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Förord
Denna vård- och underhållsplan för Öxnevalla kyrkogård har utförts av Väst
arvet under 2013 på uppdrag av Istorps pastorat.
Rapporten innehåller rekommendationer för vård av murar, grindar och dylikt samt för de kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna. Dessutom ingår en
vård- och underhållsplan för murar, grindar med mera.
Den är tänkt att användas av församlingen som ett underlag inför underhålls- och förändringsarbeten, och av till exempel länsstyrelsen och Västarvet
vid handläggning av tillståndsärenden och remisser.
Vi vill tacka för ett trevligt samarbete och önska lycka till i det långsiktiga
förvaltningsuppdraget.
Öxnevalla kyrkogård är ett värdefullt arv. Genom att underhålla det väl kan
den bli en välvårdad gåva att överlämna till kommande släkten.
Floda i december 2013
Carina Carlsson och Karl-Arne Karlsson
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Inledning
Västarvet rekommenderar att denna plan och inventering antas av kyrkonämnden i Istorps pastorat, då det
är av största vikt att riktlinjerna efterlevs och följs upp.
Det är också viktigt att de gravvårdar som anses ha höga
kulturhistoriska värden antingen skrivs in i inventarieförteckningen, alternativt att listan biläggs inventarieförteckningen, om kyrkoantikvarisk ersättning för till
exempel konservatorsinsatser ska kunna komma i fråga.
Inventering och rapportskrivning har utförts av
Carina Carlsson. Karl-Arne Karlsson har utarbetat vårdoch underhållsplanen för murar, grindar med mera. Kapitlet om kyrkogårdens historia har författats med assistans från Anni Bergström. Lisa Molander har skrivit
om lagstiftning, skötselråd för gravvårdar och symboler.
Innehåll
Rapportens första del består av en tillbakablick på kyrkogårdarnas allmänna historia, därpå följer allmänna
skötselråd för gravvårdarna. Sedan kommer ett kort kapitel om socknen och kyrkan genom tiderna, och en beskrivning av kyrkogården så som den ser ut idag och dess
historia. Gravvårdarnas karaktärer beskrivs, därpå följer
riktlinjer för kyrkogårdens utveckling med avseende på
gravvårdarna samt murar, grindar med mera. Sedan följer lagstiftning och ett kapitel om vanliga symboler på
kyrkogårdarna. Längst bak i rapporten hittas gravkartor,
en förteckning över samtliga gravvårdar med kulturhistoriska värden och underhållsplanen gällande grindar,
murar och liknande. Allra sist finns lagtexterna bilagda.
Detta dokument omfattar inte rekommendationer
gällande vård och underhåll av kyrkogårdens gröna
kulturarv.
Metod och bedömning
Arbetet har omfattat inventering i fält med genomgång
av murar och dylikt, alla gravvårdar, sökning i arkiv och
litteratur, samtal med kyrkogårdspersonal samt rapportskrivning. Inventeringen av gravvårdarna har varit selektiv, vilket innebär att endast de gravvårdar som bedöms
besitta kulturhistoriska värden har dokumenterats och
beskrivits. Med dokumentation åsyftas fotografering
samt beskrivning av utseende och inskription, där texter
varit läsbara. Fotografierna är tagna av Carina Carlsson
och Karl-Arne Karlsson, med undantag för gravvård

nummer G74, som fotograferats av en av hembygdsföreningens representanter.
Inventeringen har utförts i samråd med Horreds,
Istorps och Öxnevalla Hembygdsförening, som lyft
fram ett antal gravvårdar av stort lokalhistoriskt intresse.
Dessa finns med i förteckningen över kulturhistoriskt
värdefulla gravvårdar som finns i bilaga 2–3.

Kyrkogården – ett levande kulturarv
Kyrkogårdarna utgör levande kulturmiljöer som ständigt förändras. Gravar byts ut under tidens gång och
nya gravskick införs, växtligheten förnyas och nya gravkvarter tillkommer. Det är av stor vikt att de förändringarna som företas går varsamt till så att kyrkogårdens och församlingens historia sparas åt eftervärlden.
Kyrkogårdarna anses utgöra en helt omistlig del i det
svenska kulturarvet. De ingår i det stora kyrkliga kulturarv som Svenska kyrkan ansvarar för. Alla begravningsplatser som tillkommit före år 1940 skyddas liksom kyrkorna av kulturminneslagens fjärde kapitel. De får inte
ändras utan tillstånd av Länsstyrelsen. Mer om de lagar
som gäller på begravningsplatsen finner du på sidan 22.

Kyrkogårdarnas
utveckling under tusen år

Förhistorisk tid fram till och med 1600-talet
Under brons- och järnåldern förekom såväl jordbegravningar som brandgravar. I samband med Sveriges kristnande avskaffades kremering som begravningsmetod, och
det var sedan inte tillåtet förrän en bit in på 1900-talet. Enligt de romerskkatolska föreskrifterna skulle alla begravas
i vigd jord på en för ändamålet avsedd yta, kyrkogården.
Man vet inte särskilt mycket om hur kyrkogårdarna
såg ut i äldre tider. Förmodligen var de från kristnandet och under flera århundraden framåt oansenliga och
mest liknande ängar med enstaka uppstickande gravmonument. För att skydda platsen hade man en mur
runt om, till en början timrad i trä med tak av träspån
och i senare tid kallmurad i sten. Under tidig medeltid begravdes alla ute på kyrkogårdarna oavsett social
tillhörighet. Med tiden uppstod bruket att gravlägga
personer med hög rang inne i kyrkobyggnaderna och
i slutet av medeltiden användes kyrkorna som begravningsplats för alla i samhällets översta skikt.
Gustav Wasa påpekar i ett förmaningsbrev år 1554
att gravplatserna måste skötas bättre. Vid den här tiden
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darnas utseende till liv. Detta sammanföll med att det så
kallade parkidealet började spridas från kontinenten till
svenska kyrkogårdar via slott och herrgårdar runt om i
landet. Det innebar att trädgårdarna kring herresätena
började förses med anlagda gångar och planterade lövträd i rader och alléer. Det var emellertid först under senare hälften av 1800-talet som parkidealet slog igenom
helt och fullt på begravningsplatserna runt om i landet.
Parkmodet kom så småningom att förändra kyrkogårdarna fullständigt, från i princip trädlösa ängar med
betande djur till väl planerade anläggningar med prydliga gångar, tydliga gravkvarter och lummiga trädrader
längs vällagda stenmurar. Än idag präglas merparten av
kyrkogårdarna av dessa parkideal, såväl på landsbygden
som i staden. Det dröjde dock till slutet av 1800-talet
och ibland till och med en bit in på 1900-talet innan
det nya modet nådde landsbygden. På landsbygden
företogs samtidigt andra genomgripande förändringar
som kom att radikalt omgestalta det agrara landskapet.
Skiftesreformerna splittrade byarna, skogen trängdes
undan och sjöar sänktes för att öka odlingsarealerna.
Kyrkogårdarnas nya utseende blev en del i denna omfattande omstrukturering av landsbygden.
Linköpings domkyrka och kyrkogård, avbildad på koppargravyr i slutet av 1600-talet. Trädlös kyrkogård med låga gravstenar. Förmodligen såg de flesta kyrkogårdarna ut som denna i
långa tider, utan träd och med enstaka gravstenar uppstickande ur en betad äng. Ur »Suecia antiqua et hodierna«.

fick ogräs växa fritt, de dödas ben kunde sticka upp ur
marken om det ville sig riktigt illa och lösa djur betade
bland gravmonumenten. Gravstenar och murar revs och
återanvändes på annat sätt. Mycket talar för att brevet inte fick något större genomslag och att vården av
kyrkogårdarna i de flesta fallen försummades ända in på
1800-talet. Detta hänger samman med att det länge var
själva kyrkorummet som innehöll de mest eftertraktade
och påkostade gravplatsen. Gemene mans gravplats ute
på kyrkogården ägnades ingen större omtanke.
1700- och 1800-talen
Under 1700-talet hördes allt fler protester mot begravning inne i kyrkorna. Stanken av ruttnande kroppar
måste ha varit vedervärdig, och situationen uppfattades som ett sanitärt problem. År 1783 förbjöds bruket
att gravlägga de döda inne i kyrkorummen. Eftersom
kyrkogårdarna nu togs i bruk igen för alla oavsett socialt
ursprung, väcktes så småningom intresset för kyrkogår-

Häll i kalksten på Istorps kyrkogård. Gravstenar som dessa
placerades i regel ursprungligen inne i kyrkorummet. I slutet
av 1700-talet förbjöds begravning inne i kyrkorna av hygieniska skäl. Foto Carina Carlsson.

På 1700-talet och tidigare placerades gravarna alltid
efter ett strikt socialt mönster som var etablerat sedan
århundraden. Företrädesvis användes områdena söder
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och öster om kyrkan. På landsbygden var kyrkogårdarna indelade på så vis att varje by eller hemman hade sin
egen plats. På äldre kyrkogårdar kan man hitta svampformade så kallade gravskillnadsstenar som markerade
olika gårdars gravrättsinnehav på kyrkogården. Det
mest eftertraktade var att ligga nära kyrkan.
De som hade gott ställt kunde sätta upp en huggen
sten eller en gravtumba men ofta nöjde man sig med att
ett enkelt träkors eller att bara jordkullen utmärkte platsen. Alla kände ju på den tiden till platsen för det egna
hemmanets gravar. Längst ut på kyrkogården och längs
med muren fick de fattiga och egendomslösa sin sista
vila. I norr begravde man brottslingar, och utanför den
vigda jorden hamnade »självspillingarna« som tagit sina
egna liv. Indelningen i olika avdelningar för de olika hemmanen slutade att tillämpas successivt under 1700- och
1800-talen. Istället övergick man till att begrava de döda
i rad på en ledig plats efterhand. Varv efter varv fylldes
på i kronologisk ordning allt eftersom folk dog, och stora gårds- och släktgravar fick flyttas när de stod i vägen.
Vid 1800-talets mitt blev det vanligt att den som
hade råd kunde köpa sig en gravplats av församlingen,
en familjegrav där make, maka, barn och efterlevande
barn med fruar eller män skulle begravas. Detta speglar också den ökande individualisering som skedde generellt i samhället i samband med industrialiseringen.
Avdelningarna för gårdar och byar luckrades alltså upp
och gav istället plats för individuellt utformade gravvårdar. Kyrkogårdarna kom att delas in i ett område
med köpta gravar och ett med gravar på rad för dem
som inte kunde köpa sin grav. De gravar som inte var
köpta kallades för linjegravar, frigravar eller gravar på
allmänna linjen eller allmänna varvet. Dessa uttryck var
vanliga långt in på 1900-talet. Linjegraven avskaffades i
1964 års gravrättslag, och spår efter detta gravskick kan
ses på ganska många kyrkogårdar idag.
År 1815 beslutades det att begravningar av hygieniska
skäl inte längre fick ske inne i städer och byar och att
nya begravningsplatser skulle läggas utanför stads- och
bygränserna. Tidigare hade man bara begravt fattiga eller folk som dött i någon epidemi utanför städerna. De
stora skillnaderna i sättet att begrava människor beroende på socialt ursprung uppmärksammades också. Det
beslutades att alla skulle ha rätt till en egen grav och att
ingen längre skulle behöva läggas i en allmän grav på någon fattigkyrkogård. Men för de högre skikten fortsatte
det att vara viktigt att uttrycka sin rang också efter döden
under lång tid därefter. Stenindustrin utvecklades i snabb

takt under 1800-talets senare del och det gick att skaffa
sig större och mer exklusiva gravvårdar av sten än tidigare. De påkostade gravanordningarna fick också de mest
synliga placeringarna nära gångstråken eller huvudentrén.
Under 1700-talet utvecklades föreställningen att träd
hade en renande effekt på marken och luften. År 1805
kom ett påbud om att begravningsplatserna skulle planteras med lövträd. Denna föreställning försvann successivt under 1800-talet, men träden hade kommit till
kyrkogårdarna för att stanna. Det är i första hand de
inhemska trädarterna som alm, ask, lönn, lind och ek
som planterats och som fortfarande dominerar dagens
kyrkogårdar i form av trädrader och -kransar.

