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Ruinerna – ett signum för Visby

Kanske blir man hemmablind om man har bott länge  
i Visby. I innerstaden vimlar det av kyrkoruiner i olika 
långt gånget förfall och på landsbygden har vi också 
några vackra välbevarade ruiner av kyrkor. Om vi nu 
mot förmodan tar alla dessa ruiner av kyrkobyggnader 
för givna så är de inte något självklart för dem som 
besöker ön. Visby är sedan ungefär 125 år ”rosornas 
och ruineras stad” – tänk bara på hur många vykort 
som har framställts sedan 1800-talets slut där någon 
av våra ruiner är motivet. Eller alla dessa besökare 
som under åren har fotograferat kyrkoruiner och 
klistrat in i album eller lite ambitiösare, tagit diabilder 
som sedan visats på middagar och släktbjudningar, till 

våra kyrkoruiner – ett populärt 
besöksmål sedan 200 år 

glädje för många, andra mest till leda. Kyrkoruinerna 
och ringmuren är två av Gotlands allra bästa signum. 
Det tror jag alla de nästan en miljon besökarna som 
kommer till ön varje år kan skriva under på.

Tack vare fattigdom har vi dem kvar

Jag minns en historia som journalisten Eva Sjöstrand 
berättat om när hon på 70-talet guidade amerikanska 
kryssningsturister. När gruppen passerade S:t Hans 
ruin på väg upp genom staden, brister en blåhårig 
äldre dam som redan hade besökt ett antal städer 
runt Östersjön ut: ”Oh so the russians also bombed 
here…”,

På Gotland har vi inte bara 92 medeltida kyrkor utan också ett antal kyrkoruiner. I Visby 
kan vi räkna till ett tiotal och på landsbygden minst fem stycken. Att antalet, varken i 
Visby eller på landsbygden, är exakt beror på vad som egentligen ska räknas som en 
ruin – hur mycket ska till exempel vara kvar och synligt av den ursprungliga kyrkan? Det 
är en av de frågor som denna långa artikel om våra ruiner tar upp; men först vad betyder 
ruinerna för oss i dag och inte minst för Gotland?  Text:Lars Bäckman.

Visby ur Sue-
cia antiqua et 

hodierne, 
ca 1700.
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Det var egentligen inte så dumt som det låter. 
Krig brukar vara den främsta orsak till att något 
omvandlas från en vacker funktionell byggnad till en 
ruin, men jag skulle nog vilja säga att för Gotlands 
del är det framförallt en avstannad ekonomisk- 
och merkantil utveckling som ledde till fattigdom, 
befolkningsminskning och som en följd av detta, 
att kyrkorna förblev ruiner och att ringmuren fi ck 
stå kvar. Nu kanske någon protesterar och säger att 
både ett antal bränder som drabbade staden under 
århundradena efter medeltiden och invasionen 1525 
då lübeckarna tågade in norr ifrån, för att driva ut de 
danska länsherrarna som hade tagit Visborgs slott i 
besittning och därifrån bedrev sjöröveri, var anledning 
till att fl era av våra kyrkor och andra byggnader 
förvandlades till ruiner; och visst var det så. Flera 
kyrkor hade skadats vid brand, det vet vi, men om 
staden hade varit en stark expansiv köpmannastad 
liksom under tidig medeltid hade så klart fl era av 
dessa kyrkor återuppbyggts av församlingarna eller de 
utländska handelsmännen, men dessa förutsättningar 
gällde inte längre. Visby var sedan slutet av 1400-talet 
i en djup, och som det skulle visa sig, långvarig 
lågkonjunktur. Staden var helt enkelt passé som 
handelsstad. På 1530-talet genomförs reformationen 
i Danmark, vilket innebar att det defi nitivt var 
slut på klosterverksamheten, kyrkornas rikedomar 
och starka ställning. S:ta Maria, tyskarnas gamla 
församlingskyrka, var den enda kyrkobyggnad som 
sparades och blev således stadens församlingskyrka. 
Resten av kyrkorna, som mest var förfallna ruiner, 
skänktes till stadens hospital. 

