är otillräcklig. När Visby togs upp på UNESCO:s världsarvslista 1995 pekades 

vallgravarna ut som buffertzon. På ett kontrasterande sätt har man från kommunal sida på senare år utvecklat planer för exploa-

tering både i och nära inpå vallgravsområdet.  

Undersökningen har syftat till att med Visby som exempel belysa hur gröna kulturmiljöer kan komma att tolkas på olika sätt 

när vi väljer att tillskriva dem särskilda tidslager och därmed bortse från andra. Dessutom har syftet varit att syna hur buffert-

zonskonceptet applicerats i den kommunala planeringen och på detta sätt lyfta fallet till ett internationellt perspektiv.  

Undersökningen har visat på att Planteringsgillets verksamhet till stor del format dagens vallgravsområde. Samtidigt har histo-

riens bristande förvaltning tillsammans med senare års ”medeltidifiering” lett till att fokus riktats bort från senare histor ia och 

snarare koncentrerats till medeltiden. I relation till den medeltida världsarvsstaden och ringmuren har vallgravarna kommit att 

mer utgöra en kuliss än en del av kulturarvet. Buffertzonskonceptet har visats möta problem i implementering i nationell lagstift-

ning vilket är ett av skälen till ett avvaktande förhållningssätt till området i världsarvsfrågan. Paradoxala motsättningar i form av 

exploateringsplaner och en vilja att utöka och tydliggöra världsarvet är ett av resultaten som uppvisat ett behov av att öka kun-

skapen och på ett tydligare sätt säkra världsarvets och vallgravarnas fortlevnad.  

                          Nyckelord: Grönt kulturarv, trädgårdshistoria, buffertzon, Visby, vallgrav, offentlig park, trädgård, inventering 

Abstract 
The cultural heritage management’s handling of the green environments has long been inadequate, which Visby moats are 

exemplifying. The park area that extends along the city wall from north to south today provide a rather natural impression de-

spite in the late 1800s undergoing extensive plantings and thus are highly deliberately formed. This has resulted in a poor 

understanding of why the moats look like they do. When Visby was included in the UNESCO World Heritage list in 1995 the 

moats were pointed out as a buffer zone. In a contrasting way the municipal authorities have, in recent years, been developing 

plans for exploitation within and close to the moat area. 

The research has, with Visby as an example, aimed to show how green cultural environments might be interpreted in different 

ways when we choose to ascribe to them specific layers of time and thus ignore the others. Secondly, the aim has been to look 

into how the buffer zone concept is applied in municipal planning and in this way raise the case to an international perspective. 

The research has shown that the work of Planteringsgillet largely shaped today's moat area. Meanwhile, mismanagement 

through history along with recent years' “Middle Ageifying" have led to a focus directed away from recent history and rather 

concentrated on the Middle Ages. In relation to the medieval world heritage city and the city walls the moats have come more to 

represent a coulisse than a part of cultural heritage. The buffer zone concept has shown to face problems in the implementation 

in national law which is one of the reasons for a passive approach to the area concerning the World Heritage issue. Paradoxical 

contradictions in the form of exploitation plans and a desire to expand and clarify the World Heritage Site is one of the results 

that have demonstrated a need to increase knowledge and a clearer way to secure the viability of the world heritage and the 

moats.                                  Keywords: Green heritage, garden history, buffer zone, Visby, moat, public garden, park, inventory 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och problemformulering  
Det gröna kulturarvet – representerat av trädgårdar, parker, kulturlandskap etc. – 

ställer i de allra flesta avseenden liknande krav och uppvisar samma former av 

grundläggande problematik inom kulturmiljövården som det byggda kulturarvet. 

Det som dock särskiljer de gröna miljöerna är dess relativt hastiga föränderlighet. 

Det räcker med en kort tids bristande underhåll för att omfattande förändringar 

ska ske. Detta leder i sin tur till krav på kunskap och kompetens som kan bemöta 

en för alla inte självklar del av kulturarvet. En grund i problemet ligger troligen i 

att den gröna miljön kan vara svårdefinierad, trädgården eller parken kan anses 

vara en blandning av natur och kultur.  

1995 utnämndes Hansestaden Visby till världsarv av UNESCO. Den murom-

gärdade stadens unikt bevarade stadsbild togs upp som del av motiveringen. Vall-

gravsområdet som omger ringmuren pekades samtidigt ut som buffertzon för 

världsarvet vilket är menat att fungera som en skyddszon som genom särskilda 

bestämmelser angående exploatering och bebyggelse ska säkra världsarvets värden. 

Zonen utgörs av ett sammanhängande grönområde som sträcker sig runt hela 

innerstaden från norr till söder i form av Norder-, Öster- och Södergravar samt 

Palissaderna.  

Vallgravarna har under många hundra år förändrats och formats genom olika 

tiders behov. Men hur mycket ser vi egentligen av detta idag? Under 1800-talet 

genomfördes omfattande planteringar till följd av tidens mode för rekreativa 

offentliga parker och behovet av städers förskönande. Idag kan det dock vara svårt 

att uttyda att grönområdet utanför ringmuren till stor del formgetts med en med-

veten tanke, området har fått en alltmer naturpräglad karaktär, delvis till följd av 

bristande förvaltning som lett till igenväxning. Men kan det också ligga andra skäl 

bakom? Är det som ett ”medeltida naturområde” vi vill uppleva och uppfatta det? 

Ur ett kulturhistoriskt perspektiv kan detta ses som en problematisk företeelse 

eftersom vallgravarna tenderar att användas, upplevas och hanteras utan tillräck-

liga kunskaper. Vårt medvetna eller omedvetna val att bortse från vissa av vall-

gravarnas tidsskikt kan visa sig i hur vi idag tillskriver området olika former av 

funktioner. Dess funktion som buffertzon för världsarvet har ett relativt konkret 

syfte men visar sig vara ett betydligt mer problemfyllt och missförstått kapitel än 

förväntat. Det kommunala arbetet i världsarvsfrågan i kontrast med långt förda 

planer på exploatering i och nära inpå vallgravsområdet kan anses underminera 

dess kulturella betydelse och ställs därmed i huvudsak i en underkastad relation 

till ringmuren och innerstaden. Tillsammans med en bristande hänsyn till vall-

gravarnas olika tidslager och historia har detta lett till att området i vissa avseen-

den kan anses ha kommit att framstå mer som en kuliss för ringmuren och inner-

staden än den del av kulturarvet de kan anses förtjäna att vara. 
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1.2. Syfte och frågeställning 
Inom kulturmiljövårdens fält utgör Hansestaden Visby en viktig del både lokalt, 

regionalt, nationellt men också internationellt. Medvetet eller omedvetet väljer vi 

dock att bortse från vissa aspekter av kulturarvet vilket kan ha sin grund i en 

bristande kunskap. Det är lätt att föreställa sig att det gröna landskapet utmed 

ringmuren ”alltid” sett ut som det gör, att det bidrar till hur det medeltida Visby 

såg ut och uppfattades. Den gestaltningsmässiga förändring vallgravarna genom-

gick från 1800-talets mitt har dock kanske i ännu högre grad bidragit till varför det 

ser ut som det gör. Detta utgör undersökningens trädgårdsantikvariska eller träd-

gårdshistoriska perspektiv. En andra infallsvinkel kommer behandla vilken funk-

tion och roll vallgravarna utgör i förhållande till världsarvet. Arbetet syftar därmed 

till att med Visby som exempel belysa hur kulturhistoriskt präglade områden, och 

särskilt gröna miljöer, kan komma att tolkas på olika sätt när vi väljer att tillskriva 

dem särskilda tidslager och därmed bortse från andra. Dessutom är syftet att syna 

hur buffertzonskonceptet applicerats i den kommunala planeringen och på detta 

sätt lyfta fallet till ett internationellt perspektiv. 

Arbetet syftar mer konkret till att belysa och bidra till ett förtydligande av hur 

Visby vallgravar framställs och uppfattas idag i relation till ett historiskt perspektiv 

och dessutom dess förhållande till innerstad och ringmur idag. Nedan presenteras 

två huvudfrågeställningar samt underliggande delfrågor som är tänkta att styra 

arbetet. 

 

Hur har vallgravsområdet planerats och gestaltats sedan 1800-talets mitt till idag? 

1) Vad kan vi se av denna period idag? 

2) Väljer vi medvetet/omedvetet att bortse från vissa av historiens avtryck? 

 

Vad bidrar egentligen vallgravsområdet med idag, vilka är dess funktioner? 

1) Hur förhåller sig vallgravsområdet till världsarvet med ringmur och 

innerstad? 

 

 

1.3. Material och metod 
Arbetet grundar sig i första hand i en kvalitativ studie där Visby vallgravar utgör 

föremål för en fallstudie. Valet av fall grundar sig i den rådande brist på djupare 

problematisering och intresse som tidigare ägnats vallgravarna. Oftast begränsas 

uppmärksamheten till innerstaden och ringmuren, det som kanske i mångas ögon 

anses representera ”det äkta” Visby. Den geografiska avgränsningen för under-

sökningen och vad som kommer benämnas vallgravarna är det område som enligt 

världsarvsutnämningen utpekades som buffertzon (se fig. 2). Som tidigare nämnts 

utgörs vallgravarna av ett relativt konkret avgränsat geografiskt område som 

benämns Norder-, Öster- och Södergravar samt Palissaderna. Följande arbete kan 

menas ha två fokuspunkter, dels ett särskilt trädgårdssällskaps verksamhet mellan 

åren 1859-1934, dels buffertzonens funktion och utbredning. Det förra kan inte 
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Fig. 2: Kartan är hämtad ur 1995 års nomineringsdokument 
som finns presenterade på UNESCO:s hemsida. De mörka 
fälten markerar världsarvets buffertzon. Källa: 
whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/731.pdf 
(Hämtad: 2014-02-04) 

Fig. 3: Schematisk karta som visar vallgravsområdets olika 
delar och dess benämningar. Av: Daniel Hofling 

sägas ha haft en strikt begränsad geografisk verksamhet eftersom detta sällskap, 

kallat Planteringsgillet i Visby, har arbetat med planteringar och liknande inom 

och utom innerstaden på bred front. Därför kan dess arbete inte motivera den geo-

grafiska avgränsningen. Hur buffertzonen pekades ut och avgränsades är desto 

tydligare och kan därför anses fungera som den rent geografiska avgränsningen för 

arbetet. Benämningen vallgravarna eller vallgravsområdet har använts som sam-

lingsbegrepp för detta område. I både historiska och nutida källor går området 

eller delar av det under skiftande benämningar varför en förenkling kan anses nöd-

vändig. I vissa sammanhang har i arbetet olika uppdelningar gjorts som då för-

klarats. Generellt kan sägas att området norr om stadsmuren (även kallad ring-

muren), väster om Norderport, benämns Nordergravar (1) med Strandgärdet (2) 

norr därom. Från Norderport till Söderport löper Östergravar (3) (där dess södra 

del emellanåt går under namnet Östra byrummet (4)). Mellan Söderport och 

Skansport löper Södergravar (5) och området väster därom Palissaderna (6) (se fig. 

3). 

Forskningsarbetet har utgått från två något skilda perspektiv som är menade att 

mynna ut i en sammankopplande slutsats. Det ena är det trädgårdsantikvariska 

som huvudsakligen berör den internationella och svenska offentliga parkens fram-

växt, Planteringsgillets verksamhet i Visby, kommunala infallsvinklar samt en 

nutida inventering av vallgravarnas träd- och buskskikt. Den andra delen har fokus 

riktat mot världsarvsproblematiken där buffertzonskonceptet belyses, både från 

UNESCO:s och Visbys sida. 
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Angående den första aspekten har en fördjupad historisk studie med primära 

källor i form av arkivmaterial genomförts för att behandla frågan Hur har vall-

gravsområdet planerats och gestaltats sedan 1800-talets mitt till idag? Arkiv-

materialet består här i första hand av det protokoll och den korrespondens som 

Planteringsgillet i Visby (emellanåt kallat Gillet) förde under sin verksamhets-

period. Protokollet som är regelbundet fört från bildandet 1859 till sällskapets 

avvecklande 1934 har visat på att det aktuella området, det vill säga vallgravs-

området, har varit föremål för anläggningsarbete och plantering under framför allt 

perioden fram till omkring 1910. Eftersom insamlandet och bearbetningen av käll-

materialet är tämligen omfattande och att tiden de facto är begränsad har valet 

gjorts att fokusera på Gillets verksamhet under huvudsakligen denna 50-årsperiod. 

Arkivstudierna och presentationen av dessa har gjorts både utifrån Planterings-

gillets verksamhet i Visby i stort samt mer specifikt i vallgravsområdet. Detta för 

att både visa på sällskapets intressen och åtaganden i ett större perspektiv men 

också för att skapa en mer omfattande och komplett dokumentation som kan 

komma till användning i fler sammanhang. Nämnda arkivmaterial finns samlat på 

Landsarkivet i Visby under Planteringsgillets i Visby arkiv 1859-1934. Omfattningen 

av materialet har medfört att andra möjliga platser för handlingar rörande säll-

skapet inte undersökts närmare. Tillkommer gör även en del kart- och bildmaterial 

varav det senare till stor del kommer från Waldemar Falcks bildarkiv.1 

Den historiska studien har som påpekats koncentrerats till i huvudsak tiden 

från 1800-talets mitt fram till idag. Detta har flera skäl. Den vetenskapliga men 

även den mer allmänna uppmärksamheten kring Visby har länge fokuserats till en 

tidig historia, företrädesvis medeltid. Dessutom är den förändring som skedde 

under slutet av 1800-talet något som format området i relativt hög utsträckning 

medan kunskapen om detta kan anses vara bristfällig. Att arbetet har en tydlig 

infallsvinkel som grundar sig i det gröna kulturarvets problematik bidrar ytterli-

gare till att denna period är av särskilt intresse med tanke på Planteringsgillets 

verksamhet. Tidigare århundraden har berörts då det varit nödvändigt för kontex-

ten. 

Som del av den historiska studien kommer 1900-talet att behandlas relativt 

översiktligt men med fokus på det kommunala förhållandet till området i form av 

stadsplaner och dylikt. Detta för att skapa en grund till en diskussion kring hur 

detta förhållande ter sig idag, särskilt med tanke på vallgravarna i världsarvs-

sammanhanget. På senare år har UNESCO och ICOMOS i ett antal sammanhang 

uppmärksammat problematiken i hur världsarv och dess buffertzoner används och 

implementeras i nationell lagstiftning och kommunal verksamhet. Region Got-

lands behandlande av ämnet i de kommunala handlingarna samt de nämnda orga-

nisationernas rapporter och riktlinjer har studerats och presenteras i resultatet. 

Tillkommer gör även ett antal muntliga källor, delvis i form av informella telefon-

samtal med myndighetspersoner på olika nivå eftersom det framkommit att upp-

fattningen om hur buffertzonen förhåller sig till världsarvet är något olika. Dessa 

                                                                
1
 Waldemar Falcks bildarkiv http://130.237.186.140/vft/ 

2
 För vidare information, se www.foreningenbruk.se 

3
 Ahrland, Åsa. Trädgårdar och parker – går de att bevara? I: Kulturmiljövård. Nr. 4, s 34. 
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personer är Lars Grönberg, tidigare stadsarkitekt på Region Gotland, Louise Hoff-

man Borgö, antikvarie på länsstyrelsen Gotlands län samt Jan Turtinen, utredare på 

Riksantikvarieämbetet. Samtliga dessa är eller har på olika sätt varit involverade i 

världsarvsfrågan på antingen nationell eller lokal nivå och kunde därför bidra med 

viktig information. Samtalen har inte följt någon särskild intervjubaserad modell 

utan snarare utgått från mer vardagliga diskussioner. Under arbetets gång ägnades 

dessutom ett par dagar åt ett seminarium som hölls i Uppsala 15–16 maj. Semina-

riet gick under namnet Trädgården och kulturarvet och anordnades av föreningen 

BRUK (Byggnadsvård, Restaurering, Underhåll och Konservering).2 Under semi-

nariedagarnas föreläsningar poängterades och informerades om ett flertal intres-

santa delar inom ämnet trädgårdshistoria som varit av intresse för det aktuella 

arbetet. Flera personer som kan anses vara bland de främsta inom fältet med-

verkade och har använts som referenser, däribland trädgårdshistoriker Maria 

Flinck samt Pierre Nestlog, lektor i Kulturvård. 

I relation till Planteringsgillets arbeten har en inventering av vallgravsområdets 

växtmaterial genomförts. Inventeringen har begränsats till att inbegripa lignoser, 

det vill säga vedartade buskar och träd vilka presenteras i form av en schematisk 

karta med växtlista. Denna metod av nulägesbeskrivning kan anses ha flera syften 

med relevans i sammanhanget. Dels ger den möjlighet till analys av planteringarna 

i relation till ett historiskt perspektiv. Vad finns kvar av Planteringsgillets insatser? 

Dels och kanske framför allt utgör den dessutom en viktig dokumentation för 

framtiden som kan komma till användning i både kommunal verksamhet och 

vidare forskning i ämnet. Inventeringsmetoden kommer att förklaras närmare 

under 4. Inventering av växtmaterial, sida 42. 

De presenterade resultaten för Planteringsgillets arbeten, 1900-talets planer, 

samt växtinventeringen mynnar sedan ut i en diskussion utifrån den historiska 

studien. Den nutida studien angående världsarvsförhållandet leder till en djupare 

analys kring frågan Vad bidrar egentligen vallgravsområdet med idag, vilka är dess 

funktioner? En litteraturstudie av nutida forskning representerad av exempelvis 

Katarina Saltzmans och Carina Johanssons avhandlingar kommer att användas 

som vägledande i diskussionen, det vill säga både sådant som rör grönt kulturarv 

och det som är mer inriktat på fallet Visby och världsarv.  

Forskningsmetodiken kommer till viss del följa en hermeneutisk tradition där 

tolkning av olika delar och aspekter som berör vallgravarna är menat att leda till en 

helhetsförståelse av hur fallet kan problematiseras och förtydligas inom kultur-

miljövården. Samtidigt inkluderar arbetet ett något mer naturvetenskapligt arbets-

sätt i form av den historiska studien och inventeringen även om också dessa kom-

mer inbegripa ett tolkningsarbete av det insamlade materialet.  

 

 

                                                                
2
 För vidare information, se www.foreningenbruk.se 
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1.4. Forskningsläge och teoretiska referensramar 
Trädgårdshistorisk forskning eller forskning kring det gröna kulturarvet är ett sta-

digt växande fält, om än fortfarande starkt begränsad del inom kulturmiljövården. 

Skäl till detta är troligtvis dels den komplexa och ständiga föränderligheten,3 men 

också att det vi kallar natur i hög grad samspelar med kultur vilka i hög utsträck-

ning betraktas som två vitt skilda domäner. Med Öland som exempel redogör 

Katarina Saltzman i sin avhandling Inget landskap är en ö: dialektik och praktik i 

öländska landskap för hur begreppsparet natur-kultur bildar en slags gråzon för 

landskapet trots en generell föreställning om att natur är något orört medan kultur 

är det motsatta, det vill säga präglat av människan.4 Hon menar att det trots denna 

vanliga definition kan vara svårt att skilja begreppen åt. Denna tanke kan anses 

särskilt intressant och relevant i detta arbete då Saltzman samtidigt menar att 

”många människor förknippar det förflutna med det naturliga” vilket skulle kunna 

förklara en eventuell romantisk inställning till vallgravarna som medeltida läm-

ningar.5 

Faktumet att de gröna miljöerna länge varit underrepresenterade inom kultur-

miljövården har påpekats, berörts, behandlats, fastslagits, diskuterats och kritise-

rats i flertalet sammanhang tidigare och kommer därför inte redogöras närmare 

för. För vidare läsning angående detta kan nämnas Maria Flincks Tusen år i träd-

gården. Från sörmländska herrgårdar och bakgårdar (1994)6 samt Historiska träd-

gårdar. Att bevara ett föränderligt kulturarv (2013)7 och Åsa Ahrlands artikel Träd-

gårdar och parker – går de att bevara? (1997).8  

I doktorsavhandlingen Till stadsbornas nytta och förlustande: den offentliga par-

ken i Sverige under 1800-talet beskriver Catharina Nolin hur, när, var och varför 

trädgårdskulturen förändrades i Sverige under 1800-talet tillsammans med en 

internationell utblick. Nolin menar att de ”offentliga parkerna är en väsentlig del 

av den stadskultur som utvecklades under 1800-talet” men att skiftande ideal och 

bristande kunskap lett till ombildningar samt att dess ”jämförelsevis bristfälliga 

dokumentation kan leda till att de blir objekt för ytterligare ogenomtänkta föränd-

ringar”.9 Med denna utgångspunkt tangeras vallgravarnas trädgårdshistoria på sätt 

som är relevanta och intressanta att beröra. 

Problematiken kring hur buffertzoner används i världsarvsförvaltning har till 

viss del uppmärksammats, bland annat i ett internationellt expertmöte som myn-

nade ut i UNESCO:s rapport World Heritage Papers 25 – World Heritage and Buffer 

                                                                
3
 Ahrland, Åsa. Trädgårdar och parker – går de att bevara? I: Kulturmiljövård. Nr. 4, s 34. 

1997. 
4
 Saltzman, Katarina. Inget landskap är en ö: dialektik och praktik i öländska landskap. 

Lund: Nordic Academic Press, 2003. 
5
 Saltzman, 2003, s 96. 

6 Flinck, Maria. Tusen år i trädgården. Från sörmländska herrgårdar och bakgårdar. 

Stockholm: Tiden, 1994. 
7
 Flinck, Maria. Historiska trädgårdar. Att bevara ett föränderligt kulturarv. Stockholm: 

Carlsson i samarbete med Riksantikvarieämbetet, 2013. 
8
 Ahrland, 1997. 

9 Nolin, Chatarina. Till stadsbornas nytta och förlustande: Den offentliga parken I Sverige 

under 1800-talet. S 319, Stockholm: Byggförlaget, 1999. 
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Zones (2008). Även ICOMOS legala kommitté, ICLAFI, behandlade frågan 2006 vilket 

resulterade i ett antal publikationer.10 Forskningen inom ämnet verkar däremot 

tendera att vara tämligen begränsad. Den uppenbara bristen på forskning inom 

ämnet kan ytterligare motivera ett ifrågasättande av fallet Visby. 

Carina Johanssons avhandling Visby visuellt: föreställningar om en plats med 

utgångspunkt i bilder och kulturarv (2009) berör ämnet på det geografiska planet 

men också genom hur framställningen och föreställningen av miljöer inger sär-

skilda upplevelser.11 Johansson har undersökt hur uppfattningen av Visby som 

kulturarv har påverkat den bild vi har av staden, hur det skapar särskilda ”seenden 

och bortseenden” samt vilken roll turismen utgör i detta. På liknande tema beskri-

ver etnologen Owe Ronström i Kulturarvspolitik. Visby. Från sliten småstad till 

medeltidsikon (2008) den förvandling till kulturarvsstad som Visby genomgick i 

samband med världsarvsutnämnandet.12 Diskussionerna löper här kring hur staden 

anpassades och ”medeltidiserades” för att bemöta vad som förväntades av en han-

sestad på UNESCO:s världsarvslista. 

Vallgravarna i sig har inom forskningen lämnats mer eller mindre utanför, vilket 

kan anses motivera det aktuella ämnet. Utanför forskningsfältet togs dock år 2010 

en historisk dokumentation och kulturhistorisk värdering fram av området av Eva 

Selin på Gotlands Museum som grund för regionens då kommande skötselplan.13 

Detta är egentligen den första tydliga uppmärksamhet som riktats mot vall-

gravarna som enskilt kulturhistoriskt värdefullt område där inte fokus i första hand 

ligger på den äldre medeltida historien eller bebyggelsen i övrigt. På grund av syf-

tet gjordes dokumentationen relativt översiktlig och kan heller inte räknas till den 

vetenskapliga forskningen. I övrigt har det aktuella området berörts i mer populär-

vetenskaplig litteratur. 

I och med den trädgårdsantikvariska aspekten kommer de teoretiska referens-

ramarna förutom de kulturhistoriskt kopplade fälten, även inbegripa landskaps-

arkitekturens område då det är därifrån jag har min tidigare bakgrund. På detta 

sätt är förhoppningen att forskningen ger mer substans i fråga om del i det gröna 

kulturarvet. 

 

 

1.5. Källkritik 
Att inom vetenskaplig forskning använda sig av historiskt källmaterial ställer 

naturligtvis krav på ett kritiskt förhållningssätt. Ideologier och attityder förändras 

ständigt vilket är nödvändigt att ha insikt i under tolkningsarbetet. De omfattande 

                                                                
10

 ICLAFI. The World Heritage Convention and the Buffer Zone. I: Heritage at Risk 

2006/2007, s 183-185, www.international.icomos.org/risk/world_report/2006-
2007/pdf/H@R_2006-2007_web.pdf (Hämtad: 2014-05-01). 

11
 Johansson, Carina. Visby visuellt: föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder 

och kulturarv. Klintehamn: Gotlandica förlag, 2009. 
12

 Ronström, Owe. Kulturarvspolitik. Visby. Från sliten småstad till medeltidsikon. 