År 1805 kom ett påbud om att begravningsplatserna skulle
planteras med lövträd, eftersom man trodde att de hade en
renande effekt. Sedan dess har trädkransar, alléer och träd
rader blivit viktiga inslag på i stort sett alla kyrkogårdar. Här
syns den hamlade allén norr om Öxnevalla kyrka.
Foto Carina Carlsson.

Under mitten och slutet av 1800-talet blev det också
populärt att plantera träd solitärt på kyrkogårdarna, så
kallade gravträd eller vårdträd. Till dessa användes ofta
olika hängande arter, vilket ibland kallas sorgeträd och
-buskar. De var ett uttryck för tidens romantiska anda
då man gärna ville läsa in känslor i naturen.
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1900- och 2000-talets kyrkogårdar
De kyrkogårdar vi ser idag har allra oftast fått sin huvudsakliga form under det sena 1800-talet. Den ganska strama strukturen med murar, trädkrans, klippta
häckar och raka prydliga gångar härrör från parkidealet, som beskrivits ovan. Till saken hör också att 1700och 1800-talens stora befolkningstillväxt ledde till att
det blev trångt på många kyrkogårdar. Kvartersuppdelningen utvecklades som ett resultat av detta, och det
blev också praktiskt att anordna gångar mellan kvarteren. Tidigare hade det i regel endast funnits riktiga
gångar från grindarna i muren till kyrkporten. Kvarteren skapades ofta med hjälp av klippta häckar. En
särskild variant är den så kallade rygghäcken som sedan 1920-talet planterats för att skapa arkitektoniska
avgränsningar mellan gravarna.
Industrialismens massproduktion av gravstenar samt
gjutna kors och staket bidrar stort till karaktären på dagens kyrkogårdar. Utbudet av gravvårdar att välja mellan växte snabbt under 1800-talets sista decennier och
det var inte längre lika dyrt att resa en sten. Samtidigt
var det vanligt bland de breda folklagren ända till andra världskriget med enkla vårdar som endast markerades av ett träkors eller en så kallad gravkulle beväxt
med vintergröna.
Under 1900-talet infördes bestämmelser för gravvårdarnas utseende, vilket resulterade i allt mer enhetliga
gravkvarter utan utrymme för större variation. I slutet
av 1900-talet har många kyrkogårdar försetts med askoch urnlundar i takt med att allt fler människor kremeras efter sin död. Vidare har alla kyrkogårdar påverkats
mer eller mindre av kyrkogårdsskötselns rationalisering.
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Gravramar i sten och infattningshäckar har ofta tagits
bort för att göra gräsklippningen enklare och grusade
gångar har ersatts av gräsmattor eller mer lättskötta
gångar av asfalt eller stenplattor. Under 1900-talets sista
årtionden och 2000-talets första decennium har gravstenarna blivit allt mer personligt präglade, förmodligen som en reaktion mot den enformighet som präglar
1950- till och med 70-talens gravstenar.

Skötselråd
Kulturminneslagen säger att såväl kyrkogården som helhet och enskilda gravvårdar skall vårdas och underhållas
så att det kulturhistoriska värdet inte minskas eller förvanskas. Ett kontinuerligt underhåll förebygger större
komplikationer och är en ekonomisk vinning på sikt.
Syftet med alla åtgärder på en gravvård är givetvis
att förlänga gravvårdens livslängd. Därför är det viktigt
att vården anpassas till gravvårdens karaktär. Väsentligt
för all skötsel är de förebyggande åtgärderna som minskar risken för skador orsakade av påväxt av växter och
mikroorganismer eller genom sura nedfall. Den synliga skadan är oftast ett resultat av flera samverkande
nedbrytningsfaktorer och visar sig i form av sprickor,
avflagningar, bompartier (  luftfickor  ), deformationer,
sandning/pulverisering eller stenbortfall.
Viktigt för förståelsen av begravningsplatsen är att
en äldre gravvård skall behandlas så att vårdens ålder
tydligt framgår. Det är med andra ord viktigt att de
spår som tiden lämnat efter sig bevaras. Vid rengöring
och reparation av vårdar som tillkommit före år 1900 eller som har högt kulturhistoriskt värde är det lämpligt att

Kvarter E på Öxnevalla kyrkogård är ett tydligt exempel på den enhetlighet gällande gravvårdarnas och kvarterens utformning
som dominerat sedan 1900-talets andra hälft. Sedan slutet på seklet är en hel del gravvårdar personligt präglade, förmodligen som
en reaktion mot enformigheten, och nutida gravvårdar är ofta prydda av symboler utan religiös anknytning. Foto Carina Carlsson.
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en konservator anlitas, såväl för rådgivning och för reparationsåtgärderna som för upprättande av vårdplan
för de kulturhistoriskt värdefulla vårdarna.
Bergarter
Det är stor skillnad på olika stensorters motståndskraft mot vittring och skador. De mjukare sedimentära bergarterna som sandsten, kalksten, marmor och
skiffer vittrar lättare än den hårda graniten på grund
av de mjukare bergarternas lager med olika hårdhet
och porositet. Varje vård skall behandlas och rengöras
utifrån den specifika bergartens egenskaper. Gravvårdar av sandsten, kalksten och marmor bör alltid vårdas
av konservator.
Gravstenar från 1800-talets mitt och tidigare är med
få undantag huggna i mjuka bergarter som kalksten
och sandsten. Den hårdare graniten blev vanlig först
under andra halvan av 1800-talet då det blev möjligt
att industriellt bryta den. Förutom granit, gnejs och
diabas förekommer även marmor, skiffer och täljsten
i gravvårdarna. I sällsynta fall förekommer också gravanordningar som gjutits i betong.
Allmänna åtgärder
Mycket av det viktiga arbetet med gravvårdarna ligger i
den allmänna tillsynen. Sten är ett sprött material och
därmed mycket känsligt för mekanisk påverkan i form
av slag och stötar. Enkla åtgärder som betyder mycket
för gravvårdarnas bevarande är att dels vara försiktig
när större fordon och till exempel röjsåg/grästrimmer
skall manövreras så att vårdarna inte tar skada, och att
markera gångvägar tydligt så att besökare inte i onödan
trampar på känsliga gravvårdar.
Att dagligen vara vaksam på vårdarnas tillstånd genom att ta bort regnvatten och snö från hällar och tumbor, sopa bort löv och nedfallande grenar, och kontrollera så att inte ojämnheter och sättningar bildas under
liggande hällar, betyder på längre sikt att gravvårdarna
får finnas kvar som de unika objekt de är. Om något
inträffar som behöver åtgärdas skall åtgärderna ske omgående, dels för att minnet av att det skett ofta bleknar snabbt och att exempelvis avslagna bitar skall fästas
tillbaka på exakt rätt plats. Graffiti är lättare att få bort
när skadan är färsk.

Denna gravsten, som finns på Istorps kyrkogård, är tillverkad i kalksten på 1850-talet. Liksom marmor och sandsten är
kalksten en ömtålig bergart, och gravvårdar som denna ska
vårdas med milda metoder av konservator.
Foto Carina Carlsson.

Mekaniska skador
Förankringsjärn som rostat är en vanlig orsak till skadade gravanordningar. Ett viktigt arbete är att byta ut eller
rostskyddsbehandla de korroderande förankringsjärnen.
När järnkramlorna rostar expanderar järnet och stenen
den är infogad i sprängs sönder. Att byta dessa förankringsjärn mot rostfritt stål betyder mycket för framför
allt tumbornas och hällarnas fortlevnad på kyrkogårdarna, men är också viktigt ur säkerhetssynpunkt. Vid byte
är det viktigt att ta hänsyn till hur järnen är fästade och
hur de är utformade. Detta bör dokumenteras både ur
teknikhistorisk synvinkel men även då järnen i framtiden kan hjälpa till att datera tumborna tidsmässigt eller
härleda dem till olika gravfirmor etcetera.
Sättningar på tumbor och liggande hällar kan orsaka
sprickbildning och materialbortfall. Vid en stabilisering
och upprätning av konstruktionen bör en konservator
kontaktas om huruvida en fuktspärr skall placeras under
sidohällarna. Att kapillärt avskilja stenen från markfukten
kan i förlängningen vara klokt. Metoder för arbetet bör
diskuteras med antikvarisk kontrollant och konservator.

Vård- och underhållsplan för Öxnevalla kyrkogård

Rengöring
Behöver gravvårdens rengöras och i så fall varför ? Hur
ren bör den bli ? Att rengöra en vård för att den skall bli
vackrare har inte första prioritet om objektet klassats
som kulturhistoriskt värdefull. Rengöringen bör istället ske för att kunna skapa sig en förståelse för objektet,
att kunna tolka en inskription eller en skulptural relief,
och för att förlänga livslängden på gravården.
Vid hårdare smutsning och behov av större ingrepp
bör en konservator kontaktas för rådgivning och eventuellt utförande. Enklare rengöring sker med mycket
vatten, mjuka borstar och inget eller minimalt med rengöringsmedel. Vid all våtrengöring gäller att man ska
använda rikligt med vatten och skölja ofta. Grus och
små partiklar kan annars repa stenytan. Detta är extra
viktigt vid rengöring av polerade ytor som repas lätt.
Metoden för rengöringen skall anpassas efter vad
som skapat smutsen. En så begränsad användning av
kemiska medel (  rengöringsmedel, biocider etcetera ) på
vårdarna som möjligt är att rekommendera, på grund
av att olika bergarter tar åt sig medlet olika och att vissa
bergarter kan reagera med lösningen och i värsta fall
lösas upp och ytan förstöras. Nedan följer en kort redovisning av vad man kan göra för att ta bort olika smutsningar samt vilka förebyggande åtgärder de kan kräva.
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lägsna mossor och gräs och återväxten sker inte speciellt
snabbt om jord och fuktfickor hålls rena.
Lavar
På stenarnas ytor kan lavarna se ut som tunna skorpor.
Under ytan fäster lavarna sig med rötter (  hyfer  ) som
tränger in i stenen. Vid rengöring är det ofta endast
skorpan som kan avlägsnas. De kvarvarande rötterna
ger därför ofta upphov till nytillväxt inom ett par års tid.

Biologisk påväxt
Biologisk påväxt upplevs av många som missprydande
och kan göra inskriptioner svårlästa. Vissa lavarter är
också aggressiva mot stenen genom att de löser upp ytskiktet och får mineralkornen att lossna. Lavar och alger
håller också fukt, vilket kan bidra till frostsprängning.
Alger
Alger trivs bäst i fuktiga skuggrika miljöer och förekommer på begravningsplatser oftast på stenytor som
vetter mot norr eller under skuggande träd. Algerna är
oftast gröna och upplevs som fuktiga vid beröring. En
sten som rengjorts från alger återkoloniseras snabbt om
den inte hålls torr.

Kraftigt lavangripen gravsten på Sandhults kyrkogård. För att
förebygga skador av detta slag bör stenen rengöras regelbundet
med mycket vatten och en borste, gärna en gång per år. När
angreppet pågått så länge som på den här gravstenen krävs
en inpackning för att få bort lavarna. Inpackningen görs av
våta tygstycken som sveps runt stenen och som sedan täcks av
till exempel en sopsäck under minst en veckas tid. Då mjukas
lavarna upp och kan avlägsnas, åtminstone delvis, med borste
och mycket vatten. Foto Carina Carlsson.

