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This essay deals with ruins from the perspective of their cultural values and the impact of add-ons, protective add-ons and 
caring actions affect these values. The issues in the essay are; What are the cultural values of a ruin?  How have ruins been 
used?  How are ruins treated today?  
Initially the definition of the concept “ruin” is discussed, what is a ruin? A building has an architectural biography: the creation, 
destruction, change and the decay. The concept of ruin is considered to be a state of this decay, rather than a dead building. This 
leads to that if a ruin is added or rebuilt, once again it becomes a building. 
Ruins has meant a lot to people even long ago, the history of the caring of ruins goes long back, in Italy to the 5th century AD. In 
the Nordic countries the protection of ancient remains came a bit later, in Sweden the first legislation is from the year 1666th. 
The ruins were preserved to show the greatness of ancient societies and the changes that led to the decay of the buildings. Dur-
ing the 18th century a cult grows around ruins, which later have been called the romance of ruins. This ideology is developing 
into constructing "new" ruins in the castle parks, ruins become a status symbol.  
The essay deals with three case studies as reference objects in a discussion regarding their cultural value. The ruin of the dome 
in Hamar, Norway, over-built with a protective roof that directly affects the cultural environment. The arguments for this opera-
tion are the task of conservation, but the goal is to use the building as a cultural arena. The castle ruin on Visingsö in the lake 
Vättern has an action plan with a clear cultural value description. The age of the ruin and bearer of abstract memories are em-
phasized values. The last example is the rebuilding of St Nicholas church ruin in Visby and how designers are taking into ac-
count its cultural value. 
Finally, the definition of the general cultural values of a ruin is presented, in comparison with the reference objects included in 
the paper. The age of the ruin, structural engineering in past societies, the use of the ruins and the changes of extensions or 
restorations are the values that occur in the examples. The conclusion is that the change is perhaps the value of most impor-
tance. Since the "ruin" is a stage rather than a fixed object the change is a fact. To freeze a moment of decay may remove one of 
the most important cultural values of a ruin. 
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SAMMANFATTNING  

Uppsatsen behandlar ruiner utifrån deras kulturhistoriska värden och 

vilka konsekvenser tillbyggnader, skyddstillbyggnader och vårdande in-

satser påverkar dessa värden. Uppsatsens drivande frågeställningar är : 

 Vilka är en ruins kulturhistoriska värden? 

 Hur har man brukat ruiner?  

 Hur behandlas ruiner idag?  

Inledningsvis definieras begreppet ruin, vad är en ruin? I diskussionen 

tas en byggnads biografi upp med Tillblivelse, nedbrytning, förändring 

och förgängelse. Begreppet ruin anses vara ett tillstånd av varande förfall 

snarare än en död byggnad. Detta medför sig att en ruin som till- eller 

ombyggs åter kan bli en byggnad.  

Ruiner har betytt mycket för människor även långt tillbaka, ruinvår-

dens historia går, i Italien, tillbaka till århundradena efter vår tideräk-

nings början.  I Norden kom skyddet för fornlämningar lite senare, i Sve-

rige finns den första lagstiftningen från år 1666. Ruinerna skulle bevaras 

för att visa på forna samhällens storhet och på förändringar som lett till 

byggnaders förfall. Under 1700-talet växer en kult fram kring ruiner, som 

sedan kallas ruinromantiken. Denna ideologi utvecklar sig till att man 

uppför ”nya” ruiner i slottsparker, ruinen blir en statussymbol. 

Uppsatsen tar upp 3 fallstudier som referensobjekt i en diskussion 

kring de kulturhistoriska värdena. Hamar domkyrkoruin i Norge över-

byggdes med ett skyddstak som direkt påverkar kulturmiljön. Argumen-

ten för insatsen är av bevarandekaraktär men målet är att använda bygg-

naden som kulturarena. Visningsborgs slottsruin på Visingsö i Vättern 
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har ett vårdprogram med en tydlig kulturhistorisk värdebeskrivning. 

Ruinens ålder och bärare av abstrakta minnen tas upp som viktiga vär-

den. Sist tas ombyggnaden av S:t Nicolai kyrkoruin i Visby upp som ex-

empel på hur arkitekterna tar hänsyn till de kulturhistoriska värdena. 

Slutligen definieras de allmänna kulturhistoriska värden som en ruin 

innehar i jämförelse med de referensobjekt som tagits upp i uppsatsen. 

Ruinens ålder, byggnadskonst i tidigare samhällen, ruinens användning 

och den förändring som skett i form av tillbyggnader eller restaureringar 

är de värden som återkommer i exemplen. Slutsatsen blir att förändring-

en är kanske det värde som är högst. Eftersom ”ruin” är ett stadium sna-

rare än ett fast objekt blir förändringen ett faktum. Att frysa ett ögonblick 

av förfall kan alltså ta bort ett av de viktigaste kulturhistoriska värden 

som en ruin innehar.  
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INLEDNING 

Ruiner är monument över en tid som passerat, de är också spår av 

förändringar i samhället som lett till att de övergivits och övergått i ett 

stadium av kontinuerligt förfall. Men de har trots sin ruinartade form 

använts till olika ändamål. Kyrkoruinerna i Visby har under tiden 

efter reformationen använts som foderupplag, fähus, byggnadsmate-

rial och kulturscen. Idag står ruinerna framför nya förändringar då 

ruinromantiken förändrats något i sitt ideal. Förr fanns en tanke om 

att vårdande insatser skulle bidra till att ruinen förblev en ruin till 

utseende och nyttjande. Idag finns andra krav för nyttjandet, man vill 

kunna använda ruinerna under en längre period av året, samtidigt vill 

man behålla mystiken och det äkta förfallet. S:t Nicolai kyrkoruin står 

just inför denna typ av förändring. Om vilka konsekvenser detta leder 

till för ruinens kulturvärden behandlar föreliggande uppsats. 

Bakgrund 
Idén till uppsatsen uppkom då författaren skrev en vård- och under-

hållsplan för S:t Nikolai kyrkoruin och frågeställningar kring ruiners 

kulturhistoriska värde diskuterades. I och med en ombyggnad av en 

ruin, som är en fast fornlämning och skyddas därmed av KML. En 

diskussion måste då föras kring hur ombyggnaden ska ske på ett sätt 

som inte tar bort just de kulturhistoriska värden som gör den värd att 

skydda enligt lag. En diskussion måste även föras kring hur ruinen 

kommer att behandlas i framtiden om det skydd som den haft genom 

KML försvinner.  
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Syfte och mål 
Uppsatsen avhandlar ruiner som objekt för förändring och hur deras 

status förändras i förhållande till skyddslagar, kulturhistoriskt värde 

samt dess funktion. För att få en tydlig struktur på arbetet kommer 

det vara viktigt att definiera ruinbegreppet detta för att sedan kunna 

visa på konsekvenser för ruiners ändrade funktion och hur deras kul-

turhistoriska värde påverkas. 

Uppsatsens mål är att, utifrån frågeställningarna komma fram till 

vilka kulturhistoriska värden en ruin i allmänhet har. För att få en 

förståelse för dessa krävs en genomgång av ruinvårdens samt ruin-

romantikens historia och ideologi. Målet har också varit att granska 

Nicolai-projektet för att få en inblick i hur tankegångarna går kring 

förändring av en ruin. Syftet är att visa vilka synsätt som råder i dag 

och hur dagens ruinromantik uttrycker sig. 

Frågeställning 
Följande frågeställningar är drivande i uppsatsen: 

 

 Vilka är en ruins kulturhistoriska värden? 

 Hur har man brukat ruiner?  

 Hur behandlas ruiner idag?  

 

Följande frågor berörs då de är nödvändiga diskussionsämnen för att 

få svar på ovanstående frågeställningar: 

 

 Hur tänker man sig ombyggnationen av St: Nicolai? Vilka för-

slag finns? 

 Vad är en ruin? Att definiera ruinbegreppet är viktigt för för-

ståelsen av en ruins kulturvärden. 

 Vad klarar en förfallen byggnad utifrån hållfasthet? Vilka för-

ändringar är möjliga att genomföra? 

Avgränsning 
Uppsatsen behandlar ruiner, främst kyrkoruiner, men en utblick krävs 

till andra typer av ruiner för att få en mer komplett bild över ruiners 

kulturvärden. Uppsatsen behandlar inte moderna ruiner i form av till 
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exempel övergivna industribyggnader då huvudobjektet är en kyrko-

ruin med hög ålder. Uppsatsen behandlar även inte praktiska ruin-

vårdande sinsatser, det vill säga att inga konkreta förslag på hur en 

ruin ska vårdas kommer att presenteras. Uppsatsen berör mer ruinens 

kulturhistoriska värde och hur de förändras i och med till exempel 

vårdande insatser. 

Uppsatsen påbörjades våren 2008 och är genomförd med det mate-

rial som då fanns tillgängligt för projektet kring S:t Nikolai. Idag har 

processen gått vidare, men källorna som fanns tillgängliga då räcker 

för uppsatsens huvudsakliga frågeställning, hur man tänker inför om-

byggnaden.  

Metod 
Ett antal fallstudier är nödvändiga för att besvara frågeställningarna. 

Detta ger en inblick i de diskussioner som ägt rum vid olika insatser 

av två ruiner och därmed vad som anses vara en ruins kulturhistoriska 

värde. Det första objektet som tas upp är Hamar domkyrkoruin, Nor-

ge och det andra är Slottsruinen på Visingsö, Sverige. Fallstudierna 

ligger till grund för en diskussion kring S:t Nicolai projektet. Utöver 

fallstudierna kommer litteratur kring ruinvård användas samt infor-

mation på Internet. 

Fallstudierna används i en jämförande analys av de olika projekten 

och hur de behandlar ruiners kulturhistoriska värde. Litteratur har 

använts för att ge en historisk tillbakablick på vilka synsätt som tidi-

gare dominerat förändringar av ruiner. 

Litteratur 
Inom ämnet finns litteratur som behandlar ruiner på olika sätt. De 

olika perspektiven kan vara ruinromantiska, ruinvårdande eller helt 

enkelt beskrivande. Den källa som använts mest är Lars & Nanna 

Cnattingius bok Ruiner – Historia, öden och vård. Boken tar bland 

annat upp ruinvårdens historia samt olika synsätt som fanns/finns på 

ruiner. Boken är mer fokuserad på ruiners värde än annan litteratur 

som mer beskriver vilka åtgärder som är möjliga för att bevara ruinen. 

I fallstudierna har tillgängliga rapporter och program studerats och 

analyserats för att få svar på de frågeställningar som berör fallstudier-

na. 
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Uppsatsens disposition 
För att tydliggöra uppsatsens mål följer här en redogörelse för hur 

uppsatsen är upplagd. 

Det inledande kapitlet i uppsatsen definierar begreppet ”ruin”. Det-

ta är viktigt då begreppets vida betydelse skulle leda till missuppfatt-

ningar och bringar även klarhet i vad som egentligen menas med be-

greppet. 

Därefter följer två kapitel, Ruinvårdens historia och Ruinromanti-

kens historia, som ger en historisk bakgrund till vilka synsätt som har 

varit aktuella när det gäller ruiner. 

Ovanstående kapitel är förberedande för de fallstudier som därefter 

följer. I arbetet har 3 objekt använts för att tydliggöra vilket synsätt 

som idag råder. Det första objektet består av en kyrkoruin i Norge som 

överbyggts med ett kontroversiellt glastak, det andra är slottsruinen 

på Visingsö med en utförlig förvaltningsplan. Sist följer ombyggnatio-

nen av S:t Nikolai kyrkoruin i ett eget kapitel. 

Efter fallstudierna följer ett kort diskussionskapitel där ett försök 

till att definiera ruiners kulturhistoriska värde genomförs innan upp-

satsens slutsats presenteras.  
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DEFINITIONER AV RUIN BE-

GREPPET 

För att vidare kunna forska kring ruiners kulturhistoriska värde är en 

definition viktig för att förstå vad som menas. Ruiner kan bestå av allt 

från en liten murrest från tidig medeltid till en modern industribygg-

nad som övergivits eller en ruin från ett antikt tempel till sönderbom-

bade stadsdelar. Det kulturhistoriska värdet är här olika i varje enskilt 

fall och det är därför viktigt att få en klar definition av vad begreppet 

ruin syftar till. 

Nedan följer två definitioner som finns i två uppslagsböcker från 

olika tider. 

