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tora Torget i Visby

latsen
Vi lever i historien, och historien lever i oss. Vi
r alla en del av den, något större än det liv och 

v att känna att det förhåller sig så. Det har levt 
människor före oss, och deras liv och handlingar 
ar betydelse för det vi är i dag.

å några platser är detta sammanhang särskilt 
ydligt och kraftfullt. Vi söker dessa platser för 
tt stärka vår förnimmelse av att vara historiskt 
etydelsefulla och medvetna. Visby är en sådan
lats, välbevarad och intakt medeltid, enkel,
etaljerad och naturlig.
Visby har Stora Torget en ganska speciell be-

ydelse. Det är stadens största torg, den naturliga
amlingspunkten, stadens gemmensamma vard-
gsrum. Här möts stadens invånare och stadens 
äster. De historiska lagren ligger tätt packade 
nder ytan. Från stenålderboplats till den park-
ringsplats, som fyller platsen i dag.

Vi ser uppgiften som enkel och naturlig.
Genom en inskrivning i vår tid ska äldre tider 
öras synliga.

örslaget
tora Torget ses som en stor sammanhängande
ta som spänner från husvägg till husvägg.

Ytan består av granitsten, precis som de om-
ivande gatorna, men utan trottoarer och andra 
ivåskillnader.
å denna yta läggs en matta, och mattan uppen-
arar det historiska lagret. Mattan kantas av en 
attenkonst.
torgets övre del planteras ett träd, och här kan
et fortfarande parkeras (ca. 14 parkeringsplat-
er).
orgets svagt lutande yta bibehålls och ger möj-
ghet för uteservering, koncerter och torghandel
å ett enkelt och övertygande sätt.

Torget kan således beskrivas i följande huvud-
punkter
1. mattan
2. vattenkonsten
3. granitytan
4. planteringen
5. belysning
6. möblering

Mattan
Mattan består av en stor sammanhängande och 
svagt sluttande yta i kalksten som lagts i ett 
riktningslöst förband. I denna matta inristas Vis-
bys stadsvapen, Angus Dei, Guds lamm.
Detta sker genom att det skapas svaga spiralfor-
made ytliga spår, som kan kännas igen i lam-
mets och det gotländska fårets päls.
Spåren skapas genom en fräsning av ytskiktet 
efter 3 – 4 olika schabloner. De svaga fördjupn-
ingarna är aldrig till besvär för rörelsehindrade
och synskadade, utan endast antydningar, som
kan samla svaga spår av vatten och ge en po-
etisk, glittrande yta efter en regnskur, varefter 
vattnet förångas. Mattans ullkaraktär kommer 
därför variera allt efter vädret.
Mattan är utrustad med uttag till vatten och el
som kan användas vid torgdagar och vid större
arrangemang, teater, gyckleri, koncerter och
liknande.

Vattenkonsten
Mattan kantas av en vattenkonst, utförd i en
mörk, 89 cm bred, platt granitränna. Vattenkon-
sten, som utnyttjar torgets naturliga fall, inrättas
så at man överallt kan korsa rännan utan prob-
lem. Det skapas små uppehåll i rännan där ljus
installeras, så att vattnet kan glittra och fånga
ljuset både om dagen och om natten.
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Granitytan

Granitytan består av samma typ av granit som 
i de omgivande gatorna och är återvunnen av
den existerande stenen på torget. Chaussésten
föreslås lagd i bågformade förband för att hålla 
fast vid det riktningslösa och ge den bästa ytan 
för uteservering. Granitytan har de små ter-
rängförskjutningar som är nödvändiga för att 
det överallt ska vara behagligt att sitta ute.

Plantering

Den existerande trädplanteringen ersätts av ett 
stort markant lindträd placerat i torgets översta
ända. Trädet omges av en rund bänk. På detta 
sätt har torget fortfarande ett starkt och enkelt 
grönt uttryck, och kulturarvet kan på så vis 
visas med hela sin styrka och skönhet.