Stockholm: Carlssons bokförlag, 2008. 
13

 Selin, Eva, Gotlands Museum. Visby vallgravar: Kulturhistorisk dokumentation. 2010. 

www.gotland.se/50899 (Hämtad: 2014-02-04) 
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planteringar och parkanläggningar i och omkring Visby som ägde rum under sena 

1800-talet har därför varit viktigt att ställa i relation till tidens idéläror, både natio-

nellt och internationellt. Det är dock inte enbart de ideologiska förhållandena som 

kan medföra feltolkningar. Dessa kan även grunda sig i tidens sätt att uttrycka sig, 

ord och benämningar som inte är aktuella idag eller liknande. Eftersom både pro-

tokoll fört av samt korrespondenshandlingar skickade till Planteringsgillet har stu-

derats har dock planer, utförda arbeten och idéer betraktats från två håll vilket 

bidragit till en öppnare syn på Gillets verksamhet. Ett mer konkret exempel på risk 

för felaktigt källmaterial kan Pehr Arvid Säves teckningar över Visby anses vara. 

Den uppsättning från mitten av 1800-talet som ofta påpekas vara en ovärderlig 

källa till kunskap finns också skäl att vara uppmärksam mot då de utsattes för vissa 

förskönande och något fria tolkningar av motiven. I Gotland och Wisby i taflor 

(1858) kommenteras Säves teckning av Nordergravar av Carl Johan Bergman som 

påpekar att ”på denna norra del af ringmuren finnas 3:ne murfall – endast 2:ne äro 

å taflan utförda, hvarigenom tecknaren fått tillfälle att bättre visa murens 

ursprungliga karakter”.14 

Buffertzonsproblematiken har visats vara ett internationellt bekymmer och inte 

på något sätt unikt för Visby. Det kan därför anses finnas skäl till ett ifrågasättande 

av hur representativt detta fall egentligen är. Hur valet av fallstudie görs är viktigt 

att reflektera över eftersom det krävs en medvetenhet om vilken form av genera-

lisering som kan göras utifrån resultatet. Medan det finns anledning till en vak-

samhet här menar Judith Bell (2006) samtidigt att ”fallstudien utgör ett bra alter-

nativ för en ensam forskare eftersom den ger möjlighet att något så när ingående 

studera en viss aspekt av ett problem eller en företeelse”.15 På så sätt finns möjlig-

heten att använda sig av materialet i framtida undersökningar där exempelvis 

jämförelser med liknande fall kan göras.  

 

 

1.6. Disposition 
I nästkommande kapitel som baseras på den historiska studien redogörs till en 

början för hur den offentliga parken växte fram under 1800-talet, därefter presente-

ras en sammanställning av Planteringsgillets verksamhet. På detta följer en över-

siktlig beskrivning av 1900-talets stadsplaner som sedan leder över i en redogörelse 

för de kommunala handlingar som tagits fram sedan 1995 och berör vallgravs-

området. Kapitel 3 utgör en beskrivning av inventeringen och det fjärde kapitlet 

redogör för buffertzonen, dels i ett internationellt perspektiv, dels i fallet Visby. 

Det sista kapitlet utgör arbetets diskussion och analys där frågeställningarna 

menas att besvaras utifrån tidigare presenterat resultat.  

                                                                
14

 Säve, Per Arvid & Bergman, Carl Johan. Gotland och Wisby i taflor. S 5. Stockholm: A. 

Bonnier, 1858. 
15

 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik. S 22. 4:e uppdaterade uppl. Lund: 

Studentlitteratur, 2006. 
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2. Formandet, gestaltandet och planerandet 

av Visby vallgravar 
 

Sedan ringmurens uppförande på 1200-talet till inpå 1800-talet har vallgravarna och 

områdena utanför framför allt varit karga och öde vilket kan följas på de kartor och 

avbildningar som gjorts under århundradena. I Visby stadsmur – en kulturhistorisk 

vandring (1999) presenterar Waldemar Falck genom ett gediget arbete framför allt 

ringmurens historia, men berör även kort vallgravarnas bildande, användning och 

bruk under dess tidigaste århundraden.16 Länge var troligen det ödsliga landskapet 

ett syfte att upprätthålla för att ha god sikt ut över omgivande marker. Gravarnas 

bildande och senare former kommer sig dels av det försvarsstrategiska skälet men 

också av att stenen till mur och andra byggnader bröts så nära som möjligt. Särskilt 

har området i norra delen av Östergravar fungerat som stenbrott. Till skillnad från 

många andra städers vallgravar har Visbys troligen aldrig varit vattenfyllda, den 

sluttande terrängen kan knappast ha tillåtit detta. Waldemar Falck påpekar dock 

att havsvatten möjligen kan ha strömmat in ett kort stycke i norra änden.17  

Förutom själva ringmuren byggdes tidigt även så kallade kontereskarpmurar i 

vallgravarna, åtminstone i de norra. Dessa är kallmurar som utgör den sida av val-

len som vetter mot innerstaden, och har en särskild försvarsmässig funktion sam-

tidigt som de fungerar stabiliserande för vallen (se fig. 4).18 I Nordergravar är delar 

av dessa fortfarande bevarade, i öster och söder har gravarna snarare bildats genom 

brytning av sten och knappast krävt ytterligare stabilisering. Dock är de senare till 

stor del utjämnade. Enligt Falck förstördes nämligen det mesta av vallgravarna 

under 1700- och 1800-talet, dels på grund av stenbrytningen men också eftersom 

det ursprungliga syftet inte längre existerade och därför planades stora delar ut 

dels genom medveten utfyllnad, dels genom naturens och tidens egen erosion.19 

Det jämnt ondulerade landskap som ses idag är därmed framför allt ett resultat av 

senare århundraden. 

                                                                
16

 Falck, Waldemar. Visby stadsmur: en kulturhistorisk vandring i en del av världsarvet. 2:a 

rev. uppl., s 12–20. Visby: Gotlands fornsal, 1999. 
17

 Ibid, s 18. 
18

 Nationalencyklopedins hemsida, www.ne.se/kontereskarp (Hämtad: 2014-05-20) 
19

 Falck, 1999, s 20. 

Fig. 4: Nordergravar med ringmuren 
till höger och första vallens kontere-
skarpmur till vänster. 
Foto: Daniel Hofling 2014-04-13 
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Stora delar av vallgravsområdet har länge använts till odling och bete för stads-

bornas kreatur, och gjorde även det under en lång tid inpå 1800-talet och till viss 

del även inpå 1900-talet (se fig. 5). Troligen delvis till följd av betet hölls vegetation 

därför nere tillsammans med faktumet att markerna till stora delar var och är 

magra. Det var först i och med det sena 1800-talets planteringsiver som vall-

gravarna blev ett allt grönare och mer parkliknande område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.1. Den offentliga parken – tidens trender 
De europeiska städerna genomgick en kraftig samhällsförändring under 1800-talet 

till följd av industrialiseringen vilken bland annat innebar en starkt ökande befolk-

ning. Med det kom trångboddhet och sanitära missförhållanden. Mindre för-

vånande hörde arbetarklassen till de som drabbades hårdast vilket mynnade ut i 

ett samhälleligt missnöje med protester och revolutioner som följd.20 Detta upp-

stod till en början i Paris men spred sig även till övriga Europa och städernas invå-

nare började se förändringar i form av regleringar och reformer. Som en tydlig 

påföljd lyftes behovet av ljus, luft och grönska i staden, varefter de första alléerna, 

parkerna och trädgårdarna anlades med syftet att komma allmänheten till godo 

och försköna staden.  

Det tidigare trädgårdsidealet som representerades av den romantiska parken 

med dess sköna vyer och organiska former, avsedd främst för de högre klasserna 

gick alltmer över i idén om en park ämnad för alla. En av de tidigaste och främsta 
                                                                

20 Blennow, Anna-Maria. Europas trädgårdar: från antiken till nutiden. [Ny utg.], s 253. 

Lund: Signum, 2002. 

Fig. 5: På C. J. Sjöbergs 
”Plan af Wisby” från 
1851 syns hur stora 
delar utanför stads-
muren, uppdelade i 
mindre områden, 
fortfarande brukas för 
odling och åker. 
Ur: Sjöberg, C. J. Några 
ord om Wisby forn-
lemningar m.m. 
Wisby: 1851. 
urn.nb.no/URN:NBN:n
o-nb_digibok_2009 
080603026  
(Hämtad: 2014-05-25) 
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förespråkarna var den tyske Peter Joseph Lenné som bland annat arbetade ihärdigt 

med det tidiga 1800-talets ”Verschönerungsplanen”, ett slags översiktsplaner med 

målet att försköna staden.21 I hans verk syns inte bara ett starkt intresse för att 

möta alla samhällsklassers behov. Även i sitt växtmaterial framträdde en slags 

jordnära inställning där Anna-Maria Blennow menar att företrädesvis fruktträd 

användes ”för odling men också för plantering längs vägar och i parker (…) [där 

h]an föredrog de inhemska fruktträd som han ägnade så stor möda att förädla och 

utveckla”.22 Lenné var dock inte först om tanken med allmänna grönområden, 

vidare menar Blennow att uttrycket Volksgarten (folkpark) myntades av C. C. L. 

Hirschfeldt som redan på 1780-talet påtalade vikten av ”en park där alla samhälls-

klasser kunde samsas om att njuta av naturen”.23  

De engelska städerna som kan anses särskilt tidigt ha ”försmutsats” genom en 

omfattande industri följde snart efter där Birkenhead Park i Liverpool kan anses 

vara den första tydligt framträdande offentliga parken. Dessa städernas natur-

områden för folket skilde sig markant i utformning mot de tidigare barocka stil-

trädgårdarna med dess geometriska former och symmetri. Denna form av träd-

gårdar var dessutom inte menade för vem som helst. Den engelska romantiska 

parken ligger betydligt närmre folkparkerna i gestaltning men hade inte alls 

samma syften utan var framför allt avsedd för societeten. Om den romantiska par-

ken var till för ögat var snarare folkparken till för kropp och själ.  

Internationellt sett spred sig under 1800-talet den allmänna parken även till 

andra sidan Atlanten där landskapsarkitekten Frederick Law Olmsted 1858 anlade 

Central Park på Manhattan, New York.24  

För Sveriges del har Chatarina Nolin i sin avhandling Till stadsbornas nytta och 

förlustande – den offentliga parken i Sverige under 1800-talet (1999) en delvis annan 

förklaring till varför man började anlägga offentliga rum och parkanläggningar. 

Hon menar att det i Sverige syns en skillnad från exempelvis England där det 

framför allt handlade om ett lyft av de ”undermåliga stadsmiljöerna”. I Sverige var 

det snarare i lika hög grad en följd av borgerskapets behov av en ”mötesplats i den 

umgängeskultur som etablerades under 1800-talet (…) [eftersom] med undantag 

för Stockholm var ingen av städerna särskilt stor eller överbefolkad när besluten 

om parkerna togs”.25 Förklaringen till detta menar Nolin vara att dessa offentliga 

parkers etablering i många fall skedde betydligt tidigare än vad som förut fram-

hållits. Så tidigt som på 1840-talet hade offentliga parker anlagts i flera svenska 

städer, såsom Kristianstad, Uppsala, Stockholm och Karlskrona.26 

Under senare halvan av 1800-talet sågs dock liknande samhälleliga förändringar 

i de svenska städerna som på kontinenten då befolkningen växte kraftigt och 

behov av en förbättrad stadsmiljö blev allt tydligare.27  

                                                                
21 Blennow, 2002, s 235-36. 
22

 Ibid, s 236-37. 
23

 Ibid, s 253. 
24

 Ibid, s 254. 
25

 Nolin, 1999, s 312. 
26

 Ibid. 
27

 Ibid, s 312-13. 
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Blennow menar också att det var relativt vanligt under denna tid att de ned-

lagda befästningsområdena som antingen omgärdade stadens citadell, såsom i 

Köpenhamn och Malmö, eller låg utsträckta kring stadens kärna blev den naturliga 

platsen för att anlägga parker.28 Detta gjordes dels på kontinenten men kan ses i 

flertalet städer även i Norden. Göteborgs mer eller mindre sammanhängande 

gröna stråk som omger stadskärnan på andra sidan dess vallgravar utgörs av Träd-

gårdsföreningen, Kungsparken och Nya Allén.29 Området kan anses påminna om 

fallet Visby med den parkomgärdade stadskärnan. Dessa grönområden anlades 

under de mittre årtiondena av 1800-talet som en följd av ett snabbt stigande 

intresse och medvetenhet om stadens behov av förskönande. 

Karaktäriserande för de offentliga parkerna var slingrande gångsystem ämnat 

för promenader där besökaren skulle upptäcka och ledas genom parken. Omväx-

lande tät lummighet med bredare öppna fält skulle ge möjlighet till både enskilda 

promenader som lek och umgänge.30 Gångsystemen tillsammans med gräsytor och 

vattenelement utgjorde en slags grundstruktur för den offentliga parkens gestalt-

ning. Till detta kommer träd, buskar och blomrabatter som fungerade både som 

rumsbildare och estetiska element.31 1800-talets trädgårdskultur präglades i stor 

utsträckning av ett intresse av exotiska växter som ofta fann sin plats i de offentliga 

parkerna. Under slutet av 1800-talet blev dock svenska arter allt populärare som 

enligt Nolin kan kopplas till tidens nationalromantiska ideal men också ambi-

tionen om en starkare skogsvård.32 Svensk gran och tall användes alltmer liksom 

björk, lind och lönn.  

Som en betydande del i denna försköningsperiod bildades olika former av träd-

gårdssällskap och -föreningar runtom i de svenska städerna. Förutom Planterings-

gillet i Visby kan nämnas Planteringsförbundet i Falköping, Uppsala Trädgårds-

sällskap, Sällskapet för Westerviks förskönande, med flera.33 I de flesta fall har 

dessa sällskap bildats under andra halvan av 1800-talet eller strax därefter och ver-

kar i många fall ha lagt ned sin verksamhet under 1900-talet. Svenska Trädgårds-

föreningen i Stockholm bildades dock redan 1831 och är enligt Nolin Sveriges för-

sta.34 Bortsett från denna förening samt Trädgårdsföreningen i Göteborg som 

grundades 1842 tillkommer de allra flesta kring 1860.35 Skälet till att många av säll-

skapen lagt ned sin verksamhet är troligen att skötseln till allt större del ställts 

under kommunernas förvaltningsavdelning. Malmö är dock ett undantag där det 

1881 års grundade Malmö Förskönings- och Planteringsförening fortfarande är 

verksamt.  

                                                                
28

 Blennow, 2002, s 260-64. 
29

 Bengtsson, Arvid. Stadsparker är till för folk. S 43. Göteborg: Tre böcker, 1988.  
30

 Nolin, 1999, s 106. 
31

 Ibid, s 112-13. 
32

 Ibid, s 113. 
33 Ibid, s 379-84. 
34

 Ibid, s 42. 
35

 Ibid, s 44-45. 
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Typiskt för dessa sällskap var att de bestod av stadens mest framstående perso-

ner ur borgerskapet, nästan uteslutande män.36 Det var långt ifrån enbart personer 

med utbildning eller yrkesverksamhet inom trädgårdsområdet utan det var allt 

från läkare till kaptener, från landshövdingar till präster. Gemensamt var dock 

intresset för förskönandet av sin stad och medvetandet om vad som enligt tidens 

trend bör utföras. Som Nolin påpekar var till en början trädgårdsmästaren inte en 

av dessa utan hade snarare en lägre status och underordnad sällskapets styrande. 

Den nya trend som växte fram och tog ett tydligt grepp om trädgårdskulturen 

visar på ett tänk som går hand i hand med de starka ideologierna som präglade 

1800-talets samhälle. I socialismens och liberalismens anda utvecklades idéerna om 

en skön, ljus och hälsosam stad för alla dess invånare, men också för besökaren. 

Dock menar Nolin att för ”parkbesökaren i gemen är det svårt att bilda sig en 

uppfattning om hur parkerna ursprungligen gestaltats och vad man där skulle ägna 

sig åt”.37 Skälen är enligt Nolin den naturliga föränderligheten som tillhör vegeta-

tiva anläggningar, men också bristande dokumentation och kanske framför allt de 

sedan 1800-talet förändrade ideologierna kring hur vi vill att en offentlig park ska 

fungera. Mycket har förenklats i både gestaltning och växtval. 

 

 

2.2. Planteringsgillet i Visby – 1859-1909 
Vid samma tid som i så många andra städer bildades även i Visby ett trädgårds-

sällskap. Den tionde januari 1859 håller Planteringsgillet i Visby sitt första sam-

manträde då landshövdingen G. Bildt kallat till möte. Ett flertal framstående män 

finns bland de utsedda ledamöterna där ”Herrar Adjunkterna P. A. Säve och O. A. 

Westöö” finns med som grundare och kommer sitta kvar i Gillet under många år 

framöver och båda inneha en betydande roll, kanske framför allt pastor Oscar 

Anian Westöö. Under Gillets 75-åriga verksamhet sammanträdde styrelsen och 

medlemmarna regelbundet under åren, till en början månatligen men senare något 

mer sporadiskt med åtminstone 3-5 träffar per år. Dessutom hölls varje år under 

sensommaren en ”Högtidsdag” för att fira årets arbeten. Protokollet visar på att 

Gillet var särskilt arbetsamma under sitt första halvsekel när det gällde plantering 

och anläggning, medan de sista 25 åren framför allt ägnades åt gallring och skötsel 

av befintliga ytor. Detta intygas även av Erik Granström i Några anteckningar om 

Visby stads allmänna planteringar och planteringsgillets i Visby 75-åriga verk-

samhet.: Föredrag vid sammanträde med föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare 

i Visby den 12 augusti 1934 (1935).38 Granström var själv Gillets arbetschef och träd-

gårdsmästare från 1900.  

Nedan följer en kronologisk redovisning av Planteringsgillets verksamhet där 

uppgifterna är hämtade dels och framför allt från protokollet, men även delvis från 

                                                                
36

 Nolin, 1999, s 41-42. 
37

 Ibid, s 11-12. 
38

 Granström, Erik. Några anteckningar om Visby stads allmänna planteringar och 

planteringsgillets i Visby 75-åriga verksamhet.: Föredrag vid sammanträde med 
föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare i Visby den 12 augusti 1934. Västerås: 1935. 
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den korrespondens som fördes med Gillet och som finns arkiverad. Då inget annat 

anges är Planteringsgillets i Visby arkiv, protokoll 1859-1909 den primära källan.39 

På grund av omfattningen av arkivmaterialet samt att denna period är särskilt 

intressant ur verksamhetssynpunkt har senare protokollföring valts att bortses 

från. Följande avsnitt behandlar Gillets generella och övriga verksamhet i Visby 

och dess omgivningar medan nästkommande del redovisar vilka arbeten som rik-

tats särskilt åt vallgravsområdet.  

 

2.2.1. Gillets arbeten i Visby 
Under Planteringsgillets första sammanträde 1859 ansåg styrelsen särskilt att ”den 

stadens utmark eller s.k. Norra Batteriet, hwilken sträcker sig från Westra Strand-

porten wid Kruttornet till gamla hamnen, ur flera skäl, wara den lägenhet hvars 

planering och förskönande medelst plantering, bör företrädeswis utgöra närmaste 

föremålet för Gillets werksamhet”. Nuvarande Slottsparken var nästa område som 

senare samma år ägnades Gillets förskönande insatser. Denna mark var då en kro-

nojord och kallades Wedgårdstomterna efter att ha varit kronokalkugnens ved-

gård. Namnet dög dock inte för en offentlig trädgård utan benämndes sedermera 

Slottsträdgården för att ytterligare en tid senare bli Slottsparken. Liksom många 

andra kronojordar som blev föremål för Planteringsgillets anläggningar överläts 

även denna till staden.  

Redan vid Gillets början och sedan regelbundet under årens lopp påminns 

Visbyborna genom kungörelser i tidningarna och uppsatta skyltar att det föreligger 

förbud med böter för den som på något sätt gör ”åwerkan å buskar och träd eller å 

insådda gräswallen” eller låter sina lösdrivande djur beträda Gillets planteringar.40  

Gillets verksamhet visar sig uppskattas av Visbyborna och i protokollet fram-

träder regelbundet hur privatpersoner bidragit med både pengar, träd och buskar 

för ett fortsatt arbete. Detta visar sig dessutom vara välbehövliga tillskott eftersom 

Gillets kassa emellanåt uppvisar svagheter i ekonomin. Finansieringen av Gillets 

drift sker annars dels genom anslag från Drätselkammaren, dels genom medlem-

marnas årsavgifter. Vidare tilldelas Gillet förvaltningen av alltfler delar av stadens, 

kyrkans och andras jordar som exempelvis alléer, begravningsplatser och träd-

gårdar, både inom och utom staden (vid denna tid var staden lika med inner-

staden). Dock var inte Gillets verksamhet helt begränsad till Visby utan i maj 1860 

får Säve, Westöö och Chasseur i uppdrag ”att utarbeta förslag till socken-

planteringsskolor, hwilket (…) på lämpligast befunnet sätt till allmogen låta 

utsprida i ändamål att derigenom äfven wäcka håg för planteringar och öfver hela 

ön befordra desamma såsom ett rikt medel för reslig utweckling och ekonomisk 

förkofran”. Herrarna i Planteringsgillet såg som sin uppgift att sprida sina kunska-

per även till övriga Gotland. 

I juni 1861 besöker änkedrottningen Josefina Gotland och förklarar sig som 

”planteringarnes inom ön Beskyddarinna” och låter hälsa att hon ”särskilt fästat sin 

                                                                
39

 Protokoll 1859-1909, Planteringsgillets i Visby arkiv, ViLA A:1, Landsarkivet i Visby. 
40

 Kungörelse 4 maj 1859 i stadens tidningar. I: Korrespondens 1857-1934, Planteringsgillets i 

Visby arkiv, ViLA F:1, Landsarkivet i Visby. 
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höga uppmärksamhet wid de af PlanteringsGillet påbörjade anläggningar”. Som 

stöd för Gillets verksamhet skänker Josefina 1000 riksdaler. Som tack lovade Gillet 

att varje år sända en årsredogörelse över vad som gjorts både i Visby och socknarna 

runtom på ön. Som ett ytterligare tack beslöt styrelsen sig för att sända en frukt-

korg där ”Säve åtog sig anskaffa mullbär, Westöö Stenkyrkeäpplen och drufvor, 

Engbom valnötter och Gardell bergamotter”. 

Planteringsgillets inköp av träd och buskar sker kontinuerligt och i stora mäng-

der. Ur protokollet i september 1862 framkommer att en del av växtmaterialet 

köptes från D.B.W.s Botaniska trädgård. Samarbetet mellan Gillet och De Badande 

Wännerna visar sig vid flertalet tillfällen vara tätt, då exempelvis redskap lånades, 

projekt utfördes gemensamt och arbetspersonal såsom trädgårdsmästare arbetade 

för båda sällskapen.  

I mars samma år ”[u]ppdrogs åt Åkerman att skaffa infäste å den projecterade 

Trädskolan vid Follingbovägen”. Denna plantskola nämns sedan vid flertalet till-

fällen i protokollen och benämns bland annat ”centralplantskolan”, men var exakt 

denna skulle legat framkommer inte. 

De planteringar som utförs vid denna tid är dels stora mängder av fruktträd till 

alléerna längs landsvägarna, såsom äpple, päron och valnöt, men också många 

inhemska arter till de olika planteringarna, såsom björk och gran. 

Under mitten till slutet av 1860-talet påpekas av skattmästaren vid flertalet till-

fällen att Gillets ekonomiska resurser är mycket knappa. Detta verkar bero på svå-

righeter att få in medlemsavgifterna men även för att stadens anslag är relativt 

knappa och från år till år ojämna.  

Kring sekelskiftet var Gillet särskilt aktiva med planteringar nedanför Galg-

berget men redan i september 1876 föreslår trädgårdsmästare Charles May att man 

bör ”plantera vid Tröjborg [Trojeborg], för att förhindra den kringgripande grus-

tägten derstädes och skydda det gamla minnesmärket från förstörelse”. Gillet såg 

en del svårigheter med detta och ville heller inte gärna sträcka sin verksamhet så 

långt utom staden, ”men i stället beslöt Gillet att aflåta en skrifvelse till Konungens 

Befallningshafvande med begäran om skydd för det uråldriga monumentet”. 

I oktober 1886 meddelas att Gillet fått ta emot ”ett antal vackra lindar” som ska 

planteras utmed S:ta Karins ruin, vilka bör vara de hamlade lindar som idag står på 

ruinens norra och västra sida.  

År 1888 påbörjar Gillet i samråd med D.B.W. anläggandet av en kör- och pro-

menadväg norrut längs stranden från nordvästra strandtornet. Vägen skulle bli en 

fortsättning av strandpromenaden som löper på utsidan västra muren och skulle 

fortsätta upp till Snäckgärdet. Längs denna väg skulle det komma att planteras en 

mängd buskar och träd, bland annat en lång rad av oxlar (se fig. 6). Promenaden 

kom att bli mycket omtyckt redan vid denna tid av både invånare och turister. 