Staden expanderar och ruinerna blir stenbrott 

I Visby står alltså ett antal ruiner kvar och fyllde då 
mest funktionen som fähus, inhägnad för små djur, 
upplag för ved och allmänt bråte eller kanske som 
vägg för en enklare boning. Om någon behövde lite 
sten var ruinerna också ett bra upplag för att hämta 
byggmaterial. En och annan sten rasade väl också 
ner, knäckte ett tak eller i värsta fall fi ck någon den i 
huvudet. Men så mycket mer händer egentligen inte 

med ruinerna under de 175 år som Visby mer eller 
mindre vaggades in i sin törnrosasömn. Men när vi 
kommer fram till 1700-talet upplever Visby en andra 
andning. Nu börjar återigen staden att blomstra. 
Befolkningen 
växer och 1785 
har staden 5000 
invånare; Visby 
är därmed 
Sveriges femte 
största stad. 
Gotländska 
råvaror som sten 
och timmer, 
kalk och tjära, 
skeppsbyggeri, 
faktorier och 
handel sätter 
åter fart på 
staden. Ny 
bebyggelse 
uppförs och 
bara på ett 
par decennier 
fördubblas 
antalet bostäder 
i staden. Det 
är under detta 
århundrade 
som bland 
annat Klinten 
och området 
där Visborgs slott en gång legat, i stadens sydvästra 
del, bebyggs med framförallt hus i trä i så kallad 
bulhusteknik. De gamla packhusen omvandlas helt 
och hållet till bostadshus om de inte revs och fl era 
av kyrkoruinerna blir till material i nybyggnationer. 
Hospitalet ägde ruinerna och det gällde bara att 
komma överens med dem om pris och antal kubik 
huggen kalksten som man ville köpa. Visserligen 
fanns det sedan 1600-talet ett krav på kungligt 
tillstånd för att rasera ett kulturarv, men dispenser 
gavs frikostigt. Sankt Olof, som var en stor kyrka, 
utgjorde material bland annat till ombyggandet av 
det som senare blev gamla fl ickskolan och vidare 
kulturskolan. Då var det ett handelshus som ägdes av 
Christopher Gazelius. Stenmaterial från Sankt Hans 
och Sankt Per användes i Payex huset, som under 
1700- och 1800-talen kallades rike Lythbergs hus.

”På 1530-talet genomförs 
reformationen i Danmark, vilket 
innebar att det defi nitivt var slut 

på klosterverksamheten, kyrkornas 
rikedomar och starka ställning”

Sankta Katarina, 
1824. M. G. 
Ankarsvärd. 
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Linne´ ser i Visby ”ett Rom i ett nötskal”

År 1741 besöker Carl von Linné Gotland.  Han 
fascineras av ruinerna och liknar Visby vid ”ett Rom i 
ett nötskal”, vilket han skriver om i sin reseberättelse, 
som för övrigt blev en bestseller på sin tid. Detta 
uttalande i denna första ”reseguide” blir avgörande 
för ruinernas framtid. Ett ”Rom i ett nötskal” vägde 
tungt. Rom var nämligen då det självklara målet för 
många västeuropeiska välbeställda ynglingars läroresa, 
när den obligatoriska Grand touren genom Europa 
skulle genomföras. Och vad var det man bland 
annat fascinerades av i Rom – jo ruiner! Ruiner som 
förmedlade antikens storhet och förgänglighet. 

Ruiner hade fascinerat fi losofer, författare och 
konstnärer redan under renässansen, men det är på 
1700-talet som ruiner slår igenom i de lite bredare 
lagren. För romantiken, som delvis var en motvikt 
mot förnuftet i upplysningstiden, blev ruinen en 
självklar ingrediens. En ruin står för såväl vemod 
som skönhet, och blev ett inslag i både konsten och 
litteraturen. När den tyske författaren Johan Wolfgang 
von Goethe 1787 besöker utgrävningarna i Pompeji 
på sin italienska resa gjorde stadens murar och 
stenpelare ett djupt intryck på honom. Han noterar: 
”Många olyckor har hänt i världen, men få som berett de 
efterkommande så mycket glädje”. Det är intressant att se, 
så här 250 år senare är Pompeji fortfarande ett mycket 
välbesökt turistmål som årligen tar emot mellan 3-4 
miljoner besökare. Så visst hade han rätt! 