Möblering

Torget möbleras med nya inventarier som 
tillsammans med mattan kommer att skapa
nya ramar och riktningar på torget. Under det 
stora lindträdet på torget placeras en rund bänk 
formad som ullens spiraler på mattan och nya 
gjutjärnspollare kommer att åtskilja bilarna

på torget. Möblering som stolar och bord till
de olika restaurangerna och caféerna, föreslår 
vi placeras direkt på torgets nya beläggning. 
Härmed kommer uttrycket i det nya torget inte 
att bli stört av  podier i olika höjder och med 
olika uttryck.
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S:ta Katrina kyrkoruin
Torget domineras mot nord av franciskanernas
klosterruin S:ta Katrina från cirka år 1230. Föru-
tom själva ruinen är en del av den västra kloster-
längan bevarad. S:ta Katrina ruinen ligger med 
sin mycket unika skala samt rustika yta som en 
fantastisk kuliss på Stora Torget.

Förslaget ger två möjliga ankomster till kyrko-
ruinen. Via en ny trappa, föreslås en öppning av
dubbeldörren i kyrkans västra gavel. Även från 
S:ta Katrinagatan öppnas porten till klostret som
via ramper leder till kyrkan. I kyrkan föreslås
utlagt träpodier i varierande storlekar. De kom-
mer att leda besökarna igenom den fantastiska 
historiska kyrkoruinen. Podierna kommer att 
ligga som vågräta ytor och därmed är ruinen 
tillgänglig för personer med rörelsehinder. 

Huvudidé

Att frihålla huvudskeppet i ruinen och endast 
möblera sidoskeppet mot nord.
Som ett nytt reversibelt element i kyrkan föres-
lås en matplats i 2 nivåer med tak av lätt seg-
elduk, som referar till kyrkans ursprungliga 
takvalv.
Två spindeltrappor avslutar två nivåer av tunna
gjutjärnsdäck, som hålls fast av gjutgjärnspe-
lare placerade bakom de existerende pelarna.
Vi föreslår ett beredningskök samt depåer för 
div. inventarier placerat på den nedersta nivån. 
De två övre nivåerna erbjuder bespisning för 
besökarna samt en unik upplevelse av ruinen.
Från de två översta nivåerna är det visuell
kontakt med torget, samt utsikt över den täta
låga stadsstrukturen i Visby. Härmed kommer 
de två nivåerna, med sina aktiviteter, att vara en
del av platsens liv genom kyrkoruinens fönster i
sidoskeppets nordfasad.
Det kommer vara möjligt att sätta upp sittplatser 
till mellan 50 – 100 personer i det inre centrala
kyrkorummet, och därmed kan kyrkan användas
till olika arrangemang, som t.ex. utställningar,
föredrag och mindre konserter. Inventarier, som
stolar och podier, kan mycket lätt plockas ner 
och förvaras i de nya depåerna.
I apsis placeras ett ”svävande” bord som anger 
riktningen till det tidigare altaret. Tanken är att 
bordet ska fungera som ett interaktivt förme-
dlingsarkiv med historia och bilder med kyrkans 
och torgets historia.

S:ta Katrina kyrkoruin får nu en helt ny viktig
betydelse för torget och bidrar aktivt till livet på 
det nya torget.

Belysning

Stora Torget föreslås upplyst av en ny designad 
gatulampa, som hämtar inspiration från S:ta
Katrina kyrkoruins existerande pelare och valv.
Gatulampan föreslås utförd i gjutjärn med 4
halvcirkulära ljuskällor. 

Belysningen är placerad i övergången mellan 
mattans granitkant och torgets Chausséstens-
beläggning. Mattan i mitten föreslås delvist 
upplyst med ett orienterande och direkt koncen-
trerat ljus omkring gatulampan.

Ljusstyrkan kommer därefter att gradvis avta till
en mera diffus belysning, vilken som en matta 
kommer att framstå svagt upplyst på hela torget. 

Belysningen kommer därmed att ha ett koncen-
trerat ljus i gångzonen, medan resten av platsen
kommer att bli upplyst med en mera dämpad 
och stämningsfull karaktär. Den föreslagna nya
gatubelysningen ska suppleras av en fasadbe-
lysning, som tillsammans kommer säkra ett 
vänligt och stämningsfullt svagt ljus.

S:ta Katrina kyrkoruin föreslås upplyst av en 
arkitektonisk effektbelysning placerad i terräng,
precis i övergången mellan kyrkans fasader och 
torgets beläggning. Vid användning av effektbe-
lysning kan kyrkoruinen iscensättas till de olika
aktiviteter som kommer att utvecklas på torget,
och därmed fullända upplevelsen av det nya
torget i Visby.
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