I mars 1898 tas frågan återigen upp angående planteringar vid ”Tröborg” norr 

om staden, och styrelsen beslutar att alm och oxel skall planteras samt sittbänkar 

utplaceras. Detta område blir vid denna tid föremål för allt större insatser av Plan-

teringsgillet. Trädgårdsmästare Per Löfstedt anser vid ett möte i oktober 1901 att 

ett ”upprödjande af en gångväg nedanför Galgberget” är nödvändig.  
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Fig. 6: Kör- och promenadvägen mot 
Snäckgärdet med de av Planterings-
gillet planterade oxlarna.  
Vykort, troligen omkring 1900. 

Under vinterhalvåret 1903/1904 kretsar Gillets verksamhet kring i huvudsak två 

ämnen. Å ena sidan påpekas nu i allt högre grad både från Gillets egna medlemmar 

och från allmänhet att planteringarna på sina håll blivit förväxta och orsakat mins-

kad utsikt. Den 9 oktober 1903 väckte Kronofogde Bokström ”å nyo på tal den ofta 

förut debatterade frågan om gallringar i stadens planteringar för att på medelst 

åter frigöra vackra utsikter, hvilka genom trädens tillväxt blifvit förstängda”.  

Vid samma tid riktas stora delar av de protokollförda uppgifterna samt korre-

spondensen åt planteringsarbetena vid området nedanför Galgberget. I december 

1903 inkommer till Drätselkammaren ett ”Förslag till planteringar af vildpark å 

Visby stads mark norr om stadsmuren” av trädgårdsarkitekt Axel Olsson i Stock-

holm.41 Förslaget innehåller en skriftlig beskrivning av hur de befintliga plantering-

arna som redan utförts av Gillet bör kompletteras med olika trädslag, dammar och 

gångvägar. Till förslaget bifogas även en ritning som dels visar befintliga planter-

ingar och gångvägar, dels föreslagna sådana (se bilaga 1).42 De arter som enligt rit-

ningen redan har planterats av Gillet är björk, lönn, balsampoppel, lärk, körsbär, 

alm, silvergran, tall, bergtall, rönn, oxel, bok samt diverse lövträd. Olsson menar 

att ”[t]ill komplettering af planteringen på hela området torde åtgå omkring 

150.000 gran- och tallplantor, 10.000 björkplantor, 1.000 ask, 1.000 rönn och oxel” 

och att planteringen skall ske med oregelbundna avstånd. Detta verkar vara det 

projekt som utarbetats mest strukturerat och ”professionellt”.  

Jägmästarna J. O. Sylvan och A. Malmborg som båda var medlemmar i Gillet 

avger under året därpå varsitt yttrande till Olssons förslag. Malmborg var den som 

varit ansvarig för vildparkens tidigare planteringar, men både Olsson och Sylvan är 

starkt kritiska till hur Malmborgs val av trädarter gjorts med ”hänsyn till de plante-

rade trädens olika fordringar på läge, jordmånsförhållande eller fuktighet” och att 

arbetet skett ”alldeles utan sakkunskap”.43 Axel Olssons beställda förslag verkar 

vara just en följd av att de befintliga planteringarna inte etablerats som önskat. 

                                                                
41

 Förslag till planteringar af vildpark å Visby stads mark norr om stadsmuren 4 dec 1903. I: 

Korrespondens 1857-1934, Planteringsgillets i Visby arkiv, ViLA F:1, Landsarkivet i Visby. 
42

 Förslag till Wildpark å Wisby stadsjordar norr om staden [Karta]. I: Carl Suno Engströms 

arkiv, ViLA, Landsarkivet i Visby. 
43

 Sylvans yttrande till Olssons förslag och Malmborgs arbete. I: Korrespondens 1857-1934, 

Planteringsgillets i Visby arkiv, ViLA F:1, Landsarkivet i Visby. 
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Utöver ett antal mindre invändningar till Olssons förslag inleder Sylvan sin skri-

velse med följande:  

 

Behofvet af rekreationsplatser omkring städerna har i synnerhet för den kropps-

arbetande befolkningen allt mera gjort sig gällande, enär denne ofta med stor familj 

sällan har tillfälle att göra längre utflykter på järnvägarna i skog och mark. Man har 

därför nästan för hvarje stadssamhälle inrättat s.k. folkparker, såväl hos oss å fast-

landet som utomlands, synnorligast i Tyskland, där nästlidne årets stadsutställning i 

Dresden hade att uppvisa icke mindre än 45 större och mindre städer, där dylika 

anläggningar blifvit inrättade, mestadels under sista årtiondet och ofta med för våra 

förhållanden orimliga kostnader, såsom t.ex. i Berlin Treptower park för 1.200.000 

mark, Victoriapark för 900.000 mk o.s.v. Där så ske kunnat har man anordnat folk-

bad, restauranger och förlustelseställen, allt med hänsyn till folkets behof af hälsa till 

kropp och själ och till motarbetande af det dofva missnöjet och de förledande socia-

listiska ideerna, ty frisk luft och dito vatten äro de rättigheter som böra tillhanda-

hållas hvarje medborgare i ett civiliseradt samhälle och hvilket bör vara de styrandes 

pligt att tillgodose. Det är också med tanken härpå som man genom sällskapet 

D.B.W.
s
 vackra trädgårdsanläggning och genom förskönande planteringar i palissa-

derna, omkring ruinerna, utåt vägarne med flera ställen sökt att bereda trefnad och 

behag såväl för stadens befolkning, som åt resande sommargäster och hvarigenom 

äfven planteringsgillet velat företa att efterföljansvärdt exempel på hvad å Gotland 

äfven för andra platser skulle kunna åstadkommas om blott energi och god vilja 

något hvarstädes vore till finnandes.
44

  

 

Planteringsgillets styrelse meddelar i februari 1905 Drätselkammaren att man till 

största delen instämmer ”uti det af hr Olsson uppgjorda förslaget såväl med avse-

ende å väganläggning, val af trädslag, de olika trädslagens gruppering etc. som 

beträffande förslagen arbetsmetod”. Dessutom tillägger man att ”styrelsen är villig 

åtaga sig bestyret med arbetets utförande” vilket senare samma år godkänns av 

stadsfullmäktige. Arbetet med skogsplanteringar vid denna stadspark fortsätter 

under kommande år och 1908 köper man in ytterligare 6000 tallplantor från Hus-

hållningssällskapet samt 500 björkplantor från Botaniska trädgården. 

1909 firar Planteringsgillet 50 år och beslutar att protokollboken skall deponeras 

i det allmänna läroverkets bibliotek. Under denna första femtioårsperiod hade för-

utom arbetet med vallgravsområdet och tidigare nämnda ytor även gjorts en hel 

del större och mindre planteringar inom staden vilket framkommer i protokollet. 

Som exempel kan nämnas området omkring Almedalsparken, lindarna längs Cra-

mérgatan samt området kring domkyrkan där Gillet bland annat fick uppdraget att 

riva muren omkring kyrkogården, och många fler. 

 

2.2.2. Gillets arbeten i vallgravsområdet 
Planteringsgillets arbeten i vallgravområdet var till en början inte lika omfattande 

som andra projekt vid den tiden. Den första indikation om planteringar i gravarna 

ges dock redan i mars 1859 då man planerar att utföra några mindre planteringar 
                                                                

44
 Sylvans yttrande till Olssons förslag och Malmborgs arbete. I: Korrespondens 1857-1934, 

Planteringsgillets i Visby arkiv, ViLA F:1, Landsarkivet i Visby. 
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Fig. 7: Pehr Arvid Säves skildring av 
Palissaderna 1846 visar ett öppet 
landskap med betande kor.  
Källa: Waldemar Falcks bildarkiv 
130.237.186.140/vft/data/b0438.htm 
(Hämtad: 2014-03-31)  
©Waldemar Falcks Bildarkiv 

Fig. 8: Utsnitt ur ”Karta öfver ägoutbyte mellan Kronolägenheten Pallissaderna eller Slottsbetningen 
(…) upprättad år 1868 af L. T. Jacobson, förste lantmätare”. Källa: Lantmäteriets hemsida, Historiska 
kartor. Lantmäterimyndighetens arkiv, akt 09-vst-95. historiskakartor.lantmateriet.se  
(Hämtad: 2014-04-04) © Lantmäteriet 

vid bland annat ”Jägare Gillets skjutbana” som låg precis utanför östra muren 

norrom Österport (se Sjöbergs karta sida 10). Under året köps hundratals träd in 

för plantering av alléer längs landsvägarna och den 10 november beslutar Gillet om 

anläggning av en allé österut med fruktträd (äpple och päron) och valnöt.  

Detta första år inleds även förhandlingarna om Gillets vilja att påbörja anläg-

gandet av en offentlig park i vallgravsområdet sydvästra del, de så kallade Palissa-

derna (palissad=pålverk, ”mur” av nedslagna stockar45). Området var vid tiden 

betesmark under kronans ägo och gick vid sidan om Palissaderna under namnet 

Slottsbetningen efter de intilliggande ruinerna av Visborgs slott (se fig. 7). Magi-

straten beslutar efter ett möte den 21 november 1859 ”[a]tt staden wore beredwillig 

att, emot wederlags gifvande, tillbyta sig Slottsbetningen eller de såkallade pallisa-

derne, för att sedermera till planterings-gillet öfverlåta, under förbehåll dock, att, 

sedan Kongl. Maj.ts och Kronan bestämt de vilkor under hvilka Kongl. Maj.ts och 

Kronan wille från eganderätten till samma lägenhet afstå”.46 Först 1868 sker ett 

ägoutbyte av jordegendomen mellan kronan och Visby stad och fram till dess 

arrenderade Gillet jorden av kronan (se fig. 8). 

                                                                
45

 Nationalencyklopedins hemsida www.ne.se/palissad (Hämtad: 2014-04-15) 
46

 Utdrag ur Magistratens mötesprotokoll den 21 november 1859. I: Korrespondens 1857-

1934, Planteringsgillets i Visby arkiv, ViLA F:1, Landsarkivet i Visby. 
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Fig. 9: Den av Säve formgivna stenen 
med årtalet 1861 intecknat finns fort-
farande kvar på sin plats vid Josefina-
källan i Palissaderna som anlades i 
hyllning till änkedrottning Josefina.  
Foto: Daniel Hofling 2014-05-19 

Den 27 maj 1861 har arbetena i Palissaderna påbörjats och där ska nu ”gångarne 

grusas och spång öfver bron samt grindar åt Kopparsviksvägen anbringas. Hufvud-

gången skall kallas Josephinavägen och öfver källan anbringas en huggen sten i 

form af en sköld med ett i midten genomhugget J” (se fig. 9). Parken blir som en 

hyllning åt änkedrottning Josefina som samma år besöker ön och förklarar sig som 

planteringarnas Beskyddarinna.  

I anslutning till Palissaderna låg Visbys Badhus som 1855 uppfördes när en allt 

stridare turism märktes och kan anses vara en första ansats till att bemöta denna.47 

Tillsammans med badhuset anlades Badhusparken. Att betesmarken som låg intill 

badgästernas uppehållsplats gjordes om till en park för promenader och umgänge 

föll sig naturligt. Den växande turismen ledde även till en del kommersiella intres-

sen i området. Den 14 juni 1861 är ett brev sänt till Planteringsgillet från en Amelie 

Ytterberg med önskan om att ”på någon plats i närheten af Badhuset uti Palisa-

derna få uppföra en paviljong (…) för att derstädes tillhandahålla dess Badgäster 

och öfvriga Herrskapen med Caffe, Thé, Lemonade samt andra läskande drycker, 

äfvensom Confect och Bakelser”.48 I oktober samma år beslutar man vidare att 

”[u]pgångstrappan till öfre delen af palissaderna afsluttas och göres mindre brant. 

På platåerna anbringas 2 bersåer af hassel; vägen på södra sidan om vattenfallet vid 

spången omlägges”. Den 2 maj 1863 beslutas dessutom att ”för promenerandes 

beqvämlighet, från S.K. Skepparegatan en ingång till palisaderna skall i Stads-

muren upptagas”. Denna port kom senare att kallas Palissadporten och är belägen 

mittför södra änden av Skeppargatan (se fig. 10). Senare samma år bestäms att en 

grotta skall anläggas i Palissaderna.  

                                                                
47

 Waldemar Falcks bildarkiv. 130.237.186.140/vft/data/b0015.htm (Hämtad: 2014-03-31)  

©Waldemar Falcks Bildarkiv. 
48

 Brev från Amelie Ytterberg till Planteringsgillet 14 juni 1861. I: Korrespondens 1857-1934, 

Planteringsgillets i Visby arkiv, ViLA F:1, Landsarkivet i Visby. 
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Fig. 10: Palissadporten som togs 
upp av Planteringsgillet 1863 ”för 
promenerandes beqvämlighet” i 
Skeppargatans södra ände.  
Foto: Daniel Hofling 2014-05-19 

På stadsfullmäktiges sammanträde den 10 mars 1863 tas en av Pehr Arvid Säve 

utarbetad motion upp där han yrkar på att en tydligare och mer omfattande hel-

hetsplan för framtiden måste utarbetas med avseende på planteringarna.49 Säve 

föreslår att man bör ”sträfva till att sammanbinda de planteringar och lustplatser, 

som redan finnas, till ett stort och skönt helt”. Han menade att det ”efter hand 

måtte anläggas en bulevard eller bredare körväg med alléer kring hela Wisby”. 

Vidare påpekade Säve att detta inte skulle bli alltför kostsamt för staden eftersom 

de flesta markerna utmed muren inte var mycket värda, ”med blott undantag af de 

s.k. Norder-grafvarne”. Genom att stegvis arbeta sig runt hela ringmuren skulle 

man ”i framtiden omskapa vårt gamla gråa Wisby, omgifvet af den täckaste gröna 

lustvandring, till en af Nordens både märkvärdigaste och vackraste städer”.  

I juli detta år påpekar Gillets styrelse att stadens omgivande marker skulle dra 

stor fördel om gärdesgårdarna som delar betningarna tas bort och att all betning 

förbjuds. Detta skulle möjliggöra mer omfattande planteringar i vallgravsområdet 

och risken minska för att få planteringarna förstörda av kreatur. 

I samband med Säves motion om ett luststråk omkring staden fick han till-

sammans med Carl Gustaf Meukow och Oscar Anian Westöö i uppdrag av Gillets 

styrelse att ta en vandring runt muren för att undersöka möjligheterna till ett 

stadsomfattande parkstråk. I en skrivelse till styrelsen förklarar herrarna att de en 

”lustvandring kring hela Wisby (…) finna både önsklig och med ringa kostnad 

efterhand verkställbar”.50 De påpekar dock att för att hålla nere kostnaderna skall 

inga körvägar anläggas utan enbart gångvägar. Dessa skulle ”prydas med spridda 

sidoplanteringar, eller buskar och ett och annat träd, hvilket den vanligen så sten-

bundna marken endast medgifver”. Sedan beskrivs med start från Norderport och 

österut hur anläggandet skulle kunna ske. En ”lustvandrings-gångväg” skulle 

anläggas i dalsänkningen som löper längs med stadsmuren från Östergravarnas 

norra del och söderut (se fig. 11-12). Man menar att dalsänkan med sina ”små vild-

sköna klippbildningar, är särdeles egen och erbjuder en vacker utsigt af den åldriga 

                                                                
49

 Utdrag ur stadsfullmäktiges sammanträdesprotokoll 10 mars 1863. I: Korrespondens 1857-

1934, Planteringsgillets i Visby arkiv, ViLA F:1, Landsarkivet i Visby. 
50

 Skrivelse till Planteringsgillets styrelse av Meukow, Säve och Westöö 30 november 1863. 

I: Korrespondens 1857-1934, Planteringsgillets i Visby arkiv, ViLA F:1, Landsarkivet i 
Visby. 
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Fig. 12: Samma motiv idag visar en 
betydligt tätare vegetation. Den 
planerade gångvägen förlades aldrig 
i dalsänkan utan uppe på åsen. 
Foto: Daniel Hofling 2014-05-26 

Fig. 11: Dalsänkningen omkring 1895 
där Säve, Meukow och Westöö på 
tidigt 1860-tal föreslog att anlägga 
en gångväg med omgivande plan-
teringar.  
Källa: Waldemar Falcks bildarkiv 
130.237.186.140/vft/data/b0882.htm 
(Hämtad: 2014-03-31)  
©Waldemar Falcks Bildarkiv 

 

 

stadsmuren” och därför inte ”behöfver några vidtomfattande och kostsamma 

planteringar, endast några spridda träd eller buskar här och der på lämpliga ställen 

i bergsreforna”. Mellan Öster- och Söderport ansåg herrarna däremot att varken 

markerna eller stadsmuren ingav några särskilda ”belägenheter eller utsigter” var-

för den redan befintliga körvägen skulle räcka till. Längs området från Söderport 

till Palissaderna skulle även här dalsänkan, som då var en ”mager och klippfull 

åker”, passa till anläggning av en gångväg ”med större sidoplanteringar” (se fig. 13-

14). Denna väg skulle sedan ansluta till dem i Palissaderna.  

Efter en beskrivning av hur gångvägen skulle fortsätta längs strandpromenaden 

och norrut, föreslås även ”att genom de s.k. ’Norra Grafvarne’ (…) må anläggas en 

smal gångstig, 4 à 6 fot bred, på ryggåsen af den andra vallen från norra stads-

muren, hvarest föga gräs växer, fortgående allt från Silfverhätts-tornet och upp till 

norra landsvägen vid Norder-port”. Vidare påpekas att planteringen av träd i Nor-

dergravar måste fortsättas. ”Och sålunda skulle då en angenäm lustvandring kunna 

åvägabringas rundtomkring hela Wisby stad, utmärkt vacker och egen i sitt slag”. 

Meukow, Säve och Westöö avslutar sin skrivelse med orden 

 

Och föreslå en äfven i allmänhet, att ingen byggnad, med brädgård eller dylikt, utom 

staden må blifva uppförd närmare än 100 fot från stadsmurarne, på det att desse i 

framtiden ej må blifva lika mycket närbyggda och bortskymda som de nu äro på 

deras inre sida.  
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Fig. 14: Samma motiv idag. De öppna 
betesmarkerna och åkrarna har blivit 
ett område med storvuxna träd och 
delvis asfalterade ytor. 
Foto: Daniel Hofling 2014-05-26 

Fig. 13: Även längs södra delen av 
muren planerades en gångväg med 
träd- och buskplanteringar. Teckning 
av Pehr Arvid Säve 1850.  
Källa: Waldemar Falcks bildarkiv 
130.237.186.140/vft/data/b0927.htm 
(Hämtad: 2014-03-31)  
©Waldemar Falcks Bildarkiv 

 

Säves förslag och motion visar sig dock inte få fullt gehör då det i ett utdrag ur 

stadsfullmäktiges sammanträdesprotokoll från den 9 augusti 1864 förklaras att 

fullmäktige känt sympati för planen men på grund av omkostnaderna inte kan 

bifalla. Året efter enar sig Planteringsgillet om att ändå låta Säves förslag ”få anstå 

till framtida behandling, då den i sammanhang med den föreslagna nya tomt-

regleringen utanför staden återigen kunde upptagas”. 

I april 1865 beslutas att anlägga en mindre plantskola utanför Österport ”för 

uppdragande af i synnerhet barrträd för planteringarnes behof” och året efter 

påbörjas anordningen. 

Den 24 april 1867 tar Gillets styrelse återigen upp frågan om Säves motion och 

meddelar därför Stadsfullmäktige förslaget att 

 

 1
o
 fullkomlig egofrid utverkas för Stadens hela egovälde, så inom som utom staden,  

 2
o
 intet betande å utmarken må tillåtas, ej heller må der växande gräs afslås, och  

 3
o 

erbjuder sig Plant.Gillets Styrelse att, i den mån Staden lämnar understöd med 

nödiga medel dertill, efterhand och efter markens beskaffenhet dels med pas-

sande skogsfrön beså, dels med träd och buskar plantera Stadens utmarker och 

backar. 

 

Förslaget bifalles av stadsfullmäktige vilket innebär att betande djur är förbjudna i 

vallgravområdet från detta år.  

Under åren 1868-70 sker en del vidare planteringar i Palissaderna, däribland 

”alar vid nedersta sluttningen av Palissaderna (…) Träd trodde man sig kunna få 

hos Petterson på Ladugården”; ett antal oxlar och buskar; samt några plantor av 
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Fig. 15: Bilden från sent 1860-tal 
visar ett nyanlagt Palissaderna med 
unga träd och buskar.  
Källa: Waldemar Falcks bildarkiv 
130.237.186.140/vft/data/b0959.htm 
(Hämtad: 2014-03-31)  
©Waldemar Falcks Bildarkiv 

Fig. 16: Samma motiv idag. Även 
bortom det skymmande grenverket 
är vegetationen tät och hög, allt 
annat än för 150 år sedan. 
Foto: Daniel Hofling 2014-05-26 

gran och tall ovanför cellfängelset (se fig. 15-16). Planer finns nu också på att göra 

om ”mullbärsåkern” till plantskola. Mullbärsplanteringen anlades på 1830-talet av 

Sällskapet för Inhemsk Silkesodling som bedrev silkesproduktion på ett flertal 

planteringar av vitt mullbär.51 Efter några mindre lyckade år lades verksamheten 

ned 1857 men träden lämnades i Palissaderna. 

1872 börjar Planteringsgillet bekymras av den planerade järnvägens påverkan av 

stadens planteringar. Den 15 april väcks frågan ”hvad man skulle göra med af-

seende på den genom jernbanans anläggning afstängda vägen i palissaderna. En 

del ville att man skulle genom utgräfning af backarna bereda en gångväg jemte 

jernbanan, men beslutet blef att göra ingen förändring alls för att icke liksom 

inbjuda allmänheten att komma i närmare beröring med den farliga jernbanan”. 

Samma år har planteringar av träd skett på Östra byrummet där styrelsen också 

beslutar att höet ”hvarken skulle afslås eller afbetas, för att påskynda bildandet af 

                                                                
51

 Johansson Åbonde, Anders. Drömmen om svenskt silke: silkesodlingens historia i Sverige 

1735-1920. S 13. Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, 
Sveriges lantbruksuniversitet, Licentiatavhandling Alnarp: Sveriges 
lantbruksuniversitet, 2010. epsilon.slu.se/11798184.pdf (Hämtad: 2014-05-19) 
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Fig. 17: Idag finns 15 livskraftiga 
individer kvar av de vita mullbärsträd 
som planterades på 1830-talet för 
silkesproduktion.  
Foto: Daniel Hofling 2014-05-19  

Fig. 18: Utsnitt ur en stadskarta i en 
tysk turistguide från 1891 visar järn-
vägens dragning intill Palissaderna.  
Källa: Wisby. Leipzig: Wagner & 
Debes, 1891. 

växtmylla för kommande planteringar”. Detta område blir föremål för Gillets 

vidare arbeten och året därpå meddelas av Westöö att 200 träd blivit planterade. 

1876 sker viss avverkning av mullbärsplanteringen i Palissaderna då det anmäl-

des ”att åtskilliga badgäster vid härvarande vattenkuranstalt företagit sig att i den 

med palissaderna sammanhängande mullbärsplanteringen uppsätta ett större antal 

bänkar och pulpet, troligtvis afsedda för föredrags hållande inför en större 

åhörarekrets, sedan samma personer, för att bereda nödigt utrymme, på eget bevåg 

låtit borthugga friska slånbuskar och äfven mullbärsbuskar” (se fig. 17). Tilltaget 

uppskattas varken av Gillet eller av stadens invånare. 

Järnvägen som anläggs under 1870-talet löpte genom Palissaderna ner till ham-

nen. Den järnväg som lades från stationshuset norrut genom östergravar etablera-

des först under 1890-talet.52 Dess sträckning i Palissaderna ställer till vissa besvär 

för Gillet som blir tvungna att flytta eller ta bort en del träd, buskar och andra 

planteringar (se fig. 18). 

I januari 1885 anser styrelsen att staden måste hos kronan överta arrendet för 

Nordergravar för att Planteringsgillet där ska kunna ”vidtaga de åtgärder, som 

                                                                
52

 Gardelin, Johan. Spåren av spåren – järnvägen i Visby. I: Visby landet utanför muren, 

Pettersson, Ann-Marie, Herlin Karnell, Maria & Sjösvärd, Lars (red.). S 135 (135-44). 
Visby: Gotlands Museum, 2011. 
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kunde anses med gillets ändamål öfverensstämma”. Detta genomförs och Gillet får 

full dispositionsrätt över Nordergravar. 1892 sker dock ett ägoutbyte av jorden då 

staden helt tar över ”Grafvarne” från kronan.  