 

Nordisk familjebok från 1916 

”Ruin (lat. Ruina, af ru’ere, störta, rasa ned), förstöring, för-

störelse; fördärf, undergång; nedramlad byggnadsmassa, 

lämningar af en öfvergifven och förfallen byggnad eller stad; 

sorglig återstod; mistning af heder, maktställning, kredit o.s.v. 

[…]”1 

 

Nationalencyklopedin från 1995 

”Ruin (lat. Rui’na ”ras”; ”ruin”, av ru’o ”rasa”) lämningar av en 

förfallen , övergiven byggnad; arkeologiskt definierad saknar den 

tak, medan rester av väggarna är kvar ovan mark. Enligt kul-

                                                           
1 T.H Westrin, Nordisk Familjebok, Vol. 23. 1916, s 1135 
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turminneslagen är ”ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobygg-

nader och försvarsanläggningar samt av andra märkliga bygg-

nader och byggnadsverk” fasta fornlämningar.”2 

 

I nordisk familjebok beskrivs begreppet som en sorglig återstod av en 

byggnad eller stad. I Nationalencyklopedin definieras ruinen utifrån 

ett arkeologiskt perspektiv, dessutom tas kulturminneslagens (KML) 

skydd för fasta fornlämningar upp. I en snabb jämförelse mellan be-

greppen kan vissa skillnader skönjas. I den äldre definitionen är be-

greppet mer kopplat till känslouttryck och ekonomiskt förfall. I den 

yngre definitionen är begreppet mer vetenskapaligt kopplat till en 

förfallen byggnad som dessutom skyddas av lagen. 

För att förstå vad en ruin är krävs en definition av vad en byggnad 

är, i Nationalencyklopedin står följande: 

”Byggnad, husbyggnad, ett byggt objekt avsett att inrymma 

människor eller deras husdjur, människors verksamheter, ut-

rustning. Förråd etc. I vissa fall är en byggnads ändamål 

främst symboliskt eller kultiskt, och om detta är knutet enbart 

till exteriören kan inre rum vara helt underordnade eller t.o.m. 

saknas.”3 

I Byggandets ord  definieras byggnad på en mer språklig och enkel 

grund nämligen: 

”Byggnad, fristående, täckt, övermarken upphöjd, fast kon-

struktion (svensk ordbok).”4 

Definitionen skiljer sig alltså en aning beroende på var ordet slås upp, 

men i grunden är en byggnad en konstruktion, ofta täckt, med ett än-

damål som berör mänskliga företeelser. En ruin är då en byggnad som 

förlorat sin funktion för detta ändamål och lämnats att förfalla. Gun-

hild Eriksdotter diskuterar, i sin avhandlig Bakom fasaderna, bygg-

nadens biografi (se Bild 1). 

                                                           
2  Christer Engström, red., Nationalencyklopedin, Vol. 16. 1995, s 74 
3 Christer Engström, red., Nationalencyklopedin, Vol. 3. 1995, s 474. 
4 Gunnar Dravnieks, Byggnadets ord, 1988, s 37. 
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Bild 1, Biografisk modell över en byggnads levnadscykel.5 

I diskussionen framgår att en byggnad har fyra olika faser innan den 

blir en ruin. Byggnaden uppförs och under den tid den brukas sker ett 

visst förfall som kontinuerligt repareras varvid byggnaden förändras. 

Till slut överges byggnaden och hamnar då i ett förgängelsetillstånd 

och är då en ruin. 

Ruinportalen är en samlingsplats på Internet för yrkesverksamma 

och allmänhet som intresserar sig för ruiner. Deras definition stäm-

mer överens med Nationalencyklopedins men förlängs också med en 

frågställning,  

” Om byggnaden verkligen måste sakna tak för att räknas som 

ruin kan diskuteras. Vad händer egentligen med en ruin som förses 

med tak för att skydda murarna? Är ruinen då återigen att betrakta 

som en byggnad och omfattas den inte längre av något lagmässigt 

skydd?”6  

 
  

                                                           
5 Gunhild Eriksdotter, Bakom fasaderna - Byggnadsarkeologiskt sätt att fånga tid, 

rum och bruk, 2005, s 36. 

6 RAÄ. http://www.ruinportalen.se/vad_ar_en_ruin.html 
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För att sammanföra denna diskussion med Eriksdotters diskussion 

kring byggnadens biografi kan en revidering göras av den biografiska 

modellen (se bild 2). 

Bild 2, Reviderad biografisk modell av en byggnads levnadscykel 

 

I förgängelsestadiet kan vårdande insatser sättas in för att bevara den 

ödelagda byggnaden, man menar att restaureringar och rekonstruk-

tioner är en del av det kulturarv som ska förvaltas. En byggnad som är 

”död” fyller fortfarande en funktion som ruin och har på så vis ett 

fortsatt levnadsöde. Med kontinuerligt underhåll undviks risken för 

att ruinen upphör att existera. Ett annat perspektiv på hur ruiner ska 

förvaltas är ett där äktheten tas fram som det viktigaste värdet att 

bevara. Kravet på äkthet gör att inga tillbyggnader eller vårdande in-

satser får utföras då det anses att den då upphör att vara en ruin. Ruin 

anses vara ett tillstånd snarare än en ”död” byggnad. Tillståndet är ett 

varande av förfall som till slut leder till objektets utplåning. Så fort en 

ruin utsätts för tillbyggnad eller vårdande insatser upphör den att 

vara en ruin och blir återigen ett byggnadsverk.7 Processen i den bio-

grafiska modellen blir alltså cirkulär och ruinen väcks till ”liv”. Cirkeln 

fortsätter i ett längre perspektiv tills ingenting återstår av byggnaden. 

Det komplexa begreppet ruin är snarare ett stadium av förfall än ett 

fysiskt objekt vilket leder till att en ruin är en förfallande byggnad. 

Synen på hur vårdande insatser och restaureringar ska utföras vari-

erar mellan olika länder och tider. En historisk tillbakablick är nöd-

vändig för att förstå vad en ruin egentligen är.  

                                                           
7 Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner - Historia, öden och vård, 2007, s 142 
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RUINVÅRDENS HISTORIA  

Ruinvårdens historia i olika länder präglas till stor del av deras syn på 

restaurering. Ordet vård reflekterar vår restaureringsideologi som 

bygger på en ödmjukhet mot byggnaden och varsamhet är ett nyckel-

ord i denna. Det engelska begreppet conservation speglar Ruskins 

idéer kring restaurering och franskans restauration framhäver i sin 

tur Viollet-e-Duc och hans tankar kring hur en byggnad ska behand-

las. För att förstå en ruins kulturhistoriska värde är det viktigt att få 

en historisk bakgrund till ruinvården då denna visar på vilka delar de 

vårdande insatserna riktats emot. 

Kulturminnesvårdens innersta och djupaste strävan är icke att 

balsamera lik, ett Pantheon, en riddarholmskyrka, där man går 

vakt kring gravar, utan att binda minnena vid livet, att realise-

ra det levande förflutna och att låta förflutet, närvarande och 

tillkommande rinna in i samma ström av liv.8   

Italien 
I Italien började ruinvården tidigt, även om det inte var vård i samma 

bemärkelse som idag. Den västromerske kejsaren Majorianus utfär-

dade på 450-talet e Kr ett förbud att riva och använda antika monu-

ment som byggnadsmaterial. Under medeltiden användes dock rui-

nernas byggstenar som material till nya konstruktioner, man ansåg att 

                                                           
8  Fogelqvist, Torsten. Ledamot och kulturskribent i Svenska Akademin 1930. 

Från Riktlinjer för ruinvård. Av Cnattingius L&N. 2007, s 74. 
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dess förfall var guds straff mot hedningarna. Det kom ett flertal för-

bud mot att använda ruinerna, men det var först under renässansen 

som man började beundra antikens arkitektur. Detta medförde dock 

negativa bieffekter då gatunät rätades ut och ruinerna som låg i vägen 

revs. Dessutom byggdes det mycket nytt i Rom, detta på ruinernas 

bekostnad. Raffaello Sanzio var den som satte sig emot rivningarna 

och lyckades till exempel stoppa rivningen av den gamla Peterskyrkan 

och utnämndes 1515 till Roms förste riksantikvarie. 

På 1700-talet upptäcktes även Pompejis ruiner och nya lagstiftning-

ar kom till för att bevara dem. När Napoleon intog Rom 1790 organi-

serades monumentvården och stora planer på restaureringar och un-

dersökningar genomfördes för att bevara och underhålla ruinerna. En 

promenadväg lades mellan Forum Romanum och Colosseum och om-

rådets ruiner frilades. Colosseum fick ett murat diagonalstöd för att 

konstruktionen inte skulle falla samman. Restaureringsarbetena ut-

fördes med nytt material som inte gavs någon dekor, detta följer mo-

dern restaureringsideologi genom att bevara det äldre och samtidigt 

tydligt visa nya tillägg. Genom restaureringsarbetena återskapades 

Roms antika stadsbild, priset blev att bebyggelse från flera sekler revs 

och antikens tidslager lyftes fram.9 

Monumentvården låg vilande från tidigt 1800-tal fram till en bit in 

på 1900-talet. Pompeji grävdes ut och väggar och tak rekonstruerades, 

detta för att kunna presentera området för turister, turismen var det 

som återigen väckte intresset för att vårda ruinerna. Under fascismen 

vårdades och byggdes ruiner upp i ett annat syfte, ett politiskt sådant. 

Mussolinis regim ville förhärliga landets historia genom att lyfta fram 

ruinerna. Man såg sig som arvtagare till det romerska imperiet och 

ville restaurera ett tidigare Romarrike. Medeltida bebyggelse revs och 

antika byggnader rekonstruerades med ytterst knapphändigt origi-

nalmaterial. Många av de antika teatrarna återuppfördes och använ-

des för att sätta upp antika dramer, operor och även popkonserter. 

Under 1960-talet genomfördes restaureringar med färgat cementbruk 

och kolonnerna restes med nya tillägg av samma utseende som de 

antika. Detta hade man avstått ifrån under 1800-talet då det ansågs 

kunna förväxlas med de antika. Det äldre materialet konserverades 

                                                           
9  Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner - Historia, öden och vård 2007, s 75f 
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inte, svaga delar armerades med betong.10 

Norden 
1986 inleddes ruinkampagne i Danmark och landets 262 historiska 

ruiner var i fokus. Man satte in vårdande insatser på inte bara de mest 

värdefulla ruinerna utan även mindre märkliga ruiner vårdades, vissa 

täcktes till och med över i bevarandesyfte. Folketinget gav projektet 

vårdmedel i en tioårsperiod. Ett exempel är borgen Hammershus på 

Bornholm som byggdes på 1200-talet av ärkebiskopen i Lund. På 

1680-talet lämnade Bornholms försvar borgen och den nyttjades som 

materialtäkt ända fram till 1822 då den danske kungen stoppade för-

fallet genom att fridlysa den. Kungsgårdens förvaltare vårdade ruinen 

fram till 1880 då Direktionen för de Antikvariska Minnesmerkers 

Bevaring beslutade att ruinen skulle undersökas och vidare vårdas. 

Ett hotell byggdes i angränsning till ruinen för at ta emot besökare, 

detta revs dock på 1960-talet. Idag är ruinen ett stort besöksmål med 

mellan 350-400 000 besökare per år.11 

Norges Storting startade 2005 ett projekt som skulle fortgå i en tio-

årsperiod. Man ville bevara förfallet och ett åtgärdsprogram framtogs 

med huvudpunkterna: 

 Bevara ruinerna 

 Ordna för besökare 

 Sköta omgivningen kring ruinerna 

 Vårda dem 

 Göra vårdplaner för långsiktigt underhåll 

De medeltida ruinerna i Norge skyddas av en lagstiftning som bygger 

på att alla ingrepp eller åtgärder måste godkännas av Riksantikva-

ren.12 Exempel på hur ruinprojektet kunde te sig har tagits upp i en 

fallstudie längre fram i denna uppsats.13 

  

                                                           
10 Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner - Historia, öden och vård 2007, s 85ff 
11 Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner - Historia, öden och vård 2007, s 89f 
12 Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner - Historia, öden och vård 2007, s 90f 
13 Se sid 30 
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Bild 3, Placat och påbudh 

från 1666. Sveriges första lag-

stiftning kring fornlämningar.  

