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TIDENS BROKIGA TILLÄGG

Beläggning av storgatsten
Lyktstolpe typ 1

Beläggning av smågatsten

Kantstenar vid gångbanor och refuger

Trafikskyltar
Lyktstolpe typ 2
Lyktstolpe typ 3
Telefonkiosk

Glömskans bänk/ konstverk
Pollarrad
Vägvisningsskylt
Klätterväxtstativ med bänk

St Karins kyrkoruin

Kullersten (finns ej kvar)
Brunnen (idag ersatt med annan)

De fyra lindarna
Ryska kyrkan
Spåren efter gamla rådhuset

Markering av parkeringsplatser
Brevlådor
Inhägnader
Blomsterkrus
Lamm i kalksten/ trafikhinder

Visby Stora torg är stadens viktigaste offentliga
 rum och jämte Rolandstorget det enda kända

större bevarade stadsrummet från medeltiden. Under den långa tid
som passerat har Stora Torg genomgått många olika förändringar; först 
från att ha varit en utsparad ruta i staden, därefter blivit igenbyggt till
hälften av dagens disponibla yta för att i vår egen tid organiseras till 
en miljö där parkering är ett dominerande inslag. Studerar man dagens
torg i sina detaljer är det förvånansvärt mycket som har att göra med 
att rangera trafikrörelser och parkeringar—kantstenar, refuger, pollare, 
belysning. Dessa inslag är förmodligen alla tillkomna under de senaste
30 åren och förhåller sig bara svagt till torgets historia. Förutom
byggnadsbeståndet, inklusive S:ta Katarina klosterruin, är det faktiskt
så att de fyra lindarna är de äldsta inslagen på torget.

 En brokig historia_ Torget som vi ser idag är 
 alltså en produkt av otaliga små och stora tillägg 

och förändringar som tillkommit under lång tid, men de allra flesta 
under de senaste 50 åren– en kort tidsrymd jämfört med torgets totala
ålder. Att restaurera torget tillbaka till ett specifikt årtal är förmodligen 
varken önskvärt eller möjligt. Vår restaureringsideologiska hållning är 
istället att lägga ytterligare ett tidslager till torgets långa historia, men 
att göra det med stor respekt för torgets ursprung och framväxt, för 
världsarvet och för skyddsvärdena i den antikvariska miljön. Alla tider 

ska få tala—ett sätt att belysa en historisk framväxt snarare än att låsa
en tidpunkt.

Kärnvärdet_ Vi ser inte en upprustning av Stora Torget enbart som 
en bevarandefråga utan lika mycket som ett sätt att utveckla torgets 
attraktionskraft. Det är då viktigt att identifiera och bygga på Stora
Torgets kärnvärde: stämningen av tidsdjup på själva platsen å ena
sidan och den symboliska placeringen mitt i världsarvet Visby å den 
andra. Stora Torget har nu möjligheten att ställa in sig i raden av unika 
historiska torgbildningar med rötter från medeltiden i världen, där 
platser som Stradun i Dubrovnik, torget i Gamla stan i Prag, Rynek-
torget i Krakow och torget i Tallinn redan finns. 

Strategi_ För att uppnå denna position behöver Visbys Stora Torg
få en tydlig organisation som likväl möjliggör en stor flexibilitet. Det 
är denna balans vi söker. Vi ser en möjlig strategi som kan beskrivas i
två delar:

Förtydliga de historiska värdena och deras stämningar.o
Etablera ett slags rumslig ordning för att torget på ett flexibelto
sätt ska kunna anpassas till olika ändamål.

Kvalitetsbegreppet_ Alla inslag av trafikanordningar, relativt ostyrd
torghandel och uteserveringarnas flora av trädäck och inhägnader 

ger torget en känsla av lägre kvalitet än vad platsen är värd. Såväl 
verksamheter som deras rekvisita kan relativt enkelt förändras så att
torget utstrålar en högre kvalitet i såväl helhet som detaljer.