Den 26 april sker den första genomarbetade planen över Nordergravar efter att 

styrelsen i samråd med jägmästare Sylvan och trädgårdsmästare May enas om 

följande: 

 

1
o
 midtigenom grafvarne mellan de bägge hufvudåsarne uppläges en väg omkr. 4 aln 

bred med nödig schaktning; 

2
o
 på åsarnes krön anbringas smalare sidogångar, på lämpliga ställen medels gång-

stigar förbundna med mellangången; 

3
o
 den i s.v. delen befintliga bryan [dammen] uppgräfves och utvidgas samt förses 

med ett smalt aflopp åt hafvet; 

4
o
 hufvudåsarnes sluttningar med bredvidliggande dalsänkningar planteras hufvud-

sakligast med gran och svarttall, - det förra trädslaget på sluttningarne åt söder, 

det sednare på de norra sidorna; 

5
o
 vid muren, som i allmänhet lemnas fri, planteras här och der buskväxter, såsom 

enkla rosor m. m; 

6
o
 åt norra sidan vid muren mot Stenbergska åkern sättes hufvudsakligen högre väx-

ande löfträd såsom ask, alm mfl., omväxlande med buskväxter; 

7
o
 slutligen användes på lämpliga ställen björk, lärkträd, ärtträd, gråal, pil, oxel och 

andra. 

 

Dock beslutades det att den planerade vägen mellan åsarna skulle uteslutas efter-

som ”den för plantering lämpligaste marken befanns vara just i denna dalgång”. 

För planteringen ansåg styrelsen behöva skaffa ”omkring 500 björktelningar, 50 

lärkträd, 100 ärtträd, 200 4åriga granplantor, 1000 granknipplar, 500 vanliga- och 

500 svart- tallplantor, 100 ask- och 100 alm-telningar; 50 rönn- och 50 oxel-

telningar”. Arbetschefen meddelar dessutom att ”13000 gran- och tallplantor blifv. 

inskolade för att i grafvarna utplanteras”. Året därpå fortsätter projektet genom 

inköp av ytterligare 500 granplantor samt ”åtskilliga andra träd- och busktelningar, 

lämpliga för användning i Nord.grafvar” (se fig. 19-21). 

Gillets återkommande problem med förstörda och nedtrampade planteringar 

leder till flertalet anmälningar och försök till förbättring. Bland annat beslutas att i 

ortens tidningar annonsera om att ”I anseende till pågående plantering i Norder-

grafvar är all lek derstädes, såsom bollspark, varpkastning m.m. förbjuden; endast 

de på åsarne befintliga gångstigar må beträdas”. Dessutom skall förbud utverkas 

”för sammankomster, dansnöjen, kälkbacks- och skridskoåkning i Palissaderna, 

Nordergrafvarna och andra under Styrelsens vård stående planteringar”. 

Under våren 1889 hade en del murgröna planterats utmed stadsmuren vilka 

senare samma år ”befunnits bortvissnade eller förstörda”. Nya planteringar skulle 

därför genomföras vilket ytterligare utförs under året 1891 vid norra och västra 

stadsmuren. Granström (1934) berättar dock att dessa murgrönsplantor inte blev 

särskilt långlivade då ”som några år senare upplystes – Riksantikvariens ombud 

beströdde desamma med innehållet från vid vandringarna medförda saltpåsar, 

vilket medförde åsyftad verkan”. 
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Fig. 20: Nordergravar, troligen sent 
1800-tal, visar på täta planteringar 
av bland annat barrträd.  
Vykort, ej daterat. 

Fig. 21: Samma motiv idag. Även om 
mängden vegetation tycks påminna 
om hur det såg ut kring sekelskiftet 
finns inte längre några barrträd kvar. 
Foto: Daniel Hofling 2014-05-26 

Fig. 19: Nordergravar, omkring 1870, 
uppvisar ett öppet landskap innan 
Planteringsgillets verksamhet 
riktades mot området.  
Källa: Waldemar Falcks bildarkiv 
130.237.186.140/vft/data/b0849.htm 
(Hämtad: 2014-03-31)  
©Waldemar Falcks Bildarkiv 

  

  



 

27 
 

Kommande år ägnas särskilt mycket tid och arbete åt Nordergravarnas plan-

tering och anläggning. I april 1892 beslutas att barrträdsplanteringen skall fort-

sättas och skyddas med ”taggig stängsel-tråd” på grund av tidigare åverkan. Beslut 

tas även om att marken utanför ”nordöstra tornporten mot Nordergrafvar” (troli-

gen S:t Göransporten) skulle sänkas till samma höjd som gångvägen. Barrträd 

skulle även planteras i Palissaderna och i Östra byrummet ska ytterligare en plant-

skola anläggas för omskolning av plantor. Fortsättning på ovan nämnda barrträds-

plantering sker även under 1893. 

I oktober 1894 väcks förslag om att förlägga en odling av svart mullbär i gamla 

mullbärsåkern ”hvarest ännu hvita mullbärsträd efter förut här idkad silkesodling 

kvarstå”. I januari året därpå beslutar man därför att under våren ”rothugga och 

borttaga de därstädes befintliga hvita mullbärsträden och sålunda afrödja platsen”. 

I april året efter meddelar man dock att ”ingenting kunnat göres under vintern på 

grund af den myckna snön” och att projektet skulle skjutas på obestämd framtid.  

Planteringsarbetena fortsätter under 1895 då Gillet på ”norra sluttningen af 

nordligaste åsen i norra grafvarne och på lämpliga ställen i Palissaderna” skulle 

plantera berg- och dvärgtall samt vitgran. Dessutom skulle ”[m]urgrönsplantor af 

gotländskt och utländskt slag” planteras längsmed stadsmuren. Det påpekas nu 

också att det område i Palissaderna ”som sträcker sig från fängelset åt öster uppför 

den branta backen utmed stadsmuren” upp till den gamla mullbärsplanteringen 

”hittills varit alldeles oberörd af Gillets verksamhet samt uppgafs vara en omtyckt 

uppehållsort för det i närheten liggande badhusets kurgäster”. Badhuset skulle 

bidra med 100 kronor till ett planterande av området, samtidigt som Fängelse-

direktionen påpekar att man inte ville uppmuntra allmänheten att befinna sig för 

tätt inpå fängelseområdet ”emedan därifrån kommunikation med fångarna kunde 

ske”. Därför skulle området närmast öster om fängelset undantas från förslaget. 

Under följande år sker en mängd skötselåtgärder i Planteringsgillets olika 

anläggningar. Gångar och vägar förbättras genom grusning och kanthuggning, 

sittbänkar repareras, jorden omkring träden rensas och markerna i övrigt omkring 

stadsmuren ordnas med. Den 2 oktober 1899 föreslås en promenadväg mellan 

Öster- och Söderport utmed stadsmuren, men detta avslås av styrelsen på grund av 

risken för ”stötande på ’arkeologiska hinder’”. I oktober två år senare lyfts frågan 

dock igen genom behovet av en plan för ”en promenadväg utanför stadsmuren från 

norr till söder”. Ytterligare ett år senare, i juli 1902, tar styrelsen en vandring från 

Norder- till Söderport för att undersöka möjligheterna till denna gångväg och enas 

om ”att inga större svårigheter för anläggande af en dylik väg förefinnas”.  

I maj samma år fick Planteringsgillet dessutom frågan från Drätselkammaren 

om de ville ta sig an ”vården af den strax norr om stadsmuren nyanlagda Idrotts-

parken”, vilken bör motsvara nuvarande Strandgärdet. 

Den 15 september fortsätter diskussionerna kring förslaget om promenadvägen 

utmed muren i Östergravar. Kostnadsförslaget för anläggningen hade landat på 

600 kronor men ordföranden meddelade ”att amanuensen i Antikvitiets-

akademien, fil. dr Eckhoff, vid samtal med ordf. begärt, att Antikvitetsakademien 

skulle höras och dess tillåtelse erhållas innan företaget påbörjades”. Enligt nästa 

månads mötesprotokoll väljer man att bordlägga detta projekt för kommande år 
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Fig. 22: Murfallet norr om f.d. Jägar-
gillets skjutbana i östra stadsmuren 
och träden och buskarna (lundalm, 
oxel och rosor) som planterades för 
att skyla öppningen. På insidan 
muren syns en skogslönn. Till 
vänster i bilden syns de ”järnställor” 
som stagar upp sadeltornen och vilka 
Planteringsgillet ville dölja med 
murgröna. På dessa ställor växer 
ingen murgröna idag. 
Foto: Daniel Hofling 2014-05-26 

dels på grund av de pågående konserveringsarbetena med muren, dels Över-

intendentsämbetets genom arkitekt L. Petterssons utlåtande angående utarbetan-

det av en ny stadsplan för Visby utanför muren. Under detta möte beslutas även 

”att vid murfallet intill Jägargillets f.d. skjutbana utanför östra stadsmuren plantera 

några lämpliga träd och buskar för att skyla öppningen i muren samt att plantera 

murgröna invid järnställorna i östra grafvarna för att dölja dessa ställor” (se fig. 22). 

Hr Schenholm föreslår dessutom att öppningar i staketen som löper på både sidor 

om vägen ut från Skolporten bör tas upp för att ”mellan järnvägsspåret och muren 

promenerande personer måtte obehindrat komma fram”.  

Den 9 oktober 1903 presenteras ett uppdaterat kostnadsförslag till gångvägen 

som nu slutar på 350 kronor. Gillet beslutar därmed att påbörja arbetet genom 

bland annat ”nödiga fyllnadsarbeten (…) utanför östra muren från Österport till 

Söderport” samt ”borthuggning af törne- och slånbuskar (…) långs norra och östra 

sidorna” vilket genomförs året därpå. I oktober 1905 framställer Per Löfstedt 

önskemålet att ”plantering af buskar kring vallgrafven utanför södra stadsmuren” 

ska genomföras. I april året efter har styrelsen besiktigat Gillets områden utanför 

muren och beslutar ”att 3 á 4 buskagegrupper och smärre trädgrupper af låg-

växande träd skola anbringas å västra och södra sidorna af vallgrafven utanför 

söder”, samt att platsen där Visborgs slott låg skall iordningställas. Efter att Löf-

stedt än en gång påpekat behovet av ytterligare planteringar i Södergravar medde-

lar styrelsen den 5 januari 1907 att hans önskemål infriats samt att ”isåning af gräs-

frö kommer att ske nästa vår”. I april 1908 meddelar arbetschefen ”att åtskilliga 

trädbeskärningar och gallringar verkställts i synnerhet i Nordergrafvar”. Senare 

samma år diskuteras frågan om mullbärsplanteringen i Palissaderna återigen men 

nu påpekar arbetschefen att den ”utom tvifvel skulle bli för dyrbar i underhåll i 

förhållande till eventuell framtida afkastning”. 

Den 1 december 1908 skickar tillförordnad riksantikvarie Emil Ekhoff en skri-

velse till Drätselkammaren i Visby angående den allt tätare växtligheten som 

omger ringmuren och stadens ruiner.53 Han syftar inte ”på den direkta skada, som 

alltför tätt invid ruinerna stående träd kunna åstadkomma genom sina rötter eller 

genom massorna av fällda löf” utan ”den olägenhet, den rikliga vegetationen gör i 

                                                                
53

 Riksantikvarien Emil Ekhoffs skrivelse till Visby Drätselkammare 1 december 1908.  I: 

Korrespondens 1857-1934, Planteringsgillets i Visby arkiv, ViLA F:1, Landsarkivet i Visby. 
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Fig. 24: Samma motiv idag foto-
graferat från parkeringen invid 
taxistationen. Mycket är sig likt 
bortsett från att träden är 
större. Till vänster i bild skym-
tar murraset från februari 2012 
och i mitten den stora lundalm 
som redan vid sekelskiftet var en 
volymbildande individ. 
Foto: Daniel Hofling 2014-05-26 

Fig. 23: Denna del av Öster-
gravar ger ett betydligt mer 
parkliknande intryck än det 
magra och steniga som fram-
trätt på tidigare foton.  
Vykort, daterat 1906.  

rent estetiskt afseende eller därigenom att den helt enkelt i större eller mindre 

grad döljer de härliga byggverken”. Den mest utsatta delen menar Ekhoff vara 

sträckan längs strandpromenaden norr om Kruttornet som genom massiva plan-

teringar ger ”en visserligen vacker, men på det hela ganska vanlig anblick af en 

trädomgiven väg utmed hafvet”. Men även ”utanför ringmurens norra sträckning 

äro planteringarna å Nordre vallar utan tvifvel för rikligt tilltagna”. Vidare påpekar 

han att ”[e]n vacker och rik vegetation förekommer på många ställen i vårt land, 

men den underbara blandningen af så talrika, härliga ruiner och yppig vegetation 

är i Norden endast förbehållen Visby”. Därför anses att ”en gallring af vegetationen 

i närheten af ruinerna, särskildt de här nämnda partierna af ringmuren, vore syn-

nerligen lämplig”.  

I januari har Planteringsgillets styrelse sammankallats för att yttra sig om 

Ekhoffs skrivelse och i april senare samma år beslutas ”att verkställa en del upp-

snyggnings- och rödjningsarbeten rundt ringmuren”.  
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2.3 1900-talet – en översikt 
Planteringsgillets protokoll 1859-1909 uppvisar under de sista åren ett större 

ägnande åt skötsel och gallring av befintliga planteringar mer än nya anläggningar 

jämfört med tidigare. Även korrespondensen som fortgår till Gillets avvecklande på 

1930-talet uppvisar samma trend. 1922 låter Per Löfstedt hälsa att området söder 

om muren och i Palissaderna behöver röjas och snyggas upp.54 Likaså får Gillet 1930 

i uppdrag av Drätselkammaren efter riksantikvariens anvisningar ”att låta borttaga 

de snåriga buskagen i östra och nordöstra gravarna samt verkställa gallring av tall-

beståndet i östra gravarna”.55 I oktober 1928 har Hamnkapten Friberg föreslagit att 

låta förvaltningen av Gillets planteringar ställas mera direkt under staden.56 Styrel-

sen fick därför i uppdrag att undersöka ”om någon fördel därmed kunde beredas 

staden och dess skattebetalande innevånare”. Gillets styrelse kommer dock till 

slutsatsen att fördelarna är betydligt fler om sällskapet får fortsätta sköta planter-

ingarna. Det starkaste argumentet som lyfts fram är den förhållandevis låga kost-

nad som behöver läggas på planteringarna från staden så länge Planteringsgillet 

står som förvaltare. Enligt en kostnadsberäkning gjord av en ”förening af repre-

sentanter för stadsplanteringar i 34 af Sveriges städer år 1926” visade sig ”Wisby 

stads planteringar framträda med de absolut lägsta siffrorna”. Styrelsen påpekar att 

om förvaltningen istället ställs under staden kommer kostnaderna troligen för-

dubblas eftersom Gillets nuvarande verksamhet inte enbart bekostas av stadens 

anslag utan i lika stor utsträckning av ”enskilda personers initiativ och offervillig-

het”. Med denna motivering avslår Styrelsen Fribergs förslag.  

Planteringsgillets val att fortsätta förvaltningen skulle dock inte stå sig i många 

år till. Den 23 mars 1934 håller Gillet sitt sista sammanträde. Granström menar att 

förklaring till detta var att sällskapet gick alltmer från att anlägga och plantera till 

att snarare gallra och förvalta: ”efter hand som skapandets och nydanandets tid var 

förbi och Gillets medlemsavgifter och befogenhet, i förhållande till ökade kommu-

nala anslag och myndigheternas befoganderätt, [hade Gillet] kommit att spela en 

alltmer obetydlig roll” vilket ledde till att ”den forna entusiasmen så småningom 

svalnat”.57 Planteringsgillet valde därför att frivilligt överlämna sin verksamhet till 

staden och den av stadsfullmäktige utsedda Visby Planteringsnämnd. Nämnden 

var sedan aktiv från 1934 till 1946 då vården av stadens planteringar ställdes under 

byggnadskontorets parkavdelning under ledning av stadsträdgårdsmästaren som 

sedan 1936 suttit som sekreterare i planteringsnämnden.58 
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I Visby – staden utanför murarne (2008) presenterar Blomgren och Bäckman 

Visby villastads expansion utanför ringmuren under 1900-talets första 40 år. Kring 

sekelskiftet började staden långsamt expandera utanför murarna, innan dess var 

staden Visby synonymt med innerstaden.59 Befolkningsökningen och den därpå föl-

jande trångboddheten ledde till att allt fler sökte sig utom staden. Tillsammans 

med 1874 års byggnadsstadga där krav på stadsplaner i landets städer uppstod, 

började markerna utanför muren planeras i allt högre grad. Som del i forsk-

ningsresultatet presenterar Blomgren och Bäckman en sammanställning av de 

stadsplaner och förslag som togs fram för Visby under 1800-talets slut fram till 

1940. Ur dessa stadsplaner går att utläsa en förändring och utveckling i hur 

vallgravsområdet betraktades ur ett planeringsperspektiv.  

 

Fredrik Walgrén 1877 respektive 1891 

1800-talets stadsplaneideal dominerades vid sidan om gröna offentliga rum gene-

rellt av rutnätsmönster vilket stadsingenjör Fredrik Walgrén i sin stadsplan från 

1877 applicerade i allra högsta grad.60 Hänsyn tycks varken ha tagits till befintlig 

bebyggelse inom muren, topografi eller ens ringmuren även om den skulle få kvar-

stå. Vallgravarna skulle likaså beläggas med rutnätsbaserad bebyggelse nästan ända 

inpå muren. Planen kom dock aldrig att realiseras utan verkar trots allt uppfattats 

som alltför radikal hos de styrande. 1891 presenterar Walgrén en ny version som 

visserligen baseras på liknande rutnätsplanering men uppvisar ändå en klart högre 

hänsyn till ringmur och vallgravar. Denna plan fastställs men liksom den tidigare 

kom den aldrig att bli verklighet, enligt både Blomgren och Bäckman samt Wӕrn 

på grund av att Visby ändå växte för långsamt.61 Enligt Arne Philip var den några år 

senare järnvägens dragning genom Östergravar en ytterligare anledning.62 

 

Nils Börring 1905 respektive 1907 

Stadsingenjör Nils Börrings karta från 1905 visar på den bebyggelse som har börjat 

tillkomma utanför muren (se fig. 25).63 Bortsett från den villabebyggelse som upp-

kommit i vissa av stadens ytterområden och längs vägarna syns även ett fåtal 

byggnader i Östergravar norr om Österport samt i Södergravar. Värt att poängtera 

är att kartan visar befintliga förhållanden medan en stadsplan visar planerade eller 

önskade förhållanden. Två år senare presenterar Börring ett förslag till ny stads-

plan där han enligt Blomgren och Bäckman beklagar sig över hur komplicerade 

ägoförhållandena är av jordarna som omger innerstaden.64 Planen blir därför inte 

så välformulerad som önskat och antas inte av staden.  
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Fig. 25: Stadsingenjör Nils Börrings Karta över Visby med omgifningar upprättad 1905 visar på att staden 
börjar expandera utanför muren. Vissa byggnader syns även i vallgravsområdet.  
Källa: Kartsamlingen, ViLA, Landsarkivet i Visby. 

 

Fig. 26: Hallmans stadsplan från 1910 var starkt inspirerad av de ideologiska tankarna om trädgårds-
staden. Denna plan kom aldrig att helt realiseras men visar på en god tanke om vallgravarna som ett 
stort parkområde runt innerstaden. Källa: Regionarkivet på Gotland. 

 

 

 

 

 Anders Serboni och Per Olof Hallman 1910 

I Anders Serboni och Per Olof Hallmans stadsplan från 1910 märks en helt annan 

inställning till de historiska och gröna delarna av staden, inte minst vallgravs-

området.65 En betydligt mer jugendinspirerad men också internationellt influerad 

Hallman anger en plan med organiska former, sammanlänkade grönstrukturer och 

större hänsyn till befintliga förhållanden.66 Även om denna stadsplan fick gehör i 

högre utsträckning än de tidigare kom inte heller denna att bli mycket mer än ett 

vittne om tidens ideal för trädgårdsstaden. 
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Sven Markelius 1934 

1925 presenterar arkitekten och stadsplaneraren Sven Markelius den stadsplan som 

i stora drag skulle komma att ligga till grund för Visbys fortsatta utveckling i sta-

dens ytterområden.67 Planen som antas först 1934 visar på en stark medvetenhet 

och känsla för de kulturhistoriska värden som ringmuren och innerstaden ansågs 

ha. I Ett stadsplaneförslag för Visby ytterområden som presenterades i Svenska 

stadsförbundets tidsskrift 1926 inleder Markelius sin artikel med ”Pieteten för 

kulturhistoriska värden är ett av de mera framträdande dragen i modernt sam-

hällsliv”.68 Han påpekar dessutom att det är en relativt ny trend inom stadsplane-

ringen och syftar på 1800-talets linjära schabloner som helt bortsett från den 

kulturhistoriska aspekten. Samtidigt menar Markelius att den nya tidens högre 

medvetenhet om vården och bevarandet av stadens befintliga förhållanden inne-

burit en hel del konflikter i många städers planering då den möter moderna krav. I 

Visbys fall menar han å andra sidan att denna motsättning inte nödvändigtvis 

måste förekomma då ”[e]nbart den kloka och förutseende omtanken om stadens 

ekonomiska liv borde vara tillräcklig för att trygga dessa värdens framtida 

bestånd”.69  

Markelius ansåg stadens högsta arkitektoniska och estetiska värde låg i 

kontrasten mellan det öppna, obebyggda landskapet utanför muren och inner-

stadens slutna, täta bebyggelse: ”Stadsmurens storslagna verkan beror i hög grad 

på att den omgivande terrängen till stor del ligger orörd”.70 Han beklagar sig på 

flera sätt över den bebyggelse som då redan trängt sig allt närmre stadsmuren. 

Planen som var en revidering av 1910 års stadsplan byggde i detta sammanhang på 

”att åt det nya stadsområdet giva en i möjligaste mån öppen och ’landskaplig’ 

verkan” varför ”[d]e bebyggda områdena ha så mycket som möjligt avlägsnats från 

stadsmuren”.71 Det öppna vallgravsområdet närmast utanför stadsmuren var av 

högsta värde och hade av Markelius ”dessutom sammanförts med andra inom det 

nya stadsplaneområdet föreslagna öppna platser”. Detta för att den gamla stads-

kärnan skulle framträda även på långt håll. I en bildtext till ett fotografi över delar 

av Östergravar informerar Markelius om den senare tidens omfattande barrträds-

planteringar i området och menar att ”[d]en ’förskönande’ avsikten måste givetvis 

anses förfelad, då dessa planteringar uppenbarligen förvanska stadsbildens klarhet 

och uttrycksfullhet”.72 Angående vallgravarna gäller denna stadsplan i högsta grad 

fortfarande även om den delats upp och i viss mån bearbetats. Lars Grönberg, tidi-

gare stadsarkitekt på Region Gotland, menar att synen eller förhållandet till 

gravarna egentligen inte har förändrats sedan 1934 eftersom denna fortfarande 

gäller.73  
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Fig. 28: Samma motiv idag kan vara 
svårt att känna igen, men träden är 
troligen desamma som på fotot ovan. 
Bebyggelsen finns inte längre kvar. 
Dock återstår spår i form av 
fruktträd. Nere i sänkan är idag en 
fotbollsplan. 
Foto: Daniel Hofling 2014-05-26 

Fig. 27: Södergravar på 1920-talet 
fotograferat från strax utanför 
Skansport. Längre bort skymtas 
Söderport och rakt fram den bebyg-
gelse varav de sista delarna revs 
under senare halvan av 1900-talet. I 
förgrunden syns även nyligen 
planterade träd. Källa: Waldemar 
Falcks bildarkiv 
130.237.186.140/vft/data/b0928.htm 
(Hämtad: 2014-03-31)  
©Waldemar Falcks Bildarkiv 

Arne Philip 1965 

Den i Visby tidigare stadsarkitekten Arne Philip fick 1964 i uppdrag av stadens 

generalplanekommitté att återuppta sitt tidigare påbörjade arbete med en över-

siktsplan.74 1965 års generalplan kom att utpeka grönområdena i staden ”som ett 

viktigt och självklart element i stadsmiljön” vilka i planen ”anpassats till befintliga 

vegetationsområden”.75 I generalplanen sägs dock inget specifikt om vallgravs-

området utan berör i huvudsak stadens nyare delar med tillkommande bebyggelse. 