Sverige 
Sveriges kulturarv fick sitt första skydd 

år 1666 och gällde Placat och påbudh 

om gamble Monumenter och Antiqui-

teter (se bild 3). 14 I och med detta 

finierades det svenska kulturarvet och 

stomaktstidens Sverige fick en institu-

tion för hur kulturarvets skulle förval-

tas. Skyddet gällde främst bostadshus 

och befästningar, kyrkorna som hade 

övergivits efter reformationen skulle bli 

minnesmärken för framtidens männi-

skor.15 Placat och påbudh från 1666 

innebar bland annat förbud mot att 

bryta ned, förstöra och förspilla eller 

rubba de kvarlevor och lämningar som 

tidigare människor lämnat efter sig. 

Objekt som ingick i skyddet var stora borgar, skansar, kyrkor och 

klosterbyggnader. Det underliga med skyddet är att det inte relaterar 

förstörelse till krig, brand eller andra katastrofer, utan till människors 

individuella förstörelse.16 

De första vårdande insatserna för Sveriges ruiner handlade om mo-

numentvård som skulle framhäva landets stolta historia. Johan III 

utförde åtgärder på bland annat kyrkoruinerna i Sigtuna och Vreta 

kloster, där han lät bygga ett gravkor som innehöll minnesmonument 

över Sveriges tidiga kungar. Visbys ruiner och ringmur har under se-

nare tid ansetts vara nationalmonument där de första vårdande insat-

serna utfördes 1810.17 Det var dock under 1900-talet som de största 

vårdinsatserna utfördes, detta var till en början en följd av att kultur-

                                                           
14  Bild hämtad från 

http://www.raa.se/cms/showimage/images/extern/2006/september/1666_plakat.jpeg?mi

me-type=image/jpeg 
15  Elina Antell, Kulturmiljövård: Ruiner, 1997, s 2 
16  Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner - Historia, öden och vård, 2007, s 67 
17 Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner - Historia, öden och vård, 2007, s 92 
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minnesvården fick stor tillgång på arbetskraft under 1920-30-talen. 

Arbetskraften bestod av vapenvägrare som fick utföra nödåtgärder på 

ruinerna. Under depressionerna införde staten olika arbetsmarknads-

strategiska lösningar som kunde utnyttjas av kulturminnesvården. 

Under 1960-talet genomfördes stora sysselsättningsarbeten på rui-

nerna, detta skulle ha vissa negativa biverkningar då de antikvariska 

aspekterna kom i andra hand. Insatserna var ofta stora men genom-

fördes med för glest mellanrum. Dessutom genomfördes insatserna, i 

antikvariskt perspektiv, under fel årstid då det var för kallt att använ-

da kalkbruk. De nya materialen inom byggbranschen överskattades 

och kulturmiljövårdens krav på att utföra arbetena med rätt metoder 

under rätt period ledde till att anslagen från staten mer eller mindre 

drogs in i slutet av 1970-talet. Ruinernas behov av vård var stort och 

detta var man medveten om, men avsaknaden av medel från staten 

innebar att prioriteringar var nödvändiga. Detta var bakgrunden till 

den svenska ruininventeringen 1985.18 

Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) sysselsättningsåtgärder hade lett 

till att de största och mest värdefulla ruinerna hade fått den vård som 

de behövde för att inte hel försvinna. Under 1930-40 talen hade vård-

insatserna utförts med felaktiga metoder, till exempel hade cement 

använts vid fogstrykningar av ruinerna vilket skadar ruinerna mer än 

det gör nytta. Därav behövdes en omkonservering av ett flertal av lan-

dets ruiner. En kartläggning behövde utföras för att få en överblick 

över hur illa läget var. RAÄ gav i uppdrag till länsstyrelserna att, i 

samarbete med länsmuseerna, inventera riksintressanta ruiner i re-

spektive län förutom de som förvaltades av staten. De skulle även be-

döma hur sort behovet var av vård var för respektive ruin. De ruiner 

som inte bedömdes vara av riksintresse skulle antingen övertäckas 

med grus och jord, eller fritt förfalla. Det tidigare reviderades efter-

som kostnaderna skulle bli för stora. Resultatet av inventeringen re-

dovisade 296 ruiner plus 45 stycken i statlig förvaltning. Av dessa 

räknades 163 stycken vara av riksintresse, de flesta daterade till me-

deltid, men även 1500-1600-tals ruiner fanns med i resultatet. Rui-

nernas status visade att 35 % var i godtagbart skick och 45 % behövde 

måttliga insatser. 15 % var i så dåligt skicka att de behövde omedelba-

                                                           
18 Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner - Historia, öden och vård, 2007, s 92. 
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ra insatser, sammanlagt 39 stycken. Undersökningen ledde till att 

RAÄ tydligt kunde redovisa vilka behov av vård som ruinerna hade. 

En fornminneskategori som annars inte får någon vård av sina ägare 

utan är helt beroende av statliga bidrag.19 

Ruinvården har som mål att genomföra åtgärder som bevarar mo-

numenten inför framtiden, hur detta synsätt ser ut idag blir tydligare i 

resultatet i fallstudierna. För att förstå varför intresset för ruiner har 

varierat måste perspektivet utökas. Ruinromantiken kallas den period 

då ruiner blir någonting mer än en fornlämning.  Monumenten fylls 

av positiva och negativa värderingar, berättelser och myter. De blir en 

del av ett ideal i det övre sociala skiktet i samhället.  

 

                                                           
19 Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner - Historia, öden och vård, 2007, s 94 
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RUINROMANTIKEN  

I detta kapitel vill jag ge en kort översiktlig redogörelse för tiden då 

ruinerna ändrades från att ses som stenbrott eller foderupplag till att 

bli fridlysta objekt klassade som fornlämningar. Detta är ett para-

digmskifte då synen på ruinerna förändras och de får ett erkänt kul-

turhistoriskt värde. 

Ruinromantiken är en viktig del i en kulturhistorisk värdering av 

ruiner då det påverkar oss i allra högsta grad. I samtiden ser vi på den 

tid som passerat genom olika filter som bygger på tidigare tolkningar 

av vår historia. Detta medför ett val av vilken historia som presenteras 

och tolkningen återspeglas i samtiden. Vi ser forntiden genom dagens 

arkeologiska och historiska material, eller genom 1800-talets tolk-

ningar, där stärkandet av nationen var mycket framträdande. Detta 

gäller även för ruinerna. Kanske ser vi ruinerna genom 3 stycken tids-

skikt. Vi ser till att börja med en byggnad som lever, vi föreställer oss 

hur människorna levde i kyrkoruinen vi står vid, eller hur kanoners 

dunder brakade lös och förstörde den borgruin vi besöker. Detta är en 

egenprojicerad framställning som bygger på våra egna erfarenheter. 

Det andra vi ser är 1800-talet. Svartvita foton föreställande männi-

skor poserande i sina finaste kläder eller ett kopparstick där den redan 

då förfallna kyrkoruinen är inredd med bodar och boskap som strövar 

fritt bland rester av förstörda valvkupor. Det tredje vi ser är det tidiga 

1900-talets restaureringar med uppmurade valv och blyövertäckta 

valvkrön. Hjälper detta filter oss att se en helhet som annars skulle 

saknas? 
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Om dessa filter visar någonting autentiskt eller inte har inte så stor 

betydelse då de ändå påverkar oss. Det vi eftersöker i en ruin är just 

en känsla av tidens gång och tings förgänglighet, vi ser vårt lands hi-

storia i byggnadsform som blir fastslagen i och med de minnen som 

ruinerna bär. De olika filtren ger oss möjlighet att mentalt pendla 

genom historien fram och tillbaka. De väcker tankar om vad vi kom-

mer att lämna efter oss till framtidens människor. Denna pendling 

genom tiden är en stor del av den moderna människans varande och 

de aktuella debatterna om vad ett kulturarv är och hur det ska förval-

tas. Ruinerna är minnesbärarna i debatten, vi tolkar och återtolkar 

dessa minnen i en identitetsskapande process. 20 

 

Synsätt på ruiner  
Genom tidernas lopp har ruiner setts på ett både positivt och negativt 

sätt. Vissa länder ser på sina ruiner som värdefulla minnen av landets 

historia, i andra fall ses de som obehagliga påminnelser av krig eller 

tyranni. Det uppkommer hela tiden nya ruiner vid sidan av de redan 

existerande och varje tidepok uppskattar ruiner från olika perioder. 

Renässansen uppskattar antikens ruiner, det sena 1700-talet fö-

redrar gotikens. Under 18-1900-talen har stormaktstidens rui-

ner blivit intressanta.21  

Ruiner och fornlämningar har alltså setts på olika sätt, ofta parallellt, 

och diskussionen har haft olika argument att antingen hylla eller för-

kasta ruinerna. 

Negativ syn 

Ruiner kan ofta väcka negativa känslor, till exempel ruiner efter kata-

strofer som väcker smärtsamma minnen till liv och saknar estetiskt 

värde för befolkningen. För att ruinen ska kunna uppskattas måste 

dessa våldsamma minnen tänkas bort. Detta kan uppnås genom att en 

längre tidsperiod förflutit sedan ruinen blev satt i det raserade stadi-

                                                           
20 Jämför Raä:s resonemang kring kulturarv 

http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv.html 
21 Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner - Historia, öden och vård 2007, s 43 
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um som den är i. De smärtsamma minnena blir istället historier som 

kan uppskattas med skräckblandad förtjusning. 

Under antiken och medeltiden sågs ruinerna på två olika sätt. De 

sågs som något icke närvarande och ett negativt minne från en period 

av storhet som inte längre existerade, detta var den negativa synen. De 

sågs också på ett mer positivt sätt, nämligen ett arv som behandlades 

med vördnad. Pilgrimer kom och besökte Rom för att se de mest vik-

tiga helgedomar och reliker i ett syfte, att bli bättre kristna. Under 

medeltiden sågs ruinerna, som tidigare nämnts, som guds straff mot 

hedningarna. De användes som byggnadsmaterial till nybyggen eller 

som grundstommar i kyrkor eller befästningar.22 

I senare tid har ruiner ofta setts som tecken på samhällets förgäng-

lighet, ett förlorande av en tidigare storhet. Man ifrågasätter ruin-

romantikens idéer om att bygga ruiner i lustparker, och ser de endast 

som negativa minnen av ett oundvikligt öde. Under Carl von Linnés 

resor i Sverige uppmärksammas ruinerna knappast, utan passeras 

utan eftertanke. 

Lämningarna ses som rester av någonting stort, som i sig saknar 

värde. När ruinromantiken framkommer under 1700-talet reser 

många till Rom för att ta del av antikens storhet. Vid hemkomsten 

intresserar man sig antingen för de ruiner som finns i hemlandet, eller 

bygger helt enkelt upp ”nya” ruiner. Det anses att romarna håller på 

att förstöra sitt arv genom fattigdom och okunskap. Under ruin-

romantiken finns även modernister som motsätter sig idéerna. Arki-

tekten Franz Jourdan anser år 1900 att man ska uppföra nya byggna-

der av moderna krav, om inte rivningen går snabbt nog bör man an-

vända dynamit och att: 

…inte någon kult av ruiner, smuts eller den speciella stank, som 

vissa esteter finner pittoresk, vanhedra vår epok.23 

  

                                                           
22 Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner - Historia, öden och vård 2007, s 44 
23 Från Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner - Historia, öden och vård 2007, s 52 



 

 25 

Positiv syn 

Edward A Freeman är känd som Englands förste restaureringsteoreti-

ker och under 1900-talets början utfärdar han kritik mot John Ruskin 

som var professor i konsthistoria vid Oxford universitet. Ruskin ansåg 

att rivning av ruiner var nödvändig, men att man inte skulle rekon-

struera ruinen, det skulle vara att falsifiera historia. Freeman ansåg 

att detta var radikalt och tyckte att man skulle bevara allt, hur ned-

gången och förfallen lämningen än är.  

I mitten av 1600-talet genomfördes bildningsresor till Rom för att 

betrakta antikens byggnader. Det ansågs att Rom var en av de vack-

raste städerna i Europa med sina nya palats och sin storhet, men att 

ruinerna var än vackrare än de nya palatsen.24 I Sverige fanns en his-

toriker vid namn Johannes Messenius under 1600-talet, han var pro-

fessor i Juridik vid Uppsala universitet. Han blev föreståndare för 

rikets arkiv efter häftiga diskussioner med Johannes Rudbeckius. 1616 

dömdes han till döden för katolicism och landsförräderi, men fick 

domen ändrad till fängelsestraff. I fängelset gav han ut scondia illust-

rata där han uttryckte sin upprördhet över svenskarnas monument-

vård. Han var även upprörd över den vandalism som försiggick på 

klostren som övergivits under reformationen.  