Ruiner syns i konsten, inte minst är det Roms 
klassiska byggnader, med Colosseum, Forum 
Romanum, akvedukter och palats, som avbildas i ett 
förfärligt men romantiskt förfall, ofta lite förbättrade 
med staffagepersoner och överdrivna dimensioner 
– lite konstnärlig frihet fi ck man tillåta. Dessa 
byggnader blev också självklara besöksmål för alla 
resenärer på deras bildningsresa till Italien. Men det 
handlade inte om några weekendresor precis, man 
stannade lång tid, särskilt konstnärer och författare. 
Konstnären Tobias Sergel blev kvar i åtta år innan han 
återvände till Sverige och Stockholm. En guide skulle 
anlitas och en normal guidetur i staden var upplagd 
på sex dagar, här ligger Visbys långkörarguider i lä! 
Det var förresten i Rom som den första turistguiden 
framställdes. En karta med hur man skulle vandra 
i staden för att se de intreessanta byggnaderna 
framställdes redan på 800-talet.

Konstnärer målade vyer över stadens byggnader och 
ruiner. Dessa blev gravyrer och kopparstick som 
kunde framställas i stora upplagor och blev som 
dåtidens vykort. I dag är dessa vackra illustrationer 

”Konstnärer målade vyer över stadens 
byggnader och ruiner. Dessa blev 
gravyrer och kopparstick som kunde 
framställas i stora upplagor och blev 
som dåtidens vykort”

Konstatinbågen,
Giovanni Battista 

Piranesi.

Nedan Forum 
Romanum, 

samma konstnär.
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ramade i tunna guldramar, ofta blickfång i ett 
intellektuellt hem präglat av god smak. En av de stora 
konstnärerna vars gravyrer man ofta ser är Giovanni 
Battista Piranesi, en norditalienare, född 1720 
som slog sig ner i Rom och blev förmögen på sina 
ruinbilder. Det var förresten denne konstnärs privata 
stora samling av antikviteter som Konung Gustav III 
köpte 1783 när han besökte Rom och som nu kan 
beskådas på Nationalmuseum i Stockholm. 

Har man ingen ruin så bygger man en 

Engelska landskapsarkitekter, som i denna era skapar 
den romantiska lite vilda engelska parken, skulle 
förutom små grottor, kanske också ha en eremitkoja 
eller en ruin som utsmyckning i parkanläggningarna. 
Det var konstgjorda ruiner, men gärna med fragment 
från antikens tempel. Så många av dessa rombesökare 
inte bara njöt av att se ruinerna, de stal även som 
korpar, detta trots ett påvligt utförselförbud av antika 
skulpturer.  

Men de riktiga ruinerna väckte också intresse och väl 
hemma engagerade sig många romresenärer för sitt 
hemlands egna ruiner. De var kanske inte jämförbara 
med Roms storslagna tempelruiner, men ändå. En 
gammal kyrka, ett sedan länge raserat slott eller en 
gammal kvarn, kunde ”rustas” på ett vackert sätt.

Runt om i Europa i slotts – och herrgårdars 
trädgårdar byggs det alltså ruiner av kyrkor, slott eller 
borgar, enligt engelska förebilder och på väggarna i de 
burgna hemmen har man kopparstick av Roms ruiner. 
Självklart kan den beresta sonen i huset också berätta 
om sitt besök i Rom och kanske även förevisa någon 
medtagen artefakt. 

I slutet av 1700-talet kan vi konstatera blomstrar 
ruinerna i den romantiska konsten och en av de mest 
framgångsrika är Caspar David Friedrich. Jag tror alla 
kan se någon av hans tavlor framför sig med ruiner, 
gärna i gotik, spretiga träd, ett par samtalande män 
och så månljus över det ödsliga landskapet.

Men det kanske bör tilläggas att alla var inte lika 
förblindade av förfallet. James Joyce besökte Rom 

i början av 1900-talet. Han tyckte mest att staden 
påminde om ”en man som främst förtjänade sitt uppehälle 
genom att för främlingar förevisa sin farmors lik”.

En annan författare som defi nitivt inte var 
ruinromantiker var August Strindberg. Han besökte 
Rom 1891 och ägnade en dag åt staden: ”Klockan sju 
väntar vagnen vid porten ... framåt till verket. Rom byggdes 
inte på en dag, men kan expedieras på en. Det är ett hårt 
arbete, men angår mest hästen och kusken. Jag har inte 
kommit hit för att se... jag har kommit hit för att ha sett. 
Kör”. Han var inte heller särskilt imponerad av Visbys 
ruiner vilket han uttryckte i sin dikt från S:t Nicolai 
kyrktak. Annat var det med hans antagonist Verner 
von Heidemstam, han liknade Visby vid Jerusalem 
med alla dessa kyrkor och fascinerades av ruinernas 
historia och skönhet.