Bortsett från att inga egentliga ändringar gjorts för vallgravsområdet blev denna 

generalplan gällande för Visbys utveckling i nästan 40 år.76 

Sedan Planteringsgillets avveckling har underhållet och det praktiska arbetet 

med vallgravsområdet utförts av kommunens förvaltningar. 1952 anlitades dock 

expertis utifrån då en länsarkitekt fick i uppdrag att ta fram en plan för gallring och 

röjning av området.77 1979 togs stadens trädgårdsmästartjänst bort och det skulle 

dröja ända till 2005 innan en ny stadsträdgårdsmästare tillsattes.  
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I Region Gotlands digitalt publicerade ändringar av detaljplanerna som innefattar 

vallgravsområdet tas en del beslut under 1970- och 80-talen som kan anses ha 

påverkat landskapet utanför ringmuren.78 I Södergravar rivs den sista äldre bebyg-

gelse som då fortfarande fanns kvar strax utanför Söderport och som tillkom 

framför allt till följd av järnvägens anläggning (se fig. 27-28). Här anges att ”[f]ör 

friläggande av stadsmuren och Södergravar är den å stadsäga 285 belägna byggna-

den avsedd att borttagas”.79 I Östra byrummet beslutades att utöka de asfalterade 

parkeringsytorna samt ett ytterligare i anspråkstagande av grönyta för anläggandet 

av busstationen.80 Länsstyrelsen och riksantikvarieämbetet påtalade olämpligheten 

i delar av dessa beslut men stadsarkitektkontoret såg sig tvungna att kompromissa 

med innerstadshandelns krav på parkering och tillgänglighet närmre intill. I 1993 

års detaljplan över området utanför Österport är dock syftet att skapa mer grönyta 

för att frigöra ringmuren mot Östergravar.81 Dels skulle ytan som idag utgörs av 

cykeluthyrningen minskas, dels skulle den asfalterade parkeringsplatsen intill taxi-

stationen begränsas och göras till armerad gräsyta. Till detta föreslogs dessutom en 

omgestaltning och delvis ny bebyggelse av det mindre området utanför Österport 

väster om Kung Magnus väg. Inget av detta har ännu genomförts. 
 

 

2.4. 1995 till idag 
1985 ratificerade Svenska staten UNESCO:s världsarvskonvention och förbands där-

med att för alltid skydda och bevara de natur- och kulturarv som tas upp på världs-

arvslistan.82 Efter Svenska statens ansökan 1994 togs Hansestaden Visby upp på 

UNESCO:s världsarvslista i december året efter. I Detaljplan för Visby innerstad 

(2010) påpekas att det är det svenska rättssystemet som ska användas för att full-

följa det framtida bevarandet ”och det är därför i första hand kommunen som 

genom sitt planmonopol har att besluta om skydd och bevarande av världsarvet 

Visby”.83 ”Likställandet” av Visby med Taj Mahal eller pyramiderna i Giza ledde till 

utarbetande av handlingar och åtgärdsprogram för att säkra världsarvet, samtidigt 

som vallgravarna, i rollen som dess buffertzon kom att behandlas i övriga 

kommunala planer.  
                                                                

78
 Region Gotlands hemsida, Detaljplaner på Gotland. www.gotland.se/68012  

(Hämtad: 2014-04-23) 
79

 Detaljplan: 0980K-A5/1971. 

kartor.gotland.se/DETALJPLANER/VISBY/HANDLINGAR/A5_1971.pdf  
(Hämtad: 2014-04-23) 

80
 Detaljplan: 09-VIS-496/1987. 

http://kartor.gotland.se/DETALJPLANER/VISBY/HANDLINGAR/09_VIS_496.pdf 
(Hämtad: 2014-04-23) 

81
 Detaljplan: 09-VIS-659/1993. 

http://kartor.gotland.se/DETALJPLANER/VISBY/HANDLINGAR/09_VIS_659.pdf 
(Hämtad: 2014-04-23) 

82
 Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet – ett handlingsprogram med åtgärdsplan. 

Framtagen av en arbetsgrupp bestående av kommun, länsstyrelse, länsmuseum samt 
föreningar. S 5. Antagen 2003. www.gotland.se/4051 (Hämtad: 2014-02-10) 

83
 Gotlands kommun, Stadsarkitektkontoret. Detaljplan för Visby innerstad. S 5. Antagen 

2010. Dnr. 32018. www.gotland.se/37868 (Hämtad: 2014-02-11) 



 

36 
 

2001 års Grönstrukturinventering 

Enligt 2001 års Grönstrukturinventering utförd av byggnadsnämnden för värdering 

av stadens grönytor utpekas hela vallgravsområdet ha ”uppenbara kulturhistoriska 

värden”.84 Det påpekas dock att det förekommer en viss konflikt mellan fri-

läggandet av ringmuren och en bevarad parkkänsla med större träd, där frågan är 

om dessa träd vid utgång genom nyplantering skall ersättas eller inte.85 

Inventeringsrapporten lyfter behovet av en skötselplan för vallgravsområdet och 

beskriver dess dåvarande skötselpolicy som extensiv med lättare insatser 1-2 till-

fällen per år och röjning av vedartad vegetation (sly, buskar, träd) vart tredje år.86 

Samtidigt påtalas risken om att denna typ av skötsel i övergångsfaserna kan ge ett 

ovårdat intryck. 

 

2003 års handlingsprogram för Världsarvet Hansestaden Visby 

2003 presenterades Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet – ett handlings-

program med åtgärdsplan som då ersatte 1993 års version.87 Programmet har som 

syfte att tydliggöra vilka gemensamma mål som skall gälla och fungera som ett 

dokument för alla de inblandade parter som berörs av arbetet med världsarvet, 

såsom kommun, länsstyrelse, länsmuseum, fastighetsägare och näringsidkare. I 

handlingsprogrammet påpekas vikten av vackra parker och platser för rekreation.88 

Ett av målen är att inom marknadsföringen av Visby särskilt lyfta dess roll som 

medeltida stad.89 Stadens parker och grönområden anges inneha flertalet viktiga 

funktioner, både inom biologisk mångfald, rekreation, estetik och kunskap samt 

”ska vara vackra och välvårdade i samklang med världsarvet”.90 Dessutom anges att 

ringmuren ska friläggas från skymmande vegetation för att förstärka upplevelsen 

av denna. Vid tillfället för handlingsprogrammets utarbetande fanns fortfarande 

ingen skötselplan för vallgravsområdet. En sådan ansågs finnas behov av ”för att i 

framtiden säkerställa att områden blir behandlade som en del av en kulturmiljö ur 

ekologiska och sociala aspekter”.91 Den fram till slutet av 1980-talet kontinuerliga 

skötseln avtog senare vilket ledde till viss igenväxning. 2002 fördes diskussion 

mellan stadsarkitektkontoret och länsstyrelsen om behovet av en skötselplan för 

vallgravsområdet utan resultat.92 Däremot ledde detta till nedtagande av ett antal 

solitärer i området för att glesa ut beståndet av träd. Tidigare stadsarkitekten Lars 

Grönberg berättar bland annat om att några av svarttallarna i norra Östergravar 

som planterades av Gillet fälldes eftersom dess storlek och placering kändes främ-
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mande i den miljön. Sedan denna insats har det enligt Grönberg åter skett en 

betydlig förbuskning.  
 

2009 års fördjupade översiktsplan över Visbyområdet 

I Planhandling HELA VISBY ges en generell bild av hur stadens fortsatta utveckling 

bör ske med fokus på hållbar stadsutveckling. Som en del i detta poängteras bety-

delsen av grönstrukturernas sociala och kulturella värden.93 Med slagorden ”Det 

gröna Visby ska värnas och utvecklas” påpekas att det finns ett stort behov av 

större parker och grönområden i staden och att dessa ”måste för sin funktion vara 

ganska stora och det är viktigt att de får vara kvar i sin helhet”.94 Av särskild vikt 

pekas därmed vallgravsområdet ut som ett av de redan säkrade grönområdena 

”genom dess status som tillhörande Världsarvet”. I planhandlingens bilaga Bebyg-

gelsens och utemiljöns karaktärsdrag i Visby ytterstad 1900-2000 anges att gravarna 

”är ett populärt strövområde som bildar buffertzon till världsarvet” och att det 

”utgör en världsunik och dramatiskt vacker inramning av staden, men har på några 

ställen exploaterats och ger bitvis ett något igenvuxet intryck”.95 

I samband med denna fördjupade översiktsplan fick arkitektfirman Ahlqvist & 

Almqvist arkitekter AB i uppdrag av stadsarkitektkontoret på dåvarande Gotlands 

kommun (sedan 2011 Region Gotland) att utreda området utanför ringmuren från 

Östercentrum till Söderport.96 Utredningen resulterade i ett konstaterande av att 

den gällande 1934 års plan med sparande av breda gröna kilar av kulturlandskapet 

mot ringmuren i hög utsträckning ersatts av asfalterade parkeringsytor vilket ska-

pat en otydlig stadsstruktur och brist i kontakten mellan inner- och ytterstad. För-

slaget är att vallgravarna utformas till ett tydligare sammanhängande parkstråk 

och att Östercentrum rustas upp samt att bebyggelsen utanför vallgravsområdet 

bildar en skarpare front mot det öppna parklandskapet. Rent konkret skulle detta 

innebära att ytorna öster om Österport och väster om Kung Magnus väg görs om 

till grönyta med trädplanteringar för att bindas samman med södra och norra 

Östergravar. Dessutom skulle nuvarande parkering norr om Coop bebyggas med 

bostäder, kontor och handel. 

I frågan om exploatering menas att ”Visby har i ett 20-årigt perspektiv mycket 

goda möjligheter att tillgodose olika exploateringsintressen utan att behöva 

inkräkta på stadens värdefulla grönområden, parker och naturmiljöer”.97 Det påpe-

kas att det finns en stor risk i ”om man börjar ta lite mark här och där”. Det ska 

dock påpekas att en översiktsplan inte är juridiskt bindande utan i första hand ett 

styrdokument för hur myndigheter och enskilda ska uppnå de mål och intentioner 

som förekommer vilket skiljer den från detaljplanen som enligt lag är bindande.98 

                                                                
93 Gotlands kommun, HELA VISBY, antagen 2009, s 26. 
94 Ibid, s 30. 
95 Gotlands kommun. Bebyggelsens och utemiljöns karaktärsdrag i Visby ytterstad 1900-

2000. Bilaga till HELA VISBY Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 (2009). S 7. 
Antagen 2009. www.gotland.se/43682 (Hämtad: 2014-05-05) 

96
 Arkitektfirman Ahlqvist & Almqvists hemsida. www.ahlqvist-almqvist.se/visby.html 

(Hämtad: 2014-04-25) 
97 Gotlands kommun, HELA VISBY, antagen 2009, s 48. 
98 Ibid, s 6. 
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2010 års kulturhistoriska dokumentation och skötselplan 

Under våren 2010 ges trädgårdsmästaren i Botaniska trädgården, Lasse Pettersson, 

i uppdrag att ta fram en skötselplan för Visby vallgravar. Som underlag för denna 

remitterar Gotlands kommun Eva Selin på Gotlands Museum att utarbeta en 

kulturhistorisk dokumentation och värdering. Selins slutsats är att vallgravs-

området ”hyser mycket höga kulturmiljövärden” vilket baseras på att dess historia 

är avläsbar både vad gäller den medeltida försvarsaspekten, tiden med bete och 

åkrar samt Planteringsgillets avtryck genom förekomst av äldre träd.99 Skötsel-

planen utgår i stora drag efter vad som under tidigare år diskuterats, nämligen den 

allt tätare vegetationen och behovet av fria siktlinjer och öppna ytor. Fokus tende-

rar att ligga på hur förvaltningen bör skötas för att förbättra rekreations-

möjligheter, de estetiska värdena och bevarandet av det öppna ondulerade land-

skapet med utsikten över ringmuren. Det kulturhistoriska förhållningssättet kan 

anses relativt begränsat även om exempelvis beskrivning görs för hur kalkstens-

brotten ska framträda tydligare. Dessutom argumenteras för ett bevarande av 

norra Östergravars bestånd av svarttall eftersom de utgör ett ”historiskt dokument 

från en period med förkärlek för exoter i städernas parkmiljöer”.100 Samtidigt före-

slås en del nyplanteringar av bland annat äpple, körsbär och magnolia.101 

Idag sker skötseln av vallgravsområdet av teknikförvaltningen på beställning 

från stadsträdgårdsmästaren på samhällsbyggnadsförvaltningen.102 I mars 2014 star-

tade dock en något mer omfattande röjning i framför allt Östergravar, troligen till 

följd av den fyra år gamla skötselplanen. Uppdraget har genomförts under våren av 

Skogsstyrelsen och ”[s]yftet är att ta bort ris och annat för att öppna upp, göra det 

tryggare samt att ringmuren ska synas bättre”.103 

 

2013 års planprogram för Östercentrum 

Planprogram för Östercentrum m.m., Visby presenterades av samhällsbyggnads-

förvaltningen i november 2013 och fungerar som ett underlag för kommande 

detaljplaner med syftet att ”möjliggöra en utveckling av Östercentrum från 

handelscentrum till stadskärna”.104 Delar av förslaget är att koppla samman inner-

staden med Östercentrum med tydligare gångstråk och avstängd biltrafik på den 

genomgående Kung Magnus väg.105 Det påpekas att man är medveten om risken för 

att de av Markelius beskrivna siktlinjerna kan komma att försämras:  

                                                                
99 Selin, 2010, s 50. 
100 Pettersson, Lasse, på uppdrag av Gotlands kommun. Skötselplan – Visby vallgravar. S 6. 

2010. www.gotland.se/50896 (Hämtad: 2014-02-04) 
101 Ibid, s 14-15. 
102 Grönberg, telefonsamtal 2014-04-23. 
103 Region Gotlands hemsida www.gotland.se/76921 (Hämtad: 2014-04-10) 
104 Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Planprogram för Östercentrum m.m., 

Visby. S 1. Godkänd 2013-12-12. www.gotland.se/75553 (Hämtad: 2014-04-17) 
105 Ibid, s 5. 
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Fig. 29: Det berörda området för 
Planprogram för Östercentrum m.m., 
Visby som till stora delar kommer att 
bebyggas. Källa: Region Gotland, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Planprogram för Östercentrum m.m., 
Visby. S 1. Godkänd 2013-12-12. 
www.gotland.se/75553 
 (Hämtad: 2014-04-17) 

Fig. 30: Denna skiss bifogas i plan-
programmet men presenterades redan 
i tidigare nämnda 1993 års detaljplan 
för området. Till höger i bild syns den 
planerade byggnaden på nuvarande 
taxistationen och till vänster kv. Björ-
nen. Genom ny bebyggelse längs 
Österväg från Österport och österut 
riskerar de promenerande snarare 
avskärmas från vallgravsområdet än 
uppleva en koppling mellan norra och 
södra Östergravar. Källa: Region 
Gotland, Samhällsbyggnads-
förvaltningen. Planprogram för 
Östercentrum m.m., Visby. S 7. 
Godkänd 2013-12-12. 
www.gotland.se/75553  
(Hämtad: 2014-04-17) 

”Det är svårt att i nuläget veta hur planförslaget kommer att inverka på kultur-

värdena som de utrycks [sic!] i riksintresset samt världsarvsmotiveringen. I nästa 

skede av planläggningen är det lämpligt att titta närmare på detta”.106 Programmet 

går delvis i linje med det tidigare förslaget om att binda samman södra delen av 

Östergravar med den norra genom ett utökat grönstråk. Dock föreslås förändrad 

bebyggelse i kvarteret Björnen samt på delar av nuvarande taxistation som båda 

ligger inom gränsen för riksintresset och världsarvet (se fig. 30). På den sistnämnda 

ytan skulle ”[e]n byggnad för turism, kultur eventuellt även bostäder medför[a] ett 

positivt inslag i området”.107 Förutom exploatering och nybebyggelse med fler 

våningar i de redan bebyggda delarna av Östercentrum föreslås parkeringsytorna 

norr om handelscentrumet att bebyggas. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer 

att riksintressena inte påverkas negativt av de föreslagna åtgärderna utan snarare 

bidrar positivt ”genom att stora öde ytor minskas och mer rumslighet skapas”.108 

Att landskapsbilden påtagligt kommer att förändras är regionen medveten om, 

men menar att det sannolikt blir till det bättre samtidigt som det ställs krav på 

noggrann uppföljning på hur riksintresset påverkas.109 

                                                                
106 Region Gotland, godkänd 2013-12-12, s 4. 
107 Ibid, s 7-9. 
108 Ibid, s 11. 
109 Ibid, s 13. 
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Som del i planprogrammet uppdrogs Gotlands Museum att genomföra en 

kulturhistorisk konsekvensanalys vilket gjorts av bebyggelseantikvarie Jörgen Ren-

ström.110 När innerstaden och dess grönområden utanför utsågs till riksintresse för 

kulturmiljövården 1987 påpekades särskilt att ny bebyggelse måste anpassas till 

staden och ringmuren och inte får inkräkta på grönområdena.111 Liknande förhåll-

ningssätt anses krävas utifrån världsarvsaspekten. Renström lyfter också faktumet 

att ett flertal av de siktlinjer in mot ringmuren, som är så viktiga för kopplingen 

mellan ytter- och innerstad, riskerar försvinna eller försämras.112 Dessa vyer som 

varit en betydande del i 1900-talets samtliga stadsplaner menas därför vara i behov 

av att i högre grad beaktas. Även den planerade byggnaden på nuvarande taxi-

stationen möts av skepsis då denna kan komma att påverka sikten och de gåendes 

koppling till Östergravar. Planprogrammet godkändes av Byggnadsnämnden i 

december 2013.113 

 

På senare år har regionen fört diskussion om hur den tidigare nöjesparken Mur-

grönan som är belägen mellan busstationen och Skolportsgatan kan bli en attrak-

tivare plats. Under våren 2014 uppmanas allmänheten lämna in sina förslag och 

idéer om hur området skall omvandlas till en aktivitetspark.114 Hittills har 

skateboardpark, parkour-område, klätterställningar, roller derbybana och café 

tagits upp som förslag. Tekniska nämnden har beslutat om anläggandet, men än så 

länge återstår att bestämma vad parken ska innefatta. 

 

 

2.4.1. Vallgravarnas lagskydd 
Vallgravsområdet anges idag i gällande detaljplaner som allmän plats/park.115 Inom 

kulturmiljövårdens regelverk berörs vallgravsområdet i några olika sammanhang. 

Visby innerstad är utsedd till riksintresse för kulturmiljövården enligt Miljöbalkens 

3 kap. § 6 med motiveringen  

 

Unik tidig medeltida muromgärdad stad, Östersjöhandelns ledande metropol t.o.m. 

1200-talets slut. Hansans födelsestad som i planmönster och bebyggelse ännu väl 

speglar handel, hantverk och sjöfart samt stadens förvaltningsfunktioner och sociala 

förhållanden från medeltid fram till modern tid.
116

  

 

                                                                
110 Renström, Jörgen, Gotlands Museum, avdelningen för kulturmiljövård. Östercentrum – 

Kulturmiljö i planprogram. Dnr. 402-2228-13. S 4. 2013. www.gotland.se/75553  
(Hämtad: 2014-04-17) 

111 Ibid, s 6. 
112 Ibid, s 15. 
113 Region Gotland, godkänd 2013-12-12, s 1. 
114 Region Gotlands hemsida, Aktivitetspark Murgrönan.  www.gotland.se/76607  

(Hämtad: 2014-04-27) 
115

 Gotlands kommun, Stadsarkitektkontoret, antagen 2010, s 11. 
116 Gotlands kommun, HELA VISBY, antagen 2009, s 14. 
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Som uttryck för riksintresset nämns bland annat ”ringmuren med vallgravar och en 

obebyggd zon där utanför”.117 Geografiskt motsvarar riksintresset samma område 

som världsarvet med buffertzonen, det vill säga med avgränsningen inkluderande 

Norder-, Öster- och Södergravar samt delar av Palissaderna. Förklarandet av 

riksintresse för kulturmiljövården innebär att området ”skall så långt möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet 

av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas”.118 

Tilläggas ska att Nordergravar och Östergravar norr om Österport dessutom ingår i 

riksintresset Norra Visby och Själsö-Brissund för naturmiljövården.119  

I samband med ringmuren och innerstaden som fornlämningar kan vallgravs-

området eller delar därav utpekas som fornlämningsområde enligt Kulturmiljö-

lagen 2 kap. § 2 för att ”bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme 

med hänsyn till dess art och betydelse”.120 Omfattningen av detta område avgörs av 

länsstyrelsen i varje enskilt fall när frågan om detta kan bli aktuell. Beatrice Edman 

på Enheten för samhälle och kulturmiljö, länsstyrelsen i Gotlands län, menar dock 

att ringmurens fornlämningsområdes utsträckning i vallgravarna generellt satts till 

50 meter.121 Dessutom och kanske av störst intresse för kulturmiljövården är faktu-

met att vallgravsområdet har en särskild funktion till världsarvet Hansestaden 

Visby vilket ställer krav på internationell nivå. I detta sammanhang utgör vallgra-

varna den så kallade buffertzonen. 

 

  

                                                                
117 Gotlands kommun, HELA VISBY, antagen 2009, s 14. 
118 SFS 1998:808. Miljöbalk. 3 kap. §6. Stockholm: Miljödepartementet. 
119 Gotlands kommun, HELA VISBY, antagen 2009, s 15. 
120 SFS 1988:950. Kulturmiljölag. 2 kap. §2. Stockholm: Kulturdepartementet. 
121 Edman, Beatrice, Arkeologi, forn- och landskapsvård, länsstyrelsen Gotlands län, e-post 

2014-04-22. 
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3. Inventering av växtmaterial 
 

En grundlig dokumentation av alla de parker, trädgårdar och kulturlandskap som 

utgör det gröna kulturarvet beskrivs av trädgårdshistoriker Maria Flinck som ett 

ovärderligt redskap för att skapa underlag för forskning, för att kunna avgöra nivån 

av vård och skötsel samt för att kunna utföra en kulturhistorisk värdering.122 I detta 

sammanhang finns möjligheten att med en inventering skapa sig en uppfattning 

om hur mycket av Planteringsgillets planteringar som idag finns bevarade och vad 

som inte gör det. På grund av den begränsade tiden har inventeringen avgränsats 

till att inbegripa träd- och buskskikt och anger endast art och antal med eventuell 

anmärkning samt för varje individ eller buskage ett nummer som kopplar kartan 

till växtlistan. I en framtida komplettering och utveckling skulle med fördel kunna 

läggas till parametrar såsom storlek, bedömd ålder, kondition, träd eller buske, sär-

skilda värden samt en inventering av örtskiktet.  

Inventeringen har skett genom fältstudier där en karta med Lantmäteriets 

ortofotografi har använts som underlag.123 Denna typ av fotografi är mycket detalj-

erat och dessutom skalriktigt. I fält har träden och buskarna prickats ut på kartan 

och art angivits. Resultatet presenteras dels i form av en förenklad karta som ritats 

upp i AutoCAD där varje träd och buske eller buskage märkts ut och getts ett num-

mer. Numret återfinns därefter i en växtlista som anger vetenskapligt namn, 

svenskt namn samt antal och eventuell anmärkning. Metoden är beprövad och kan 

sägas följa den som beskrivs av Busse Nielsen, Delshammar, Fransson och Östberg 

i Standard för trädinventering i urban miljö (2012) som är utarbetad på Sveriges 

lantbruksuniversitet i Alnarp.124 

Inventeringen har visat på flera aspekter som kan vara av intresse att påpeka. 

De olika delarna av vallgravsområdet uppvisar skiftande karaktär och det kan 

påstås att varje enskild del innehar en artsammansättning och formgivning som 

särskiljer den från övriga. Detta diskuteras närmare i 5. Analys och diskussion. 

Nedan presenteras inventeringskartan för att visa översiktligt på resultatet. Hela 

området har delats in i mindre ”kvarter” som getts olika benämning i växtlistan. 

Detta för att förenkla både genomförande och presentation. Uppdelningen i kvar-

ter görs dessutom för att i antal individer per art kunna få en uppfattning om 

antalet i förhållande till ett geografiskt avgränsat område (exempelvis finns 2 oxlar 

i Nordergravar medan det finns ett hundratal i norra delen av Östergravar). Karta i 

större skala för de olika geografiska avsnitten samt växtlista bifogas i bilaga 2-9. 

  

                                                                
122 Flinck, Maria, trädgårdshistoriker, föreläsning Ett föränderligt kulturarv 2014-05-15, 

Uppsala, del av seminariet Trädgården och kulturarvet, BRUK. 
123

 Lantmäteriets hemsida, Kartsök och ortnamn. kso2.lantmateriet.se/#  

(Hämtad: 2014-04-24) 
124

 Busse Nielssen et. al. Standard för trädinventering i urban miljö. Sveriges 

lantbruksuniversitet, Område landskapsutveckling. www.inventering.nu  
(Hämtad: 2014-04-20) 
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Fig. 32. Inventeringskartan är schematiskt ritad och presenteras här för att visa på metoden. I bilaga 2-9 

finns vallgravsområdet olika delar i läsbar skala. Av: Daniel Hofling  

Norderport 

Dalmansporten 

Österport 

Söderport Skansport 
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4. Världsarvet och dess buffertzon 
 

Vid Svenska statens undertecknande av världsarvskonventionen ansågs den 

svenska lagstiftningen vara tillräcklig för att leva upp till konventionens krav på 

skydd och bevarande. Idag styrs detta huvudsakligen av Plan- och bygglagens möj-

lighet till reglering i detaljplan utifrån kulturhistoriska intressen men också i 

Miljöbalkens tredje kapitel angående riksintresse samt Kulturmiljölagens andra, 

tredje och fjärde kapitel.125 Det finns därmed ingen särskild del i lagstiftningen som 

styr världsarv eller dess buffertzon.126 

 

4.1. Buffertzonens funktion och problematik 
I 1972 års världsarvskonvention (Convention concerning the Protection of the World 

Cultural and Natural Heritage (WHC)127) nämns inte begreppet buffertzon. Det är 

först 5 år senare när Operational Guidelines for the World Heritage Committee tas 

fram som buffer zones rekommenderas vid listande av världsarv med behov av en 

skyddszon direkt angränsande till det huvudsakliga världsarvsområdet.128 

Dokumentet har reviderats ett antal gånger genom åren, senast 2013, och heter nu 

Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 

(härefter kallat Operational Guidelines). Med utgångspunkt i skydd och bevarande 

för framtida generationer skall detta fungera som ett styrdokument för de olika 

inblandade parterna i varje enskilt världsarv.129 Operational Guidelines anger hur 

inskrivningsproceduren för världsarvet ska ske, hur bevarandearbetet ska skötas 

samt hur det ska finansieras och är menat att användas av både UNESCO själva och 

det specifika världsarvets förvaltare. Dokumentet kan därför ses som en guide till 

hur världsarvkonventionens åtagande skall fullföljas. 