Under 1800-talet kategoriserade Alois Riegel, konsthistoriker i 

Wien, ruiner i önskade och oönskade sådana. Göran Kåring samman-

fattar Riegels resonemang med att önskade ruiner är sådana som är 

avsedda att vara monument och oönskade är sådana som råkat bli 

ruiner med tidens gång.25 

Hur romantisk och vördnadsfull man än kan bli över lämningar av 

ett tidigare samhälle så står ruinen ändå för en negativ utveckling. I 

konst och poesi har just detta lett till att ruinerna kan uppfattas som 

någonting positivt. I konsten används ruinen för att tydligare uttrycka 

livets förgänglighet och människans tragiska öde. En dubbelhet ses i 

det ruinen förmedlar; hopp och förtvivlan. Den blir en påminnelse av 

att allt finns kvar samtidigt som det förloras. Allegoriska målningar 

pryddes med ruiner i bakgrunden för att ge målningen en nostalgisk 

stämning och eftertanke. 

                                                           
24 Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner - Historia, öden och vård 2007, s 52 
25 Göran Kåring, När medeltidens sol gått ned, 1992, s 313 
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Under 1700-talet mynnade romantiken ut i en dyrkan av ruiner, det 

uppfördes konstgjorda ruiner i parker och hemmen pryddes med fö-

remål med ruinmotiv.26 Ruinromantiken tar tillvara den känsla av 

förfall och övergivenhet som en ruin symboliserar. Eftertänksamheten 

slår in och tankar om vilka av dagens byggnader som kommer att stå 

kvar väcks och levandegörs i konst och litteratur.  

I konsten tar man vara på ruinens avsaknad av tak. Robert des Rui-

nes (Hubert Robert) levde i frankrike under mitten på 1700-talet. Han 

studerade i Rom i 11 år och inspirerades av det pittoreska i Roms rui-

ner innan arkeologerna hade vårdat dem. Inför renoveringen av la 

Grande Galerie i Paris visar han ett förslag med ett glasat tak för att ge 

ett överljus till lokalen, i en annan målning ses samma byggnad i ett 

fantiserat ruintillstånd utan tak med liknande ljusegenskaper (Se bild 

4 och 5).27 
 
 

 

                                                           
26 Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner - Historia, öden och vård, 2007, s 57ff 
27Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner - Historia, öden och vård, 2007 



 

 27 

Bild 4 och 5. Bild 4 visar renoveringsförslag av Grande Galerie i Paris. Bild 5 visar en fanta-
sibild av Grande Galerie i ruiner, målning av Hubert Robert från mitten av 1700-talet.28 

 

I Sverige uppmärksammades landets fornminnen som sagt i och med 

Plakat och påbudh och en institution sattes in för att inventera och 

undersöka fornlämningarna. Inventeringsarbetet lades ut på prästen i 

varje socken, materialet som inkom var därför av brokig karaktär men 

ändock relativt heltäckande. Detta räckte för att antikvarierna skulle 

kunna ta beslut som berörde fornlämningarna. Sedan 1930-talet har 

Sverige haft en systematisk fornminnesinventering. Kraven har ökat 

för hur man beslutar i antikvariska frågor, vilket i sig kräver ett mer 

heltäckande system.29 1976 och 1996 formulerades regeringens kul-

turpolitiska mål så att man ska ta ansvar för kulturarven och främja 

positivt brukande av dem samt att man ska ta till vara, vårda och visa 

landets fornlämningar. I Kulturminneslagen skyddas fasta fornläm-

ningar ovillkorligt. Det finns däremot inga krav på regeringen att vår-

da dem, RAÄ och länsstyrelsen är fria att åtgärda skador eller andra 

                                                           
28 Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner - Historia, öden och vård, 2007, s64f 
29 Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner - Historia, öden och vård 2007, s 69 
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problem. Åtgärderna kan vara sådana som gäller flyttning, iordnings-

tällande eller inhägning och röjning av en fornlämning.30 

Synsättet på ruiner har alltså förändrats under tidens gång med en 

början i en vördnad eller fruktan ibland även avsky för ett samhälle 

som fanns innan, och som misslyckats att överleva. Därefter sågs de 

som stenhögar som innehade fragmentariska arkitektoniska delar 

eller antika föremål som var värda att bevara. Detta växer sedan till en 

romantiserad bild av ruinen som nästan leder till ett dyrkande av 

dem. Idag ses ruinen mer som ett historiskt källmaterial som ska grä-

vas ut och tolkas för att berätta någonting om en tid som passerat. Det 

som håller samman synsätten är att vi ser ruinerna som bärare av 

kunskap, känsla och någon form av upplevelse. Den raserade stenen 

ger en upplevelse, de beväxta murarna bidrar till en nostalgisk känsla 

och kunskapen leder till en ökad förståelse för äldre tiders samhällen. 

Problemet med de kulturpolitiska målen att bevara och vårda är att de 

som fasta fornlämningar helst ska bevaras för all framtid. Detta leder 

till ingrepp som till viss del tar bort det autentiska värdet av ruinen, 

det är ju trots allt förfallet som ger detta värde.31  

Synsättet och den praktiska förvaltningen av ruinerna har, som pre-

senterats, varit väldigt olika i olika tider och länder. Sverige har en 

tidig lagstiftning kring fornlämningar och det finns även tidiga exem-

pel på restaureringar av ruiner. Hur behandlar vi ruiner idag? Följan-

de kapitel tar upp exempel på ruiner som genomgått förändring och 

hur argumenten för de olika insatserna presenterades. 

                                                           
30 Kulturminneslagen (1988:950), 2 kap 7 §, från Notisum. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880950.htm 
31 Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner - Historia, öden och vård 2007, s 70f 
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FALLSTUDIER  

För att få konkreta exempel på hur ruiners kulturhistoriska värde på-

verkas av ombyggnader ska i detta kapitel två exempel tas upp. Det 

första berör Hamar domkyrkoruin i Norge, och det andra Borgholms 

slottsruin i Sverige. 

 

Domkyrkoruinen i Hamar, Norge  
I ett vårdande syfte belades ruinen med ett skyddstak av glas, nedan 

följer en redogörelse för historik, bakgrunden till arbetet och en 

kommentar gällande de kulturhistoriska värdena. 

 

Historik och beskrivning 

Uppförandet startade 1152 e Kr och kyrkan stod färdig omkring 1200 

e Kr. Domkyrkan, som var en treskeppig basilika, uppfördes i kalk-

sten. Kyrkan byggdes ut under 1300-talet. Efter reformationen i Nor-

ge 1537 togs kyrkan ur bruk och lämnades att förfalla. Under det nor-

diska kriget 1567 brann kyrkans tak. I och med detta försvann alla 

konstruktioner av trä, kalkstenen drabbades av stora sprickbildningar. 

Därefter användes den som stenbrott i nära 300 år och i slutet på 

1800-talet påbörjades vårdinsatser på ruinen. Ruinen förvaltas idag 

av Hedmarksmuseet och övervakas av NIKU (Norsk institutt for Kul-

turminneforskning).32  

                                                           
32 www.riksantikvaren.no.  

http://www.riksantikvaren.no/
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Bakgrund till  ombyggnaden 

Ruinen ansågs vara i mycket dåligt skick. Vatten hade trängt in i kon-

struktionen och lett till frostsprängningar som i sin tur skapat stora 

sprickbildningar. Det framkom att vatten sögs in i murens fogar och 

på 1980-talet ansåg man att ruinen var i så pass dåligt skick att någon 

form av skydd måste uppföras, ett antal alternativ ställdes upp: 

 Kalkputs – Ett tjockt lager kalkputs skulle absorbera fukten 

och i sin tur reducera den fukt som trängde in i muren. Alter-

nativet avslogs då kyrkan aldrig varit putsad vare sig under 

brukningstiden eller efter. 

 Impregnering av vatten – Ruinen skulle behandlas med 

hydrofobt medel. Alternativet avslogs då stenen i ruinen var 

tät och inte skulle kunna uppta medlet. Dessutom skulle 

sprickorna inte kunna behandlas med sådant medel, då stenen 

bedömdes vara i för dåligt skick. 

 Bandslagning – Ruinen skulle spännas ihop med järnband 

för att stoppa frostsprängningen. Detta avslogs då det ansågs 

att det endast skulle stoppa symptomen och inte stoppa vatt-

net som orsakade sprängningarna. 

 Inklädning av ruinen – Ett alternativ var att klä in ruinen 

med någon form av nät och duk. Det ansågs att detta skulle 

dölja ruinen för mycket och alternativet avslogs33. 

 

I väntan på att ett beslut skulle fattas klädde man in ruinen i presse-

ning. I och med detta kom det fram att konstruktionen inte skulle 

klara de vindkrafter som påverkade ruinen, och det ansågs endast 

finnas två alternativ. Antingen att bygga in ruinen för att skydda den 

mot vind och regn eller att ersätta originalmaterialet med nyhuggen 

kalksten. Man valde då att bygga en skyddskonstruktion för att bevara 

de starka symbolvärdena som ruinen ansågs bära (se bild 6 och 7).34 

  

                                                           
33Riksantikvaren. 1988. Vernebygg for Hamar domkirkeruin, s 2f 

34 www.riksantikvaren.no 



 

 31 

Bild 6 och 7. Hamar domkirkeruin före och efter ombyggnad.35 

 
  

                                                           
35 Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner - Historia, öden och vård 2007,s 91 

Målning hämtad från 

http://www.hedmarksmuseet.no/Portals/59/Bilder/Historikk/domkirkeruin_maleri.jpg 
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Kommentar 

Vad som definieras som en ruin skiljer sig åt i olika länder, anledning-

en till detta har flera perspektiv. Ländernas historia har stor betydelse 

för hur synsättet är på ruiner. I länder som drabbats hårt av krig kan 

ruiner kopplas till för mycket negativa minnen, vilket leder till att de 

utraderas eller rekonstrueras till ett tidigare skede för att få upprättel-

se mot historien. I Norge finns idag ett fåtal ruiner kvar och i och med 

detta får dessa ett stort värde för landets kulturarv. En ruin definieras 

av norska Riksantikvaren enligt följande:  

Med en ruin menes i vår sammenheng restene etter anlegg byg-

get av stein eller tegl lagt i kalkmørtel, som er fra før Reforma-

sjonen (1537).36  

Man framhäver också ruinen som bärare av abstrakta minnen som till 

exempel vilka kontakter som fanns med andra länder, andlighet, 

maktförhållanden och politik. 

Den kulturhistoriska värdebeskrivningen saknas helt i de program 

som funnits tillgängliga för denna uppsats. Det läggs istället större 

fokus på de klimatologiska förutsättningarna för ruinen, före och efter 

ombyggnad. Det är möjligt att ruinens kulturhistoriska värde är själv-

klart för de inblandade, bevarandet i sig har ett egenvärde. Hamar 

kyrkoruins överbyggnad bevarar den gamla stenkonstruktionen, de 

abstrakta minnena och nya minnen kan frodas i kulturarenan. Men 

kulturmiljön som kan ses på en romantiska målning av ruinen, troli-

gen från 1800-talets mitt, är helt förändrad (se bild 6). 

 

  

                                                           

36http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicSho

w;ID=3163 
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Visingsborgs slottsruin, Sverige  

Visingsborgs slott från Eric Dahlbergs Suecis Antiqua et hodierna 

 

Följande fallstudie behandlar inte en ombyggnad av en ruin, utan är 

en förvaltningsplan för fortsatt bevarande av den. Exemplet är intres-

sant då förvaltningsplanen innehåller en kulturhistorisk värdering av 

konstruktionen och berör därför uppsatsens frågeställning. 