Identifierade problem:

Skräpigt, rörigt.o
Dåligt utnyttjande av kyrkoruinen.o
Oklar organisation.o
Osammanhängande belysningsmiljö.o
Svag organisation av torghandeln.o
Uteserveringarnas rekvisita skulle behöva ges högre kvalitet.o

 I programmet för torgupprustningen anges bla 
  följande direktiv för torgets framtida utformning:

Tydligare utgöra Visbys naturliga mötesplats—året om.o
Vara stadens självklara  evenemangsplats.o
Åstadkomma stor flexibilitet för att kunna möta kraven från o
aktiviteter under olika säsonger och även tidpunkter på dygnet.
Förtydliga torgets historiska signifikans.o
Förenkla för evenemang.o
Utgöra en trygg och säker plats.o
En bättre integrering med S:ta Katarina och klosterlängan.o

ANALYS_  

BAKGRUND_   

MÅLSÄTTNING_  

KLAFFEN
ORDNAR RUMMET
MARKNAD/ MÖTEN/ FEST/ SITTA/
PARKERING/ EVENT/ UPPTRÄDANDE
MARKNAD/ MÖTEN/ FEST/ SITTA/T

No. 1 Bakgrund Analys Målsättning

VÅRT FÖRSLAG BYGGER ÅÅÅ FF
PÅ IDÉN ATT ETT 
MITTPARTI AV TORGET TII
GÖRS TILL EN KLAFF
SOM VIKS UPP OCH GER 
TORGET EN PLANARE, 
CENTRAL YTA MED 
STARK PLATSKÄNSLAA.ATAT
TORGET FÅR MED DETTA
EN ANTYDD HIERARKI I 
RUMMET OCH BLIR MED 
DET MERA LOGISKT, ISISSSISIS ,,
TYDLIGT OCH LÄTTARE ARARRAA
ATT ORGANISERA FÖR 
OLIKA ARRANGEMANG. AAARARAAARAR
UPPE PÅ KLAFFEN UUUUU
ÄGER DE FLESTA AV GGGGG
HÄNDELSERNA SOM HHHH
ÄR ”STATIONÄRA” RUM,,,
RUNT OM KLAFFEN FINNS 
DE ”RÖRLIGA” INSLAGEN.
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FÖRSLAGETS HUVUDDRAG:

_1 En rumslig struktur som gör torget flexiblare för olika   
evenemang.

_2 En starkare integration av torget—ruinen—klosterlängan.
_3 Programidéer som ökar torgets och ruinens attraktion och höjer  

dess kvalitetsnivå.
_4 Permanent lösning av uteserveringarnas golv och staket.
_5 En fantasieggande ljussättning.
_6 Ett ädelt golv som ger karaktär åt rummet.
_7 Förbättrade sociala möjligheter och flera sittplatser.

 I vårt förslag har vi sett torgets flexibilitet som
 inte bara viktig att behålla utan också utveckla. En 

omständighet som reducerar användbarheten är att torget idag sluttar.
Torget saknar en ”vilande” yta.  Nivåskillnaden idag är runt 4 meter, 
vilket ger en genomsnittlig lutning på 4,5 %. (Max hkp-lutning= 5 %).
Vi föreslår att en central del av torget fälls upp ca 1 meter som en
klaff, vilken skapar en mera vilande, centralt belägen yta med starkare 
platskänsla—en fokuspunkt, en ”arena”. Klaffen får ett specifikt 
markbeläggningsmönster som markerar en lite ”finare” yta. Mönstret
är en tolkning av ett motiv som återfinns på skaftet till en dolk i 
Gotlands Fornsal.