I och med Operational Guidelines revideringar sedan 1977 har riktlinjerna och 

bestämmelserna kring buffertzonen förändrats. I 2005 års version anges att en 

lämpligt stor buffertzon bör tillfogas det utnämnda världsarvet om det anses nöd-

vändigt för bevarandet.130 En buffertzon definieras här som  

 

                                                                
125

 Adlercruetz, Thomas, jur. kand., svensk representant i ICOMOS legala kommitte ICLAFI. 

The World Heritage Convention (WHC), Buffer Zones and Sweden. S 2-7. 2006. 
www.law.kyushu-u.ac.jp/programsinenglish/hiroshima/papers.htm  
(Hämtad: 2014-05-01) 

126
 Riksantikvarieämbetets hemsida, Världsarv. www.raa.se/om-

riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/ (Hämtad: 2014-05-21) 
127 UNESCO. Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural 

Heritage., 1972. whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf (Hämtad: 2014-05-01) 
128 UNESCO. Operational Guidelines for the World Heritage Committee. S 16. 1977. 

whc.unesco.org/archive/opguide77a.pdf (Hämtad: 2014-05-01) 
129

 UNESCO. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 

Convention. S 1. 2013. whc.unesco.org/archive/opguide13-en.pdf (Hämtad: 2014-05-03) 
130

 UNESCO. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 

Convention. S 25. 2005. whc.unesco.org/archive/opguide05-en.pdf (Hämtad: 2014-05-03) 
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an area surrounding the nominated property which has complementary legal and/or 

customary restrictions placed on its use and development to give an added layer of 

protection to the property. This should include the immediate setting of the 

nominated property, important views and other areas or attributes that are func-

tionally important as a support to the property and its protection. The area consti-

tuting the buffer zone should be determined in each case through appropriate 

mechanisms.
131

 

 

Dessutom anges att en tydlig förklaring skall finnas för hur buffertzonen bidrar till 

skyddet och bevarandet. Paragraf 107 i Operational Guidelines anger som sista 

punkt att ”[a]lthough buffer zones are not normally part of the nominated prop-

erty, any modifications to the buffer zone subsequent to inscription of a property 

on the World Heritage List should be approved by the World Heritage Com-

mittee”.132 Poängen är att buffertzonen skall bidra till att skydda och bevara kärn-

områdets enastående universella värde (outstanding universal value). Detta värde 

är vad som krävs för att uppta en plats på världsarvslistan och bygger på ett antal 

kriterier.133 

På senare år har buffertzonens funktion och roll i världsarvsskyddet ifrågasatts 

och problematiken kring detta har ägnats en del uppmärksamhet. I ICOMOS 

2006/2007 års rapport Heritage at risk publicerades en artikel angående buffert-

zonens sviktande och högst varierande funktion och betydelse bland världsarven.134 

Artikeln är ett resultat av ett möte som hölls i december 2006 mellan ett antal 

medlemsländer inom the International Scientific Committee on Legal, Administ-

rative and Financial Issues (ICLAFI). Det påpekas att fokus för skyddsåtgärder i 

världsarvssammanhang länge legat på kärnområdet och att risken för eventuella 

förändringar i dess omgivningar tagits för lättvindigt på. Bevarandearbetet har i 

många fall stött på svårigheter eftersom ”a lot depends on how local legislation has 

been elaborated”.135  

På konferensen representerades Sverige av jur. kand. Thomas Adlercruetz som 

bidrog med The World Heritage Convention (WHC), Buffer Zones and Sweden, ett 

paper som behandlar världsarvets buffertzonsproblematik ur ett svenskt pers-

pektiv.136 Adlercreutz ifrågasätter själva förekomsten av en buffertzon då dess lag-

mässiga regleringar inte kan anses förstärka skyddet av vad som anses bevarande-

värt utan kanske snarare tvärtom. Han menar att de paragrafer i Operational 

Guidelines som styr skydd och förvaltning av världsarvet (paragraferna 96-102) bör 

vara tillräckliga för att säkra bevarandet. Han tillägger att en buffertzon istället kan 

bli föremål för att snarare förenkla beslutsfattandet samt resultera i vitt skilda 

uppfattningar:  

                                                                
131

 UNESCO, 2005, s 25. 
132

 Ibid, s 26. 
133

 Ibid. 
134 ICOMOS. The World Heritage Convention and the Buffer Zone. I: Heritage at Risk 

2006/2007. S 183-185. 2008. www.international.icomos.org/risk/world_report/2006-
2007/pdf/H@R_2006-2007_web.pdf (Hämtad: 2014-05-01) 

135 Ibid, s 183. 
136

 Adlercruetz, 2006. 
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To UNESCO and the heritage community the nominator may say: Look, we have an 

extensive buffer zone in order to control what is happening even far from the pro-

tected heritage core. To land owners, developers and other local interests the mes-

sage may instead sound: Hey, this is just the buffer zone. Nothing really bad can 

happen to your projects here.
137

 

 

Adlercreutz slutsats är att det som fordras är ett område som verkligen står under 

ett lagmässigt skydd, såsom paragraferna 96-102 innebär, och inte att världsarvs-

kärnans omgivningar skall utgöra något vagt reglerat område. 

Den ökade insikten om buffertzonens problematiska förhållanden ledde 2008 

till att UNESCO sammankallade till ett internationellt möte med expertis inom 

ämnet. En av utgångspunkterna var att 

 

[m]any World Heritage properties face problems that directly or indirectly derive 

from the situation of their buffer zone. New constructions within a buffer zone may 

have an impact on the World Heritage property and could threaten its Outstanding 

Universal Value; a different legal status of a buffer zone could also impact the con-

servation, the protection or management plan of a site.
138

 

 

Bland deltagarna fanns förutom enskilda nationers representanter även ICOMOS, 

ICCROM med flera. Mötet som ägde rum i Davos i Schweiz resulterade i rapporten 

World Heritage Papers 25 - World Heritage and Buffer Zones och presenterar dels 

olika nationers erfarenheter kring buffertzonen, dels ett beslut om hur verktyget 

kan förtydligas.139 Diskussionerna kretsade kring en tydligare definition av begrep-

pet samt frågan huruvida buffertzonen är avsedd att skydda eller förhöja världs-

arvet.140 Övriga frågor och synpunkter som lyftes var huruvida buffertzoner i reali-

teten försvagar skyddet i det område där behovet är som starkast; att begreppet i 

många fall är misstolkat och svårapplicerat i respektive nationell lagstiftning; att 

kärnområde och buffertzon behandlas olika vilket kan förminska den senares rele-

vans och; oklarheten i huruvida buffertzonen är en del av världsarvet eller ej.141 

En av slutsatserna var att det i juridiska termer fanns ett behov av att särskilja 

kärnområdet med dess enastående universella värde från buffertzonen.142 Dess-

utom påpekas att gränserna för buffertzonen måste vara tydligt utpekade och skall 

avgöras med avseende på hur stort område som krävs för att skydda, bevara och 

förhöja kärnområdets enastående universella värde. Urbana miljöer menas vara i 

särskilt behov av tydliga buffertzoner med tanke på eventuella nybyggnationer som 

kan inverka på de visuella egenskaperna.143 Högre krav ansågs nödvändigt på att de 

lokala och regionala myndigheterna får en djupare insikt i buffertzonens förvalt-

                                                                
137 Adlercruetz, 2006, s 2. 
138

 UNESCO:s hemsida, International Expert meeting on World Heritage and buffer zones. 

whc.unesco.org/en/events/473/ (Hämtad: 2014-05-03) 
139 UNESCO. World Heritage Papers 25 - World Heritage and Buffer Zones. 2008. 

whc.unesco.org/documents/publi_wh_papers_25.pdf (Hämtad: 2014-02-04) 
140 Ibid, s 17. 
141 Ibid. 
142 Ibid, s 162-82. 
143 Ibid, s 163. 
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ning. Deltagarna uppmärksammade att buffertzoner fungerade effektivare i länder 

som redan hade detta form av verktyg i sin lagstiftning och rekommenderar därför 

de som inte har det att inarbeta ett sådant.144 Rapporten med ett antal förslag till 

förändringar ledde till en revidering av Operational Guidelines. Nuvarande version 

är 2013 års upplaga där paragraferna 103-107, vilka behandlar buffertzonens skydd 

och förvaltning, genomgått ett antal mindre omformuleringar. I paragraf 107 har 

”normally” strukits (se sida 45) vilket bör innebära en tydligare särskiljning mellan 

kärnområde och buffertzon.145 

 

4.2. Vallgravarna som buffertzon 
Efter ICOMOS utvärdering beslutade the World Heritage Committee om att ta upp 

Hansestaden Visby på UNESCO:s lista över världsarv: 

 

The Committee decided to inscribe this site on the basis of criteria (iv) and (v) con-

sidering its outstanding universal value, representing a unique example of a north 

European medieval walled town which preserves with remarkable completeness a 

townscape and assemblage of high-quality ancient buildings. It also congratulated 

the Swedish authorities for the conservation programme undertaken over the past 

few years safeguarding the outer walls and preserving the authenticity of the prop-

erty.
146

  

 

Visby innerstad ansågs med detta inneha enastående universellt värde genom att 

uppfylla kriterierna iv och v under paragraf 24 i Operational Guidelines.147 Inner-

staden med den omkringliggande ringmuren utnämndes till det primära världs-

arvsområdet (kärnan) medan vallgravarna pekades ut som buffertzon: ”The total 

extent of the nominated area is 106 hectares, the core of which consists of 77 hec-

tares and the buffer zone 29 hectares”.148  

Sedan 1934 års stadsplan har vallgravsområdet ur de flesta aspekter hanterats 

såsom idag med tanke på buffertzonsfunktionen. Under denna period har området 

planeringsmässigt behandlats som en park med särskilda restriktioner angående 

bebyggelse och markanvändning.149 ICOMOS har rollen som UNESCO:s rådgivande 

organ och genomförde utvärderingen inför världarvsutnämningen där värdet lyftes 

av att  

 

                                                                
144 UNESCO, 2008, s 167. 
145 UNESCO, 2013, s 26. 
146 UNESCO. CONF 203 VIIIC.1 – Inscription: The Hanseatic Town of Visby (Sweden). Beslut av 

World Heritage Committee 5 dec 1995. whc.unesco.org/en/decisions/3100  
(Hämtad: 2014-05-13)  

147 ICOMOS. Advisory Body Evaluation. Utvärdering av ICOMOS som ligger till grund för 

beslutet. 1994. whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/731.pdf  
(Hämtad: 2014-04-02)  

148 Ibid. 
149 Ibid. 
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Fig. 31: På UNESCO:s hemsida finns denna 
karta från 2005 presenterad som enligt 
Region Gotland anger den officiella grän-
sen för världsarvets kärnområde. Ingen 
buffertzon skall därmed finnas.  
Källa: UNESCO. Hanseatic Town of Visby 
– map of the inscribed property. 2005. 
whc.unesco.org/en/list/731/documents/ 
(Hämtad: 2014-05-05) 

[t]he immediate environs of the walled medieval city have been sensitively protected 

for most of the present century as a result of the ’garden city’ approach to planning 

control, resulting in the creation of considerable areas of open space and strict 

control over building heights.
150

 

 

De konkreta bestämmelser som enligt utvärderingen ansågs borde gälla buffert-

zonen var förbud mot bebyggelse. Dessutom angavs särskilda regleringar för 

bebyggelsens höjd närmast utanför buffertzonen. Enligt 2003 års handlings-

program för världsarvet liksom i 2009 års fördjupade översiktsplan för Visby-

området betraktas och benämns vallgravarna och Palissaderna som världsarvets 

buffertzon.151 På UNESCO:s hemsida presenteras 2005 års Periodic Reporting som 

utgör den uppföljning av världsarvets hantering och utveckling och som skall 

genomföras vart sjätte år.152 I den anges att Hansestaden Visby innehar definierade 

buffertzoner men att de tillsammans med världsarvsgränsen är under bearbet-

ning.153 Från samma tid (december 2005) presenteras den karta som visar gällande 

avgränsning för världsarvet.154 Kartan anger ingen buffertzon utan inkluderar istäl-

let vallgravsområdet i själva världsarvet (se fig. 31). Region Gotland står bakom 

kartan och på kulturmiljöavdelningen meddelas att den officiella gränsen för själva 

världsarvet innefattar vallgravarna och att det i nuläget inte finns någon buffert-

zon.155  

                                                                
150 ICOMOS, 1994, s 76. 
151 Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet – ett handlingsprogram med åtgärdsplan, 

antagen 2003, s 32; Gotlands kommun, bilaga till HELA VISBY, antagen 2009, s 7. 
152 UNESCO, 2013, s 55, paragraf 203. 
153 UNESCO. (Cycle 1) Section II Summary. Periodic Reporting. S 2. 2005. 

whc.unesco.org/en/list/731/documents/ (Hämtad: 2014-05-08) 
154 UNESCO. Hanseatic Town of Visby – map of the inscribed property. 2005. 

whc.unesco.org/en/list/731/documents/ (Hämtad: 2014-05-05) 
155 James, Maria, kommunantikvarie, Region Gotland, e-post 2014-05-05. 
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Under telefonsamtal med Jan Turtinen på Riksantikvarieämbetet framkommer 

dock en något annan tolkning. Turtinen meddelar att den gängse uppfattningen på 

ämbetet bland de personer som är insatta i ämnet är att buffertzon respektive 

världsarv förhåller sig på det sätt som beskrivs i utvärderingen och beslutet från 

1995.156 Uppfattningen är den att vallgravarna utgör buffertzonen medan världs-

arvet avgränsas av ringmuren. Turtinen berättar dock att dessa gränser har präglats 

av ett visst missnöje från kommunal sida under många år vilket konstaterades vid 

tidigare nämnda Periodic Reporting. Regionen har därefter arbetat med och disku-

terat frågan men inget verkar peka på att problemet skall vara löst ännu. Att 

dokumenten från världsarvsutnämningen kan vara något svårtolkade ges visst 

medhåll för men Turtinen påpekar samtidigt att texten i dessa beskriver relativt 

tydligt vad som utpekas som buffertzon respektive världsarv. 

Louise Hoffman Borgö på länsstyrelsen, Gotlands län, instämmer i Riks-

antikvarieämbetets åsikt och menar att ringmuren är den avgränsning för världs-

arvets kärna som gäller samt att vallgravarna utgör buffertzonen.157 Även Hoffman 

Borgö påpekar att planerna är att gränsen för världsarvet skall flyttas till att 

inkludera vallgravarna men menar samtidigt att detta skulle innebära att en ny 

buffertzon kan möta en del problem. En sådan zon skulle komma att sträcka sig in 

i modernare bebyggelse där det från politisk sida kan bemötas med oviljan att 

belägga skydd för världsarvet i områden som kan komma i intresse för framtida 

exploatering. 

Den 19 maj 2014 publiceras 2013 års Periodic Reporting på UNESCO:s hemsida. 

Det anges att gällande gränser fortfarande är de som beslutades om 1995 men att 

diskussionen på kommunal nivå ännu pekar på bearbetning av dessa:  

 

The Hanseatic Town of Visby wishes to extend the boundaries to include the 

remains of a medival lime quarry just outside the city wall. This is at present our 

buffert zone and a park area. We also wants to include the ruins of the medival con-

vent of Solberga, the ruins of the medival church S t George and a medival execution 

area. This process is not yet started on Gotland other than as a discussion in the 

World Heritage council.
 158

 

 

I rapporten meddelas att gränserna för världsarv respektive buffertzon är tillräck-

liga för dess funktion men att förbättringar kan göras. Det medges att oklarheter i 

detta har att göra med hur kartorna presenterades 1995 och att ringmuren gene-

rellt uppfattas som en distinkt gräns för världsarvet. Utifrån detta har Region Got-

land länge fört diskussion om att utöka gränserna för både världsarvets kärna och 

dess buffertzon.159 Angående huruvida den svenska lagstiftningen anses tillräcklig i 

buffertzonen för att säkra världsarvets enastående universella värden påpekas att 

det förekommer en bristfällighet i hur zonens syfte skall implementeras i lag. Det 
                                                                

156 Turtinen, Jan, utredare, Riksantikvarieämbetet, telefonsamtal 2014-05-14. 
157

 Hoffman Borgö, Louise, antikvarie, länsstyrelsen Gotlands län,  

telefonsamtal 2014-05-19. 
158

 UNESCO. (Cycle 2) Section II. S 1. Periodoc Reporting. 2013. 

whc.unesco.org/en/list/731/documents/ (Hämtad: 2014-05-20) 
159 Ibid, s 4.  
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menas att denna brist underminerar möjligheten för upprätthållande av det ena-

stående universella värdet. De ekonomiska resurserna ämnade för världsarvet och 

buffertzonens förvaltning meddelas vara otillräckliga och stadigt sjunkande vilket 

bland annat yttrat sig i sporadiska förvaltningsinsatser. Dessutom informeras om 

att ”[s]ome parts of the area outside the core and the buffer zone have had an neg-

ative impact on the World Heritage recently, from extensive building of houses”.160 

Hoffman Borgö intygar att det är bebyggelsen nordost om Östergravar som åsyf-

tas.161  

Lagmässigt hanteras vallgravsområdet framför allt av de kommunala detalj-

planerna där 1934 års plan och grundidé är styrande. Till detta kommer som 

nämnts tidigare riksintresset för kulturmiljövården enligt tredje kapitlet Miljö-

balken samt ringmurens och innerstadens fornlämningsområdes utsträckning uti 

vallgravarna enligt Kulturmiljölagens andra kapitel.162 

 

 

  

                                                                
160 UNESCO, (Cycle 2) Section II, 2013, s 4.  
161 Hoffman Borgö, telefonsamtal 2014-05-19. 
162 ICOMOS, 1994, s 75. 
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5. Analys och diskussion 
 

Nedan förs en diskuterande analys som utgår från de i början presenterade fråge-

ställningarna. Den första delen är därmed särskilt inriktad på den historiska stu-

dien relaterad till inventeringen medan den andra riktas mot den nutida studien 

där kommunala handlingar och dokument kopplade till världsarvet står i fokus. 

 

5.1. Hur har vallgravsområdet planerats och gestaltats 

sedan 1800-talets mitt till idag? 
Den historiska studien och den genomförda inventeringen visar på att de planter-

ingar och anläggningsarbeten som utfördes i Planteringsgillets regi under de sista 

årtiondena av 1800-talet och en bit inpå 1900-talet i hög utsträckning format det 

Visby vi ser och upplever idag. Efter tidens trend ombildades Visby liksom så 

många andra städer till en förskönad grön stad. Några av de arbeten som kan anses 

särskilt bekanta idag är Slottsparken som var ett av Gillets första åtaganden; 

lindarna vid S:ta Karins ruin på Stora torget som planterades 1886; kör- och prome-

nadvägen norrut till Snäck som började anläggas under slutet av 1880-talet; plan-

teringarna i området nedanför Galgberget som från att tiden innan sekelskiftet 

varit obevuxet till att idag utgöra en välvuxen skog samt; lindallén längs Cramér-

gatan vid nuvarande universitetet. 

I vallgravsområdet genomfördes omfattande planteringar och anläggnings-

arbeten under Gillets verksamhetstid som för tydlighetens skull i grova drag kan 

delas in i mer specifika perioder. Palissaderna var vid 1800-talets mitt fortfarande 

betesmarker men gick under 1860-talet igenom en omvandling till att bli mer av en 

regelrätt offentlig park. Det dröjde naturligtvis innan parken växt till sig och plan-

teringsarbetena fortsatte dessutom vidare under kommande årtionden. Pehr Arvid 

Säves idéer och framsynta planer om ”ett grönt helt” runtom stadsmuren uppstod 

och presenterades under tidigt 1860-tal men blev till en början bemött av negativa 

besked från Drätselkammarens sida på grund av kostnaderna. Visionen kan till slut 

ändå anses ha blivit verklighet även om genomförandet kanske inte hade den 

struktur Säve föreslog utan snarare skedde genom att de olika planterings-

områdena slutligen ”växte ihop”. Under 1870-talets första år genomfördes en hel 

del planteringsarbeten i Östra byrummet. Från 1885 till några år in på 1890-talet 

utfördes mycket omfattande planteringar av tusentals träd och buskar i Norder-

gravar. Artsammansättningen visar sig stämma väl överens med dagens bestånd 

bortsett från att inga barrträd finns kvar, trots att dessa tycks ha utgjort majori-

teten av dåvarande plantering. Granarna och tallarna var troligen de arter som var 

först med att gallras ut under 1900-talets första årtionden. Bortsett från fåtalet 

inslag av barrväxter i vallgravarna är den tydligaste lämningen av detta slag 

beståndet med svarttall i norra Östergravar. Här utgör arten ett karaktärsträd idag. 

Exakt när dessa planterades har inte framkommit men det har troligen skett i bör-

jan av 1900-talet. I övrigt uppvisar Gillet en användning av arter som tycks stämma 

väl överens med den tidens ideal, vilket Catharina Nolin beskriver som ett led i 
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nationalromantiken med en särskild kärlek till inhemska arter av gran, tall, björk, 

lönn med flera.163 Nolins påpekande att park- och trädgårdskulturens ideal gick 

från att under mitten av 1800-talet vara mer präglat av exotiska och estetiska inslag 

till att under slutet av århundradet riktas mer mot kärlek till inhemska arter kan 

även ses i vallgravsområdets anläggningshistoria. Palissaderna har efter inventer-

ingen visat på en tydligare användning av för tiden ovanligare arter såsom naver-

lönn Acer campestre, rödbladig skogslönn Acer platanoides ssp., parkolvon 

Viburnum lantana, valnöt Juglans regia med flera.  

Ett par år efter sekelskiftet påbörjas arbetena med en gångväg längs östra 

stadsmuren från norr till söder och under de följande åren planteras området kring 

gångvägen. Södergravar kopplas därefter till parkstråket genom vidare planteringar 

under kommande år och i och med detta har Säves tankar om ett sammankopplat 

grönt parkstråk runtom hela Visby förverkligats från Norder- till Öster- till Söder-

gravar till Palissaderna och därifrån längs strandpromenaden i väst.  

1908 kommer de första anteckningarna om större gallringar i befintliga plan-

teringar, framför allt i Nordergravar. Dessa arbeten visar sig sedan utgöra den 

större delen av Gillets fortsatta sysslor. 

Om Östergravar snarare uppvisar en betydligt mer naturinspirerad samman-

sättning av arter, kan Norder- och Södergravar mer ses som ett mellanting av Palis-

sadernas och Östergravars karaktär. Inventeringen har visat på att de olika delarna 

av vallgravsområdet innehar särskiljande karaktärsdrag och prägel, både vad gäller 

artsammansättning och gestaltning. Palissaderna är som nämnts den del som i 

högst grad motsvarar vad som brukar kallas en offentlig park med tydligt anlagda 

gångvägar och tätt, varierande och bitvis exotiskt växtsortiment. Södergravar inger 

visserligen likaså ett relativt tydligt intryck av att vara medvetet planterad även om 

delar därav anspelar på det mer förvildade temat. Nordergravar påminner på detta 

sätt om Södergravar där vissa delar tycks förvuxna och förvildade och utgörs av in-

hemska arter medan andra är mer parklika. Norra halvan av Östergravar är den i 

särklass mest naturinspirerade delen av vallgravarna där både växtsammansättning 

och former starkt bidrar till ett naturligt intryck. Den södra halvan är snarare en 

starkt exploaterad areal där dock den före detta nöjesparken Murgrönan utgör ett 

viktigt grönt inslag.  

Dessa varierande karaktärsdrag som till viss del kan anses spegla respektive tids 

trädgårdskultur utgör naturligtvis en värdefull del av det historiska arvet från 1850 

till idag. Därmed finns skäl till ett starkare intresse och tydligare förhållningssätt 

från kulturmiljövårdens aktörer för att vårda och minnas det kulturhistoriska arvet 

från Planteringsgillet och dess anläggningar. 