Historik och beskrivning 

1549 förlänas Sten Eriksson Leijonhufvud Visingsö (en ö belägen i 

sjön Vättern) under förutsättning att han uppför ett befäst hus. Om 

byggandet påbörjas är osäkert, men 1565 upphör de medeltida byarna 

Vallby, Ströja och Husaby och fastigheten Visingsborg bildas. 1569 

påbörjas bygget av den västra längan, bland annat med sten från Al-

vastra klosterruin. Det är Per Brahe d ä som låter uppföra längan, 

bygget stoppas av Johan III som motsätter sig att byggnadsmaterial 

tas från klosterruinen. Den södra längan uppförs 1625-35 av Magnus 

Brahe, som är son till Per Brahe. Öster om huvudbyggnaden uppförs 

samtidigt ett tyghus. Östra längan uppförs som en mindre byggnad 

med köks- och ekonomiutrymmen. Vallgravarna tillkommer 1636 och 

de fem basstationerna, som bildar slottets yttre ram, blir klara först i 

mitten av 1600-talet. Under senare delen av 1600-talet byggs östra 

längan om till en trevåningsbyggnad. Norra längan uppförs i två vå-

ningar. 1680 beslutas det att, på Karl XI order, hela grevskapet Vis-

ningsborg ska reduceras och tillfalla kronan. Fastigheten Visningsborg 

omvandlas då till en kungsgård, och en stor del av inventarierna förs 

med Nils Brahe d y till Skokloster. Övriga inventarier säljs på auktion i 

Jönköping. I 1700-talets början, under det stora nordiska kriget, an-

vänds det tomma slottet som fängelse för ryska fångar. 1718 brinner 
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slottet och förstörs nästan helt. Efter detta förblir slottet en ruin.37 

Senare används området till uppförandet av ett badhus och badho-

tell 1893, byggnaden brinner ned 1964. Man använder sig av ruinens 

källare som arrestrum för fridstörare och fyllbultar då Visingsö blivit 

ett populärt turistmål. Källarutrymmena utrustas därför med kraftiga 

dörrar med järngaller för fönstren, arresten används ända fram till 

1935.  I början av 1900-talet börjar man oroa sig för ruinens skick och 

en konserveringsplan tas fram av Dr Emil Ekhoff.38 Utifrån denna 

genomförs ett antal olika åtgärder där konstruktionen förstärkts med 

ankarjärn och ett cementtegeltak läggs på byggnaderna. Under 1930- 

och 40-talen grävs stora delar av området ut. Vissa delar avtäcks me-

dans andra bedöms vara i så dåligt skick att de täcks över och marke-

ras med stående hällar. Under mitten av 1940-talet beläggs ett flyk-

tingläger på platsen, lägret är till för judar samt danska och norska 

flyktingar. Man befarar en invasion från Tyskland, men det uttrycks så 

att ”den låter vänta på sig”.39 

Därefter används ruinen för diverse kulturevenemang och 1995 pla-

neras det att utföras byggnadsarkeologiska undersökningar och antik-

varisk kontroll av ruinen. Utifrån dokumentationen framkommer det 

att lösa delar har fogats på plats och ett nytt kalkputslager har påförts 

på den södra längan.40  

                                                           
37 Antikvarisk- Tekniska avdelningen, ”Visingsborgs slottsruin - Förvaltningsplan,” 

2005, Bilaga 7 s 68f 
38 Som även varit delaktig i arbeten med S:t Nicolai kyrkoruin, se Fredrik Ehl-

ton, Björn Sundberg och Axel Grahn-Andersson, Vårdprogram för S:t Nicolai ruin i 

Visby, Högskolan på Gotland (Visby, 2008). 
39 Antikvarisk- Tekniska avdelningen, ”Visingsborgs slottsruin - Förvaltningsplan,” 

2005, s 74f 
40 Antikvarisk- Tekniska avdelningen, ”Visingsborgs slottsruin - Förvaltningsplan,” 

2005, s 78f 
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Bild 8, Plan över Visingsborgs slott med basstationerna41. 

 

Byggnaden har alltså bestått av 4 stycken längor och en kringlig-

gande vallgrav med 5 basstationer (se bild 8). Grundmurarna har inte 

varit möjliga att undersöka, men de nedre skiften är murade med grå-

sten. Källarens tunnvalv är murade med grågrön mosten ställd på 

högkant, och dörromfattningarna är murade med tegel. Längornas 

yttre murar och mellanväggar är uppförd i skalmursteknik. Västra och 

Norra längorna är idag övertäckta av jord och endast låga murrester 

kan tydas.42 

Syfte med förvaltningsplanen  

Visingsborg och kulturmiljön runt omkring ägs av staten och förvaltas 

av RAÄ. I förvaltningen ingår att bevara, bruka och utveckla miljöns 

värden. Dessa värden har en grund i den förvaltningsplan som tagits 

fram och utifrån den ska alla framtida åtgärder ske. Vårdåtgärder som 

utförs ska inte ha som mål att helt stoppa nedbrytningen, utan se till 

att den går så långsamt som möjligt. Sammanfattningsvis har förvalt-

ningsplanen som syfte att: 

                                                           
41 Antikvarisk- Tekniska avdelningen, ”Visingsborgs slottsruin - Förvaltningsplan,” 

2005, 27ff 
42 Antikvarisk- Tekniska avdelningen, ”Visingsborgs slottsruin - Förvaltningsplan,” 

2005, 27ff 
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 identifiera och beskriva områdets kulturhistoriska värden 

 identifiera lokala och regionala intressen och intressenter 

 i samråd med intressenterna utarbeta mål och strategi för till-

varatagandet av dessa värden, det vill säga formulera målsätt-

ningar för den framtida förvaltningen av området 

 tillsammans med intressenterna diskutera den framtida an-

vändningen av kulturmiljön 

 undersöka och beskriva Visingsborgs historia, utförande och 

nuvarande status 

 identifiera behov av vidare undersökningar, forskning och in-

formationsinsatser 

 identifiera och schemalägga enstaka och återkommande vård- 

och skötselåtgärder43 

Kulturhistorisk värdebeskrivning av Visingsborgs 

slottsruin 

 Värdebeskrivningen har fått ett eget kapitel i förvaltningsplanen och 

är lättförstålig i sin utformning. Den inleds med en sammanfattande 

text kring de värden som definierats i ruinen. Värdena har delats in i 

huvudkategorierna upplevelse-, kunskaps- och samhällsvärden. Den-

na uppdelning finns representerad i ett system som australiska ICO-

MOS tagit fram och presenteras i Burradokumentet (1979, 1981 och 

1988). Liknande indelning finns också från Norge och i Axel Unner-

bäcks bok Kulturhistorisk värdering av bebyggelse.44 Unnerbäck 

delar in värdena i två huvudkategorier: Dokument- och Upplevelse-

värden. Dokumentvärdet kan jämföras med det kunskapsvärde som 

används i förvaltningsplanen. Man har däremot lagt till ett samhälls-

värde som kanske skulle kunna förklaras som ett brukandevärde, det 

vill säga hur ruinen används av samhället. Detta värde saknas i Un-

nerbäcks värderingssystem. 
  

                                                           
43 Antikvarisk- Tekniska avdelningen, ”Visingsborgs slottsruin - Förvaltningsplan,” 

2005, s 9 
44 Axel Unnerbäck, Kulturhistorisk värdering av bebyggelse (Stockholm: RAÄ, 

2002). 
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Visningsborg uppfyller samtliga 3 värdekategorier enligt förvalt-

ningsplanen och man framlyfter följande punkter som mest viktiga: 

 Ruinen är en karaktäristisk del i Vätterlandskapet omkring Vi-

singsö, och dess trappstegsgavlar symboliserar både koppling-

en till det historiska Visingsborg och det nutida Visningsö 

 Under 15- och 1600-talen var grevskapet Visningsborg det 

mäktigaste i Sverige. Uppförandet av slottet var ett led i den 

framväxande stormaktens byråkratisering av landet. 

 Den bevarade försvarsanläggningen med murar, basstationer 

och vallgravar visar på en manifestation av makt i gränstrak-

ten mot Danmark. 

 I den välbevarade södra längan kan tidigare rumsindelning 

tydligt läsas av, byggnadens murnings- valvslagnings och 

stenhuggningsteknik är tydliga i konstruktionen. 

 Förfallet av byggnaden till ruin visar på en nedgång av stor-

makten Sverige och är ett spår av reduktionen. Andra tidsskikt 

såsom användandet av källarutrymmena till fängelse och re-

staureringsåtgärder, som följt olika tiders ideologier, är också 

viktiga delar i det kulturhistoriska värdet. 

 Turismen är också viktig för ruinens värde. Visingsö har histo-

riskt sett varit ett populärt besöksmål för såväl lokalbefolkning 

och mer långväga resenärer. Ruinen har tidigare använts och 

används än idag för midsommarfirande, festspel och konser-

ter.45 
  

                                                           
45 Antikvarisk- Tekniska avdelningen, ”Visingsborgs slottsruin - Förvaltningsplan,” 

2005, s 10ff 
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De sammanfattade värdena placeras sedan in i värderingssystemet 

där kategorierna förklaras samt en strategi för hur värdet ska bevaras 

presenteras (se bild 9). 

 

 

 
Bild 9, Sammanställning av Visningsborgs kulturhistoriska värdering.46 

  

                                                           
46 Antikvarisk- Tekniska avdelningen, ”Visingsborgs slottsruin - Förvaltningsplan,” 

2005, Fritt sammanställt av författaren 

Upplevelsevärden

•Slottsruinen - en symbol 
för Visingsö

•En plats med stora 
skönhetsvärden

•Tillvaratagandet av 
dessa värden sker 
genom att bevara den 
fria sikten från sjön mot 
ruinområdet, samt att 
göra platsen öppen och 
säker för besökare

Kunskapsvärden

•Visingsö - en strategisk 
plats med väl synliga 
spår av sjudande 
mänsklig aktivitet under 
mycket lång tid

•Maktcentrum under 
tidig medeltid, samt 
från mitten av 1500-
talet till 1680

•Förfallet är en tydlig 
yttring av reduktionen 
och dess verkningar

•Ett tidigt och välbesökt 
turistmål

•Visar på byggnadsteknik 
och stenhuggeri från 
15- och 1600-talen

•Tillvaratagandet sker 
genom forskning och 
dokumentation samt 
urföra åtgärder så att 
spåren bevaras

Samhällsvärden

•Miljön är en pedagogisk 
resurs för allmänhet, 
skolor och föreningar

•Lokal samlingsplats

•Besöksmål och viktig för 
turismen

•Tilvaratagandet sker 
genom att genomföra 
visningar och 
pedagogiska aktiviteter 
kring miljön, samt att 
undersöka graden av 
slitage i och med 
brukandet
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Kommentar till  förvaltningsplanen  

 

Definition av ruinbegreppet 

I förvaltningsplanen lyder definitionen: 

En ruin är en byggnad eller anläggning som är i ett stadium av 

förfall och där den ursprungliga användningen upphört.47 

Definitionen är i sin grund lättförstålig, men något allmängiltig. Be-

höver verkligen en byggnad ha kvar sitt ursprungliga användningsom-

råde för att inte vara en ruin? Det finns många byggnader som är i 

stadium av förfall som har kvar sitt ursprungliga användningsområde. 

Kanske bör det tilläggas att byggnaden även ska vara övergiven för att 

klassas som ruin. 

 

Värderingssytemet 

Att använda sig av det kategorisystem som presenteras bland annat 

Unnerbäcks Kulturhistorisk värdering av bebyggelse är en bra grund 

i värdebeskrivningen. Ett problem är att den ofta blir allmängiltig, 

samtliga värden går ofta att hitta i ett objekt. Förvaltningsplanen pre-

senterar och preciserar dock värden på ett tydligt sätt. En vanlig kon-

sekvens av att använda sig av liknande värderingssystem är att det blir 

svårtillgängligt för allmänheten. Kanske borde en kompletterande, 

mer populistiskt utformad, beskrivning presenteras. Där kunde bilder 

på arkitektoniska detaljer presenteras. En redogörelse för samhälls-

förändringar lokalt och nationellt som varit bidragande till slottets 

uppförande riktad mot människor som inte är insatt i den antikvaris-

ka debatten. Utvalda berättelser som präglat Visingsborgs och Vising-

sös kulturhistoriska topografi skulle ge besökaren/läsaren en förståel-

se för slottets storhet. 

 Kapitlet har gett en inblick i de antikvariska tankegångar som präg-

lat 2 objekt. Nästföljande kapitel visar mer på helhetsprocessen och 

hur arkitekter kan ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena.   

                                                           
47 Antikvarisk- Tekniska avdelningen, ”Visingsborgs slottsruin - Förvaltningsplan,” 

2005, s7 
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S:T NICOLAI KYRKORUI N -  

KULTUDRALEN 

I detta kapitel presenteras ruinen, projektet samt det vinnande försla-

get på ombyggnationen. Bakgrunden och de tidigare förslagen är vik-

tiga delar i att förstå hur arkitekterna beaktar de kulturhistoriska vär-

dena. Slutligen sammanfattas de konsekvenser som förändringen 

medför. Kapitlet är författat utifrån de dokument och handlingar som 

var tillgängliga våren 2008. Idag har projektet kommit längre och fler 

aspekter skulle vara intressanta att ta upp i framtida forskning. 