Klaffens roll är att ge torget en organiserande struktur för såväl o
rörelser som aktiviteter.
Klaffen åstadkommer också en ”finare” del av torget somo
är planare och lättare att använda samt tillskapar ca 25
längdmeter primära sittplatser (armstöd, ryggstöd) och närmare 
200 längdmeter sekundära sittplatser (kanter, trappsteg) i olika
väderstreck längs sina kanter.
Klaffens storlek har gjorts så att tillräckligt utrymme utanför o
den ges för såväl trafikrörelser, aktiviteter av olika slag samt
uteserveringarna runt torget. Klaffen är ett gestaltningsmässigt 
grepp som stödjer torgets organisation.
I förslaget lutar klaffen ca 2,5 % och omgivande ytor ca 4 - o
4,5 %. Hur mycket klaffen lyfts är en fråga som vi har provat 
i många olika alternativ. Vi tycker oss ha kommit fram till en 
balans där användbara nivåskillnader skapas, som ändå inte 
verkar skiljande.

 Det är viktigt att bevara den sakrala känsla
   som ett besök i klosterruinen ger. Den
känslan utgör en effektfull kontrast till torgets vimmel och 
kommersiella verksamhet. Kan dessa båda stämningar förstärkas 
var och en för sig bildar de tillsammans en stark kombination av två
mycket olika karaktärer vilka kommer i dialog med varandra och 

skänker värde till såväl ruinen som torget. De åtgärder som föreslås
i ruinen görs av antikvariska skäl reversibla, alltså möjliga att enkelt
kunna återställas utan att den historiska ruinen har förändrats.

Tillgänglighet_ De igenbommade entréerna till ruinen öppnas för att 
göra ruinen tillgängligare utan att ingrepp görs i de gamla murarna. På 
så vis får ruinen bättre möjlighet till genomströmning och risken för 
”tillhåll” minskas. Vi föreslår också att klosterlängans kontakt med
ruinen öppnas så att man kan komma in i ruinen via utställningen. Vi
försöker regissera en sekvens av torg—ruin—klosterlänga/ utställning 
som blir en ny attraktion och som understryker den medeltida stadens
”gömda” möjligheter. 

Framför ruinens entréer mot torget läggs ”mattor” ut av granithällar,
en slätare yta som annonserar och bjuder in till ruinens inre värld.

Innehåll_ Vi föreslår att en örtagård anläggs inne i ruinen. I 
örtagården förekommer karaktäristiska krydd- och medicinalväxter 
som hämtar sitt ursprung i klostertraditionen. Ett urval vedartat 
material läggs till för struktur året runt och lökar adderas för 
säsongsflor. Örtagården blir ett populärt inslag som dessutom bidrar 
till att berätta en ”levande historia”, och lägger dessutom till nya 
sinnesupplevelser inne i ruinen av skiftande färger, olika aromatiska
upplevelser och årstidsskiftningar.

För att kunna ta emot ett ökat slitage läggs ett trädäck ut över 
markytan inne i ruinen. Trädäcket lämnar spalter mot alla ruindelar 
samt styr folkrörelserna, skyddar ruinen och örterna och ger också
ruinen en avsevärt högre kvalitet vad gäller tillgänglighet (rullstolar,
barnvagnar etc). Odlingsrutorna befinner sig på en grusbädd som är en 
urtagning i trädäcket. Rutorna byggs upp med en 20 cm hög stålkant
på gruset för att inte påverka de arkeologiska lagren.

I ruinrummets bakre del ställs en scenplats in, med möjligheter att 
ställa bänkar på trädäcket framför för åskådare. På motsatt sida, uppe 
i koret, görs en grund vattenspegel (15 cm) med hjälp av ett stålkar. 
Vattnet understryker det ”heliga” i platsen. I vattenspegeln finns en
av de cirkelrunda scenplatserna, tillgänglig via stigstenar i vattnet.

Småscenerna_ På 4 platser runt torget finns cirkelrunda platser om 
ca 10 m2. De ligger ibland inpassade i nivå med övrig beläggning,
ibland upphöjda 30 - 40 cm, och antyder informella scenplatser för 
tex gyckel, mindre musikkapell, en stadsguide, en DJ eller informella 
uppträdanden av olika slag. När de inte används så representerar de
likväl en möjlighet, en förväntan om något speciellt som kan hända. 
Scenplatserna liksom snitslar en bana runt torget och även in i ruinen.

