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Antikvarisk slutbesiktning av renovering av Lind af Hage-
bys gravmonument på Sventorps gamla kyrkogård, Sven-
torps socken, Skövde kommun, Västra Götalands län 

Västarvet har genom undertecknad besiktigat utfört arbete den 14 september 2016. När-

varande vid besiktningarna var även Jan-Erik Persson och Monica Österdal från Värsås     

pastorat samt byggledare Ingvar Blixt.  

 

Objekt 

Lind af Hagebys gravmonument på Sventorps gamla kyrkogård, Sventorps socken, Skövde 

kommun, Västra Götalands län. 

 

Beskrivning och byggnadshistoria 

Sventorp ligger i det gamla Kåkinds härad och är till ytan den största socknen i Skövde  

kommun. Genom sitt läge på Kåkindsslätten har jordbruk av hävd dominerat socknens      

näringsliv. I den västra delen av Sventorps socken ligger säterierna Knistad och Suntetorp, 

som inrättades under 1600-talet och sedan dess varit de dominerande adliga egendomarna i 

socknen. Sventorps kyrkplats har ett framträdande läge på krönet av en markerad moränrygg i 

det omgivande öppna odlingslandskapet, och här har det funnits en kyrka sedan tidig medel-

tid. Under medeltiden utgjorde Suntetorp en egen socken, men medeltidskyrkan övergavs i 

början av 1600-talet och Suntetorp blev en del av Sventorps socken. Åren 1765-66 genom-

fördes en genomgripande om- och tillbyggnad av Sventorps kyrka och på 1850-talet fick  

kyrkan återuppbyggas efter ett åsknedslag 1853. År 1937 fick kyrkan en ny lanternin, och 

därmed i huvuddrag sitt nuvarande utseende. Några år tidigare, år 1933, anlades en ny       

begravningsplats ett stycke väster om kyrkan med sin omgivande kyrkogård.  

 

Sventorps gamla kyrkogård kringgärdas av en stenmur och en trädkrans, där kyrkobyggnaden 

ligger på kyrkogårdens nordöstra del. Begravningsplatsen är indelad i sju kvarter som av-

gränsas från varandra genom grusgångar. Kyrkogården uppvisar en stor variation vad gäller 

olika typer av gravvårdar från i huvudsak sent 1800-tal till sent 1900-tal, allt ifrån järnkors 

och små enkla stenvårdar till högresta monumentstenar och vårdar med stenram och grusbädd.  

 

Kyrkogårdens i särklass mest dominerande gravanläggning är ätten Lind af Hagebys grav-

monument söder om kyrkan. Monumentet är rest över överstelöjtnanten m.m. Herr Bengt 

Lind af Hageby på Knistad, som avled den 22 juli 1791. Gravmonumentet utgörs av ett till 

hälften nedgrävt cirkelformat gravrum under murade valv, övertäckt med jord till en kulle. 

Gravrummet nås via en stentrappa i kullens norra del, vars öppning täcks av en kalkstenshäll. 

I motsatta delen av gravkullen, mot söder, finns en liten ventilationsöppning, täckt med ett 

järngaller. Gravkullen kröns av en hög, fyrsidig sten med konisk form, sammanfogad av kalk-

stenshällar. På gravstenen står det bl.a. att monumentet är upprest till minne av ”Konungens 

Troman öfwerstelieutenanten wid wästgöta Cavalleri samt Riddaren af Kongl. Swärdsorden 

wälborne Herr. BENGT LIND Herre Till Knistad Miiltorp alunbriik Carlson Ryd och Swane-

berg Han war född den. 2. februari 1728. Gift den 7 october 1761 Med wälbome frun Gustava 
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Charlotta Hammarhielm Med vilken han hade sex Barn Två söner och fyra döttrar Död den 22 

juli 1791” 

 

Det cirkelformade gravrummet utgörs av uppmurade valv, där den nedre delen av murarna 

utgörs av gråsten, medan de välvda, övre delarna murats upp med kalksten. Valvets murverk 