S:t Nicolai kyrkoruin –  Historisk tillbakablick 
Under 1200-talets första hälft tar dominikanerorden över en befintlig 

kyrka på platsen som har ett absidavslutat kor och troligtvis ett lång-

hus uppfört i trä. Denna byggs om och står färdig i slutet av 1200-

talet. Den sista ombyggnaden genomförs i slutet av 1300-talet då kyr-

kan förlängs åt väster och får ett nytt gotiskt kor. 1525 angrips Visby 

av Lübeck och en stor del av staden sätts i brand. Det är troligtvis ock-

så vid denna tidpunkt som kyrkan plundras och konventsområdet 

nedbrännes. Men det som är den största orsaken till att kyrkan över-

ges är reformationen, som i Danmark sker 1536. Förvaltningen för 

kyrkan lämnas över till hospitalet i Visby, förfallet av området fortgår. 

Med tiden växer en ny bebyggelse fram på platsen för det forna kon-

ventsområdet och stenen i ruinen används som byggnadsmaterial. 

Detta stoppas emellertid i slutet av 1700-talet och under senare delen 
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av 1800-talet rivs bebyggelsen då ruinen frilägges.48  

Under 1900-talet förekommer en rad restaureringar och vårdande 

insatser. Taket beläggs med en betongkappa, raserade valvkappor 

muras åter upp och fogarna beströks med cementblandat kalkbruk.49 

Nicolaiprojektet och Kultudralen AB  
Inför de åtgärder som planeras för kyrkoruinen har en mängd olika 

undersökningar genomförts. Ett vårdprogram och en byggnadsarkeo-

logisk underökning har producerats i samarbete med Högskolan på 

Gotland. Arkeologiska undersökningar och hållfasthetsberäkningar 

har genomförts för att få svar på vilka förutsättningar som finns för 

projektet. 

Bakgrund 

S:t Nicolai kyrkoruin är del av Världsarvet Visby som kom upp på 

UNESCOS lista 1995. I detta ingår även ringmuren och de andra kyr-

koruinerna i staden. Dessa medverkar till den särpräglade bilden av 

en medeltida handelsstad som lett till världsarvsutnämningen. 

Ruinen har använts som kulturarena under lång tid och idag finns 

ett stort behov av en högklassig konsertlokal som är oberoende av 

väder. Lokalen har tidigare utnyttjats på grund av sin goda akustik, 

fantastiska miljö och läge, detta trots att lokalen brister vad gäller 

bekvämlighet, tillgänglighet och vind- och väderskydd. Den scenin-

redning som finns idag är sliten och bedöms inte tillbringa ruinen 

något estetiskt värde. Ruinens miljö uppväger de brister av bekväm-

lighet som finns och det är ruinstämningen som är dess största till-

gång och kännetecken50 

Ett projekt har startats för att skapa ett mångkulturellt sceniskt rum 

i ruinen. Projektet benämns som S:t Nicolai Kultudral och ägs av 

Länsmuseet på Gotland. Ett bolag, Kultudralen AB, har bildats av 10 

privatpersoner och 2 bolag. Kultudralen AB ska bedriva verksamheten 

                                                           
48Fredrik Ehlton, Björn Sundberg och Axel Grahn-Andersson, Vårdprogram för S:t 

Nicolai ruin i Visby, 2008, 7:1 ff 
49Fredrik Ehlton, Björn Sundberg och Axel Grahn-Andersson, Vårdprogram för S:t 

Nicolai ruin i Visby, 2008, s 7:10 ff 
50 Ulrika Mebus, S:t Nicolai kyrkoruin i Visby - Programunderlag, Länsmuseet på 

Gotland 2008, s 2 
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och står som beställare av de åtgärder som planeras. RAÄ äger och 

förvaltar ruinen, men kommer inte att aktivt deltaga i projektet, utan 

agerar samrådspart vid förändringarna.51  

  

Projektets process  

Av de delar av projektet som hittills genomförts har en stor del gällt de 

kulturhistoriska värdena som finns i ruinen, samt att koppla in all-

mänheten för att från början skapa en bra dialog.  Ett seminarium 

arrangerades där intressenter från många olika perspektiv deltog och 

där de beskrev det som var värdet i ruinen för dem. En sammanställ-

ning av ruinens kulturhistoriska värden följer nedan: 

 Kyrkans del i Visbys stadsbild och identitet, där de medelti-

da ruinerna på ett omistligt sätt bidrar till upplevelsen av 

staden. 

 Den kontinuitet som konserthall ruinen uppvisat under de 

över sextio år och över 700 uppföranden som ruinspelet 

Petrus de Dacias spelats. 

 Bidragande till drömmen om medeltiden, sagor och sägner 

som fötts i inspiration av ruinerna och dess historia. 

 Medeltidens byggnadsteknik och hantverk. Med gott om 

spår efter verktyg och ett tydligt och avläsbart murverk gör 

sig ruinen mycket lämplig som studieobjekt, även utan stör-

re bakgrundskunskap.52 

Tidigare förslag 

Tankar om att förbättra ruinens bekvämlighet har funnits länge, det 

som skiljer är projektens utformning. I tidskriften Kulturmiljövård 

1997 skrivs det att en arkitekttävling ska utlysas under 1998 för att få 

in förslag på hur ruinen ska byggas om. Det framgår att det finns be-

hov av att skydda publik och artister från väder och vind. Behoven är i 

stort sett desamma då som nu, förutsättningarna ser dock annorlunda 

                                                           
51 Ulrika Mebus, S:t Nicolai kyrkoruin i Visby - Programunderlag, Länsmuseet på 

Gotland 2008, s 2 samt KulturRelation AB, S:t Nicolai kultudral i Visby - förstudie 

för finansiering, 2008, s 1 
52Fredrik Ehlton, Björn Sundberg och Axel Grahn-Andersson, Vårdprogram för S:t 

Nicolai ruin i Visby, 2008 
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ut. Det trycks på att resultatet av ombyggnaden ska ge rimliga be-

kvämligheter och att de ska utformas med största respekt för ruinens 

kulturhistoriska värden samt ruinens lagskydd som fast fornlämning. 

Tävlingen skulle vara en allmän och internationell samt vara öppen 

för alla intresserade arkitekter.53 Om de kulturhistoriska värdena är 

preciserade eller om tävlingen verkligen utlystes är oklart. Det inkom 

dock ett förslag från Visby arkitektgrupp som 2002 var färdiga sy-

stemhandlingar, projektet verkar sedan ha lagts som vilande.  

Förslaget bygger på 4 etappindelningar av åtgärderna för ruinen; 

1. Scenen och trätrallen, elsystemet med belysning och eventuellt 

väderdukar i tre gavelfönster 

2. Ramper, gradiner eventuellt soffor och stenläggning av golvet 

och orkesterdike 

3. Taket, glasväggen och glasning av 3 gavelfönster samt ev brand- 

/ utrymningsåtgärder 

4. Glasning av resterande fönster, eventuellt nya entrédörrar och 

åtgärder för rummets ventilation samt evakuering av brandrök 

 

Ett tema i förslaget är att dela in ruinen i ett inne- och ett uterum. 

Rummen skiljs åt av en glasvägg och lämnar den östligaste traveén 

samt koret utan tak. Koret lämnas helt orört då det anses att det är 

unikt och att dess murar inte klarar någon belastning. En eventuell 

nybyggnad måste därför bäras av en egen konstruktion. Glasväggen 

ska skarvas osynligt och fästes med en stålkonstruktion, antingen i 

pelarna eller i en ny konstruktion som är fristående från murverket. 

Ett tak är planerat till en mittskeppets bortfallna valvkupa, taket ska 

släppa igenom ett visst ljus. Antingen ett kupolformat plasttak eller ett 

trätak likt det befintliga ska tilläggas, med en mindre plastkupol i top-

pen. I skisserna framgår att ingen undersökning har gjorts på takets 

skick, men att en sådan är nödvändig för att genomföra de föreslagna 

åtgärderna. Fönstren bedöms i dagsläget inte ge tillräckligt stöd för att 

förses med glas, dessutom finns ingen klar lösning på hur rosettfönst-

ret ska se ut. Det presenteras två olika lösningar, det ena består av en 

lättmetallram som spänns in i nischerna med en duk som kan hissas 

upp och ner beroende på vilket behov som finns.  Det andra alternati-
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vet är att montera in glas i nischerna ”enligt något modernt system”.54 

Arkitekternas tankar kring projektet  

Istället för att, som i det tidigare projektet, arrangera en arkitekttäv-

ling  intervjuades ett antal arkitektkontor för att bestämma vilket kon-

tor som ska få uppdraget. Inför intervjuerna har arkitektkontoren fått 

utskickat en del frågeställningar som de skulle orientera sig kring, 

förutom att presentera sig själva. Dessa frågor är: 

 Erfarenheter av liknande projekt? 

 Kompetenser du/ ni har/kan knyta till uppdraget? 

 Varför vill du/ ni jobba med Nicolai Kultudral och Visby? 

 Vilka möjligheter ser du/ ni med Kultudralen rent arkitekto-

niskt?  

 Hur ser du/ ni på att jobba processuellt med flera kompeten-

ser inblandade?  

 Hur uppskattar du/ ni tidsåtgång och kostnad för skissupp-

drag och vad anser ni att skall ingå i ett sådant uppdrag i det 

här fallet? Är 30 augusti en rimlig tid för färdiga skisser?  

 Övriga kommentarer?55 

 

Många av kontoren kom redan i intervjustadiet med vilka tankar de 

hade om projektet, dessa grundade sig i det programunderlag som 

tagits fram av Länsmuseet på Gotland. Ett av arkitektkontoren hade 

tänkt sig olika teman att beakta i ombyggnaden. Dessa teman har ock-

så varit grund i kontorets tidigare projekt som liknar det förestående: 

 

Stämningen, sinnena: 

•Ljus: Genom ruinens fönster och öppningar strömmar och bryts 

ljuset på olika sätt. Ljuset reflekteras sedan i de nya byggnadsdelar-

nas ytor. 

•Ljud: Akustiken ska absorberas av ytor av till exempel glas och 

textil 

•Lukt: Mur, kalk och jord kompletterat med trä, målning, tjära och 

metall bidrar till ruinstämningen 

                                                           
54 Visby arkitektgrupp (Visby, 2001). 
55Ulrika Mebus, S:t Nicolai kyrkoruin i Visby - Programunderlag, Länsmuseet på 

Gotland 2008 
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•Känsla: Grova murar kontrasteras av ytor av glas, metall och trä  

 

Tiden: 

•Sammankopplingen med historien är viktig. Dåtid, nutid och fram-

tid blir närvarande i samma rum 

•Ruinen i fokus - En ögonblicksbild av förfall bildas och stimulerar 

till drömmen och upplevelsen, det vill säga kontemplation och upp-

levelsen av en föreställning 

 

Balans: 

•Prioritering av effektivitet minskar ruinstämningen och priorite-

ring av ruinen gör att föreställningarna blir få och besvärliga 

 

I kontorets tankar trycks det även på att det ska vara en klar uppdel-

ning mellan nytt och gammalt. Återanvändandet (som de kallar det) 

av ruinen handlar om kvalitet och den stora upplevelsen är viktigare 

än antalet föreställningar och besökare. Den komfort som efterfrågas 

ska märkas men inte synas, därav ska man kunna uppleva ruinen som 

övergiven kyrka samtidigt som det är en konsertlokal. Det ska alltså 

inte endast bli en tom och avskalad konsertarena. Två huvudmål som 

kontoret har är att göra minsta möjliga ingrepp med hög kvalitet samt 

att ingreppen ska vara enkla och frihållas från de gamla.56 

  

                                                           
56 Henning Larsen architects, ”Tankar kring ombyggnad av äldre rum,” (2008). 



 

 46 

Tekniska data, vad klarar en ruin?  
I det pågående projektet kring S:t Nicolai kyrkoruin har en undersök-

ning gjorts kring konstruktionens hållfasthet. I detta kapitel vill jag gå 

igenom projektets utformning och process. Bakgrunden till undersök-

ningen är att det diskuteras olika möjligheter till väderskydd och 

eventuellt ytterligare övertäckning av ruinen. Undersökningen är del 

av det material som ligger till grund för de åtgärder som är planerade 

och utfördes av Carl Thelin (Tyréns).  