Parkering_ Klaffen ger möjlighet att organisera parkeringen utan 
refuger eller suggor. Parkeringen kan snabbt ställas om mellan olika 
alternativ, tex Mini, Midi, Maxi.

_Minii Handikapp samt angöringsplats till ICA. (2 platser).
_Midii Längsparkering utmed klaffen (+ 4, totalt 6 platser).
_Maxi Klaffen öppen för parkering (+ 15, totalt 21 platser).

Volymen parkering är alltså flexibel mellan 2—21 platser. P-platserna 
markeras med stift i beläggningen. En låg avbärare strax innanför 
klaffens kant håller bilarna på rätt plats och förhindrar dem att komma 
utanför kanten.

Uteserveringarna_ Uteserveringarna får permanenta golv av sten
som ingår i torgets hela gestaltning. När torgytan läggs om görs också 
höjdsättningen om så att kantstenar, vissa av uteserveringarnas

lutningar och andra hinder tas bort. Torgytan får en enhetligare 
karaktär där uteserveringarnas golv ingår permanent i torgets helhet.

Längs den starkt sluttande kanten förslår vi en lösning som har 
provats i Karlskrona, likaledes en historisk miljö och ett världsarv.
Längs Stora Torgets norra sida finns tre uteserveringar. Dessa
byggs upp som ett slags låga hyllor/ socklar. Det finns alltid ett
parti längs varje ”hylla” som har full tillgänglighet utan steg. När 
uteserveringarna tas in finns längs fasaden korta ramper mellan 
”hyllorna” för att passagen ska fungera vintertid. 

Uteserveringarna får enhetliga inhägnader av ett finlemmat staket i
smide. Räcket ställs ut sommartid i förberedda insticksrör försänkta i
marken. Räckenas gestaltning kommer igen i smidesstaketet runt den
restaurerade brunnen.

Torghandel_ Torghandeln äger rum uppe på klaffen och får en 
enhetlig karaktär genom sin utformning av två rader sammanhängande 
bord vilka kommunen försörjer med. Enkla ryggåstak av tex 
tegelfärgad textil håller ihop raderna och integreras med torgståndens 
konstruktion.

Brunnen_ Den ursprungliga brunnen med sitt pumphus med
snickarglädje är sedan länge försvunnen och representeras idag av en
dricksvattenfontän. Vi föreslår en ny tolkning av brunnen, där denna 

blir en mötesplats och en lågmäld ljud- och ljusattraktion. Innanför ett 
smidesstaket finns ett cirkelrunt hål i marken. Därnere, någon meter 
under marken, hörs och skymtar vattnets porl i mörkret. Tekniskt
är vattenytan bara någon decimeter djup men genom brunnens 
försänkning i marken ges en illusion av ett större djup. Efter mörkrets 
inbrott kommer ett svagt ljussken ur brunnshålet.

Lindarna_ Träd representerar alltid ett stort trivselvärde samt
har många dokumenterat positiva effekter på stadsklimatet (tex 
stoft-absorption, koldioxid-absorption, skugga, luftfuktighet, 
vindbromsning, årstidsvariation, skönhet, affektion). Lindarnas 
storlek gör att de representerar ett svårmistligt värde. Vi har byggt 
vårt förslag på att de ska stå kvar och utgöra torgets mest majestätiska
gestalter. De bör inom ramen för torgupprustningen få förbättrad
ståndortskvalitet i rotzonen och kanske en växtbäddsrenovering för att 
garantera deras långsiktiga överlevnad.

Trafik_ Vi föreslår en förändring av trafiken på torget på så sätt
att den görs till ett mjuktrafikrum. I klassifikationen mjuktrafikrum 
regleras att bilarna färdas på fotgängarnas villkor och i gångfart. 
Trafikföringen är gjord så att den enkelt kan förändras. När 
parkeringsalternativen ”mini” och ”midi” gäller är klaffen avstängd
från trafik och större delen av torget inkluderande klaffen, ruinen och 

TORGET_  

S:TA KATARINA_    

KLOSTERRUIN    

Informella scenplatser på torget.