Visbys ruiner blir besöksmål

Nu kommer alltså en och annan ”Grand tour 
lågbudget resenärer” till Gotland och beskådar 
stadens ruiner, tecknar av och berättar vidare om 
denna rudimenterade rest av en svunnen storhetstid. 
Ruinerna var en reseanledning. Men det är först när 
Jonas Carl Linnerhielm 1804 besöker Visby som det 
börjar hända något. Han hade under några år rest 
runt i Sverige och tecknat av slott, herrgårdar och 
ruiner vilket han gav ut i en mycket populär bokserie 
i tre delar: där Brev under nya resor i Sverige, från 
1806 i del två innehåller den gotländska resan. När 

 ”...väl hemma engagerade sig många 
romresenärer för sitt hemlands 

egna ruiner”

Caspar David Friedrich. 
1774-1840.
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han besökte Visby gjorde han det även på uppdrag 
av Konung Gustav IV Adolf. Ruinerna hade tidigare 
uppmärksammats av fl era resenärer och särskilt hade 
det påpekats att de, i den expansion som staden 
genomgick, sakta men säkert höll på att utplånas, 
trots att ett statligt förbud att skövla fornlämningar 
existerade. Ruinerna hade även vid ett par tillfällen 
erbjudits till försäljning och skulle med all sannolikhet 
ha blivet till kalk, men det begärda priset var för högt, 
därmed var ingen människa tack och lov intresserad, 
så de fi ck stå kvar. 

Det Linnerheilm och hans resesällskap fi ck se var 
värre än de hade kunnat föreställa sig. Han beskriver 
förfallet i sin dagbok. De bor hos änkan Stare vid 
Stora torget och från sitt fönster ser han ut över 
staden: ”Redan ur våra fönster skymtade vi en af  de ruiner 
som i synnerhet gör denna stad likaså sevärd och märklig för 
vår samtid, som den i Hansetiden var det senare genom sin 
handel. Vid deras åsyn uppstiger en vördnad för den fornålder, 
som upprest dem, och en orolig eller harmsen känsla för 
dem av vår samtidiga, som föraktligt anse dem och mer än 

seklerna verkat till deras förstöring.” Han fortsätter: ”S:ta 
Katarina, är så inspärrad i tomter och små byggnader … 
knappt från något ställe visar sig”.  Men det är klocktornet 
över kyrkans västparti  som uppfördes någon gång 
redan under 1500-talet som kanske upprör honom 
mest: ”Ett illa format klocktorn av träd…  Detta med sin 
rödfärgade, fula vålnad, står spöklikt, förfärligt ur kyrkans 
inälvor, skallande dödsbuden och förgängelsens minnen över 
staden”.  

Men Linnerhielm tecknade inte bara av ruinerna, 
han gjorde också ett första förslag på underhållsplan 
för fl ertalet av dem. Kungen förstod, insåg allvaret 
och 1810 tog Kunglig Maj:t beslut att skydda alla 
stadens kyrkoruiner och ringmur. Ett engångsanslag 
på 666 riksdaler för vård och underhåll av ruinerna 
beslutades det också om. Men så mycket mer hände 
inte de närmaste åren. Det är först under 1820-talet 
när den första blygsamma ångbåtstrafi ken kommit 
igång och landshövding Jacob Cederström, ”baronen 
med träbenet”, uppmärksammar vilket stort intresse 
det fanns bland besökare att beskåda ruinerna. Han 
efterlyser det avsatta anslaget, men att komma mer 
än tio år senare och begära medel från kungen, det 
var lite väl magstarkt, så det blev inget. Istället tog 
visbyborna sitt ansvar, röjde upp i och omkring 

”Kungen förstod, insåg allvaret och 
1810 tog Kunglig Maj:t beslut att 
skydda alla stadens kyrkoruiner och 
ringmur” 

Sankt 
Clemens

1840-tal, 
A. Mayer.

Helge Ands 
kyrkoruin. 
J.C. Lin-
nerhielm, 
1804. 
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ruinerna, visade och berättade stolt för besökarna, 
som säkert inte bara såg ”ett Rom i miniatyr”, utan 
också Caspar David Friedrichs gotiska valv sträcka sig 
mot en mörk kvällshimmel. Kanske gav upplevelsen 
också inspiration till någon trädgårdsutsmyckning 
hemma på herrgården i Södermanland?