Mossor och gräs
Stenar som inte rengjorts på länge eller på liggande
stenar där jod kan samlas i fördjupningar är goda grogrunder för mossor och gräs. Det är ofta enkelt att av-

Förebyggande åtgärder
Biologisk påväxt kan minskas om stenen regelbundet
borstas ren från jord, sand, skräp och nerfallna löv. Träd
och buskar som skuggar bör hållas efter då skuggan men
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även saven och sockret som droppar från vissa träd kan
ge en gynnsam miljö för mikroorganismer.
Rengöring
Lämpligast är att rengöra sten från biologisk påväxt
under tidig vår och sen höst. Under dessa tider är speciellt lavar aktiva och växer och är därför mjukare och
lättare att ta bort. Rengör dock aldrig stenar med vatten vid risk för frost eftersom det kan ge upphov till
frostsprängningar.
Hårda stensorter som granit kan rengöras med högtryckstvätt men endast där inte förgyllning och dekorationer eller redan skadade partier kan skadas.
Helst bör endast varmt vatten och mjuka borstar användas. För att öka vätningen av stenen kan några droppar diskmedel tillsättas tvättvattnet. Riktigt hårda lavar
kan mjukas upp genom att stenen under någon vecka
står insvept i våta tygsäckar och plast. Några droppar
ammoniak i vattnet bidrar också till att mjuka upp lavarna. Därefter kan stenen rengöras med mjuk borste
och riklig vattensköljning.
Kemiska skador
Svavelhaltiga luftföroreningar kan omvandla ytan på
kalkhaltiga stenar till kemiskt gips. Denna så kal�lade gipskrusta är ofta svart och bubblig och återfinns
på ytor i regnskugga (  exempelvis att statyer får svarta
ögonhålor och svarta »slöjor« under utskjutande delar  ).
Gipskrusta är komplicerat att avlägsna och bör över
låtas till konservator.
Rengöringspreparat i handeln innehåller ofta medel
som kan verka frätande eller skadligt på annat sätt på
stenar varför dessa medel avråds helt från att användas.
Exempelvis är den ofta använda rengöringssubstansen
kaliumhydroxid, eller lut, starkt basiskt och frätande
samt saltbildande. Medel med denna substans i kan föra
in salter i porösa stenar eller i hårdare stenars sprickor
som när de torkar utvidgas och som kan orsaka saltsprängning av stenen.
Stearin och sot
Marschaller och ljus kan ge olika typer av skador. De
kan ge sotränder och stearinstänk och heta marschaller
som ställs på stenen kan vintertid orsaka söndersprängning av stenen. Marschaller och ljus skall alltid placeras i

stadiga ljushållare eller lyktor och placeras så att de inte
kan välta. Stearinstänk är svåra att avlägsna helt. Allt
synligt stearin skrapas bort med plast- eller träverktyg.
På porösa stenar kan stearin som trängt in i stenen till
viss del lösas upp med kemiskt ren bensin och sedan
sugas upp med läskpapper. Stearinet kan även värmas
till flytande form med varmluftspistol och sugas upp
med läskpapper. Sotränder avlägsnas torrt med suddgummiliknande produkter i samråd med konservator.
Järn- och kopparmissfärgning på sten
Metaller oxideras av vatten och luftens syre och reagerar sedan med stenen. Det ger gröna eller rostbruna
missfärgningar som framträder tydligast på ljusa kalkhaltiga stenar men även på hårdare bergarter.
Förebyggande åtgärder
För att undvika missfärgningar skall man i möjligaste mån skydda metallen från oxidation. Skyddet sker
genom kontinuerligt underhåll med ommålning av
järndetaljer eller genom att byta ut rostande järndubb
och förankringsjärn till sådana i rostfritt stål. Kopparmissfärgningar är svåra att förebygga eftersom metal�len inte behandlas och man får i de flesta fall acceptera
missfärgningen.
Rengöring
Rengöring av järn- och kopparmissfärgningar bör utföras först efter samråd med konservator. I vissa fall
måste rengöringen utföras av konservator, särskilt när
vårdens kulturhistoriska värde är högt.
Graffiti och klotter
Klotter eller graffiti är ofta gjort med sprayfärg eller
tusch innehållande mycket finkornigt pigment som
tränger in i stenens porer. Har kyrkogården utsatts för
klotter ska man kontakta en klottersanerare snarast, då
materialet är enklare att avlägsna ju färskare det är. Vid
saneringen kan försvagade, imålade eller förgyllda partier påverkas varför en konservator bör kontaktas för
rådgivning. Har någon av de kulturhistoriskt intressanta vårdarna på kyrkogården utsatts bör en konservator
kontaktas före saneringen för rådgivning.

Vård- och underhållsplan för Öxnevalla kyrkogård
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Förebyggande åtgärder
Vid misstanke att vårdar kan utsättas för klotter eller
om det redan har hänt bör utsatta stenar eller murar
klotterskyddas. Klotterskydd utförs av saneringsfirmor.
Lämpligaste klotterskyddet för sten är att en hinna av
vax eller annat material påförs stenen och som vid sanering avlägsnas tillsammans med klottret. Polerade stenar
av granit eller annan hård bergart kan ge ett märkbart
förändrat utseende varför dessa stenar kan saneras med
lösningsbaserade klotterborttagningsmedel.

Kyrkans historia i korthet
Stenkyrkan i Öxnevalla uppfördes 1825–28. Dess murverk är förmodligen i stora delar från 1615, från den tidigare stenkyrka som drabbades av brand i juni 1825.
Med största sannolikhet har det funnits en eller flera
generationer träkyrkor i socknen längre tillbaks i tiden.
Exakt var den eller dessa legat är okänt idag.
Öxnevalla kyrka fick ny karaktär år 1912, då tornets
enkla takhuv ersattes med en hög spira. Sakristian i
norr tillkom 1962.

Öxnevalla kyrkogård
ur ett historiskt perspektiv

Kyrkogårdens historia
I ett sockenstämmoprotokoll från 1761 berättas att kyrkan då var tornlös och att klockan hängde i en stapel
av trä på kyrkogården. Stigluckorna lär ha varit i så
dåligt skick att det inte gick att stänga ute djuren från
kyrkogården. Man får förmoda att klockstapeln, som
förmodligen stod på en kulle öster om kyrkan, revs när
kyrkan försågs med ett torn i sten på 1780-talet.
Det är känt att omkring 125 meter kyrkogårdsmur
anlades eller murades om på 1790-talet av en soldat
Boman. Exakt vilka delar av muren som detta gällde
är okänt. Med tanke på att muromläggning brukar
vara ett mycket kostsamt projekt kan man förutsätta
att delar av de murar som finns kvar idag gjordes av
denne soldat Boman.
En materialbod av sten ska ha uppförts år 1849. Förmodligen sammanfaller denna bod med den byggnad

Öxnevalla socken i korthet
Öxnevalla ligger i sydvästra delen av Viskans dalgång,
en dryg halvmil från Hallandsgränsen. Socknen avgränsas till stora delar av sjöarna Tolken och Västra Öresjön,
och i väster av Viskan. De sydvästra delarna präglas av
ett slättlandskap, medan de södra partierna mot Kungsäter är kuperade och skogklädda. Landskapet präglas
huvudsakligen av skiftena och de sjösänkningar som
genomfördes i området i slutet av 1800-talet.
Befolkningen har historiskt sett framför allt försörjt
sig på jord- och skogsbruk, och till viss del även av vävning och annan textil slöjd och hemindustri.
Kyrkan är belägen i östra delen av Öxnevalla samhälle, på en grusås som avgränsar Istorpsslätten mot
nordost.

Ekonomiska kartan från 1890-talet över Öxnevalla (  Lantmäteristyrelsens arkiv  ), samt en nutida karta (  copyright Marks kommun
och Lantmäteriet  ).
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Ovan. Detta fotografi är taget före år 1912, då tornet fick ny skepnad. Landskapet runt kyrkogården är i det närmsta helt trädlöst,
och alla de höga gravvårdar i sten som står söder om kyrkan idag har ännu inte kommit på plats. Den trädkrans som syns så tydligt på flygfotot från 1935 har ännu inte planterats. Arkiv : Antikvarisk-topografiska arkivet.

Foto (  söderifrån  ) Samma vinkel som ovan, drygt hundra år senare. Foto Carina Carlsson.

Vård- och underhållsplan för Öxnevalla kyrkogård
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Flygfoto från 1935. Här syns det tydligt att merparten av de stora familjegravarna var grusgravar som kantades av häckar. Sannolikt är det kyrkogårdens så kallade allmänna varv som syns längst upp åt nordväst. I allmänna varvet begravdes folk utan familjegrav på rad allt eftersom de dog. Där markeras många gravvårdar endast av en kulle med vintergröna, eller någon liknande perenn. Kontrasten mellan området till öster och väster om mittgången (  norr om kyrkan  ) är stor. Arkiv : Kulturlagret, Västarvet.

som idag används som bårhus med tillbyggda personal
utrymmen, nordväst om kyrkan.
År 1872 blev hela kyrkogården »omplanerad och
gödslad« enligt sockenboken Landet kring Weselången. Tre meter breda gångar anlades från grindarna till
kyrkan, och kyrkogården frösåddes.
Kyrkogården har utvidgats åt norr i två etapper,
under 1880-talet och kring år 1912, vilket på typiskt
vis speglar den kraftiga befolkningsökningen under
1800-talet.
Stigluckorna revs i slutet av 1800-talet.
Under 1900-talets sista decennier lades en del gångar
igen, och ett flertal gravstenar har tagits bort. Ett stort
antal grusade gravar har också försvunnit.

Öxnevalla kyrkogård idag

Bakgrund
Öxnevalla kyrkogård är belägen på fastigheten Öxnevalla 1 :4. Ytan motsvarar omkring 0,69 hektar.
År 2012 skedde här två kistbegravningar, och två urnsättningar. I dagsläget finns det 249 aktiva gravplatser
på kyrkogården.

Kyrkogårdens disposition och avgränsning
Kyrkogården är närmast rektangulär till formen, och
kantas av en kallmurad stenmur, i söder i form av en
stödmur. Längs murens insida står en gles trädkrans.
Kyrkan är belägen på begravningsplatsens södra del.
Den utvidgade norra delen inhägnas åt norr av en
häckplantering och åt väster av ett trästaket samt delvis
en rad av hamlade lövträd. In till kyrkogården kommer man genom smidesgrindar i söder, väster och öster.
Kyrkogården är gräsbevuxen med grusade gångar
från kyrkan mot grindarna. En grusgång, som kantas
på båda sidor av pyramidaskar, leder från kyrkan och
norrut.
Kyrkogården har delats in i sju gravkvarter, A till G.
På norra sidan av kyrkan skiljs kvarteren åt med hjälp
av häckar. Gravvårdarna i kvarteren finns på alla sidor
om kyrkan, med de allra flesta återfinns på norra delen
av kyrkogården. Ett litet fåtal av dem är tillverkade i
gjutjärn, i övrigt är de gjorda i sten. Ett litet antal äldre
gravvårdar har stenram med grusad yta. Samtliga av de
häckramar som en gång omgärdade merparten av de
äldre familjegravarna är idag borttagna.
I kvarteren närmast kring kyrkan, A till D, syns en
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Förslag till gravkarta över Öxnevalla kyrkogård, upprättad av Jonas Brogren år 1996. Förslaget har inte följts men stämmer ändå i
stora drag med dagens disposition.

blandning av låga och högresta stenar. Kvarteret längst
i norr, E, domineras i sin helhet av låga resta gravvårdar
från omkring 1970-talet och senare.

I kvarter B, söder om kyrkan, är ytorna väl i anspråkstagna
och består mestadels av låga stenvårdar i raka rader.
Foto Carina Carlsson.

Kyrkogårdens karaktär
Öxnevalla kyrkogård är en typisk landsbygdskyrkogård
av ganska litet format. I kvarteren närmast kring kyrkan
finns en relativt stor andel äldre gravvårdar med blandad

Norr om kyrkan i kvarter C dominerar högresta gravvårdar
från cirka 1890–1920. Att döma av flygfotot från 1930-talet
hade alla gravar i detta område grusade ytor på den tiden.
Foto Carina Carlsson.

Vård- och underhållsplan för Öxnevalla kyrkogård
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karaktär, från perioden 1880–1930. De gjutna järnkorsen skiljer sig från mängden i kvarteren söder om kyrkan. Höga gravvårdar dominerar närmast kyrkobyggnaden i norr. Längst i norr finns ett mycket enhetligt
kvarter med låga gravvårdar från 1970-talet och senare.
De få grusade gravar som finns kvar har betydelse
för kyrkogårdens prägel, och minner om ett gravskick
som var mycket vanligt under en stor del av 1900-talet.
Av stort kulturhistoriskt värde är de stora, äldre gravhällar som ligger på östra muren. De har betydelse för
möjligheten att förstå platsens långa kontinuitet som
begravningsanläggning.
Kyrkogården karaktäriseras också av sina ålderdomliga murar och av den hamlade askallén norr om kyrkan.