Planteringsgillets medvetenhet och engagemang för stadens behov av för-

sköning och fortsatta utveckling uttryckte sig inte enbart i omfattande anlägg-

nings- och planteringsarbeten. Gillet har även uppvisat en kännedom om och 

insikt i stadens byggda kulturhistoriska värden. Under tidigt 1860-tal påtalar man 

vikten av att inte bebygga ”närmare än 100 fot från stadsmurarne” för att motverka 

att dessa blir skymda såsom de blivit på insidan. Första initiativet för plantering-

                                                                
163 Nolin, 1999, s 113. 
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arna nedanför Galgberget vid fornlämningen Trojeborg motiverades med behovet 

av att ”skydda det gamla minnesmärket från förstörelse”. Samtidigt som detta kan 

tyda på en medvetenhet om Visbys olika kulturhistoriska värden och lämningar 

visar protokollet och korrespondensen på att Gillets vurm för ett grönare Visby 

mötte en del kritik både från privatpersoner och från självaste riksantikvarie Emil 

Ekhoff. Det handlade då oftast om problemet med alltför tät vegetation inpå 

stadsmuren. Att antikvariekåren kan ha tagit saken i egna händer såsom beskrivits 

med att strö salt på den nyplanterade murgrönan tyder på att relationen gentemot 

detta trädgårdssällskap emellanåt kanske varit något kärv. Även om Gillet vid till-

fällen mottog påpekanden om alltför välvuxna planteringar är det ändå tydligt att 

dess verksamhet mötte stor uppskattning och glädje. Samtidigt går det att före-

ställa sig att Gillets övertagande av rätten till fler och fler jordägor utanför stads-

muren ledde till svårare förhållanden för de som tidigare höll sina boskap i vall-

gravsområdet, även om detta inte framkommer lika tydligt i studerade arkiv-

handlingar.  

1900-talets stadsplaner utgår till en början i högre grad från den tidens gällande 

trender och stilar som bland annat yttrar sig i 1910 års plan av Per Olof Hallman 

där organiska former och stora sammanhängande grönområden präglar stadens 

yttre delar. Senare kom dock stadens planerare att ta större hänsyn till befintliga 

förhållanden och värna om de estetiska och kulturhistoriska värden som Visby 

ansågs besitta. Sven Markelius som utarbetade denna plan 1934 satte ramen för hur 

man från kommunal sida skulle komma att hantera vallgravsområdet i förhållande 

till innerstaden och stadsmuren ända till idag. Det var dock knappast vallgravs-

områdets kulturhistoriska värden som avsågs att bevara. Det öppna landskap som 

argumenterades för syftade snarare till att tydliggöra stadsmuren och innerstaden. 

Det var redan här i första hand den medeltida staden och muren som ansågs vik-

tiga att lyfta fram där ett öppet obebyggt vallgravsområde var det ultimata red-

skapet. Att Planteringsgillets anlagda parkstråk i stora drag finns kvar kan nog 

ändå till stor del anses vara Markelius förtjänst. Skälet till den redan då bristande 

insikten i detta gröna områdes kulturhistoriska värden kanske kan härledas till att 

anläggningen fortfarande trots allt var relativt ny.  

Som vidare led i hans riktlinjer utvecklades senare årtiondens detaljplaner till 

att rensa ut det sista av den äldre bebyggelsen i vallgravsområdet, bortsett från 

byggnaderna närmast utanför Österport. Idag kan dock fortfarande spår ses av den 

bebyggelse som etablerades under tidigt 1900-tal i Södergravar alldeles utanför 

Söderport. Samlingen med fruktträd representerat av äpple, päron och krikon 

härrör med största sannolikhet från de trädgårdar som tillhörde den tidens bygg-

nader.  

Vid sidan om 1900-talets andra halvas upprensning präglades 1980-talet sam-

tidigt av mer exploaterande inslag då parkeringsytorna och busstationen i Östra 

byrummet planerades och utvecklades. Det har också visat sig att särskilt dessa 

årtionden inneburit en igenväxning till följd av bristande förvaltning. Troligen kan 

detta kopplas till frånvaron av stadsträdgårdsmästare mellan åren 1979 och 2005. 

Pierre Nestlog, universitetslektor vid institutionen för kulturvård, Göteborgs uni-

versitet, framhåller att det är i kunskapen och skickligheten som vägen till god 
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vård och skötsel av gröna miljöer ligger.164 Dessa egenskaper finns framför allt hos 

trädgårdsmästaren där avsaknad av en sådan kan innebära brist i kunskap för 

anläggningens underhåll. 

Även om stora gallringsinsatser gjorts, framför allt under 1900-talets första hälft, 

är det en betydande del av Gillets planteringar och övriga anläggningar som ändå 

kan anses vara bibehållna. Bredvid Markelius stadsplan skulle även faktumet att 

ingen större uppmärksamhet ägnats området sedan Planteringsgillets tid kunna 

förklara att inga större förändringar skett. Nolin påpekar att de allra flesta offent-

liga 1800-talsparker har genomgått förändringar som följt tidens idealistiska 

utveckling.165 Visserligen föll även vallgravsområdet till viss del offer för modernis-

mens förenkling och önskan om ”underhållsfrihet” när gallring och strävande mot 

mer öppen terräng gjordes. Det som drabbat andra parker i form av förenklat 

gångsystem och borttagande av rabatter i utbyte mot gräsytor har dock inte varit 

fallet i lika hög grad för Visby vallgravar. Här har tidigt genomförts utgallring och 

området har därefter ägnats relativt sparsam förvaltning. Även om denna brist på 

underhåll kan uppfattas som negativ kanske det kan finnas ett värde i att vallgrav-

arna hårdraget ”lämnats åt sitt öde”. Det kan hävdas att gångsystem, planteringar 

och växtsammansättning därför inte har förändrats i alltför hög grad sedan Gillets 

verksamhet.  

Därmed borde förutsättningarna vara goda för att kunskapen om och insikten i 

denna anläggnings historia och tillkomst kring förra sekelskiftet är allmän och 

utbredd. Men är den det? Uppfattas området som en park anlagd för drygt hundra 

år sedan? Carina Johansson påpekar i Visby visuellt – Föreställningar om en plats 

med utgångspunkt i bilder och kulturarv hur Visby framställs som en historisk stad 

där medeltiden är i fokus. Detta yttrar sig på flertalet sätt där Johansson exemplifi-

erar Nationalencyklopedins beskrivning av Visby där knappt något annat nämns 

om stadens historia än den medeltida.166 Medier och andra informationskanaler är 

den ena sidan där Visby likställs med den medeltida staden Visby medan turism-

näringen är en annan betydande del. Vad som lyfts fram och presenteras för besö-

karen grundar sig enligt Johansson till stor del på politik, estetik och ekonomi.167 

När en särskild bild väljs att marknadsföra för Visby sker per automatik ett urval 

där andra bilder och föreställningar av staden bortses från.  

Innerstadens ”medeltidifiering” kan anses vara fullt utbredd och detta är troli-

gen heller ingen nyhet inom kulturmiljövården. Allt ska ha en touch av medeltid 

för att passa in i den bild av Visby som formats och producerats i och med ökad 

turism och världsarvsutnämning. Etnologen Owe Ronström har i Kulturarvspolitik 

– Visby. Från sliten småstad till medeltidsikon (2008) redogjort för den förändring 

som Visby genomgick i samband med upptagningen på UNESCO:s världsarvslista.168 
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Fig. 33: Stora delar av vallgravs-
området inger ett betydligt mer 
naturpräglat intryck och kan vara 
svårt att se som en medvetet utfor-
mad och anlagd park. Östergravar.  
Foto: Daniel Hofling 2014-04-13. 

1990-talet innebar enligt Ronström massiva insatser i form av byggnadsminnes-

förklaringar och uppsnyggning av den medeltida stadskärnan. ”På kort tid blev de 

centrala delarna av Visbys innerstad förnyade, samtidigt som de blev aldrig så 

gamla. Resultatet blev Sveriges mest postmoderna temastad” där temat är medel-

tiden.169 I handlingsprogrammet från 2003 för Världsarvet Hansestaden Visby hym-

las det inte med att det är medeltiden som är centralt: ”I marknadsföringen av 

Gotland som besöksmål utgör det medeltida Visby och dess stadsliv det tyngst 

vägande argumentet”.170 Detta har naturligtvis även inneburit att vallgravarna dra-

gits med i samma tema. Inom turismen är medeltidsveckan en stor del i hur områ-

det stärker sin medeltida prägel.  

Det handlar därmed inte bara om att spåren är svårtydbara och att bristande 

förvaltning och igenväxning drabbat området. Skälen till att vallgravsområdet inte 

upplevs som den sekelskiftespark som den är har i lika hög grad att göra med den 

kulturarvsproduktion som Visby har genomgått från 1990-tal. Att ”[k]ulturarvs-

produktion utraderar minne och upprättar historia” beskriver på ett slående sätt 

hur Visby stads olika aktörer skapat den historia som fungerar bäst i samklang med 

turism, världsarv och temastad.171 Planteringsgillets arbeten i vallgravarna och det 

arv de lämnade efter sig har både medvetet och omedvetet glömts bort. 

Finns det fler skäl till den förvanskade föreställning vi har om vallgravarna? 

Utan att röra sig i alltför spekulativa tankar finns det anledning att fundera kring 

huruvida området upplevs som ett kulturområde eller naturområde. Frågan kan 

vara svår att rent vetenskapligt besvara men en diskussion kring ämnet kan anses 

vara högst berättigad. Som tidigare nämnts visar artsammansättningen i framför 

allt Norder-, Öster- och Södergravar på en naturinspirerad trädgårdskultur enligt 

den tidens nationalromantiska ideal. Under vardagliga samtal med vänner, be-

kanta, Visbybor och kulturvårdare verkar reflektionerna och kännedomen kring 

vallgravsområdet som medvetet gestaltat vara relativt sparsam. Området kan 

tyckas vara naturligt framväxt, förvildat, överblivet, ett mellanrum eller en del av 

det medeltida arvet. I Inget landskap är en ö: dialektik och praktik i öländska land-
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skap (2003) resonerar Katarina Saltzman kring begreppsparet natur och kultur och 

hur vissa landskap kan tyckas röra sig i en gråzon mellan dessa. I det gröna kultur-

arvets sammanhang kan detta anses särskilt tydligt där en samverkan sker mellan 

människa och natur. Planteringsgillets avsikt med vallgravsplanteringarna var kan-

ske att skapa ett naturinspirerat område. Problemet ligger dock inte i huruvida art-

sammansättning och estetik var menat att påminna om det vilda eller inte. Pro-

blematiken kretsar snarare kring hur detta kulturarv förvaltats och kommits ihåg. 

Kulturmiljövården inom grönt kulturarv har länge varit starkt begränsad vilket 

delvis kan ha sin förklaring i hur natur kontra kultur betraktas och hanteras. Flinck 

menar att anledningen till detta är att bevarande och förändring under lång tid 

setts som varandras motsatser där bevarande är kulturvårdens ledord medan för-

ändring är en trädgårdsanläggnings förutsättning.172 Den naturlighet som idag 

präglar vallgravsområdet kan dessutom troligen passa väl in i Visbys medeltida 

tema. Saltzman menar nämligen att de ”historiska resmålens lockelse i vår tid kan 

delvis förklaras med att många människor förknippar det förflutna med det natur-

liga”.173  

Även om benämningen naturområde alternativt kulturområde har mindre 

betydelse är det nödvändigt att de berörda aktörerna delar en gemensam klarhet i 

hur vallgravarna egentligen skall hanteras och betraktas. Det kan anses krävas en 

tydlighet i vad området har för syfte. En tydlighet som grundar sig i dokumenta-

tioner, analyser och en mer transparent syn på områdets historia. Om vi väljer att 

fortsätta fokusera på en begränsad del av Visbys och vallgravarnas kulturarv riske-

rar kunskapen och medvetenheten om övrig historia att falla allt längre ur vårt 

minne. 

 

 

5.2. Vad bidrar egentligen vallgravsområdet med idag, vilka 

är dess funktioner? 
Fokus för den nutida studien har legat på kommunala handlingar, svensk lag-

stiftning samt hur buffertzonen betraktas av de internationella organ som berör 

världsarven och dess problematik. I studien framkommer ett något oklart och låg-

mält förhållningssätt till hur vallgravsområdet betraktas från kommunal sida sam-

tidigt som det finns en vilja att utöka och tydliggöra gränserna för världsarv 

respektive buffertzon. 

Sedan omvandlingen till världsarvsstad på 1990-talet har vallgravarna som 

öppet landskap enligt Markelius 1934 års stadsplan fått en allt viktigare funktion. 

Detta påtalas återkommande i flertalet planhandlingar där det anges att ringmuren 

skall friläggas från skymmande vegetation och att dess värde till stor del ligger i att 

området ”utgör en världsunik och dramatiskt vacker inramning av staden”.174 Dess-

utom påpekas de höga värdena som stadens grönområden besitter inom rekrea-
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tion, biologisk mångfald, estetik och kulturhistoria. Det råder ingen större tvekan 

om att vallgravarna betraktas som en viktig del i Visby både utifrån dess tydlig-

görande av innerstaden och ringmuren, men också som en park.  

Det visar sig dock även finnas en annan sida av myntet, där området betraktas 

på ett relativt respektlöst vis angående planerad exploatering. I december 2013 

antogs Planprogram för Östercentrum m.m. som sätter riktsnöret för kommande 

arbete med detaljplanerna för området Östercentrum. Genom ny bebyggelse nära 

inpå Österport och dessutom i områden som idag gränsar till buffertzonen skall 

Östercentrum omvandlas ”från handelscentrum till stadskärna” och på detta sätt 

kopplas samman med innerstaden i högre grad. Att bebygga både innanför och 

angränsande till världsarvets buffertzon kan naturligtvis ses som ett grepp där 

världsarvets enastående universella värde men också vallgravsområdets övriga 

värden riskeras att förändras eller förminskas. Som Hoffman Borgö påpekar räcker 

det givetvis inte att enbart se till området innanför gränserna, hänsyn till världs-

arvet måste även tas beträffande olika intressen i områdena utanför buffert-

zonen.175  

Det kan anses framkomma dubbla meningar om hur man från kommunal sida 

vill förhålla sig till vallgravsområdet. Å ena sidan påpekas det höga och viktiga 

värdet i stadens grönområden och vallgravens bidrag till ett bättre framträdande 

världsarv. I plandokumenten poängteras vikten av stora sammanhängande park-

områden och faran i ”att ta lite mark här och där”. Samtidigt är det ”att ta lite mark 

här och där” som emellanåt sker då vallgravarna naggas i kanterna till följd av olika 

former av intressen, ofta kopplade till någon form av exploatering. Den syn som 

Säve framhöll i sin 1863 års motion angående sträckan mellan Öster- och Söderport 

kan jämföras med den nutida. Säve menade att området inte innehade tillräckliga 

estetiska eller upplevelsevärden för att anlägga ytterligare gångvägar. Idag åter-

finns en liknande syn på denna del där busstation och stora asfalterade parkerings-

ytor tillåtits alltför nära in i det gröna vallgravsområdet och lika nära inpå ring-

muren. Detta kan anses utgå från ett förhållningssätt grundat i att denna del inte 

lever upp till samma nivå som övriga vallgravsområdet. I samma område, norrom 

busstationen ligger den gamla nöjesparken Murgrönan som idag utgör ett eget 

relativt avgränsat parkområde. Det är en ”park i parken”, och innehar kanske den 

viktigaste rollen som grönområde på sträckan mellan Öster- och Söderport. Planen 

att utveckla området till en aktivitetspark kan innebära ett lyft i dess användning 

men det är nödvändigt att undersöka hur detta kommer att påverka dess förhåll-

ande till världsarvet och buffertzonen. Detta särskilt med tanke på hur nämnda 

sträcka misshandlats tidigare genom åren. 

Förda resonemang i relation till att Region Gotland har planmonopol i dessa 

områden med tanke på detaljplanerna innebär att det är av högsta vikt att ett 

tydligare och klarare förhållningssätt etableras gentemot vilken funktion vallgrav-

arna skall ha, vad de ska bidra med.  

Ett steg i detta klargörande är beslut angående världsarvets och buffertzonens 

nya gränser. I detta sammanhang föreligger uppenbarligen en viss förvirring som 
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troligen kan ha flera förklaringar. Det ena har påtalats tidigare och har att göra 

med svensk lagstiftning och frånvaron av särskilda lagar för världsarv och buffert-

zoner. I 2013 års Periodic Reporting meddelas att det förekommit en del oklarheter 

till följd av svårigheter att implementera buffertzonsredskapet i lagstiftningen. Det 

kan antas ha inneburit att dess fulla möjlighet och syfte inte levts upp till såsom 

Operational Guidelines och UNESCO anger. Att detta inte skulle vara något unikt 

problem har tidigare redovisade rapporter vittnat om och UNESCO är fullt medvetna 

om problemet med hur buffertzonen skall användas utifrån olika länders natio-

nella lagar. Därmed kan det anses finnas starka skäl till ytterligare bearbetning från 

de inblandade internationella organen. Dessutom, och kanske framför allt, bör 

detta tas upp på nationell nivå. Frågan om den svenska lagstiftningen verkligen är 

tillräcklig eller om det finns behov av en lag som är specifikt inriktad på världsarv 

och buffertzon kan härmed anses vara fullt berättigad. Detta kan bekräftas med en 

av slutsatserna som presenterades i World Heritage Papers 25 - World Heritage and 

Buffer Zones där det framkom att de nationer med buffertzonskonceptet inarbetat i 

lagstiftningen uppvisade ett effektivare skydd. På grund av denna frånvaro av spe-

cifikt riktade lagar har vallgravsområdet i första hand kommit att hanteras utifrån 

Plan- och bygglagen och dess detaljplaner. Detta gör att det är i högsta grad upp 

till Regionen att avgöra hur området ska behandlas. Tangerande motsvarigheter i 

svensk lag förekommer visserligen, exempelvis i form av fornlämningsområdet 

enligt Kulturmiljölagens 2 kapitel men detta är inte i första hand avsett för världs-

arvens skydd. När det som det visat sig förekommer något skilda meningar om 

buffertzonen och dess förhållande till världsarvet mellan myndigheternas olika 

nivåer kan det krasst sett anses uppstå en viss risk i huruvida man lever upp till de 

krav som ställs från UNESCO och världsarvskonventionen. 

Denna brist i svensk lagstiftning utgör ett problem. Om inarbetandet av skyddet 

av världsarv och buffertzon inte är möjligt finns det anledning att föra ett resone-

mang utifrån ett annat juridiskt verktyg. Skulle det vara möjligt att förklara vall-

gravsområdet till byggnadsminne enligt Kulturmiljölagens 3 kapitel?176 Ett sådant 

tillvägagångssätt skulle troligen stärka inte bara det lagmässiga skyddet. En 

byggnadsminnesförklaring skulle dessutom uppmärksamma området utifrån dess 

historia och kulturhistoriska värden vilket med stor sannolikhet skulle gynna den 

allmänna kunskapen om vallgravarna som anlagd park. Detta ska inte diskuteras 

närmare men är värt att lyfta för vidare funderingar. 

Det räcker därmed inte att bestämma och klargöra de geografiska gränserna. 

Hur världsarvet respektive buffertzonen ska förhålla sig till varandra och hur 

berörda parter ska förhålla sig till dessa är kanske den främsta utmaningen. Brister 

i detta kan annars innebära den vitt skilda tolkning av buffertzonens funktion som 

Adlercreutz poängterar (se s. 46). 

Den officiella bilden av hur vallgravarna förhåller sig till innerstaden och ring-

muren har trots delade meningar visats vara desamma som beslutades om vid 

upptagandet på världsarvslistan 1995. Från Region Gotlands sida har man dock 

under många år arbetat alltmer mot att vallgravarna ska ingå i världsarvets kärn-
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område och att en buffertzon skall tillkomma där utanför. Detta var redan upp-

märksammat i första Periodic Reporting (2005) men har alltså fortfarande inte nått 

längre än diskussionsstadiet. Intentionen att vallgravarna ska få samma status som 

innerstaden är naturligtvis välkommen. Att processen har pågått under så många 

år och fortfarande inte beslutats om finns däremot anledning att ställa sig frågande 

till. Frågan är dock vad det kommer innebära? Kommer de kulturmiljövårdande 

insatserna ges större utrymme? Grönberg poängterade att världsarvsnomineringen 

egentligen inte innebar några större förändringar i hanterandet eller betraktandet 

av vallgravarna eftersom detta ansågs tillräckligt redan innan.177 Generellt finns det 

skäl att ifrågasätta vad en världsarvsutnämning egentligen innebär. Leder det 

verkligen till ökad uppmärksamhet från kulturvården? Blir bevarande- och skydds-

åtgärderna viktigare ur ett antikvariskt perspektiv? Ronström menar att det sna-

rare har att göra med ökad turism och ekonomisk vinst än ett tydligare arbete med 

de kulturhistoriska intressena. Med detta i åtanke uppstår frågan varför de ekono-

miska anslagen för kulturmiljövårdande insatser stadigt minskar.  

Därmed är egentligen inte problemet att vallgravarna valdes att uteslutas ur 

världsarvet, detta kan anses tillhöra ett passerat kapitel. Problematiken ligger sna-

rare i motsättningen mellan att betrakta vallgravsområdet som del av ett världsarv 

samtidigt som planer på exploatering i och utanför området har godkänts. Den för-

ändring som utökandet av världsarvet kommer innebära är att även vallgravarna 

anses bidra till det enastående universella värdet. En buffertzon besitter nämligen 

inte detta värde i sig självt, utan bidrar endast till att skydda och bevara kärn-

områdets.178 En eventuell exploatering av området Östercentrum skulle innebära 

utökad bebyggelse och utökad höjd på befintliga byggnader. När Visby utsågs till 

världsarv påpekade ICOMOS det stora värdet i att staden lyckats upprätthålla en 

stadsplanering där öppna gröna ytor och begränsad höjd på byggnader omkring 

varit ledande. Det finns all anledning att ställa sig kritisk till de senare årens planer 

och det är av högsta betydelse att Regionen och andra inblandade parter kommer 

överens om vad man egentligen vill med vallgravsområdet och världsarvet. Angå-

ende buffertzonens problematik på nationell nivå är det dessutom nödvändigt att 

vara medveten om hur svårigheterna skall överbryggas när Hansestaden Visbys nya 

buffertzon skall implementeras. 
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5.3. Slutsats 
Det verkar finnas flera skäl till den förvanskning och glömda historia som kommit 

att drabba vallgravsområdet. Den brist i förvaltning och därpå igenväxning som 

skett har lett till att området inte längre betraktas som en anlagd och planterad 

park. Området kan anses uppfattas mer som ett naturområde än något medvetet 

gestaltat. Tillsammans med den senare tidens medeltidifiering av Visby har den 

historia som fokuserar på tiden från 1800-talets mitt i många avseenden glömts 

bort. Att vallgravarna planterades under en tid då medeltidsromantiseringen till 

synes var stilbärande i ideologierna kan i jämförelse med dagens Visby uppfattas 

som ironins typexempel. Visby med vallgravar ses idag som mer medeltida än 

någonsin vilket medfört att andra perioder som kanske satt ännu större prägel 

glömts bort, antingen medvetet eller omedvetet. I detta har vallgravarna därmed 

kommit att betraktas mer som en kuliss till den ”medeltida” innerstaden och ring-

muren än en del av den senare historiens kulturarv. 

På både internationell och nationell nivå har buffertzonskonceptet visat sig 

innebära en problematik som grundar sig i svårigheten av implementering i natio-

nell lagstiftning. Eftersom svensk lag inte berör världsarv eller buffertzon har de 

kommunala detaljplanerna fått styra hanteringen av vallgravarna vilket ger Region 

Gotland nästintill monopol i frågan. Planer på exploatering som riskerar påverka 

världsarvet visar därmed på en motsägelsefull strävan om utveckling av Visby 

eftersom ansträngningar för ett utökande och förtydligande av världsarvets gränser 

samtidigt pågår. 

Påvisandet har gjorts av en senare och relativt okänd del av kulturarvet 

tillsammans med ett belysande av en passiv inställning till området i 

världsarvsfrågan med planerad exploatering. Härav kan slutsatsen dras att det 

finns ett behov av att öka kunskapen och på ett tydligare sätt säkra världsarvets 

fortlevnad. Denna undersökning och diskussion har inte kommit med några svar 

på hur frågan skall lösas, det var heller inte syftet. Här har belysts att det finns ett 

allvarligt problem, hur det yttrar sig samt varför det uppstått. När Regionen når 

stadiet för att inkludera vallgravarna i världsarvet uppstår en god chans att faktiskt 

tydliggöra och öka kunskapen om detta område. Varför ser det ut som det gör? 

Finns det ett arv utöver det medeltida som är värt att lyfta fram? 