är till stor del, men inte helt och hållet, invändigt täckt med murbruk. Det förekommer rikligt 

med kalkutfällningar i valvet, som på sina ställen format centimeterlånga stalaktiter. I valvets 

bruk är ett par olika årtal inristade respektive ditskrivna i anslutning till ingången, varav år-

talet 1795 är det mest lättlästa. Enligt en notering i valvet framgår att gravrummet öppnades 

1911 (något svårtytt årtal). Valvet vilar på en cirkulär sandstenpelare med en gedigen bas i 

gravrummets mitt. Golvet i gravrummet utgörs av jord och grus. I rummets norra del, strax 

nedanför ingången, täcks golvet av en slät kalstenshäll. I gravrummet förvaras nio kistor av 

olika ålder och storlek.  

 

Tidigare renoveringsarbeten 

Efter vad som är känt så öppnades Lind af Hagebys gravkammare senast år 1928. Enligt upp-

gift skall det då ha funnits 18 kistor i gravrummet, varav nio var i så dåligt skick att de elda-

des upp på kyrkogården. Skelettdelar från de uppeldade kistorna skall ha grävts ned och täckts 

med kalkstenshällen i gravrummets golv. Enligt uppgift skall det ha skrivits ett protokoll från 

1928 års gravöppning, där det framgår vilka kistor som brändes och vad det stod på befintliga 

kistplåtar. Detta protokoll har inte varit tillgängligt i samband med 2016 års renoverings-

arbete. 

 

Ovanstående uppgifter har lämnats av en pensionerad kyrkvaktmästare till Lennart Palm, som 

forskar om gravkamrar med koppling till adliga ätter, och besökte Lind af Hagebys gravmo-

nument medan renoveringsarbetet pågick sommaren 2016. Lennart Palm har genom kontakt 

med bl.a. huvudmannen för ätten Lind af Hageby och Landsarkivet i Göteborg sökt efter det 

protokoll som skall ha upprättats 1928.  

 

Kulturhistorisk status 

Sventorps kyrkogård omfattas av skydd och tillståndsplikt enligt 4 kap. Kulturmiljölagen.  

 

Aktuella åtgärder 

Renovering av ingången till gravrummet i gravkullens norra del. Justering av ventilationsgall-

ret i gravkullens södra del. 

 

Beställare 

Värsås pastorat, Sventorps prästgård, Igelstorp, 542 92 Skövde 
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Arbetsbeskrivning 

Ingvar Blixt, Ritningen Arkitektbyrå AB, Mariestadsvägen 27, 541 45 Skövde 

 

Skadebild 

Den kalkstenshäll som täcker ingången till gravrummet har glidit nedåt och utåt, så att en 

några centimeter bred glipa bildats vid hällens övre del. Gallret som täcker ventilations-

öppningen på gravkullens södra del har glidit ned ca 7-8 cm.  

 

Utförda arbeten 

Arbetet inleddes med demontering av den kalkstenshäll som täcker ingången till gravrummet 

genom lyftning, varefter det var möjligt att studera och åtgärda de sidoupplag av natursten 

som ingångshällen vilar på. Några stenar i de uppmurade sidoupplagens övre del hade för-

skjutits ur läge, vilket medfört att kalkstenshällen med åren sjunkit nedåt och glidit utåt.    

Stenarna i sidoupplagens övre delar uppvisade inga bruksrester. Efter bortrensning av jord har 

det översta skiftet på vardera sidoupplaget återställts i ursprungligt läge genom fogning med 

hydrauliskt kalkbruk (fabrikat: S:t Asterier NHL 5 och Weber Cal 148), för att få ett något 

mer stabilt upplag för ingångshällen och för att åstadkomma en jämn lutning på sidoupplagen. 

Trappan ned till gravrummet har rengjorts från jord, men i övrigt inte åtgärdats. Sidoupplagen 

täcktes i samband med återmonteringen med ett lager med torrt hydrauliskt kalkbruk, som 

kalkstenshällen lades på. Ingångshällen sköts noggrant in 7-8 cm under den kalksten som 

skjuter ut över ingången, för att undvika att regnvatten tränger in i gravrummet. 