I kvarter F dominerar gravvårdar från perioden 1920 till
1960. Närmast i bild syns tre välbevarade familjegravar från
1930-talet med grusade ytor. Foto Carina Carlsson.

Vad gravvårdarna berättar om bygden
Gravvårdarna på Öxnevalla kyrkogård berättar sammantaget en rik historia om trakten, dess invånare och
näringar under de två senaste århundradena. Via gravvårdarnas intressanta inskriptioner skildras dessutom
såväl samhällets utveckling och struktur som olika stilinfluenser från och med 1800-talet fram till idag.
Traktens många gårds- och torpnamn är vanligt förekommande på gravvårdarna. Torp och hemman med
namn som Aplagården, Viskebacka och Tordsgården får
här sitt minne bevarat. Några av gravvårdarna bidrar
också med intressant information om äldre stavning,
till exempel Hemmansegaren och Familjegraf. Det senare är vanligt förekommande liksom Syskonen vilket
bland annat vittnar om att det var juridiskt fördelaktigt

Gravvårdarna på Öxnevalla kyrkogård berättar om traktens
forna invånare och hur de försörjt sig, men också om till exempel gamla torp- och gårdsnamn, hur man stavade förr och
om olika gravskick och stilinfluenser. Foto Carina Carlsson
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under 1900-talet att hålla samman ett hemman istället
för att dela upp det.
Totalt sett förekommer tolv olika yrken/titlar/
förtroendeuppdrag på gravvårdarna i Öxnevalla. Den
vanligast förekommande är Hemmansägaren, som sig
bör i en trakt med agrar prägel. Lantbrukaren syns också på flera gravvårdar. Vidare har flera av gravvårdarna
inskriptioner med koppling till kyrkans värld : Komminister, Kantor och Kyrkoherde.
De militära institutionerna representeras av två gravvårdar med inskriptionen Dist-Korpral och en med Fd
Soldaten. Utöver detta ses bland annat titlar och förtroendeuppdrag som Direktör, Handlanden, Landstingsman och Nämndeman. Bakom ordet Handlanden döljer
sig inte sällan en koppling till textilnäringarna i trakten.
Ovanligt nog syns inga spår från vare sig skolväsendet
eller hantverkarskråna.
Inte en enda av de ovan nämnda titlarna eller yrkena återfinns före ett kvinnonamn på gravvårdarna i
Öxnevalla. Här bekräftas bilden av en mycket ojämställd historia där kvinnor haft lägre utbildning och
mindre framträdande positioner i samhället. Kvinnor
omnämns på en del gravstenar efter ord som Hustrun
eller Makan. Många kvinnor fick under 1900-talets första hälft sin sista vila under gravstenar med helt korta
inskriptioner som till exempel Anders Börjessons familje
grav, och har därmed inte lämnat några spår alls efter
sig på kyrkogården ovan mark.
Samtidigt som gravvårdarna berättar mycket om
traktens historia blir bilden av samhället väldigt skev,
eftersom de i stora delar endast visar på historien för
dem vars efterlevande hade råd att resa en gravvård.
Det var först mot 1900-talets mitt som i stort sett alla
hade råd att skaffa en gravsten, före dess markerades
de flestas grav i regel endast med en gravkulle eller sandad yta, ibland planterad med någon perenn som till
exempel vintergröna. Merparten av det tidiga 1900-talets befolkning har alltså inte lämnat något bestående
alls efter sig i form av inskriptioner på stenar och kors.
Detta gäller särskilt kvinnor, barn och mindre bemedlade ur de lägsta sociala klasserna.
Efter omkring år 1970 minskar antalet gravvårdar
med titlar och yrken kraftigt.

Riktlinjer för
bevarande, vård och utveckling

Gravvårdar
Vilka gravvårdar har då ansetts besitta kulturhistoriska
värden på Öxnevalla kyrkogård? Urvalskriterierna framgår under rubrikerna nedan. I några fall har en av ett
flertal likartade gravvårdar valts ut och får på så sätt representera en hel kategori stenar. De följande raderna är
ett komplement till förteckningen i slutet av rapporten.
Några av de äldsta gravvårdarna saknar gravnummer och har försetts med förledet IN i förteckningen
och på gravkartan.
De gravvårdar som föreslås bevaras har delats in
i tre kategorier ; (  1  ) gravvårdar med höga kulturhistoriska värden, (  2  ) gravvårdar med kulturhistoriska
värden, samt (  3  ) gravvårdar i områden med samman
hållen karaktär.

Enkel och ålderdomlig gravsten från år 1901 med högt kulturhistoriskt värde, belägen i allmänna varvet som bland annat
kan skönjas i kvarter D. Här syns det ålderdomliga bruket att
endast ange initialer på gravstenen, något som sällan ses på
gravvårdar som tillverkats efter 1800-talets mitt.
Foto Carina Carlsson.
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historiskt intresse och gravvårdar med mycket speciella inskriptioner.
Gravvårdar med höga kulturhistoriska värden ska inte
flyttas, förvanskas eller tas bort.
Gravplatserna där dessa gravvårdar är belägna kan
återanvändas i särskilda fall, under förutsättning att den
ursprungliga gravvården inte ändras.
Det gröna kulturarvet i form av perenner och mindre
träd kan vara samtida med gravplatserna och bör bevaras
samt vid behov ersättas lika befintligt.

Denna gravsten i kvarter F är utvald som en av ett flertal likvärdiga gravvårdar från 1950-talet. Foto Carina Carlsson.

2. Gravvårdar med kulturhistoriska värden
Kännetecknande för dessa är att de är betydelsefulla för
helhetsmiljön, att de är tidstypiska och hantverksmässigt, tekniskt och/eller konsthistoriskt värdefulla. Här
hamnar även gravvårdar med intressanta inskriptioner,
oftast titel och gårdsnamn.
Titlar är relativt vanligt förekommande på Öxnevalla
kyrkogård. Generellt har gravvårdar med titlar tagits
upp i förteckningen om de tillkommit före 1950-talet,
men i enstaka fall har också yngre gravvårdar tagits
med. I vissa fall har ett representativt urval gjorts. Detta

Norr om kyrkan står ett flertal högresta gravstenar från perioden 1890-1920. De är av stor betydelse för kyrkogårdens karaktär. Denna gravsten i kvarter C härstammar från omkring
1901 och har en innehållsrik inskription, bland annat med orden ’Landtbrukaren’ och ’Familjegraf ’.

1. Gravvårdar med höga kulturhistoriska värden
Till denna kategori räknas de allra äldsta gravvårdarna
som är tillverkade före år 1900. Här ingår också mycket
ovanliga gravvårdar, gravvårdar som är av högt konst-

Utformningen av denna sten i kvarter F bidrar till dess kulturhistoriska värde. Foto Carina Carlsson.
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innebär alltså att där det förekommer flera likvärdiga
gravvårdar så har i vissa fall en eller två valts ut för fortsatt bevarande medan övriga gravvårdar med liknande
utseende och inskriptioner kan tas bort eller återanvändas i sin helhet, trots förekomst av gårdsnamn eller titel.
Gravvårdar med kulturhistoriska värden bör inte flyttas, förvanskas eller tas bort.
Gravplatserna där dessa gravvårdar finns kan återanvändas, men den befintliga inskriptionen bör bevaras.
Det gröna kulturarvet i form av perenner och mindre
träd är kan vara samtida med gravplatserna och bör bevaras samt vid behov ersättas lika befintligt.

3. Gravvårdar i
områden med sammanhållen karaktär
Gravvårdarna i ett område av detta slag är oftast samtida och bildar ett sammanhang. Tillsammans har de
ett miljövärde, och är därmed av särskilt kulturhistoriskt intresse. För att den sammanhållna karaktären ska
bibehållas bör inga större förändringar göras, även om
återanvändning av gravplatser är möjlig. Om det finns
lediga gravplatser mellan de befintliga gravarrange
mangen bör nya gravvårdar i möjligaste mån anpassas
till den befintliga karaktären när det gäller skala och utformning. Överväg dock om det är möjligt att erbjuda
andra lediga gravplatser på andra delar av kyrkogården.
Gravvårdar i denna kategori bör inte flyttas, inte heller
förvanskas eller tas bort. Eftersom angivna årtal i områden
som dessa ofta berättar om ett tidsmässigt sammanhang
bör inte befintliga inskriptioner ersättas i samband med
återanvändning av gravplatser. Eventuella stenramar bör
inte tas bort. Det gröna kulturarvet i form av perenner och
mindre träd är i regel samtida med gravplatserna och bör
bevaras samt vid behov ersättas lika befintligt.

Generellt om återanvändning
Gravvårdar med ringa kulturhistoriskt värde, som inte
nämns i denna rapport i övrigt, kan givetvis återanvändas utan restriktioner. Varsam återanvändning kan
företas genom att en ursprunglig inskription slipas bort
och ersätts eller att den täcks med till exempel en textförsedd metallplatta. Ursprunglig dekor på gravvården
ska bevaras liksom eventuella stenramar.
Nya inskriptioner utförs på ett sådant sätt att de stilmässigt stämmer överens med gravvårdens tidstypiska
utseende. Gravvården bör om möjligt inte flyttas från

sin ursprungliga plats. Om den måste flyttas från sin
plats bör den flyttas till ett område med gravvårdar från
samma tidsperiod.
I »Handbok för kulturhistorisk inventering, bevarande och återanvändning av gravanordningar« rekommenderas att en speciell symbol, till exempel recyclingpilarna, sätts på sidan av stenen för att markera att det
är en gammal sten som återanvänts. I samma skrift står
det också att »Vid återupplåtelse av gravplats på vilken
det finns en värdefull gravvård kan huvudmannen behålla gravvården och teckna avtal med den nye gravrättsinnehavaren om att få hyra/disponera gravstenen.
Huvudmannen och den nye gravrättsinnehavaren bör
teckna avtal om dispositionsrätt till gravvården«.
Utrangerade gravstenar
När denna rapport skrivs förvaras en samling utrangerade gravstenar från Öxnevalla kyrkogård i Istorp, alldeles söder om kyrkogården. De av dessa stenar som
skall respektive bör flyttas tillbaka till Öxnevalla kyrko
gård och bevaras där för framtiden redovisas separat i
en lista i Bilaga 4. På grund av inskriptioner och/eller
utformning är de olämpliga för återanvändning. De
som inte nämns i listan går däremot utmärkt att återanvända i sin helhet.
Gravvårdarna i fråga bör återfå en placering inne
på kyrkogården. Förslagsvis samlas de längs med en
lämplig mursträckning (på insidan av muren), eller i
ett avgränsat område på kyrkogården där de helst bör
ställas på eller läggas i en grusbädd. För att minska risken för påväxt av alger och mossa bör de få ett så solbelyst läge som möjligt. En annan lämplig förvaring är
uppe på murarna.
Murar och grindar med mera
Murar och grindar har miljöskapande värden och skall
vårdas väl med sådana material och metoder att deras
värden består. Muren är av intresse både ur ett naturvårdsperspektiv och ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
Som ovan nämnt är den av hög ålder (  se stycket Kyrko
gårdens historia  ), och äldre gravstenar ligger ovanpå
och ingår i konstruktionen.
Genom att årligen utföra en enkel inspektion av murar, grindar och staket och skriva ned upptäckta skador
kan underhållet planeras och många, på sikt dyra, reparationer undvikas.
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Kommentarer och åtgärdsförslag gällande inventeringen av murar, grindar med mera redovisas längst bak
i rapporten, i Bilaga 5.
Checklista för återkommande vårdåtgärder
• Vegetation nära murar och staket hålls undan för att undvika att fukt binds, med frostsprängning eller röta som följd
• Om vegetationen är artrik skall slåttern ske
med skärande redskap, helst lie, under traditionell slåttertid i juli–augusti
• Buskar, sly och annan hög växtlighet invid
stenmurarna röjs så att stammar och rotsystem
inte skadar eller rubbar murarna
• Avverkning och röjning utförs med fördel
under sommaren, då skott och löv innehåller
mest näring och röjningen därför blir mest effektiv
• Rot- och stubbskott från borttagna träd och
buskar röjs bort årligen
• Sättningssprickor i murar och stigluckor
hålls under uppsikt. Ökar de i omfattning ?
Uppstår nya sättningar eller sprickor ?