Intresset för ruiner står sig och i mitten av 1800-talet 
går ångbåtstrafi ken regelbundet till Gotland 
sommartid och Visby blir ett uppskattat resemål, nu 
även med ett modernt badhus och societetspark för 
sommargästerna. Tänk vilken lycka det måste ha varit 
för Sällskapet DBW när de anlägger sin trädgård, som 
inte bara omges och skyddas av delar av en medeltida 
ringmur, utan också kryddas med en egen kyrkoruin, 
Sankt Olof.

Många är också de konstnärer som besöker Visby 
och avbildar ruinerna sakligt eller i mer eller mindre 
fantasifulla miljöer, men Caspar David Friderichs 
kvällshimmel med tunga moln och en måne var 
populära attribut för många av dem. Här kan nämnas 
Lars Cedergren, C.S Hallbeck, M.G Ankarswärd och 
även G.W Palm. 

Prinsessan Eugenie, som 1860 slår sig ner på Gotland 
i sitt vackra Fridhem, en villa uppförd i den då så 
populära Schweizerstilen, låter också den gamla 
vattenkvarnen på höjden norr om villan förvandlas 
till en gotisk kyrkoruin. Kanske är detta egentligen 
i slutet av denna ruinbyggartrend, men i Stockholm 
bygger de tyska bryggarbröderna Herman ruiner 
vid sommarnöjet Grävlingsberg i Nacka så sent 
som 1910. I dag har de förfallit ytterligare och 
framtiden är oviss för ruinerna. Men faktum är 
att efter 1920-talet är ruinbyggande defi nitivt slut. 
Men konstnärer  och turister kommer till Gotland, 
för dem är inte ruinromantiken förbi. Under 
1900-talets första decennier kunde man också se fl era 
arkitekter som besökte Visby och lät sig inspireras 
i en nationalromantisk anda. Torben Grut, som är 
arkitekten bakom Stockholms stadion från 1912, tog 
starka intryck av Visby ringmur. Även Ivar Tengbom 
som i början av 1920-talet utför ritningarna till 
Högalid kyrkan på Södermalm lät sig inspireras av 
Sankta Maria kyrkan i Visby.

Statliga anslag för underhåll

I Visby tar på 1860-talet Vitterhetsakademien över 
ansvaret och skötsel av ruinerna och ringmuren, som 
hospitalet dessförinnan hade förvaltat. Ruinerna 
städas ur, inhägnas och intilliggande bebyggelse 
köps in och rivs, precis så som Linnerhielm hade 
förespråkat, och på så vis friläggs fl era av Visbys 
ruiner. Hur det kunde ha sett ut dessförinnan, år 
1854, och det inför ett kungabesök beskriver P. A. 
Säve väl i Gotlands Allehanda den 18 augusti 1873: 
”Under h. m. konungens Carl XV vandring i stadens 
fornkyrkor 1854 vågade jag ej föra honom till St. Drottens 
halft grusade helgedom emedan då ännu vid ingången stod en 
besvärlig grymtare; en ko var installerad i högkyrkan, och ett 
tvistemål om rätt till en potatiskällare uti ödekyrkans torn då 
ännu låg oafdömt i högsta domstolen.” 

Efter hand grävs fl ertalet av stadens ruiner ut, 
konserveras, och inte minst, säkras för besökare. 

”Men konstnärer och turister 
kommer till Gotland, för dem är inte 

ruinromantikens tid  förbi”

Sankta Katharina. Kolorerat vykort sent 1800-tal.
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Från 1880 utgår även ett årligt anslag för vård 
och underhåll av ruinerna på 450 kronor. Det är 
för övrigt första gången som vård och underhåll 
av kulturhistoriska byggnader tilldelas ordinarie 
stadsanslag. År 1904 höjs det årliga anslaget till 
1000 kronor. Under 1900-talet har ruinvård varit 
en uppskattad och praktiskt arbetslöshetsåtgärd. 
På 1920- och 1930-talet som så kallat AK arbete, 
arbetslöshetskomissionen. Det är bland annat då våra 
kyrkoruiner på landsbygden restaureras, och under 
1960- och 1970-talen som generösa AMS åtgärder 
under ledning av Riksantikvarieämbetet. Privata 
donationer och insamlingar har också förekommit. 
Bankiren Tage Cervin gav under åren 1955-1970 
stora donationer, sammanlagt en miljon kronor för 
underhåll och restaurering av ringmuren och tolv 
ruiner, inte så märkligt att han är den enda person 
på Gotland som har fått en gata uppkallad efter 
sig under sin levnad. År 1989 drogs kampanjen 
”Rädda ringmuren” igång och mig veterligen pågår 
den verksamheten än i dag, om än i mycket mindre 
omfattning. 