Mål, begränsningar och arbetssätt  

Målet har varit att undersöka och beskriva byggnadens bärande kon-

struktion och utifrån det ge en bild av vilka förutsättningar som finns 

för de planerade åtgärderna. Detta innebär att: 

 beskriva den bärande konstruktionens verkningssätt 

 söka tecken på konstruktionens beteende i form av sprickor 

eller deformationer 

 beskriva vilken inverkan avsaknaden av vissa delar i konstruk-

tionen har på verkningssättet 

 beskriva eventuella skador som beror på eller har inverkan på 

ruinens konstruktiva verkningssätt 

 om möjligt beskriva de tidigare reparationer som gjorts och 

hur de fungerar 

 värdera konstruktionens status och föreslå åtgärder samt dis-

kutera möjligheter för tillägg57 

Undersökningen har begränsats till viss del av den befintliga scenen 

och bänkinredningen i ruinen, därav har det inte funnits möjlighet att 

undersöka samtliga detaljer. I utredningen nämns ett problem som 

gäller för de flesta ruiner när det gäller hållfasthet. De skador och 

sprickor som finns är svåra att bedöma då det inte är möjligt att be-

stämma när de uppkommit eller om det skett förändringar på senare 

tid. Man kan heller inte bedöma om skadorna är stabila. För att få 

svar på detta krävs en mer genomgående undersökning, där ruinen 

övervakas under en längre tid. Dessutom bör undersökningen 

kompletteras inför och under det att åtgärderna genomförs/ska 
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genomföras.58 

Andra begränsningar har varit att det inte funnits tid till djupare lit-

teratur- eller arkivstudier, dessa uppgifter är hämtade ur ett vårdpro-

gram som tagits fram av Högskolan på Gotland. Det är även svårt att 

få en klar översikt över vilka åtgärder som faktiskt genomförts på rui-

nen då det ibland i arkivmaterial beskrivs planerade åtgärder som 

antingen inte blivit utförda eller utförts på ett annorlunda sätt. Un-

dersökningen har inte innefattat att studera materialen i konstruktio-

nen om det inte har haft direkt koppling till ruinens konstruktion. 

Inga studier har därför skett på stenvittring, fogning, nedsmutsning, 

puts, arkitekturdetaljer, växtlighet, fuktskador, vandalism, klotter 

eller tillägg. 

Till en början lästes den dokumentation som finns av ruinen in för 

att få en förståelse för vilka åtgärder som redan utförts. Därefter un-

dersöktes ruinen på plats med hjälp av skylift, kamera och kikare. 

Informationen som samlades in antecknades på de uppmätningsrit-

ningar som fanns tillgängliga över ruinen.59 

Byggnadsbeskrivning utifrån ruinens konstruktion  

S:t Nicolai kyrkoruin är en raserad pseudo-basilika med treskeppigt 

långhus. I väster är fasaden rak med tre stora gotiska fönsteröppning-

ar. Den östra fasaden består av ett höggotiskt absidavslutat kor med 

smala höga fönsteröppningar. Långhuset innehar 6 traveér och 10 

parställda pelare. Valven är stigande och kupolformade, detta innebär 

att mittpunkten på valven ligger högre än både gördelbågens och 

sköldbågens hjässor. 
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Bild 10, Beteckningar på S:t Nicolai kyrkoruins travéer.60 

 

Utifrån de beteckningar som finns på planritningen av ruinen följer en 

redogörelse för i vilket skick ruinens valv är idag (se bild 10). M2, M5, 

M6 och M7 saknas helt idag. Över M2 finns ett trätak som troligtvis 

sattes dit under 1940-tlet. Valven M1, N1, N2, S1, och S2 är murade 

som kryssvalv, de övriga är murade på ett annorlunda sätt vilket tol-

kas så att de är rekonstruerade. Dessa åtgärder utfördes möjligtvis 

under 1800-talets restaureringar (mer om dessa i nästa kapitel). Mitt-

valven är idag täckta med blyplåt, sidoskeppens valv är täckta med en 

matta (av fabrikat Derbigum) och ovanpå det ett torvlager på en 

moss-sedummatta. Denna valvtäckning utfördes under 1990-talet, 

tidigare var valven täckta med asfaltsbestruken cement.61 

Konstruktionen består av murad kalksten i skalmursteknik och hela 

byggnaden har tidigare varit putsad både invändigt och utvändigt. 

Byggnadens sockel är mer eller mindre synlig ovanför marken. Tre 

portaler finns i byggnadens fasad, 2 i söder och 1 i norr. Norra fasaden 

innehar 8 stycken rundbågiga och 1 spetsbågigt fönsteröppning/ar. I 

södra fasaden finns 4 rundbågiga, 3 spetsbågiga och en rund fönster-

öppning/ar.62  
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Rapportens rekommenderade åtgärder för ruinens 

fortlevnad och de planerade åtgärderna  

Konstruktionen har idag ett stabilt intryck och inga alarmerande 

problemoråden, vad gäller byggnadens stabilitet, finns. Rapporten 

utlyser däremot att de deformationer och sprickor som finns bör över-

vakas för att se om de förändras. Vid förändringar i konstruktionen 

bör en ny undersökning genomföras då förutsättningarna i kraftspelet 

förändras. 

Valvavtäckningen verkar fungera bra förutom ett visst läckage vid 

N5, och N6. Detta kan vara orsakat av att vattenavrinningen inte fun-

gerar, därav blir vatten stående uppe på valven och tränger till slut in i 

sprickor i täckningen. Rekommenderad åtgärd är att se över vattenav-

rinningen. Den skada som verkar mest kritisk för byggnaden är en 

spricka i ett tunnvalv vid N2. En undersökning bör utföras på om 

sprickan blir större. Ett annat allvarligt problem är att det rasar bruk 

och sten från valven, om byggnaden ska användas och personer ska 

vistas i den bör detta ses över och åtgärdas.63 

Vid nya tillägg på ruinen bör hänsyn tas till det aktuella verknings-

sättet i konstruktionen. Om ett tak ska tillbyggas bör uppmärksamhet 

fästas vid konstruktionens svaga delar och utformas därefter. Hori-

sontella krafter bör undvikas eller begränsas, om de inte utförs så att 

de motverkar andra problematiska laster. Vertikala laster skapar tro-

ligtvis inga nya problem då de snarare verkar förstärkande av kon-

struktionen. Rapporten utlyser att noggrannare undersökningar bör 

genomföras inför en ombyggnad där datoriserade beräkningsmodeller 

är en nödvändighet för ett jämförande av olika lösningar. Lösningarna 

bör ske i samråd mellan arkitekter, ingenjörer och byggnadsantikvari-

er och de konstruktiva aspekterna bör finnas med redan i skisstadiet. 

Inför förändringarna av ruinen och när inredningen avlägsnats bör 

nya undersökningar genomföras då det blir tillgängligt, att med sky-

lift, se över hela byggnaden. De befintliga uppmätningsritningarna 

bör göras om, eftersom de troligtvis inte stämmer exakt med verklig-

heten. En 3d-scanning skulle ge en mer översiktlig bild över byggna-

dens skick, samt ge underlag för ett framtagande av ritningar En 

komplett bild av ruinens deformationer skulle därmed kunna skönjas, 
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vilket är ett bra utgångsläge för ett bevakande av ruinens fortlevnad.64 

Kommentar till  undersökningen  

Hållfasthetsberäkningarna visar på en stabil konstruktion, men det är 

också någonting som måste tas hänsyn till vid förändring och om-

byggnation. De kulturhistoriska värdena berörs till stor del av hur 

tillbyggnaderna utformas och eftersom det finns fysiska begränsning-

ar i ruinens hållfasthet finns det också begränsningar för vilka värden 

som kan bevaras. Även om det byggs över en konstruktion som inte på 

något sätt berör ruinen, som Hamar Domkirkeruin, påverkas de kul-

turhistoriska värdena. En prioritering blir aktuell och ett urval bland 

dessa värden måste göras. 
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S:t Nicolai kultudral, ett förslag  
Det vinnande förslaget kom från det danska arkitektkontoret Exner, 

som har en lång meritlista vad gäller åtgärder på kulturhistoriskt vär-

defulla byggnader. I följande presentation inkluderas endast de för-

ändringar som direkt berör ruinen. Förslaget innehåller även byggna-

der som är kopplade till scenverksamhet och biljettförsäljning. I stora 

drag är det följande åtgärder som planeras: 

 Över de trasiga partierna i taket byggs en kupol av trä och glas 

som inte förändrar ljusinsläppet i ruinen (se bild). 

 Läktare och scen ska utvecklas. Bland annat med ett höj- och 

sänkbart stengolv för att öka flexibiliteten i ruinen. 

 Läktare ska finnas i två plan för att utnyttja lokalen mer. 

 Fönsteröppningar ska täckas med lämpligt material. 

 

Förändringar som berör exteriören  

 

Bild 13, Fasad mot syd och hur tilläggen syns exteriört65 

 

Målet med de externa förändringarna är att de inte ska synas, eller 

inte ta uppmärksamhet från ruinen (se bild 13). De material som ska 

användas i både nya byggnader och tillägg ska vara utförda med 

samma sorts material som finns i ruinen.  
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Extner menar att dessa material ska vara gedigna och endast bestå 

av: 

 Natursten 

 Ek 

 Tombac (mässingslegering med hög kopparhalt) till galler och 

avskärmning. 

  Stål till konstruktioner 

 glas66 

Kring de externa förändringarna fokuserar arkitekterna på männi-

skors cirkulation kring ruinen. Både turister som besöker ruinen som 

sevärdighet och besökare till evenemang inne i ruinen. De menar att 

området kring ruinen ska vara öppet även om det inte pågår något 

evenemang i den, och interiören ska kunna beskådas utifrån.67 

Förändringar som berör interiören  

I förslaget diskuteras kyrkans användning förr och nu. De jämför att 

dåtidens fokus låg mot koret där predikningarna ägde rum. När kyr-

kan sedan användes som konsertlokal riktades fokus mot väst.68 Den-

na dynamik av ruinens användningsområden använder arkitekterna i 

förslaget med en möjlighet att både ha en scen i öst och en i väst (se 

bild 13). 
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Bild 14, Bilden överst visar planerna på korets scen och bilden underst visar planerna på 

den västra scenen.69 

 

För att göra lokalen så dynamisk som möjligt inreds rummet med 

bänkar som går att flytta. Undersökningar har gjorts för att ta fram ett 

förslag till hopfällbara bänkrader som fälls ner i golvet, men i förslaget 

en enkel bänk i ekträ. Förslaget visar att man vill kunna ha en lokal 

som är öppen och utan inredning för evenemang som inte kräver sitt-

pålatser. Vissa sektioner ska även kunna hissas upp i fönsternivå för 

att öka antalet åskådare och skapa en nivåskillnad i rummet. 70 
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Övertäckning av öppen valvsektion  

Bild 14, Takets konstruktion71 

 

Taket konstrueras med ett rutnät av brädor som kläs med blyplåt. 

Konstruktionen är delad i fyra delar som skiljs åt av glaslister (se 

bild).72 Eftersom de kupoler som idag finns är täckta med bly blir 

tillägget i stort sett osynligt. Taket ska även gå att öppna för att få in 

samma ljusegenskaper som ruinen har idag, glaslisterna ska ge ett 

ljusinsläpp i lokalen även vid dåligt väder (se bild 14).  

Kommentar till  förslaget kopplat till  de kulturh i-

storiska värdena 

Förslaget bygger sammanfattningsvis på att inget tillägg ska synas 

eller dra till sig någon uppmärksamhet, kort sagt så är det ruinen som 

står i centrum. Elinstallationer och andra tekniska lösningar ska också 
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utformas på samma sätt. Inga sådana lösningar finns med i förslaget. 

Arkitekterna diskuterar även restaurering av ruiner mer allmänt. De 

berör en byggnads biografi och menar att identiteten inte bara skapas 

vid dess uppförande, utan skapas även av efterkommande tiders för-

ändringar och tillägg.73 Även om de anser att det är möjligt att föränd-

ra en ruin så betonar de vikten av originalmaterialet men också de 

förändringar som redan skett på ruinen. Man bör bara lägga till, inte 

ta bort.74  

Exners menar att alla senare tillägg har ett kulturhistoriskt värde, 

detta innefattar cementfogar, betongkappor och rekonstruerade mu-

rar. Som exempel tar de upp att göra en öppning i ett äldre murverk. 

De menar att det är bättre att ta upp öppningen i en ursprunglig mur 

än i en igenmurad öppning då man annars skulle ta bort ett doku-

mentvärde över ruinens historia.75   

Hur tar då Exners hänsyn till de tidigare presenterade kulturhisto-

riska värdena för ruinen? 