21

• Utrasade stenar i murar läggs tillbaka. Labila
stenar säkra sför att förebygga skador hos lekande barn
Vid underhållsåtgärder
och reparationer skall följande iakttas
• Traditionella material och metoder skall användas, till exempel linoljefärg vid målning av
grindar och staket
• Arbeten skall utföras av personer med kunskap och erfarenhet av arbete i kulturhistoriska miljöer
• Inför många åtgärder behöver råd och anvisningar utarbetas innan arbetet påbörjas – kontakta gärna Västarvets antikvarie.
Åtgärder, skick och skador
De åtgärder som föreslås har delats in i kategorier efter vårdbehov :
1. åtgärderna bör utföras snarast
2. åtgärderna bör utföras inom 5 år
3. åtgärderna bör utföras inom 10 år
Å. hålls under uppsikt/kontrolleras årligen
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Lagstiftning

Generella krav
När det gäller vissa kategorier av den kyrkliga egendomen ställer staten speciella krav i fråga om förvaltning.
I kulturmiljölagens 4 kapitel (  se nedan  ) finns särskilda
bestämmelser om skydd för kyrkobyggnader, kyrko
tomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.
Skyddet för dessa så kallade kyrkliga kulturminnen är
oberoende av någon myndighets beslut (  KML 4 kap. 1
§  ). De särskilda skyddsbestämmelserna har sina rötter långt tillbaka i tiden och skall ses mot bakgrund av
Svenska kyrkans ställning i det svenska samhället genom århundraden.
De generella skyddsbestämmelserna i 4 kap. KML
innebär i korthet att kyrkobyggnader och begravningsplatser byggda eller anlagda före 1940 omfattas av tillståndsplikt, det vill säga de får inte på något väsentligt
sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen (  KML 4 kap.
3 och 13 §§  ). Förvaltningen skall präglas av respekt för
egendomens och miljöernas särskilda karaktär och antikvariska krav måste beaktas. Tillstånd krävs också för
att avyttra, avföra, reparera, ändra eller flytta föremål
upptagna i inventarieförteckningen.
Väsentlig ändring
av kyrkogård eller begravningsplats
I och med relationsändringen mellan staten och kyrkan, från och med 1 januari år 2000, har pastoraten och
kyrkogårdsförvaltningarna själva det stora ansvaret för
utformningen av kyrkogårdar, men även ansvar för att
förteckningar över inventarier av kulturhistoriskt värde
upprättas samt att inventarierna förvaras och vårdas väl.
Kyrkogårdsförvaltningen måste vid en väsentlig ändring
av begravningsplats, utöver ansökan hos länsstyrelsen,
söka bygglov hos den kommunala byggnadsnämnden
enligt Plan- och bygglagen för de ärenden som faller
utanför den statliga tillsynen enligt KML.
Utöver KML och begravningslagen ger Riksantikvarieämbetet (  RAÄ  ) närmare föreskrifter för hur vården
av de kyrkliga kulturminnena ska ske. Enligt RAÄ kan
väsentliga förändringar innebära :
• borttagande eller genomgripande ändring av
hägnad,
• ändring av material eller färgsättning på anordning inom begravningsplatsen,

• ändring av inredning och konstnärlig utsmyckning i ceremonirum samt
• konstnärlig utsmyckning utomhus med undantag för sådana betydelselösa
• ändringar som endast avser att tillgodose
vissa praktiska behov,
• ändring av vegetationens arkitektoniska och
rumsskapande karaktär,
• större ändringar av gravkvarter och gång eller vägsystem inom gravplatsen,
• ändrad vägbelysning, anläggande eller ändring av elektrisk belysning,
• åtgärder som i sig själva inte är väsentliga
men som har betydelse för anläggningens helhetsverkan om de upprepas såsom borttagande
av gravramar, staket och dylikt kringgravplatser, ändrad trädvegetation samt ändrad markbehandling inom gravområden.
Ovanstående innebär i praktiken att kyrkogårdsförvaltningen skall söka tillstånd inför fällning av träd i
trädkransar inom kyrkogården, ändring eller borttagande av murar, gångar etcetera.
Den sista punkten uttrycker det vanligaste problemet, det vill säga de små förändringar som sker kontinuerligt under en längre tid och som så småningom
åstadkommer väsentlig förändring. Problemet grundar
sig i ett kortsiktigt tänkande och undviks genom ett
långsiktligt, planerat förhållningssätt till den dagliga
skötseln av kyrkogården.
Gravrätt och
ändringar av gravvårdar och gravanordningar
Gravvården ägs av den som betalar gravrättsavgiften.
När gravrätten upphör har gravrättsinnehavaren rätt
till gravvården. Vill gravrättsinnehavaren föra bort
vården, får detta dock inte ske utan upplåtarens medgivande eller utan länsstyrelsens tillstånd om den är
kulturhistoriskt värdefull. Medgivande skall lämnas
förutsatt att det inte finns risk för att man förfar med
gravvården på ett ovärdigt sätt (  begravningslag 7 kap.
28 §, se nedan  ). Står vården kvar längre än sex måna-
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Murarna som omgärdar Öxnevalla kyrkogård är av hög ålder.
Äldre gravstenar ligger på östra muren, och sannolikt finns det
också gravstenar inne i murverket. Det behövs tillstånd från
länsstyrelsen för att göra förändringar av denna mur.
Foto Carina Carlsson.

der efter att gravrätten upphört och att gravrättsinnehavaren meddelats tillfaller den upplåtaren (  vanligen
pastoratet  ). Om en gravanordning av kulturhistoriskt
värde har tillfallit upplåtaren ska den i första hand lämnas kvar på den ursprungliga gravplatsen. Om gravvården ändå måste föras bort från sin ursprungliga plats
ska den ställas upp på lämplig och därtill avsedd plats
inom begravningsplatsen (  begravningslag 7 kap. 37 §  ).
Ansökan om borttagande eller flytt av gravvården sker
hos länsstyrelsen.
Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar som har tillfallit upplåtaren faller under benämningen kyrkliga inventarier. Kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde
skall enligt lag förvaras och vårdas väl (  KML 4 kap. 6
§  ). Varje församling är skyldig att föra en förteckning
över dessa inventarier. Gravvårdar av högt kulturhistoriskt värde som har tillfallit församlingen skall tas upp i
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inventarieförteckningen. I förteckningen ska det även
stå var föremålet förvaras om det rör sig om en plats
utanför kyrkan. Utöver att församlingen själva kan anse
att gravvårdar är av kulturhistoriskt intresse och föra
upp dem på inventarielistan, har länsstyrelsen rätt att
besluta om att föremål tas upp i förteckningen (  KML
4 kap. 10 §  ).
När det rör gravvårdar med kulturhistoriskt värde
krävs det tillstånd från länsstyrelsen i följande fall :
• För att avyttra en gravvård
• För att föra av den från förteckningen
• För att reparera eller ändra en gravvård. För
mera obetydliga reparationer krävs inget tillstånd. De skall dock utföras så att vårdens kulturhistoriska värde inte minskar.
• Flytta gravvården från den plats där den sedan gammalt hör hemma (  KML 4 kap. 9 §  ).
Om det finns allvarlig fara för att en värdefull gravvård skadas har länsstyrelsen rätt att vidta åtgärder för
att skydda eller vårda den. Detta ska i så fall ske i samråd med stiftet eller privata ägare. Man kan ta upp grav-

vårdar av kulturhistoriskt intresse, som fortfarande är
i privat ägo, i inventarieförteckningen. I så fall krävs
inte länsstyrelsens tillåtelse för ovanstående punkter.
Kyrkogårdens naturmiljö
Begravningsplatserna är i dag välskötta parkanläggningar av högt kulturhistoriskt värde, där kulturhänsynen i allra högsta grad är gällande (  KML 4 kap. 11 och
13 §§  ). En felaktigt utförd vårdinsats eller beskärning
kan döda eller allvarligt skada en växt och därmed förändra hela karaktären på begravningsplatsen. Därför är
det viktigt att erfarna personer anlitas för besiktningar
och ändringar.
Miljöbalken (  1998 :808  ) ger möjligheten att särskilt
skyddsvärda mindre markområden, såsom kyrkogårdar
med trädkrans och till exempel stengärdesgårdar, kan
förklaras som biotopskyddsområden (  MB 7 kap. 11 §  ).
I förarbetet till miljöbalken listas områden som avses
som biotopskyddsområden, t ex alléer, av lövträd i enkel eller dubbel rad som består av minst fem vuxna träd
längs en väg eller i ett öppet landskap, eller stenmurar i
jordbruksmark, som har eller har haft hägnadsfunktion
för jordbruk eller annan funktion (  1998:1252, se nedan  ).
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Symboler – ikonografi
Symboler i vår omgivning kommer till inom ramen för
en gemensam verklighetsuppfattning och de har förekommit på gravstenar sedan lång tid tillbaka. Under
andra halvan av 1800-talet användes på gravvårdarna
ett flertal kristna symboler men i och med industrialismens inträde började även icke kristna symboler användas, såsom lagerkransar, franska liljor och stjärnor.
Den icke religiösa symboliken anknyter ofta till yrkesutövning. Efterkrigstiden och särskilt 1950-talet medförde en återkomst för den sakrala formen på gravvårdarnas symboler.
Under 1970- till 90-talen har en slags privatreligiös
symbolik vuxit fram med naturen som främsta inspirationskälla. Tallar i soluppgång över vatten, fåglar och
betande rådjur förekommer i dessa meditativa motiv
där den moderna människans dröm om naturen träder fram tydligt.
Nedan redovisas ett urval av de symboler som ofta
förekommer på västgötska kyrkogårdar. För vidare fördjupning i ämnet rekommenderas följande verk :
• Cooper, J. C, 1995, Symboler : en uppslagsbok, övers : Margareta Eklöf och Ingvar Lindblom, Forum, Stockholm
• Dahlby, Frithiof, 1963, De heliga tecknens
hemlighet. Symboler och attribut, Verbum
kyrkliga centralförlaget, Stockholm
• Kilström, Bengt, I., 1983, Bild och symbol i
Guds hus, Proprius, Stockholm.

• Ringkors : ett latinskt kors med en cirkel
båge mellan korsarmarna som till skillnad från
hjulkorset går utanför cirkelbågen. Ringkorset restes ofta på en plats där ett våldsdåd ägt
rum eller framför en gård för att skydda den
för olyckor.
Vilket väderstreck graven är placerad mot har stor
betydelse :
• Öster : Frälsningens väderstreck. De döda
lades med ögonen riktade åt öster, mot paradiset.
• Söder : ljusorten, varifrån herren kommer.
• Norr : mörkrets ort där demonerna härskar.
• Väster : Nattens ankomst, världens afton.
Demonernas, dödens och den yttersta domens
väderstreck.
Djursymboler
• Duva : Den heliga andes viktigaste symbol.
Återges ofta med korsgloria och omgiven av
strålar. En duva på gravstenen symboliserar
den kristna själen, som gått till den eviga vilan.
• Bi : Hopp, oskuld, odödlighet och uppståndelse men även fliten och jungfrulighetens
symbol. Symboliserar även medlemmarna i
kyrkan som samlar in livets söta frukter.

De tecknade illustrationerna är hämtade ur Dahlbys bok.

• Fisk : symbol för människan. Kristus är fisken och lärjungarna hans små fiskar, därför
dopvattnet.

Gravvårdarnas symboliska utformning
• Avbrutna kolonner eller stenar : det avbrutna
livet, livets kortvarighet och snabbt skövlade
skönhet.

• Fjäril : dess tre stadier symboliserar treenigheten.

• Pelare : Sanningens stödjepelare och grundfäste. Avbruten pelare är en icke-kristen dödssymbol som pekar på det avbrutna livet.
• Gravvården är utformad som en ek : Styrka
och uthållighet.
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• Fågel : fågel flygande ur sin bur symboliserar
själen som flyr sitt jordiska fängelse.
• Orm : vishetssymbol
• Svala : Mariafågeln men även en symbol för
Kristus.
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Symboler från växtriket
• Blommor på graven : En evig vår, det kristna
hoppet.
• Järnek : Symbol för Jesu lidande och korsfästelse.
• Pinjekotten : fruktbarhetssymbol
• Ros : Kristus och hans dygder.
• Trädet : symbol för uppståndelsen och evigt
liv. Ett avbrutet träd symboliserar det avbrutna livet.
• Vinrankan : uppståndelsesymbol
Ljuset och elden som symboler
• Evighetslampan/oljelampan : andens ljus. Vi
lever i Kristi frälsnings ljus. Lampan är också
en viktig judisk symbol för döden och tänds
som minne av den döda.
• Facklan : Neråtvänd symboliserar den livets
utslocknande, odödligheten. Ingen kristen
symbol.
• Ljus : dödsljuset symboliserar att den döde är
redo att möta Kristus.