Torghandel på ”klaffen”.

Brunnen som en mötesplats och lågmäld ljus- och ljudinstallation.

Skaftet till en dolk i gotlands fornsal.
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ARTER I KLOSTERTRÄDGÅRDEN

TILLGÄNGLIGHET OCH FUNKTION
S:TA KATARINA

No. 2 Förslaget

No. 3 Förslagets delar

KARAKTÄR

STRUKTUR

FLOR

Alchemilla mollis
Aquilegia vulgaris
Artemisia absinthium
Campanula carpatica
Cimicifuga racemosa

Digitalis grandiflora
Digitalis purpurea
Dipsacus fullonum
Galium odorata
Lilium candidum

Lilium usitatissimum
Salvia officinalis
Tanacetum parthenium
Thymus vulgaris
Tiarella cordifolia

Chaneomeles japonica 
Daphne burkwoodi
Euonymus alatus
Hamamelis japonica
Humulus lupulus 

Magnolia soulangeana 
Magnolia wilsonii
Rosa gallica
Rosa rubiginosa

Akleja caerula 
Allium aflatunense
Convallaria majalis
Corydalis solida
Crocus banaricus

Galantus nivalis
Muscari armeniacum
Narcissus poeticus
Scila bifolia
Scilla rosenii

Scenplatsen

KLOSTERLÄNGAN

Örtagården Vattenspegeln

MÖJLIGA FUNKTIONER 
HOS RUINEN_

Örtagårdo
Scenplatso
Son et lumiere- spelo
Föredrag och visningaro
Vigslaro
Midnattsmässao

+

+

Botan

Havsbadhuset

Wallanders plats

Hamnen

Sankt Hansgatan

Strandgatan
O
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NORRPORTP++

Hästgatan

Adelsgatan

Mötesplats

Stråk

Landmärke
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Almedalen
R

SÖDERPORT++

Stora torget
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har gjorts i fordonens framkomlighet (se karta).
Torget ska uppfattas som ett golv från fasad till fasad. Det innebär 

att från omgivande gator kör man upp på torgets nivå över en kort
ramp i storgatsten. Körmarkeringar görs med metallstift men i övrigt
upplevs torgytan som hel. 

Vitbok - evenemangskalender_ Ett torg konstitueras inte bara av
sin fysiska miljö utan måste laddas med innehåll och mänskligt liv
för att bli attraktivt. Ett sådant innehåll bör planeras och styras för 
att säkra kvalitet och inriktning. Vi föreslår att staden upprättar en
”vitbok”—en evenemangskalender som omfattar året runt och att en 
”square manager” anställd på kommunen har till uppgift att planlägga 
torgets innehållsliga attraktioner.

Vad gäller torghandeln kanske vitboken ska föreskriva att den typ
av handel som är av ”billighetskaraktär” ska styras mot en annan
plats, exempelvis vid Söderport, och att Stora Torgets torghandel på så
vis får en högre kvalitet inriktad på tex hantverk, jordbruksprodukter 
och varor som stärker torgets identitet.

Belysning_ Dagens belysningsmiljö är relativt oreglerad och såväl
armaturer som ljuskällor är av många olika typer. Vissa av armaturerna 
har en bländande effekt och skapar skarpa kontraster. Andra partier, 

exempelvis mellan ruinen och torget, är dunkel och avskiljande. 
Resultatet blir en splittrad och stämningslös ljusbild där platsens
rumsliga egenskaper inte utnyttjas.

Den nya ljussättningen har två syften:

Att skapa en trygg och tillgänglig plats.o
Att med ljuset som hjälp skapa en stämning och eno
lockelse.