 

Järngallret som täcker den södra sidans ventilationsöppning har frilagts och justerats i höjdled 

så att gallret åter sitter i ursprungligt läge. Därefter har gallret, som mäter ca 40 x 40 cm, 

täckts med grästorvor i den nedre delen i samma utsträckning som innan åtgärden, vilket mot-

svarar drygt 2/3 av gallrets yta. Därmed är ca 10 cm av gallrets övre del synligt. 

 

I samband med att kalkstenshällen togs bort och gravkammaren blev tillgänglig inspekterades 

och fotodokumenterades gravrummet. Även om en del kistor hade skador, var flertalet kistor i 

relativt gott skick. Klimatet inne i gravrummet upplevdes som torrt och bra i samband med att 

hällen lyftes bort. Vid demontering av ingångshällen och inspektion av gravrummet närvarade 

stenkonservator Cecilia Strömer. 

 

Avvikelse från arbetsbeskrivning 

Kalkstenhällen lades i torrt kalkbruk, istället för i blött kalkbruk (sluring) i samråd med     

antikvarisk medverkan. 

 

Tillstånd 

Tillstånd till renovering av gravkulle Lind af Hageby på Sventorps gamla begravningsplats. 

Beslut om tillstånd från Länsstyrelsen Västra Götalands län 2015-01-28. 
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Antikvarisk medverkan 

Ulf Larsson, Västarvet, Skara  

 

Entreprenör 

Bygghyttan i Karlsborg AB, Pirvägen 1, 546 30 Karlsborg 

 

Arbetsledare  

Tommy Paulsson, Bygghyttan i Karlsborg AB, Karlsborg 

 

Leverantör 

Hydrauliskt kalkbruk, S:t Asterier NHL 5: Målarkalk AB, Hyllingegården, Brorådavägen 11, 

265 75 Hyllinge 

 

Hydrauliskt kalkbruk, Weber Cal 148: Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB, Norra 

Malmvägen 76, 191 62 Sollentuna 

 

Byggledning 

Ingvar Blixt, Ritningen Arkitektbyrå AB, Mariestadsvägen 27, 541 45 Skövde 

 

Byggmöten 

Inga protokollförda byggmöten har hållits. 

 

Tidsperiod 

Arbetet påbörjades i mitten av juni 2016 och avslutades ca tre veckor senare. 

 

Besiktningar 

Besiktning av skador och planering av åtgärder 2015-10-07. Besiktning i samband med     

arbetets påbörjande 2016-06-14. Besiktning vid pågående arbete 2016-07-05 och 2016-07-07. 

Antikvarisk slutbesiktning 2016-09-14. 
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Fotodokumentation 

Digitala bilder tagna i samband med besiktningar enligt ovan. Bilder arkiveras på Västarvet, 

Västra Götalandsregionen.  

 

Handlingar 

Handlingar i ärendet sökes i Västarvets arkiv under diarienr VA 2016-00370 samt hos Läns-

styrelsen Västra Götalands län under diarienr 433-37018-2014. 

 

Övrigt 

Lennart Palm, som forskar om gravkamrar med koppling till adliga ätter, arbetar för närva-

rande med att klarlägga vilka personer ur släkten som är gravsatta i gravrummet. 

 

Anmärkningar 

- 

 

Besiktningsutlåtande 

De utförda arbetena har utförts mycket väl och kan godkännas ur antikvarisk synpunkt. 

 

Bilagor 

Fotobilaga bifogas. 

 

 

VÄSTARVET 

Oktober 2016 

 

 

 

Ulf Larsson 

1:e antikvarie 
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Omslagsbild: Lind af Hagebys gravmonument efter färdigställd renovering, 2016-09-14.           

Vy från norr. Foto: Ulf Larsson. 