Korset är högst sannolikt den vanligaste symbolen på gravvårdarna. En strålande sol, som symboliserar den dödes möte
med Jesus, är också vanligt förekommande.
Foto Carina Carlsson.

• Kalken : symboliserar Jesu grav. En kalk på
en prästs gravsten symboliserar hans eller hennes ämbete.
• Krona : Livets krona, tillsammans med palmbladet (  segerns palm  ) symboliserar ett evigt liv.
• Skeppet : Symbol för Kristi kyrka : Kristus
styr skeppet, de troende är besättningsmännen.
Masten är korset, seglet är tron, drivkraften är
anden, Guds ord kompassen, hoppet ankaren,
bönen ankarkättingen och Guds trofasthet ankargrunden.
• Timglaset : tidens flykt, det snabbt flyende livet. Vanlig symbol sedan 1700-talet
• Uppslagen bok placerad på en stubbe : enhet
mellan natur och kultur.

Oljelampan är en vanlig symbol på gravvårdar från perioden
1920–1950. Den symboliserar Andens ljus.
Foto Carina Carlsson.

Föremål som symboler
• Hästskon : anses bringa lycka och symboliserar himlavalvet med öppningen nedåt. Är öppningen uppåt symboliserar den helvetet.

• Urna : sorg och saknad. Med flammor symboliserar den det nya livet som följer efter döden. Är den draperad syftas på begravning och
död.
• Vågskålen : symbol för domen.
• Himlakroppar
• Stjärna : exempelvis morgonstjärnan : En
åttauddig stjärna är kristusstjärnan, sinnebil-

Vård- och underhållsplan för Öxnevalla kyrkogård

den för fullkomlighet och oändlighet. Stjärnan
med strålar under symboliserar Betlehemsstjärnan. Den sexuddiga stjärnan, hexagrammet eller Davidsstjärnan, symboliserar judendomen.
Kristna symboler
• Hjulkorset : Segerkorset.
• I.N.R.I. : inskriptionen på Jesu kors : J(  esus  )
N(  azarenus  ) R(  ex  ) J(  udaeorum  ) : Jesus från
Nasaret, judarnas konung.
• Korset : uppståndelsesymbol. De tre korsen
på golgata : död.
Kristusmonogram :
• IHC/IHS : Monogrammet lanserades under
1400-talet och tolkades då som :
• I(  esus  ) H(  ominum  ) S(  alvator  ) : Jesus människornas frälsare, eller
• I(  n  ) H(  oc  ) S(  igno vinces  ) : i detta tecken
skall du segra, eller
• I(  n  ) H(  oc  ) S(  alvus  ) : i detta finnes frälsning.
• I(  esus  ) H(  omo  ) S(  anctus  ) : Jesus den heliga
människan.
• I(  esum  ) H(  abemus  ) S(  ocium  ) : vi hava Jesus
som följeslagare (  Jesuitisk tolkning  )

• I C : J(  esu  )S
• I R : Jesus Redmptor, Jesus Frälsaren.
• I S : Jesus Salvator, Jesus Frälsaren.
• Pentagram : Med spetsen uppåt betyder det
att man anropar himlen, pekar spetsen neråt
betyder det att man åkallar den undre världen. Pentagrammet förekommer ofta som avvärjningssymbol på husgeråd, dörrar, väggar,
hus och så vidare. De onda demonerna skulle
fångas eller oskadliggöras med hjälp av pentagrammet.
• Ring : världsalltet och oändligheten och fulländningen.
• Treenigheten : antalet tre står för treenigheten, exempelvis tre cirkelbågar som skär varandra heter trinitas : trefaldigheten. Trepasset
(  också kallat trifolium  ) används ofta som dekoration men ger i vissa fall även stenen dess
form, är ett stiliserat treklöverblad som symboliserar treenigheten och dess hemligheter.
• Ängel med barn i famnen : skyddsängel,
dödsängel – ofta på barngravar i form av alabasterrelief efter den danske skulptören Bertel
Thorvaldsen och som fogades in i granit- eller
marmorstenar.
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IN 1

IN 4
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Kvarter

D

D

F

1826

1889

1892

Årtal

1889

den för inventeringen inne i bårhuset.

lar. Några delar
saknas.

1826 De som redeliga för sig vandrat hafva komma till frid. Esaias 57:2

nen är återanvänd, nedtill anas äldre text.

muren i flera de-

kära ? S H D från Håås 1731-1825 1742-

Ligger på östra

synlig.

Mönjan partiellt

dan av ena armen.

flaga på undersi-

gripet. Avslagen

vid foten. Lavan-

Avbrutet nere

Gravhäll med försänkt svartmålad text. Ste-

Uti djup frid ? Ro hvila här A A S och dets

Åboen Anders Göransson Ussbo 1806-

Litet gotiskt gjutjärnskors. Förvarades vid ti-

Rundbågigt krön.

Lavangripen.

övervägas.

av konservator bör

Ihopmontering i regi

servator.

Ihopmonteras av kon-

vatten.

ste, såpa och mycket

packning* med bor-

höjt rektangulärt parti. Polerat kors upptill.

M. B. D. 1801-1892 Jonskulla

vård

Åtgärder och råd om

granit, med försänkt text på polerat upp-

Skador

Rengörs efter in-

Inskription

Låg rest sten i grå bergart, förmodligen

Beskrivning

* Stenen sveps in i ett tygstycke, till exempel lakansväv, som blötts ned med vatten och lite såpa. Därefter täcks den med plast (till exempel en sopsäck) som tejpas tätt. Efter ett par veckor avlägsnas
plast och väv. Lavarna har nu mjuknat något och kan tas bort med en inte allt för hård borste och stora mängder vatten.
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Bilaga 2. Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde, grad 1.
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Nr

5

6

1

3

Kvarter

A

A

B

B

1916

1916

1916

1901

1888,

1875,

Årtal

Sonen Bror Anders 19 15/11-29/12 10

på mellansockeln. Övriga stenar på platsen

son 1855-1922 Sonen Frithiof Börjesson
ungared

ramen har förhöjningar över hörnena.

Hemmansägaren Anders Börjesson
1848-1922 Hustrun Charlotta Börjes-

Grusgrav med stenram. Obelisk i polerad
diabas med polerad text mot slipad bot-

1885-1916 ( På sockeln ): Familje-Graf Arn-

miljegraf

ten på båda socklarna. Dekor på obeliskens

1898-1972. ( På sockeln ): Aplagården Fa-

utskjutande krön med försänkt kors. Hög
mellansockel.

övre del i form av polerat kors i krans. Sten-

1916 Dottern Selma 1899-1917 Judith

1954 Hustrun Inga Lundström 1964-

lerad grå hård bergart, förmodligen granit.
Polerad text mot huggen botten. Profilerat

Dist.-Korpral Johan Lundström 1865-

Grusgrav med stenram. Rest hög sten i po-

omfattas ej.

den 1870-1916 Hustrun Ida 1874-1945

Hemmansegaren Alb. Andersson Sigår-

1882-1901.

Johansdotter Karstorp Laggaregården

2. A. J. Andersson 1866-1888. 3. Selma

Karstorp - Laggaregården 1830-1875.

Fr s: 1. Hemmansegaren A. Börjesson

Inskription

ta sockeln. Polerad text mot slipad botten

växtinspirerad dekor på nedre och överes-

Slipad och polerad obelisk i diabas. Polerad

Tre resta små gjutjärnskors i nygotisk stil.

Beskrivning

Algbeläggning.

gangripet.

Lätt lav- och al-

enstaka ställe.

skymtar fram på

gripna. Mönjan

Alg- och lavan-

Skador

period av konservator.

rättas inom en 10-års-

Åtgärdsförslag upp-

vård

Åtgärder och råd om

Bild

Nr

4

18

21

Kvarter

C

C

C

1901

1891

1856?

Årtal

omfattas ej.

mellansockeln. Övriga stenar på platsen

text och försänkt kors. Text öven på den

stenart, förmodligen granit, med försänkt

Rest hög obeliskliknande sten i grå polerad

Text öven på den höga mellansockeln.

nit, med försänkt text och försänkt kors.

sten i grå polerad stenart, förmodligen gra-

gjutjärnsstolpar. Rest hög obeliskliknande

Grusgrav inramad av gjutna kedjor mellan

med i granit försänkt text.

övre del. 4. Liggande polerad röd liten sten

de kors av koppar är monterat vid stenens

nit med vitmålad försänkt text. Ett ståen-

3. Liten liggande sten i polerad blågrå gra-

svartmålat kors och text. Hög mellansockel.

grå bergart, förmodligen granit. Försänkt

medelhög obeliskliknande sten av polerad

försänkt text och kors. Slipad yta. 2. Rest

gande sten, förmodligen av granit, med

Gravplats med fyra stenar. Fr s: 1. Liten lig-

Beskrivning

Familjegraf

gripna.

1901 Källeberg Anna Mathilda 18781904 Ps 476. ( På sockeln: ) Familjegraf

Textpartier lavan-

1912 Hustrun Anna B. Johansson 1851-

Landtbrukaren Henrik Johansson 1843-

skiktet partiellt

Handlanden Joh. Johanssons L. Källeberg

sprucket.

jor och stolpar lätt
lavangripna, färg-

Johansson 1853-1934. ( På sockeln: )

lavangripna. Ked-

Textpartier lätt

Skador

Joh. Johansson 1848-1891 Hustrun Anna

1893-1985. 4. Elsa Aronius 1914-2006.

1889. 3. IHS Komminister Sven G Aronius

1856. 2. Komministern A. C. Nilsson 1827-

1. Komminister G L Friedlander 1806-

Inskription

lanrum.

maximalt 10 års mel-

lager linoljefärg med

och målas med tunna

Gjutjärnet bör skrapas

vård

Åtgärder och råd om

Bilaga 2. Gravvårdar med högt kulturhistoriskt värde, grad 1.
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25

26

50

Kvarter

C

D

D

1896

1894

tal

1890-

Årtal

ragärde 1831-1904 och hans maka Inga
Cajsa Johansdotter 1831-1896.

försänkt text och kors. Hög mellansockel.

Fd landtbrukaren Anders Carlsson Kär-

kebacka

Hustrun Sofia Persson 1847-1894 Vis-

maka Cajsa Lundberg 1815-1896

Carl Gust. Lundberg 1823-1893 och hans

Inskription

polerad bergart, förmodligen granit, med

Rest medelhög obeliskliknande sten av grå

Stickbågigt krön.

på polerat upphöjt parti med kors upptill.

Låg rest sten i röd granit med polerad text

vågformad kontur.

granit med försänkt text och kors. Ovanlig

Rest medelhög sten av polerad, rödaktig

Beskrivning

Lavangripen.

Lavangripen.

Skador

vatten.

ste, såpa och mycket

packning* med bor-

Rengörs efter in-

vatten.

ste, såpa och mycket

packning* med bor-

Rengörs efter in-

vård

Åtgärder och råd om

* Stenen sveps in i ett tygstycke, till exempel lakansväv, som blötts ned med vatten och lite såpa. Därefter täcks den med plast (till exempel en sopsäck) som tejpas tätt. Efter ett par veckor avlägsnas
plast och väv. Lavarna har nu mjuknat något och kan tas bort med en inte allt för hård borste och stora mängder vatten.

Bild
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53

Kvarter

D

1901

Årtal

Rundat krön.

nit, som polerats. Försänkt text och kors.

Låg rest sten i grå bergart, förmodligen gra-

Beskrivning

A B D 1822-1901 Kärragärde

Inskription

Lavangripen.