Våra ruiner är så klart olika populära. De får inte vara 
allt för förfallna, de ska gärna ha vackra valv och då 
är det främst S:ta Katarina och S:t Nicolai som är de 
mest omtyckta av Visbys kyrkoruiner. Så här skriver 
folkskolläraren Axel Theodor Snöbohm i boken 
Gotlands Land och folk från slutet av 1800-talet, där 
han jämför just dessa två kyrkoruiner:
”..båda äro sköna, men att deras skönhet är av olika slag. 
Nikolaus är tung, mörk, dyster och allvarlig, Katarina är lätt, 
ljus, glad och behaglig, den förra kan liknas vid en grubblande 
man, den senare vid en leende kvinna.”

Ruiner alltjämt populära besöksmål

Där står vi i dag med våra ruiner och de har knappast 
tappat i popularitet. Ruiner är ett uppskattat 
besöksmål. Svenska kyrkan gör regelbundet stora 
enkätundersökningar som de kallar för kyrkbussen 
och för fem år sedan fi ck de intervjuade besvara 
vilka byggnader de satte högst värde på. Märkligt 
nog värderade man kyrkoruiner högre än aktiva 

fungerande kyrkobyggnader. Ett exempel på detta 
är Össeby kyrkoruin i Uppland som har betydligt 
fl er besökare sommartid än intilliggande intakta 
medeltida kyrkor, trots att de har varit öppna och 
även bemannade. Det är just från denna Össeby 
gamla kyrka som kyrkoherden i Eksta ropar in 
predikstol och altaruppsats. Kanske gjorde Västra 
Eds församling därför rätt som 1867 lät spränga sin 
medeltida kyrka för att omvandla den till en intressant 
och vacker ruin. Lös jord och planteringar påfördes 
på murverket och det blev en prydlig och uppskattad 
ruin intill den nybyggda kyrkan i nygotisk stil. I 
rättvisans namn bör det tilläggas att Västra Eds gamla 
kyrka är inte den enda kyrka som har rivits under 
1800- och 1900-talen och sparats som ruin. Det fi nns 
fl era som gått samma öde till mötes.

”...Katarina är lätt, ljus, glad och 
behaglig, den förra kan liknas vid 

en grubblande man, den senare 
vid en leende kvinna”

Bara ödekyrka i Hörsne församling. En av fyra kyrkoruiner på 
den gotländska landsbygden. Samtliga blev ruiner under 15- 
och 1600-talen. Foto: Pär Malmros
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När Katarina kyrka på Södermalm brann den 17 
maj 1990 föreslog bland annat biskop Ingmar 
Ström och Lennart Koskinen att kyrkan inte skulle 
återuppbyggas utan sparas som ruin. Kostnaderna 
för att återuppbygga kyrkan ansågs för höga och en 
ruin skulle kunna bli en intressant plats för konserter 
med mer. Nu var de tämligen ensamma om dessa 
tankar och barockkyrkan, som anses vara den första 
centralkyrkan i Sverige, fi ck återuppstå i sin fulla 
prakt. Det fi nns också exempel i Sverige från senare 
tid där den nedbrunna kyrkan har sparats. Trönö 
kyrka utanför Söderhamn brann 1998. Där sparade 
man de yttre murarna som blev till en skyddad vacker 
atriumgård till den lilla kyrka som byggdes i direkt 
anslutning till ruinen.