Torgrummets väggar belyses på ett milt sätt för att få en omfamnande
verkan. Klaffen får en något dunklare ljusmiljö men definieras ändå 
rumsligt av en ljusare zon i klaffens periferi och på trafikytorna. Detta 
är ett neråtriktat ljus som inte stör de belysta fasaderna. Lindarnas
stora kronor belyses, liksom de olika scenplatserna som finns runt 
torget. Ruinen belyses som en inbjudande fond och entremattorna
får ett särskilt välkomnande ljus. Inne i ruinen belyses trädäckets 
yttre kanter underifrån så att dolda ljuskällor läcker ut ljus i spalten
mellan ruinvägg och trädäck.  Vissa väggytor belyses samt även de
högt sittande valvbågarna. Principen för ruinens inre fasadbelysning
ska vara teater-lik, alltså ett ljus som går att anpassas till olika slags
verksamheter och även årstider.

Material_ Gotland har en lång och levande tradition i dess 
stenindustri. Torget beläggs längs sina norra, södra och västra sidor 

med smågatsten vilket är det dominerande markbeläggningsmaterialet 
innanför yttre ringmuren. Själva klaffen har däremot ett slätare
uttryck i granithällar alternativt gotländsk kalksten i två färger,
skuret i sitt karakteristiska mönster inspirerat av dolkskaftet. Framför 
klosterruinen läggs inbjudande ”entrémattor” ut i grå, flammade
granithällar. Längs kyrkoruinens fasad läggs en fris med kullersten
som en ”historisk spricka”. Kullersten är det äldsta stenmaterial på 
mark som använts i Sverige och det introduceras nu igen på torget
efter att en gång ha tagits bort. Uteserveringarnas ”hyllor” ligger 
innanför en ram av granitkantsten.

Smidet vid brunnen samt i uteserveringarnas hägnader färgsätts
i en grafitgrå kulör, som också återfinns på gatlyktornas stolpar. 
Trädäcken i ruinen görs i finsågade plank av gotländskt kärnfuru i
grova dimensioner.

Övrigt_ Offentlig toalett inryms i klosterlängan. Den nås tröskelfritt
via torget och ruinen och den öppnade porten mellan ruin och
klosterlänga. Toaletten kan också nås från klosterlängans gård längs 
St Katarinagatan, men då via befintliga trappan på klosterlängans
entrégård.

Förvaring av ”torgrekvisita” sker i bod eller innanför ett plank som
byggs på klosterlängans entrégård, vilken nås från St Katarinagatan.

Uteserverings- ”hylla” med enhetligt staket i smide.

Sektion BB - Bb Skala 1:200

Sektion AA - Aa Skala 1:200

Medeltidsgille.

Sommar_marknadsdag på torget och uteserveringar.

Vinter_”det tomma, vackra rummet”

Växtvandring i S:ta Katarina.

”Evenemangskalendern”

AKTIVITETER ÅRET OM -
TORGET I OLIKA ASPEKTER

Å

_Utomhusbio i S:ta Katarina

_Visbydagen med Kultur i natten oktober:
Höstmarknad

Musik- och ljusshow i S:ta Katarina

_Öppen teater på torgscenen

_Julmarknad november - december

_Nyårsfirande

_Påskmarchen april

_PrimörPremiär maj

_Folkdansfestival augusti (dansbana)

_Gyckel på småscener under Medeltidsveckan

_Medeltidsveckans gästabud augusti

_Opera “Petrus de Dacia” i S:ta Katarina under Medeltidsveckan

_Restaurang i S:ta Katarina

_Teater på torgscenen under Medeltidsveckan

_Utställning i S:ta Katarina

_Växtpromenad i S:ta Katarina
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Ljussättningens delar:

_1 Belysning av torgrummets fasader.

_2 Nedåtriktat ljus utmed klaffens periferi.

_3 Ljussättning av träden och scenplatserna.

_4 Ruinens fondvägg ljussatt.

_5 Dold belysning mellan ruinvägg och trädäck.

_6 Scenografisk belysning flexibel för olika ändamål av väggar och 

valvbågar.

_7 Stämningsskapande ljusinstallation i brunnen.
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Motto: Guteklaffen