Skador

vatten.

ste, såpa och mycket

packning* med bor-

Rengörs efter in-

vård

Åtgärder och råd om

* Stenen sveps in i ett tygstycke, till exempel lakansväv, som blötts ned med vatten och lite såpa. Därefter täcks den med plast (till exempel en sopsäck) som tejpas tätt. Efter ett par veckor avlägsnas
plast och väv. Lavarna har nu mjuknat något och kan tas bort med en inte allt för hård borste och stora mängder vatten.

Bild

Bild

Nr

IN 2

15

19

Kvarter

D

A

A

1929

1909

Årtal

form av krans och hängande bladverk.

pad diabas. Försänkt text. Polerad dekor i

Korsformad låg rest sten i polerad och sli-

sidan. Asymmetriskt krön.

Polerad dekor i form av palmblad längs ena

diabas. Försänkt och förgylld text och kors.

Medelhög rest sten i slipad och polerad

diabas med polerad text och kors.

Svängt krön. 2. Liggande liten sten i slipad

med blomma på sidan och stjärna upptill.

rade detaljer och text. Dekor i form av kors

1. Låg rest sten i slipad diabas med pole-

Beskrivning

Carl L Abrahamssons Norlid Familjegrav

Berg

1870-1929 Dottern Hedvig 1903-2003

Johan Bergman 1862-1946 Hustrun Inga

Mor 1854-1937

1. Anders Andersson-Asp 1853-1909. 2.

Inskription

Lavangripen.

Skador
vård

Åtgärder och råd om

Bilaga 3 Gravvårdar med kulturhistoriskt värde, grad 11.

Bild

Nr

24

25

28

Kvarter

A

A

A
tal

1930-

Årtal

1885-1931

stenar på platsen omfattas ej.

Polerad text mot huggen botten. Övriga

F. Handlanden Gottfrid Bryngelsson
1878-1938 hustrun Ester Bryngelsson

längs sidorna och försänkt kors på krönet.

lerad diabas. Tempelmotiv med pilastrar

Grusgrav med stenram. Rest låg sten i po-

för tro, hopp och kärlek.

Landstingsman A Henrikssons Ussbo Familjegrav

med förgylld, försänkt text. Polerad dekor i

Teodor Wibergs Källeberg Familjegrav

Inskription

en mattslipat bård nedtill med symbolerna

Rest medelhög bred sten i polerad diabas

fattas ej.

text och kors. Övriga stenar på platsen om-

huggna ytor. Rakt krön. Polerad upphöjd

i ljus granit med krysshamrade och grad-

Grusgrav med stenram. Bred låg rest sten

Beskrivning

Skador
vård

Åtgärder och råd om

Bilaga 3 Gravvårdar med kulturhistoriskt värde, grad 11.

Bild

Nr

2

8

17

Kvarter

B

B

B
tal

1930-

1922

1915

Årtal

klot på båda sidor om ”entrén”.

Stenramen är förhöjd över hörnena, sten-

höjt polerat kors och blad. Kölformat krön.

Polerad upphöjd text. Dekor i form av upp-

breder ut sig längs med hela huvudänden.

krysshamrad sten med sidostycken som

Grusgrav med stenram. Bred medelhög rest

blad. Hög mellansockel.

försänkt dekor i form av kors och korslagda

polerad text mot huggen botten. Upptill

Rest medelhög sten i polerad diabas med

Hög mellansockel.

förmodligen granit. Försänkt, förgylld text.

Rest medelhög sten i polerad grå bergart,

Beskrivning

berg

Vilorum för familjen J. A. Karlsson Källe-

Gunnabo Dottern Greta Johansson

Elfrida Cecilia Johansson 1886-1922

Frans Johansson 1885-1977 Hustrun

1908-1999 Hustrun Stina 1914-2006

1880-1953 Kyrkoherde Gustaf Bergman

1874-1915 Ps 471 v. 5 Hustrun Emma

Hemmansägaren J. A. Christenson Berg

Inskription

Skador
vård

Åtgärder och råd om

Bild

Nr

20

26

33

45

Kvarter

B

B

B

B

1945

1940?

1937

Årtal

grav Viskebacka

med pilastrar längs sidorna och strålande

1971.

de små liggande stenar med försänkt text.
Stenramen borttagen.

jegrav. 2. Carl 1886-1945. 3. Alfa 1890-

net dekor i form av eldslåga. 2 och 3: Slipa-

bas med polerad upphöjd text. Uppe på krö- 1. Nämndeman Carl Samuelsson Famil-

1. Slipad/gradhuggen bred rest sten i dia-

sol på krönet.

Handlanden Henrik Henrikssons Familje-

Karl 1911-1987 Gösta 1917-1996

s): 2. Axel 1874-1950 Alma 1875-1940. 3.

1. Fd. Soldaten Axel Lunds Familjegrav. (fr

upphöjda detaljer och text. Tempelmotiv

Rest låg sten i slipad diabas med polerade,

botten.

bas med polerad upphöjd text mot huggen

na. 2 och 3. Liggande polerade stenar i dia-

längs sidorna och upptill en försänkt stjär-

bas. Tempelmotiv med polerade kolonner

1. Rest låg sten i polerad och slipad dia-

Övriga stenar på platsen omfattas ej.

Birger Börjesson 1863-1937 St. Arnungared Ps. 560 Hustrun Frida 1881-1961

på sidorna. På krönet ett kors av koppar.

(Fr S) Sonen Tage 1915-1985 Familjegrav

Inskription

sänkt text. Växtinspirerad dekor upptill och

bred rest sten i diabas med förgylld för-

Grusgrav med polerad stenram. Polerad

Beskrivning

Skador
vård

Åtgärder och råd om

Bilaga 3 Gravvårdar med kulturhistoriskt värde, grad 11.

Bild

Nr

46

2

5

Kvarter

B

C

C

1918?

1968

1946

Årtal

1946 Augusta 1874-1955. 3. Eric 19141979 Leila 1935-2008

sidostyckena i form av nedåtvänd fackla
med rosett. 2 och 3: Slipade/gradhuggna

Hemmansägaren J B Andersson Liden
1846-1931 Hustrun Inga Kajsa 18501918 Sonen Oscar 1877-1908 Sonen Johan 1884-1968. (På sockeln:) Familjegraf

modligen granit. Polerad text mot huggen
botten. Profilerat krön med polerat kors.
Hög mellansockel.

Segerstad

1881-1972 Signe Dyrendahl 1887-1968

Rest hög sten i polerad grå bergart, för-

fattas ej.

försänkt text. Övriga stenar på platsen om-

gradhuggen sten av rödaktig granit med

Grusgrav med stenram. Bred medelhög rest

text.

Godsägaren R.V.O. Anders Dyrendahl

miljegrav Gunnabo. (fr s): 2. Anders 1879-

små liggande stenar med polerad, upphöjd

1. Hemmansägare Anders Andersson Fa-

upphöjd text. Uppe på krönet dekor i form

Inskription

av eldslåga. Dekor i relief på de lägre, små

gen bred rest sten i diabas med polerad

Grusgrav med stenram. 1. Slipad/gradhug-

Beskrivning

Skador
vård

Åtgärder och råd om

Bild

Nr

8

34

12

Kvarter

C

C

C

triskt krön. Upphöjd polerad text mot grad-

Övriga stenar på platsen omfattas ej.

text på korsets sockel. Asymmetriskt krön.

Dekor i form av polerat kors med försänkt

Rest låg sten i slipad och polerad diabas.

huggen botten i försänkt parti.

sten i röd granit med rå naturyta. Asymme-

tal?

Anders Börjessons Familjegrav Nyhem

Ernst H D von Segebaden 1819-1867

son 1827-1919 Ingegerd Bryngelsson
1834-1916

Hög mellansockel. Övriga stenar på platsen
omfattas ej.

Rest bred medelhög nationalromantisk

Hemmansägare Oscar Andersson 18701900 Karlsberg Ps 488 Anders Bryngels-

Rest hög obeliskliknande sten i polerad grå
bergart, förmodligen granit. Försänkt text.

Inskription

Beskrivning

1910-

1900

Årtal

Skador
vård

Åtgärder och råd om

Bilaga 3 Gravvårdar med kulturhistoriskt värde, grad 11.

Nr

19

22

23

Kvarter

C

C

C

1918?

1907

1904?

Årtal

Berg 1832-1920 Hustrun Edla 18351918 Sonhustrun B Josefina 1867-1891

Hemmansägaren Abraham Svensson

Rest medelhög sten i polerad röd granit
med polerad text mot huggen botten. För-

Carlsson 1858-1937

Hög mellansockel.

sänkt kors upptill. Rundat krön.

Dottern Anna Britta 1855-1913 Sönerna

Anna Br. Pettersd. Tordsg. 1824-1907

Rest hög sten i polerad grå bergart, för-

Joh. Peter Carlsson 1849-1922 Carl Aug

född Johansson 1876-1919

Hög mellansockel.

botten. Profilerat krön med försänkt kors.

1837-1904 Sonhustrun Frida Elemina

botten. Profilerat krön med försänkt kors.

modligen granit. Polerad text mot huggen

Hemmansägare Börje Börjesson Arnungared 1826-1888 Hustrun Britta Lena

Rest hög sten i polerad grå bergart, för-

Inskription

modligen granit. Polerad text mot huggen

Beskrivning

ste, såpa och mycket

vangripna.

vatten.

packning* med bor-

Rengörs efter in-

vård

Åtgärder och råd om

Textpartierna la-

Skador

* Stenen sveps in i ett tygstycke, till exempel lakansväv, som blötts ned med vatten och lite såpa. Därefter täcks den med plast (till exempel en sopsäck) som tejpas tätt. Efter ett par veckor avlägsnas
plast och väv. Lavarna har nu mjuknat något och kan tas bort med en inte allt för hård borste och stora mängder vatten.

Bild

Bild

Nr

24

29

21

Kvarter

C

D

F
tal

1910-

1964

1922?

Årtal

pad sten i marmor med försänkt text.

kors. Hög mellansockel. 2. Liggande liten sli-

text mot huggen botten. Upptill försänkt

bergart, förmodligen granit, med polerad

1. Rest obeliskliknande sten i polerad grå

kor i form av försänkt lyra.

krön. Försänkt svartmålad text. Upptill de-

Rest låg gravvård i polerad ljus granit. Rakt

triskt krön.

lerad text mot huggen botten. Asymme-

Rest hög sten av polerad diabas med po-

Beskrivning

1966 Kristus mitt hopp döden min vinning.

1919 Familjegrav. 2. Klara Lund 1871-

1911 Hustrun Anna Britta Lund 1813-

1. Dist Korpral Joh Lund Källeberg 1843-

Ernholt …

Kantor Hilbert Ernholt 1895-1964 Berta

son 1869-1929. Familjegraf.

Abrahamsdotter 1820-1905 Ida Caspers-

hans maka Anna Britta 1842-1885 Brita

Jöns Caspersson Eskebo 1840-1922 och

Inskription

Skador
vård

Åtgärder och råd om

Bilaga 3 Gravvårdar med kulturhistoriskt värde, grad 11.

Bild

Nr

26

36

45

Kvarter

F

F

F

1957

stycke med svängt krön och stjärna i relief.

30

1893-1966 Gunnabo

Ytan gräsbevuxen.

lerad dekor i form av oljelampa. Stenram.

Johan Karlsson 1882-1957 Hustrun Anna

kor i form av kors och bladverk. Nedtill po-

tina 1852-1928 Viskebacka

Anders Persson 1844-1930 Hustrun Kris-

1882-1949 Familjegrav

Aron Stolfer 1878-1963 Tilda Stolfer

Inskription

på det utskjutande överstycke polerad de-

med förgylld text. Räfflor längs sidorna och

Låg rest sten i polerad och slipad diabas

platsen omfattas ej.

Polerad text i polerat fält. Övriga stenar på

räfflor längs sidorna och utskjutande över-

rad röd granit. Klassicerande motiv med

Rest medelhög rest bred sten av kryssham-

på platsen omfattas ej.

gata med strålar i en rundel. Övriga stenar

lerad dekor i form av de tre korsen på Gol-

upphöjd polerad text. Rakt krön. Upptill po-

Rest låg sten av mattslipad diabas med

Beskrivning

1928-

1949

Årtal

Skador
vård

Åtgärder och råd om

Bild

Nr

46

47

48a

Kvarter

F

F

F

1925

tal

1920-

1909

Årtal

sa 1845-1926. (På sockeln) Arnungared

till i form av sol och palmblad. Hög mellansockel.