Titel  20xx  

 

 

 
11 

Lind af Hagebys gravmonument på Sventorps gamla kyrkogård i samband med besiktning av 

skador, 2015-10-07. Vy från norr. Foto: Ulf Larsson. 

Kalkstenshällen som täcker ingången till gravrummet hade med åren glidit ned så att en 

några centimeter bred glipa skapats vid hällens övre del, 2015-10-07. Foto: Ulf Larsson.                                                                                                                 
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Kalkstenshällen lyfts bort så att upplagen för hällen kan besiktigas och åtgärdas, 2016-06-14. 

Foto: Ulf Larsson. 

 

Ingångshällen har lyfts bort så att sidoupplagen kunde undersökas och gravkammaren blev 

tillgänglig, 2016-06-14. Foto: Ulf Larsson. 



Titel  20xx  

 

 

 
13 

 
Detaljbild av det östra sidoupplaget, 2016-06-14. Upplagets övre del utgjordes av löst      

liggande stenar och mycket jord. Vy från väster. Foto: Ulf Larsson. 

  

 
Detaljbild av det västra sidoupplaget, 2016-06-14. Lägg märke till att stenar i upplagets övre 

del förskjutits ur läge. Vy från öster. Foto: Ulf Larsson. 

 



Titel  20xx  

 

 

 
14 

 
Den cirkelformade gravkammaren med sina nio kistor, 2016-06-14. Valven vilar i mitten på 

en rund pelare av sandsten med kraftig bas. Notera kalkutfällningar och centimeterlånga 

stalaktiter i valvet. Vy från norr. Foto: Ulf Larsson.  

 
Inne i gravrummets valv finns ett par olika årtal inristade eller ditskrivna i anslutning till in-

gången i norr, varav årtalet 1795 är det mest lättlästa, 2016-06-14. Foto: Ulf Larsson. 
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Arbetet med att stabilisera sidoupplagens murverk med hydrauliskt kalkbruk har påbörjats, 

2016-07-05. Vy från norr. Foto: Ulf Larsson. 

 

 
Detaljbild som visar murverket och den utskjutande kalkstenen över ingången till grav-

rummet, 2016-07-05. Notera kalkstenshällen i gravrummets golv, som enligt uppgift täcker de 

skelettdelar som togs tillvara vid 1928 års arbeten. Vy från norr. Foto: Ulf Larsson. 
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Detaljbild av det östra sidoupplaget efter färdigställd stabilisering och avjämning med hyd-

rauliskt kalkbruk, 2016-07-07. Vy från nordväst. Foto: Ulf Larsson. 

 

 
Detaljbild av det västra sidoupplaget efter färdigställd stabilisering och avjämning med hyd-

rauliskt kalkbruk, 2016-07-07. Vy från nordost. Foto: Ulf Larsson. 
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Kalkstenshällen lyfts tillbaka över ingången efter färdigställd renovering av sidoupplagen, 

2016-07-07. Vy från norr. Foto: Ulf Larsson. 

 

 
Kalkstenshällen återmonterad i ursprungligt läge över ingången efter färdigställd renovering, 

2016-07-07. Vy från norr. Foto: Ulf Larsson. 
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Lind af Hagebys gravmonument efter färdigställd renovering, 2016-09-14. Vy från nordost. 

Foto: Ulf Larsson.  

 

 
Kalkstenshällen över ingången till gravkammaren i samband med slutbesiktning, 2016-09-14. 

Hällen är inskjuten 7-8 centimeter under den utskjutande överliggaren, för att förhindra att 

regnvatten letar sig ned i gravrummet. Vy från nordväst. Foto: Ulf Larsson. 
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Järngallret som täcker ventilationsöppningen på gravkullens södra sida hade glidit ned flera 

centimeter så att öppningen var oskyddad, 2016-06-14. Foto: Ulf Larsson. 

  

Gallrets läge har justerats uppåt, så att det åter täcker ventilationsöppningen, 2016-09-14. 

Foto: Ulf Larsson.  