I Europa har vi några symboliskt viktiga ruiner efter 
kyrkor som bombades under andra världskriget 
och som varken byggdes upp eller revs, bland annat 
Gedächtniskirche i Berlin och Coventry Cathedral 
i England. Nu står dessa ruiner som viktiga 
minnesmärken över krigets förstörelse. Likaså domen 
i Hiroshima som är ett starkt fredsmonument efter 
den fyra ton tunga atombomb som släpptes över 
staden den 6 augusti 1945 och omedelbart dödade 
över 100 000 av stadens invånare. I detta krigiska 
sammanhang kan även nämnas Hitlers arkitekt Albert 
Speer som i sitt uppdrag att skapa byggnader även 
skulle se till att dessa skulle bli vackra ruiner. Hitlers 
tredje rike skulle leva i 1000 år och då gick det inte att 
till exempel använda armerad betong – det blir inte 
vackert som ruin. 

Ruiner – en del av vårt kulturarv

Våra ruiner av kyrkor, kloster, slott och så vidare 
är en del av vårt kulturarv. Redan 1954 beslutade 
Haagkonventionen om skydd för kulturegendom 
i händelse av väpnad konfl ikt. Det har följts upp 
av Sveriges länsstyrelser som har listat vilka kyrkor 
och andra miljöer som särskilt ska skyddas av 
Haagkonventionen. 

Att förstöra ett kulturarv är sedan 2016 klassat 
som ett krigsbrott. Det var då en jihadist dömdes 
för förstörelse av bland annat världsarvsklassade 
byggnader i den syriska ökenstaden Palmyra. Just 
dessa medvetna attacker mot kyrkor, moskéer och 
andra betydelsefulla kulturella byggnader som en del 
i en etnisk rensning har ingått i krigsföring i många 
hundra år, men uppmärksammades särskilt under 
kriget i Bosnien i början av 1990-talet. Då var det 

inte bara kyrkor och moskéer som sprängdes utan 
också nationalbiblioteket i Sarajevo som besköts 
och brändes ner, och inte minst 1500-tals bron i 
Mosel, som raserades av kroatiskt artilleri. Båda dessa 
byggnadsverk var betydelsefulla symboler för en 
kultur som fi endetrupperna ogillade. Förstörelsen fi ck 
stor internationell uppmärksamhet och insamlingar 
gjordes så att byggnaderna kunde rekonstrueras och 
återuppföras.  

Älskar vi alla gamla ruiner?

Men älskar vi alla ruiner? Nej, absolut inte. Tänk 
er ruiner efter nedlagda gruvlavar i Bergslagen, 
förfallna villor och 50-tals hyreshus i ett norrländskt 
inlandssamhälle eller bombade industribyggnader? 
Den romantiska bild vi har av en ruin är ganska 
klar, den bör ha en ålder av minst 150 år, vara 
av sten, alternativ tegel och får inte vara allt för 
förfallen, men inte heller möjlig att renovera eller 
återuppbygga. Trähus blir sällan några romantiska 
ruiner. Trä åldras inte på rätt romantiskt sätt. De blir 
i bästa fall kråkslott eller ruckel. Förfallet ska helst 
också ha skett långsamt, då åldras en ruin vackrast, 
och av ruinen måste det vara kvar mer än bara en 
stensträng, man måste enkelt kunna föreställa sig hur 
byggnaden har sett ut. Det bör också en gång ha varit 

ett slott, en borg, en kyrka eller ett kloster, kanske en 
kvarn, men inte ett mindre bostadshus. Övriga ruiner 
uttrycker mest vemod, förgänglighet och uppgivenhet. 
Men observera att alla dessa andra byggnader, som 
inte är slott eller kyrkor, förmedlar mycket spänning 
och fascination, vilket har utvecklat till en egen gren 
jämte ruinromantik, nämligen urbanexploration. I 
Sverige är det kanske professor Jan Jörnmark, lärare 
på Chalmers som var en av dem som tidigast började 
leta rätt på och visa upp övergivna platser och förfallna 
byggnader. Det har lett till en våg av intresserade följare 
som i 1900-talets strukturomvandlingar letar rätt på, 
fotografer och publicerar allt från nedlagda industrier, 
vårdanläggningar och gamla villor. Det fi nns i dag 
en mängd Instagram- och Facebookgrupper om just 
ödehus, förfallna övergivna platser och så vidare där 
dessa nya ”ruinromantiker” får utlopp. Men då har vi 
kommit en bra bit ifrån Visbys och Gotlands landbygds 
vackra medeltida kyrkoruiner. Besök dem.

 ”Det bör också en gång ha varit ett slott, 
en borg, en kyrka eller ett kloster...”

våra kyrkoruiner