 

 

5.4. Förslag till fortsatt forskning och vidare arbete 
Det historiska källmaterialet i form av Planteringsgillets protokoll och korrespon-

dens har starkt indikerat att även en mängd kartor, ritningar och skisser skall ha 

utförts av Gillets medlemmar i samband med dess olika arbeten. Några sådana 

finns dock inte i de arkiverade handlingarna på Landsarkivet och de har heller inte 

kunnat lokaliseras. För att komplettera studien av Gillets verksamhet skulle dessa 

kunna bidra med ytterligare information av högt värde. Möjligheten finns att dessa 

handlingar hamnat i de kommunala arkiven. Att fortsätta söka i olika former av 

arkiv efter ytterligare handlingar som på ett eller annat sätt kan utöka kunskapen 
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om Planteringsgillet rekommenderas för vidare forskning. Dessutom skulle en 

djupare studie av den andra protokollboken som fördes under åren 1910-1934 ge en 

mer komplett bild av Planteringsgillet.  

Från Regionens sida bör ett krafttag tas angående hur man förhåller sig till vall-

gravsområdet. UNESCO har i flera sammanhang och rapporter påvisat vikten av en 

tydligt formulerad buffertzon. Medvetenheten om problematiken kan möjligen 

förekomma i det kommunala arbetet eller i diskussionerna mellan dess parter, men 

paradoxen i att utöka världsarvet och på samma gång exploatera är uppenbarligen 

ett problem. I framtida arbete kan med fördel tittas närmare på vilka lösningar som 

kan finnas i fallet Visby, men också när det gäller den både nationella och 

internationella komplexiteten.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Förslag till Wildpark å Wisby stadsjordar norr om staden [Karta upprättad 

av Axel Olsson, 1903]. Carl Suno Engströms arkiv, ViLA Landsarkivet i Visby. 

   



 

 
 

Bilaga 2 

Nr  Vetenskapligt namn Svenskt namn Antal och anmärkning  

 
STRANDREMSAN  

1 Acer pseudoplatanus Sykomorlönn/tysklönn 4 st 

2 Ulmus minor Lundalm 2 st 

3 Sorbus intermedia Oxel 3 st 

4 Symphoricarpos albus Snöbär 4 st 

5 Sambucus nigra Fläder 1 st 

6 Malus domestica  Äpple 1 st 

7 Rosa canina Stenros 1 st 

8 Fraxinus excelsior Ask 1 st 

  

STRANDREMSAN 



 

 
 

Bilaga 3 

Nr  Vetenskapligt namn Svenskt namn Antal och anmärkning  

 
NORDERGRAVAR 

9 Laburnum x watereri Gullregn 2 st 

10 Sorbus intermedia Oxel 2 st 

11 Rosa canina Stenros 12 st 

12 Crateagus laevigata Rundhagtorn 2 st 

13 Populus sp. Poppel 1 st (obestämd art) 

14 Ulmus minor Lundalm 19 st 

15 Syringa vulgaris Syren 3 st 

16 Fraxinus excelsior Ask 10 st 

17 Quercus robur Skogsek 1 st 

18 Malus sp. Apel  1 st (obestämd art) 

19 Crataegus monogyna Trubbhagtorn 4 st 

20 Sambucus nigra Fläder 7 st 

21 Hedera helix Murgröna 6 st (växer på 
ringmuren) 

22 Fagus sylvatica Bok 2 st 

23 Sambucus nigra, Rosa canina, Prunus 
avium, Ulmus sp., Fraxinus excelsior, 
Laburnum x watereri, Prunus spinosa, 
Rubus sp. 

Fläder, stenros, fågelbär, 
alm, ask, gullregn, slån, 
björnbär 

Buskage 

24 Cornus sanguinea Skogskornell Buskage 

25 Rosa glauca Daggros 1 st 

26 Laburnum x watereri Gullregn 3 st 

27 Betula pendula Vårtbjörk 1 st 

28 Juglans regia Valnöt 1 st 

29 Syringa vulgaris + Cornus sanguinea Syren + skogskornell Buskage 

30 Fraxinus excelsior Ask 1 st 

31 Crataegus laevigata + Rosa canina Rundhagtorn + stenros 1 + 1 st  

32 Syringa vulgaris Syren Buskage 

33 Rosa sp. Ros Buskage (obestämd 
art) 

34 Crataegus monogyna, Ulmus sp., 
Sambucus nigra, Laburnum x watereri 

Trubbhagtorn, alm, fläder, 
gullregn 

Buskage 

35 Sambucus nigra ’Variegata’ Brokbladig fläder 1 st 

36 Acer pseudoplatanus Sykomorlönn/tysklönn 1 st 

 

  



 

 
 

  

NORDERGRAVAR 



 

 
 

Bilaga 4 

Nr  Vetenskapligt namn Svenskt namn Antal och anmärkning  

 
STRANDGÄRDET 

37 Sorbus intermedia Oxel 38 st 

38 Ulmus minor Lundalm 40 + 10 + 13 st 

39 Fagus sylvatica Bok 3 st 

40 Acer platanoides Skogslönn 3 st 

41 Acer pseudoplatanus Sykomorlönn/tysklönn 6 st 

42 Fraxinus excelsior Ask 13 st 

43 Populus sp. Poppel 2 st (obestämd art) 

44 Spiraea betulifolia Björkspiraea 1 st 

45 Laburnum x watereri Gullregn 26 st 

46 Larix decidua Europeisk lärk 1 + 2 st 

47 Sambucus nigra, Rosa canina, Crataegus 
laevigata 

Fläder, stenros, 
rundhagtorn 

Buskage 

48 Caragana arborescens Sibirisk ärtbuske 3 st 

49 Prunus spinosa Slån Buskage 

50 Viburnum lantana Parkolvon 1 st 

51 Prunus padus Hägg Buskage 

52 Aesculus hippocastanum Hästkastanj 1 st 

53 Sorbus decora Amerikansk 
rönn/praktrönn 

1 + 1 + 3 st 

54 Tilia x europaea Parklind 10 st 

55 Betula pendula Vårtbjörk 3 st 

56 Rhus typhina Rönnsumak 1 st 

57 Amelanchier laevis Kopparhäggmispel 1 st 

58 Prunus sp. Prydnadskörsbär 1 st (obestämd art, 
oansenlig mörklila 
blomning) 

59 Cornus sanguinea Skogskornell 1 st 

60 Picea glauca Vitgran 1 st 

61 Kolkwitzia amabilis Paradisbuske 1 st 

62 Kerria japonica Kerria 1 st 

63 Juniperus sp. Blåen 1 st (obestämd art) 

64 Syringa vulgaris Syren 1 st 

65 Syringa x chinensis Parksyren  1 st 

66 Tilia x europaea Parklind ”Buske” av kraftiga 
markskott från 
nyligen fällt träd 

67 Philadelphus coronarius Schersmin 1 st 

68 Sambucus nigra Fläder 1 st 

 

  



 

 
 

  

STRANDGÄRDET 



 

 
 

Bilaga 5 

Nr  Vetenskapligt namn Svenskt namn Antal och anmärkning  

 
ÖSTERGRAVAR, NORR OM DALMANSPORTEN 

69 Malus domestica Äpple 9 st 

70 Prunus spinosa, Rubus sp., Fraxinus 
excelsior, Rosa sp., Acer pseudoplatanus, 
Acer platanoides 

Slån, björnbär, ask, ros, 
sykomorlönn, skogslönn 

Buskage 

71 Prunus spinosa, Crataegus monogyna, 
Hedera helix, Rosa sp. 

Slån, trubbhagtorn, 
murgröna, ask, ros 

Buskage 

72 Sambucus nigra, Rosa sp., Hedera helix Fläder, ros, murgröna Buskage 

73 Prunus spinosa, Rosa sp., Fraxinus 
excelsior 

Slån, ros, ask Buskage 

74 Rosa sp., Prunus spinosa Ros, slån Buskage 

75 Acer pseudoplatanus Sykomorlönn/tysklönn 3 st 

76 Rosa sp., Fraxinus excelsior, Ribes uva-
crispa, Crataegus sp., Prunus spinosa, 
Acer pseudoplatanus 

Ros, ask, krusbär, hagtorn, 
slån, sykomorlönn 

Buskage 

77 Ribes uva-crispa Krusbär 3 st 

78 Crataegus laevigata Rundhagtorn 18 st 

79 Crataegus monogyna Trubbhagtorn 32 st 

80 Sorbus intermedia Oxel Ca 100 st 

81 Laburnum x watereri Gullregn 5 st 

82 Prunus spinosa, Rosa sp., Ulmus minor, 
Ribes uva-crispa, Fraxinus excelsior 

Slån, ros, alm, krusbär, ask Buskage 

83 Prunus spinosa, Fraxinus excelsior, Ribes 
uva-crispa, Rosa sp., Crataegus sp., 
Cotoneaster sp. 

Slån, ask, krusbär, ros, 
hagtorn, oxbär 

Buskage 

84 Pyrus communuis Päron 2 st 

85 Pinus nigra Svarttall 34 st 

86 Prunus spinosa Slån 4 st 

87 Prunus avium Fågelbär 7 st 

88 Acer pseudoplatanus, Prunus spinosa, 
Rosa sp.,Crataegus sp., Ribes uva-crispa 

Sykomorlönn, slån, ros, 
hagtorn, krusbär 

Buskage 

89 Rosa sp. Ros 3 st (obestämd art) 

90 Rosa sp. Ros Buskage (obestämd 
art) 

91 Ribes uva-crispa, Prunus spinosa, Rosa 
sp.,Crataegus sp. 

Krusbär, slån, ros, hagtorn Buskage 

92 Amelanchier spicata Häggmispel 3 st 

93 Prunus spinosa, Rosa sp.,Crataegus sp., 
Prunus avium  

Slån, ros, hagtorn, fågelbär Buskage 

94 Rosa canina Stenros 10 st 

95 Prunus spinosa, Crataegus sp., 
Cotoneaster sp., Rosa sp., Ligustrum 
vulgare 

Slån, hagtorn, oxbär, ros, 
krusbär, liguster 

Buskage 

96 Prunus spinosa, Cotoneaster sp., 
Crataegus sp., Rosa sp., Ribes uva-crispa 

Slån, oxbär, hagtorn, ros 
krusbär 

Buskage 

97 Sorbus hybrida Finnoxel 1 st  

98 Cotoneaster sp., Prunus spinosa, Prunus 
avium, Rosa sp. 

Oxbär, slån, fågelbär, ros  

99 Rosa glauca Daggros 1 st 

100 Cotoneaster horizontalis Oxbär 4 st 

101 Rosa sp., Crataegus sp. Ros, hagtorn Buskage 



 

 
 

102 Juniperus communis En 1 st 

103 Acer platanoides, Cotoneaster sp., 
Crataegus sp., Prunus spinosa, Rosa sp., 
Fraxinus excelsior 

Skogslönn, oxbär, hagtorn, 
slån, ros, ask 

Buskage 

104 Sorbus intermedia, Rosa sp., Ribes uva-
crispa, Prunus spinosa, Fraxinus excelsior, 
Acer pseudoplatanus, Crataegus sp. 

Oxel, ros, krusbär, slån, 
ask, sykomorlönn, hagtorn 

Buskage 

105 Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, 
Crataegus sp., Rosa sp., Ribes uva-crispa, 
Mahonia aquifolium 

Liguster, slån, hagtorn, 
ros, krusbär, mahonia 

Buskage 

106 Cotoneaster sp., Crataegus sp., Rosa sp., 
Prunus spinosa, Ligustrum vulgare 

Oxbär, hagtorn, ros, slån, 
liguster 

Buskage 

107 Prunus spinosa, Rosa sp., Ligustrum 
vulgare, Cotoneaster sp., Crataegus sp., 
Acer platanoides, Malus sp. 

Slån, ros, liguster, oxbär, 
hagtorn, lönn, apel 

Buskage 

108 Syringa vulgaris Syren 1 st 

109 Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Ribes 
uva-crispa, Crataegus sp. 

Slån, liguster, krusbär, 
hagtorn 

Buskage 

110 Ulmus minor Lundalm 1 st  

111 Prunus spinosa, Crataegus sp., Ulmus 
minor Cotoneaster sp., Prunus avium, 
Rosa canina 

Slån, hagtorn, alm, oxbär, 
fågelbär, stenros 

Buskage 

112 Taxus baccata Idegran 1 st 

113 Ligustrum vulgare, Ribes uva-crispa, 
Cotoneaster sp., Prunus spinosa, Lonicera 
caprifolium, Crataegus sp., Rosa sp. 

Liguster, krusbär, oxbär, 
slån, äkta kaprifol, 
hagtorn, ros 

Buskage 

114 Ulmus minor Lundalm 2 st 

115 Hedera helix Murgröna Flera plantor 

116 Juglans regia Valnöt 1 st 

117 Ligustrum vulgare, Rosa sp., Crataegus 
sp., Ulmus minor, Laburnum x watereri, 
Prunus spinosa, Fraxinus excelsior 

Liguster, ros, hagtorn, 
alm, gullregn, slån, ask 

Buskage 

118 Prunus avium, Ligustrum vulgare, Prunus 
spinosa, Sorbus intermedia, Fraxinus 
excelsior, Acer platanoides, Acer 
pseudoplatanus, Rosa sp., Crataegus sp., 
Ulmus minor, Cotoneaster sp., Hedera 
helix m.m. 

Fågelbär, liguster, slån, 
oxel, ask, skogslönn, 
sykomorlönn, ros, 
hagtorn, lundalm, oxbär, 
murgröna m.m. 

I huvudsak 2 större 
sammanhängande 
buskage 

119 Tilia x europaea Parklind 1 st 

120 Malus sp. Apel 11 st (obestämd art) 

 



 

 
 

  

ÖSTERGRAVAR, NORR 

OM DALMANSPORTEN 



 

 
 

Bilaga 6 

Nr  Vetenskapligt namn Svenskt namn Antal och anmärkning  

 
ÖSTERGRAVAR, SÖDER OM DALMANSPORTEN, NORR OM ÖSTERPORT 

121 Sambucus nigra + Crataegus laevigata Fläder + rundhagtorn 1 + 1 st 

122 Rosa canina Stenros 27 st 

123 Rosa sp. Ros 1 st (obestämd art) 

124 Sambucus nigra Fläder 1 st 

125 Crataegus monogyna Trubbhagtorn 12 st 

126 Hedera helix Murgröna Flera plantor 

127 Malus sp. Apel 6 st (obestämd art) 

128 Sorbus intermedia Oxel 19 st 

129 Prunus spinosa Slån 4 st 

130 Rosa sp. Ros Buskage (3 plantor) 
(obestämda arter) 

131 Crataegus laevigata Rundhagtorn 6 st 

132 Ulmus minor Lundalm 9 st 

133 Prunus spinosa Slån Buskage 

134 Ribes uva-crispa Krusbär 2 st 

135 Lonicera xylosteum Skogstry 1 st 

136 Malus domestica Äpple 8 st 

137 Crataegus monogyna Trubbhagtorn, liguster, 
slån 

Buskage 

138 Rosa glauca Daggros 8 st 

139 Rosa sp., Acer pseudoplatanus, Crataegus 
sp., 

Ros, sykomorlönn, 
hagtorn 

Buskage 

140 Prunus spinosa, Crataegus sp., Ulmus 
minor, Rosa sp. 

Slån, hagtorn, lundalm, 
ros 

Buskage 

141 Prunus spinosa, Acer pseudoplatanus, 
Fraxinus excelsior, Ulmus minor, 
Crataegus sp. 

Slån, sykomorlönn, ask, 
alm, hagtorn 

Buskage 

142 Ligustrum vulgare, Ulmus minor, Acer 
pseudoplatanus, Cotoneaster sp., Prunus 
spinosa, Crataegus sp., Rosa sp. 

Liguster, lundalm, 
sykomorlönn, oxbär, slån, 
hagtorn, ros 

Buskage 

143 Hedera helix, Cotoneaster sp., Acer 
pseudoplatanus, Rosa sp., Crataegus sp., 
Symphoricarpos albus, Malus sp., Prunus 
spinosa, Ribes uva-crispa, Ligustrum 
vulgare 

Murgröna, oxbär, 
sykomorlönn, ros, 
hagtorn, snöbär, apel, 
slån, krusbär, liguster 

Buskage 

144 Pyrus communis Päron 1 st 

145 Juglans regia Valnöt 1 st 

146 Tilia x europaea Parklind 3 st 

147 Corylus avellana Hassel 1 st 

148 Acer sp. Japansk lönn 1 st (obestämd art) 

149 Sorbus intermedia Oxel Ca 10 st 

150 Prunus sp. Körsbär 1 st (obestämd art) 

151 Sorbaria sorbifolia Rönnspiraea Häck 

152 Prunus spinosa, Hedera helix Slån, murgröna Buskage 

153 Sambucus nigra + Rosa canina Fläder + stenros 2 + 2 st 

154 Fraxinus excelsior ’Pendula’ Hängask 1 st 

155 Acer pseudoplatanus Sykomorlönn/tysklönn 2 st 

156 Rosa rugosa Vresros Buskage 



 

 
 

  

ÖSTERGRAVAR, SÖDER 

OM DALMANSPORTEN, 

NORR OM ÖSTERPORT 



 

 
 

Bilaga 7 

Nr  Vetenskapligt namn Svenskt namn Antal och anmärkning  

 
ÖSTERGRAVAR, SÖDER OM ÖSTERPORT 

157 Prunus sp. Körsbär/plommon 1 st (obestämd art) 

158 Betula pubescens Glasbjörk 1 st 

159 Juglans regia Valnöt 1 st 

160 Ulmus minor Lundalm 3 st 

161 Acer pseudoplatanus Sykomorlönn/tysklönn 5 st 

162 Prunus spinosa Slån 4 st 

163 Rosa canina Stenros 10 st 

164 Acer platanoides Skogslönn 10 st 

165 Sambucus nigra Fläder 2 st 

166 Symphoricarpos albus Snöbär Buskage 

167 Crataegus monogyna Trubbhagtorn 9 st 

168 Prunus serrulata ’Kanzan’ Japanskt prydnadskörsbär 2 st 

169 Prunus avium Fågelbär 1 st 

170 Tilia x europaea Parklind 27 st 

171 Malus domestica Äpple 6 st 

172 Malus sp. Hängande prydnadsapel 4 st 

173 Sorbus intermedia Oxel 20 st 

174 Cotoneaster lucidus Oxbär 2 st 

175 Pyrus communis Päron 3 st 

176 Fraxinus excelsior Ask 10 st 

177 Rosa glauca Daggros 1 st 

178 Acer pseudoplatanus ’Variegatum’ Brokbladig sykomorlönn 3 st 

179 ? ? Lansettlika mörkgröna 
blad, delvis städsegrön 

180 Philadelphus coronarius Schersmin Häck 

181 Syringa josikaea Ungersk syren 2 häckar 

182 Fraxinus excelsior ’Pendula’ Hängask 2 st 

183 Platanus x acerifolia Platan 4 st 

184 Acer platanoides ssp. Rödbladig skogslönn 3 st 

185 Rosa sp. Ros 2 st rabatter 

186 Lonicera caerulea Blåtry Häck 

187 Prunus spinosa Slån Buskage 

188 Rosa rugosa Vresros Häck 

189 Ribes sanguineum ssp. Rosenrips 1 st 

190 Forsythia x intermedia Forsythia 1 st 

191 Syringa vulgaris Syren Häck 

192 Thuja occidentalis Tuja Häck 

193 Spiraea x cinerea ’Grefsheim’ Norsk brudspirea Häck 

194 Prunus leurocerasus Lagerhägg Häck 

195 Rosa sp. Ros Häck (obestämd art) 

196 Cotoneaster horizontalis Lingonoxbär Häck 

197 Sambucus nigra + Rosa glauca Fläder + daggros 1 + 1 st 

 

 



 

 
 

  

ÖSTERGRAVAR, SÖDER 

OM ÖSTERPORT 



 

 
 

Bilaga 8 

Nr  Vetenskapligt namn Svenskt namn Antal och anmärkning  

 
SÖDERGRAVAR 

198 Aesculus hippocastanum Hästkastanj 1 st 

199 Tilia x europaea Parklind 8 st 

200 Pyrus communis Päron 2 st 

201 Malus domestica Äpple 8 st 

202 Rosa sp. Ros 15 st (obestämd art) 

203 Betula pendula Vårtbjörk 1 st 

204 Prunus domestica ssp. Krikon 2 st 

205 Sorbus intermedia Oxel 16 st 

206 Ulmus minor ’Variegata’ Lundalm, brokbladig 1 st  

207 Ulmus minor Lundalm 2 st 

208 Pyrus communis Päron Grupp med 9 st 
individer 

209 Prunus spinosa Slån 2 st 

210 Acer pseudoplatanus Sykomorlönn/tysklönn 2 st 

211 Juglans regia Valnöt 1 st 

212 Laburnum x watereri Gullregn 1 st 

213 Sambucus nigra Fläder 1 st 

214 Crataegus monogyna Trubbhagtorn 2 st 

215 Acer platanoides Skogslönn 1 st 

216 Ligustrum vulgare, Rosa sp., Prunus 
spinosa 

Liguster, ros, slån Buskage 

217 Rosa canina Stenros 1 st 

218 Malus sp. Apel 2 st (obestämd art) 

219 Prunus spinosa Slån Buskage 

220 Sorbus hybrida Finnoxel 1 st 

 

  

SÖDERGRAVAR 



 

 
 

Bilaga 9 

Nr  Vetenskapligt namn Svenskt namn Antal och anmärkning  

 
PALISSADERNA 

221 Ulmus minor Lundalm 33 st 

222 Sorbus intermedia Oxel 15 st 

223 Crataegus monogyna Trubbhagtorn 3 st 

224 Juglans regia Valnöt 4 st 

225 Castanea sativa Äkta kastanj 2 st 

226 Aesculus hippocastanum Hästkastanj 20 st 

227 Corylus avellana Hassel 12 st 

228 Morus alba Vitt mullbär Grupp med 15 st 
individer. Planterade 
1838 av Sällskapet för 
inhemsk 
silkesodling
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229 Quercus robur Skogsek 6 st 

230 Ulmus minor Lundalm Grupp med 6 st 
individer 

231 Ulmus minor Lundalm Grupp med 9 st 
individer 

232 Alnus incana Gråal 4 st 

233 Aesculus sp.(hippocastanum eller  
x carnea) 

Hästkastanj (ev. 
rödblommig) 

1 st 

234 Philadelphus coronarius Schersmin 3 st 

235 Lonicera sp. Try 1 st 

236 Acer pseudoplatanus Sykomorlönn/tysklönn 26 st 

237 Ulmus minor Lundalm 6-stammig storvuxen 
individ 

238 Syringa vulgaris Syren Buskage 

239 Morus sp. Mullbär 2 st (svarta eller vita) 

240 Tilia x europaea Parklind 17 st 

241 Sambucus nigra Fläder 6 st 

242 Hedera helix Murgröna Buskage 

243 Rosa canina Stenros 6 st 

244 Viburnum lantana Parkolvon 1 st 

245 Acer platanoides Skogslönn 8 st 

246 Pterocarya fraxinifolia Kaukasisk vingnöt 1 st 

247 Laburnum x watereri Gullregn 3 st 

248 Viburnum lantana, Symphoricarpos albus, 
Philadelphus coronarius 

Parkolvon, snöbär, 
schersmin 

Buskage 

249 Fraxinus excelsior Ask 16 st 

250 Acer sp. Lönn 1 st (obestämd art) 

251 Acer platanoides ssp. Rödbladig skogslönn 1 st 

252 Viburnum lantana, Symphoricarpos albus, 
Rosa sp.,Sorbus aria, Acer platanoides, 
Acer pseudoplatanus, Crataegus sp., 
Ulmus minor, Laburnum x watereri 

Parkolvon, snöbär, ros, 
vitoxel, skogslönn, 
sykomorlönn, hagtorn, 
lundalm, gullregn 

Buskage på båda 
sidor om 
vattendraget 

253 Prunus padus Hägg Buskage 

254 Sorbus aria Vitoxel 2 st 
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255 Quercus rubra Rödek 1 st 

256 Rosa sp., Symphoricarpos albus Ros, snöbär Buskage 

257 Ulmus minor Lundalm Grupp med 8 st 
individer 

258 Spiraea betulifolia ssp. Björkspirea, vitblommig 1 st  

259 Robinia pseudoacacia Robinia 2 st 

260 Acer campestre Naverlönn 10 st 

261 Acer campestre, Symphoricarpos albus, 
Ulmus minor, Acer pseudoplatanus, 
Syringa vulgaris 

Naverlönn, snöbär, 
lundalm, sykomorlönn, 
syren 

Buskage 

262 Syringe vulgaris Syren, lilablommig 2 buskage 

263 Acer campestre, Syringa vulgaris Naverlönn, vitblommig 
syren 

Buskage 

264 Tilia sp. Lind 7 st (obestämd art) 

265 Sorbus intermedia, Ulmus minor, Acer 
pseudoplatanus, Rosa sp. 

Oxel, lundalm, 
sykomorlönn, ros 

Buskage 

266 Betula sp. Björk 1 st (obestämd art) 

267 Ros sp., Acer platanoides Ros, skogslönn Buskage 

268 Caragana arborescens Sibirisk ärtbuske 1 st 

269 Malus sylvestris Vildapel 1 st 

270 Malus domestica Äpple 1 st 

271 Prunus padus Hägg 1 st 

272 ? ? 1 träd, påminner om 
robinia och i 
växtsättet men 
rödare grenverk 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PALISSADERNA 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