 

Kyrkans del i Visby stadsbild och identitet 

Arkitekterna tar stor hänsyn till exteriören och området runt omkring 

ruinen. Även om nya byggnader uppförs ska materialen och till viss 

del utformning stämma överens med ruinen och den bebyggelse som 

finns kring den. 

 

Kontuinuiteten som konserthall 

Självklart tar arkitekterna hänsyn till detta värde då det är själva må-

let med ombyggnaden. De utnyttjar även den dynamik som funnits 

genom tiderna med att ha ett flexibelt rum där åskådarnas uppmärk-

samhet kan riktas åt både öst och väst. 
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74Extners tegenstue A/S. 2008. S:t Nicolai kultudral – Visby, del 3, s 2 

75Extners tegenstue A/S. 2008. S:t Nicolai kultudral – Visby, del 3, s 2 
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Drömmen om medeltiden, sagor och sägner 

Då ombyggnaden medför sig nya material och tillrättalagda bygg-

nadsdetaljer tas inte hänsyn till detta värde. Arkitekterna har löst det 

genom att ha som mål att frysa ett ögonblick av förfall, vilket fungerar 

bra i teorin men hur det kommer utveckla sig i praktiken återstår att 

se. 

 

Medeltidens byggnadsteknik och hantverk 

Eftersom de material som finns representerade i ruinen ska användas 

till tillägg och nya byggnader krävs en undersökning av hur ruinen är 

byggd. En intressant fråga som inte besvaras i förslaget är hur kalk-

stenen ska bearbetas, maskinellt eller för hand? Stenhantverket be-

döms vara ett stort kulturhistoriskt värde av ruinen och eftersom det-

ta hantverk är mer abstrakt än bara stenen i sig bör detta underhållas 

så att inte metoderna glöms bort. 

 

Att inreda ruinen och genomföra förändringar som gör att den går att 

använda som byggnad är i sig en motsägelse. Konsekvensen blir att 

man fryser att ögonblick av förfall som sedan underhålls i det stadiet. 

Ruinen blir en byggnad som är i ruinerat tillstånd. I en jämförelse 

med t ex Visingsborgs slottsruin så är S:t Nicolai mindre ruin.  

I följande kapitel ska de övergripande kulturhistoriska värden som 

finns för ruiner presenteras och de mål som finns med restaureringar 

diskuteras. 
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DISKUSSION  

I detta kapitel diskuteras målen med en skyddstillbyggnad av en ruin. 

Argument som används är ofta att ruinen håller på att falla samman 

och helt förintas. Detta argument är inte hållbart då ruinens långa 

period som ruin inte förespår ett så drastiskt förfall. Målet man ofta 

har är att utnyttja ruinens mystiska rum till olika aktiviteter, till ex-

empel musik arrangemang eller konferenslokal, man döljer ofta detta 

bakom tidigare argument.  

Vårdåtgärden att täcka över ruiner kan ifrågasättas. För vem beva-

rar man det som täcks över? Ett framtida samhälle som skulle kunna 

komma fram till något nytt? Eller är det bara ett bekvämt sätt att slip-

pa den vård som de kräver och samtidigt bevara dem? Hamar dom-

kyrkoruin är ett exempel på konsekvenserna av denna process. I detta 

fall ser vi en byggnad med lång historia, den brukades som kyrka i 

nästan 400 år och har varit ruin nästan lika länge. I beskrivningen 

framgår att sprickbildningarna bildades under branden 1567. Anled-

ningen till ombyggnaden sägs vara att kyrkan håller på att falla sam-

man av fuktskador och sprickbildningar. Man kan undra om riskerna 

är så pass stora att en så omfattande ombyggnad är nödvändig. Det 

verkar som det ligger andra grunder till beslutet, troligtvis ett efter-

sökt utökat brukande. För att få ombyggnaden godkänd använder 

man sig av argument som passar in i den antikvariska debatten. Var-

för döljer man sina mål med en ombyggnad? Den antikvariska kompe-

tensen borde inse detta och acceptera att ruiner förändras i sitt bru-

kande. Självklart ska de kulturhistoriska värdena bevakas, men ett 
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erkännande för vår tids brukande av ruiner måste framkomma.  

 

Förändring och förfall som kulturhistoriskt värde  
Att beskriva en ruins kulturhistoriska värden samtidigt som det finns 

ett syfte att bevara den kan vara en komplicerad uppgift då förgängel-

sen är en så stor del av värdet. Tidigare har det diskuterats kring olika 

värden som en ruin innehar. Riegel myntade uttrycket åldersvärde. 

Han menar att åskådaren lägger in ett eget värde oavsett det egentliga 

värdet. Förgängelsen spelar stor roll och kan ge nya kvalitéer som är 

affektionsvärde och patina. Han menar att det inte går att vårda och 

underhålla en byggnad i all evighet, det är heller inte kulturmiljövår-

dens uppgift att åstadkomma ett stort antal ruiner.76 Albert Speer som 

var arkitekt och rustningsminister i Tyskland under nazistregimen 

myntade begreppet ruinvärde, som byggde på att nya byggnader skul-

le uppföras så att de i framtiden skulle bli estetiskt tillfredsställande 

ruiner. Detta innebar att endast natursten fick användas och man 

undvek till exempel armerad betong. I efterhand har det diskuterats 

om detta hade ett ekonomiskt syfte då järnet behövdes till vapenindu-

strin.77 

                                                           
76 Göran Kåring, När medeltidens sol gått ned 1992, s 313 
77 Lars & Nanna Cnattingius, Ruiner - Historia, öden och vård, 2007, s 54 
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Bild 15, Sammanställning av de kulturhistoriska värderingarna tillgängliga för 

denna uppsats. 

 

I sammanfattningen ovan över de kulturhistoriska värdena som pre-

senterats till de objekt som berörts i denna uppsats kan bland annat 

utläsas att dokumentvärdet över själva ruineringen av byggnaden är 

av stor vikt, men också dess användning (se bild 15). En övergripande 

lista över en ruins värden kan se ut på följande sätt: 

 Ruinens ålder ger ruinen ett högt historiskt värde 

Visingsborg

•Ruinen är en karaktäristisk del i 
Vätterlandskapet omkring Visingsö, 
och dess trappstegsgavlar 
symboliserar både kopplingen till det 
historiska Visingsborg och det nutida 
Visningsö

•Under 15- och 1600-talen var 
grevskapet Visningsborg det 
mäktigaste i Sverige. Uppförandet av 
slottet var ett led i den framväxande 
stormaktens byråkratisering av 
landet.

•Den bevarade försvarsanläggningen 
med murar, basstationer och 
vallgravar visar på en manifestation 
av makt i gränstrakten mot Danmark

•I den välbevarade södra längan kan 
tidigare rumsindelning tydligt läsas 
av, byggnadens murnings-
valvslagnings och 
stenhuggningsteknik är tydliga i 
konstruktionen

•Förfallet av byggnaden till ruin visar 
på en nedgång av stormakten Sverige 
och är ett spår av reduktionen. Andra 
tidsskikt såsom användandet av 
källarutrymmena till fängelse och 
restaureringsåtgärder, som följt olika 
tiders ideologier, är också viktiga 
delar i det kulturhistoriska värdet.

•Turismen är också viktig för ruinens 
värde. Visingsö har historiskt sett 
varit ett populärt besöksmål för såväl 
lokalbefolkning och mer långväga 
resenärer. Ruinen har tidigare 
använts och används än idag för 
midsommarfirande, festspel och 
konserter

St nicolai

•Kyrkans del i Visbys stadsbild och 
identitet, där de medeltida ruinerna 
på ett omistligt sätt bidrar till 
upplevelsen av staden

•Den kontinuitet som konserthall 
ruinen uppvisat under de över sextio 
år och över 700 uppföranden som 
ruinspelet Petrus de Dacias spelats

•Bidragande till drömmen om 
medeltiden, sagor och sägner som 
fötts i inspiration av ruinerna och 
dess historia

•Medeltidens byggnadsteknik och 
hantverk. Med gott om spår efter 
verktyg och ett tydligt och avläsbart 
murverk gör sig ruinen mycket 
lämplig som studieobjekt, även utan 
större bakgrundskunskap
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 Stenbyggnaderna visar på tidigare samhällens byggnadskonst 

och teknik 

 Den variation av användning av ruiner är en viktig del av vär-

det, ofta kopplat till ruinens ålder 

 Förändringen, en del av det kulturhistoriska värdet, detta ska-

par de historier och myter som finns kring ruinerna. Vi kriti-

serar, rosar och förvånas över åtgärder och verksamheter som 

ägt rum i våra kulturminnen. 

 

Dessa värden är de som återkommer i värdebeskrivningarna och även 

om inte planen för Hamar domkyrkoruin har en tydlig struktur över 

dessa så genomsyrar de debatten kring vilka åtgärder som ska genom-

föras. Ämnet ruiner är till stor del abstrakt och för att konkludera de 

olika synsätt som presenterats i föreliggande uppsats följer ett kapitel 

som mer drar slutsatser kring dagens brukande av ruiner. 
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SLUTSATS 

Den sammanfattade slutsatsen av uppsatsen är kanske att det råder 

en paradox i samtidens syn på ruiner. Vi vill bevara det äkta i ruinen, 

det vill säga förfallet, men vi vill också stoppa förfallet för att bevara 

den för en lång framtid. Vi vill bruka ruinen, men i brukandet ingår 

att till viss del ta bort det äkta i ruinens förfall. Tidigare generationer 

har också haft ett komplicerat synsätt som styrts av de ideal som råd-

de då. Idag styrs vi av ett postmodernistiskt ideal som blir plan i sin 

praktiska förvaltning av våra ruiner. Dessutom döljs de mål som finns 

vid restaureringar bakom politiskt korrekta argument att förändra 

objektet. Vi ser på förändring som någonting negativt. Uppsatsens 

slutsats är att förändringen är en stor del av ruinens kulturhistoriska 

värde. Om vi slutar att förändra slutar också ruinens värde att öka, 

förändringen är värdet. Vi verkar inte ta till oss att framtida genera-

tioner kommer att se tillbaka på det tidiga 2000-talets ideologier. Det 

råder en tanke om att nutiden inte ska sätta något avtryck i historien, 

ruinen blir då från och med nu ett tomt skal fylld av en händelserik 

historia fram till nu och blir sedan en kanske äkta ruin, en död bygg-

nad. Slutligen kan detta leda till att de kulturhistoriska värdena för-

svinner för nästa generation och därav saknas viljan att bevara forn-

lämningen. Hamar domkyrkoruin överbyggdes med ett skyddstak för 

att ruinen höll på att falla samman. Exemplet är en tydlig redogörelse 

för den nervositet som råder kring bevarandedebatten, att vi i samti-

den håller på att förlora vårt kulturarv. Om det är så drastiskt är tvek-

samt. Ombyggnaden av Hamar domkyrkoruin slutade i en stor glas-
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överbyggnad som skyddar och bevarar ruinen från all påverkan ut-

ifrån, den används som kulturarena. Detta gestaltar även den rädsla 

för ett förlorande av kulturarvet som finns. Vi glasar in och avskärmar 

vårt värdefulla arv till nästa generation som får ta ställning till vad 

som ska göras.  

I S:t Nicolai-projektet finns klara mål med vad ombyggnaden ska 

leda till. Målen är i mångt och mycket kommersiella men stor respekt 

tas däremot till de definierade kulturvärdena i ruinen, även om håll-

fastheten begränsar utformningen av tillbyggnaderna. Denna ärlighet 

är relativt kontroversiell då vi sett exempel på det motsatta.  

Kort sagt är ruinbegreppet ett väldigt vitt begrepp som innefattar en 

mängd olika värderingar, objekt och tidsskikt. Ruiner har brukats som 

materialtäkt, statussymboler, foderupplag, fähus, teatrar och sist men 

inte minst bärare av abstrakta minnen. Idag behandlas de oftast med 

en stor vördnad och förmedlare av historia, men man försöker också 

hitta sätt att fortsätta bruka dem. Ruinvårdens mål att bevara ruinen 

blir istället det motsatta, ruinen blir en byggnad igen och insatserna 

blir byggnadsvårdande. Ruinen är borta för tillfället, men i ett längre 

perspektiv är det bara en period i dess biografi. 

Istället för att tala om en övergripande definition på vad som är en 

ruin är det kanske viktigare att se dem som objekt som förändras i ett 

värdefullt förfall. 
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