B R Dyberg 1842-1925 hustrun Inga Kaj-

1889-1964 Bökenäs

tern Emma 1861-1924 Elis Andersson

Anna Maria Andersson 1851-1920 Sys-

Anders Andersson 1851-1929 Hustrun

492 Dottern Anna Andersson 1890-1976

Andersson Tordsgården 18??-1909 Ps.

Britta Andersson 1851-1920 Sonen Algot

A. Andersson 1853-1935 Hustrun Anna

Inskription

nit. Försänkt förgylld text och dekor upp-

Rest medelhög sten i krysshamrad grå gra-

sänkt kors upptill.

krön. Polerad text mot huggen botten. För-

Medelhög rest sten i polerad diabas. Rakt

huggen botten. Försänkt kors upptill.

art. Obeliskliknande form. Polerad text mot

Medelhög rest sten i polerad mörkgrå sten-

Beskrivning

Lavangripen.

Skador
vård

Åtgärder och råd om

Bilaga 3 Gravvårdar med kulturhistoriskt värde, grad 11.

Bild

Nr

49

53

55

Kvarter

F

F

F
1930

Ca

omfattas ej.

rat entréparti. Övriga gravstenar på platsen

Stenramen har förhöjda hörnen och marke-

pad dekor i form av palmblad. Rundat krön.

stjärnor mot huggen botten. Nedtill mattsli-

form av kors, bladliknande ornamentik och

mot huggen botten. Polerad dekor upptill i

i polerad ljus rödaktig granit. Polerad text

Grusgrav med stenram. Låg bred rest sten

sen omfattas ej.

om entrépartiet. Övriga gravstenar på plat-

har förhöjda hörnen och kulor på var sida

Huggen bård upptill med blomma och lagerblad. Polerad upphöjd text. Stenramen

tal

dimensioner nedtill, uppåt avsmalnande.

krysshamrad ljust gråröd granit. Kraftigare

Grusgrav med stenram. Medelhög sten i

tas ej.

hörnena. Övriga stenar på platsen omfat-

kor längs sidorna. Stenramen har kulor över

stjärna. Rundat krön. Kolonnliknande de-

lerad text. Polerad dekor upptill i form av

krysshamrad ljus rödaktig granit med po-

Grusgrav med stenram. Låg bred rest sten i

Beskrivning

1910-

1928

Årtal

U(?) Johanssons familjegrav Vik

Holmen

1950 Änkan Edla Larsdotter 1826-1914

1860-1919 hustrun Anna Kristina 1859-

Hemmansägaren Henrik Abrahamsson

1897-1962 Deragården

Svensson 1902-1928 Sonen Arthur

Augusta 1873-1963 Sonen E Herbert

Johan Svensson 1864-1954 Hustrun

Inskription

vangripna.

Textpartierna la-

Lavangripen.

Skador
vård

Åtgärder och råd om

Bild

Nr

60

61

2

Kvarter

F

F

G

1913

Polerad text i krysshamrad försänkt oval.

1930

Övriga stenar på platsen omfattas ej.

mot huggen botten. Upptill försänkt kors.

huggen hög sockel i granit. Polerad text

Rest liten sten i polerad diabas med grov-

Övriga gravstenar på platsen omfattas ej.

sten i råhuggen rödaktig granit. Rakt krön.

Grusgrav med stenram. Medelhög bred rest

set. Försänkt svartmålad text.

Korsets form bär mest drag av johannitkor-

Rest stenkors av krysshamrad ljusgrå granit.

Beskrivning

Ca

1930

Ca

Årtal

Nils Gustav 1910-1913 Viskabacka

Aug Samuelssons Kyrkebacka Familjegrav

J. B. Karlssons familjegrav Karstorp

Inskription

Lavangripen.

Lavangripet.

Skador
vård

Åtgärder och råd om

Bilaga 3 Gravvårdar med kulturhistoriskt värde, grad 11.

Bild

Nr

9

17

19

22

Kvarter

G

G

G

G
1940

Ca

1923

1918

1938

Årtal

rankan.

ranka. Polerad text på båda sidor om blom-

nens mitt i form av polerad stiliserad blom-

mörkgrå bergart. Rakt krön. Dekor på ste-

Rest låg sten i polerad och mattslipad

kelt ramverk och strålar i de övre hörnen.

och dekor, i form av oljelampa, stjärna, en-

ligen av diabas. Upphöjd och polerad text

Liten mattslipad, liggande sten, förmod-

Polerad text mot huggen botten.

Liten liggande sten i polerad rödaktig granit.

runt om.

försänkt text. Mattslipat enkelt ramverk

Liten liggande sten i polerad diabas med

Beskrivning

Sol-Britt Håvemark 14/8 1943

Mona Håvemark 6/2 1945 - 14/10 1945

Anna Johanna 1847-1923

Edvard 1917-1918

? Charlotta 1850-1938

Inskription

lavangripet.

Textpartiet delvis

Skador
vård

Åtgärder och råd om

Bild

Nr

43

53

60

74

Kvarter

G

G

G

G

1981

1947

sida ett försänkt, svartmålat kors.

krön. Försänkt svartmålad text. På vänster

Rest låg gravvård i polerad ljus granit. Rakt

stjärna.

dekor i form av försänkt huggen strålande

upphöjd text mot huggen botten. Upptill

Rest låg sten i polerad diabas med polerad

Rest låg sten i polerad diabas. Försänkt text,
kors och enkelt ramverk. Profilerat krön.

tal?

get, enkelt ramverk runt om.

rad upphöjd text mot huggen botten. Hug-

Liggande liten sten i polerad diabas. Pole-

Beskrivning

1910-

1923

Årtal

2007

Hansson Knut 1907-1981 Sigrid 1910-

Josefina Abrahamsson 1870-1947 Berget

J. A. Abrahamssons familjegrav Segerstad.

Johannes Börjesson 1845-1923

Inskription

Lavangripen.

Skador
vård

Åtgärder och råd om

Grad I
Bild

IN7

tal

Fragment av gravvård i gnejs med inhuggen
text.

eller

strålande kors.

brungrå bergart. Försänkt text. Upptill försänkt,

Smal, uppåt avsmalnande gravvård i polerad

Försänkt kors upptill.

grå bergart. Polerad text mot mattslipad botten.

Liten, uppåt avsmalnande gravvård i polerad

Beskrivning

1700-

1600-

1900

Ca

1894

IN5

IN6

Årtal

Nr

mnade in….

…under hvi…. Salig…. AMS Ågården(?) …

berg Ps 476 v 3

Sonen Johan Alfred 1876-1900 Källe-

1901 Hustrun Inga Kajsa 1849-1905

Landtbrukaren J P Johansson 1840-

1912 Hustrun Hedda 1845-1894

Klockaren Anders Börjesson 1830-

Inskription

Bilaga 4. Utrangerade gravstenar.

Grad II

IN11

1925

IN10

tal

1910-

1916

1891

IN9

IN8

skulla 1829-1913 Hustrun Inga Kajsa
Kristiansdotter 1823-1911

Upptill försänkt kors.

Hemmansägaren Anders Nilsson Jon-

red St. Uppb 21. 4.

Dottern Augusta 1868-1913 Arnunga-

Änkan Anna B Gunnarsson 1841-1925

Deragården 1835-1916

rödaktig granit. Polerad text mot matt botten.

Smal, uppåt avsmalnande gravvård i polerad

och ax eller blad upptill.

med uthuggen pelare på höger sida och kors

Upphöjd polerad text. Asymmetrisk utformning

Kraftig, krysshamrad gravvård i rödaktig granit.

form av kors, blad och girland mot matt botten.

blåsvart bergart. Försänkt text. Polerad dekor i

Barnmorskan Kajsa Olina Krischansson

hopp om en glad uppståndelse

Smal, uppåt avsmalnande gravvård i polerad

gården 1825-1891 Hvile i frid under

kors.

Hustrun Kerstin Gabrielsdotter Aple-

brungrå bergart. Försänkt text. Upptill försänkt

Smal, uppåt avsmalnande gravvård i polerad

Smide, par, svartmålade

Grindar mot söder på granitstolpar

Trästaket mot V

Mur mot väster

Grind mot öster

Mur mot öster

Hörn mot sydväst

Hörn mot sydväst

färg flagar

i dike, målat med plastfärg

sprängd

målad.
Kallmur, höjd ca 0,5 m

God, krönknopp mot norr rost-

Smide, på granitstolpar, svart-

Kallmur, höjd ca 0,5 m

Rötskadade stolpar (kärnorna)
och flagnande färg.

På utsidan trästaket målat med

Gott skick

parna börjar rosta

Gott, delarna på utsidorna av stol-

Inga synliga deformationer

Något utskjutande

Gott skick

Status

plastfärg

vårdar.

På krönet ligger flera hällar o grav-

Kallmur höjd ca 1 m lagd på berg.

Höjd ca 1,2 m, se ovan

Hörn mot sydost

Mur mot söder

murkrön, lagd på berg.

uppfylld på insidan till

Kallmur, höjd ca 0,9 m

Beskrivning

målas

Inga

Inga (målas)

staket målas om

Rötangripna stolpar ersätts, hela

Inga (utsidor målas)

Inga

Behöver läggas om

väst

Inga, se hörn mot sydost och syd-

Åtgärdsbehov

1

3

1

2

1

Prio

Vidtagna åtgärder

År

Bilaga 5. Murar och grindar med mera

Grusgångar

Grind mot väster

av grå granit.

sten mot gräsmatta (gravkvarter)

Mörkgrått krossingel, med kant-

Smide, par, svartmålade

Gott, (nygjort)

Inga, räcket på norrsidan frigörs

Inga

från mossa undertill (”luftspalt”)

1

6. Relevanta lagtexter
Bilaga 4.
Utdrag ur Lag (1988:950) om
kulturminnen m.m.
1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och
vårda vår kulturmiljö.
Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som
myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall
se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks
eller begränsas.
4 kap. Kyrkliga kulturminnen
Kyrkobyggnader och kyrkotomter
3 § Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter
som har tillkommit före utgången av år 1939 får inte
på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.
I fråga om en kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd för rivning, flyttning eller ombyggnad av byggnaden liksom
för ingrepp i eller ändring av dess exteriör och interiör
med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning
samt för ändring av dess färgsättning.
I fråga om en kyrkotomt krävs alltid tillstånd för utvidgning av tomten samt för uppförande eller väsentlig
ändring av byggnader, murar, portaler eller andra fasta
anordningar på tomten.
Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är
skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder
ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras
samt den dokumentation som behövs. Lag (1995:560).
--Kyrkliga inventarier
6 § Inventarier av kulturhistoriskt värde, som hör till
kyrkobyggnad eller annan kyrklig byggnad, kyrkotomt
eller begravningsplats, skall förvaras och vårdas väl. Lag
(1999:304).
--9 § I fråga om ett föremål i förteckningen, som inte
ägs av någon enskild person eller släkt, krävs tillstånd
från länsstyrelsen
1. för att avyttra det,
2. för att avföra det från förteckningen,
3. för att reparera eller ändra det, eller

4. för att flytta det från den plats där det sedan gammalt hör hemma.
Länsstyrelsen får, i fråga om första stycket 3 och 4, ställa
de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till
de förhållanden som föranleder åtgärden. Villkoren får
avse hur åtgärden skall utföras samt den dokumentation som behövs.
Tillstånd krävs inte för mera obetydliga reparationer.
Sådana reparationer får inte utföras så, att föremålets
kulturhistoriska värde minskas. Lag (1999:304).
10 § Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet får besikta kyrkliga inventarier.
Länsstyrelsen får också besluta att ett föremål skall tas
upp i förteckningen.
Om det finns allvarlig fara för att ett föremål skadas, får
länsstyrelsen tills vidare ta hand om det eller vidta någon annan nödvändig åtgärd för att skydda eller vårda
det. Innan en sådan åtgärd vidtas, skall samråd ske med
stiftet och, om föremålet ägs av någon enskild, med
denne. Lag (1999:304).
Begravningsplatser
11 § I vården av en begravningsplats skall dess betydelse
som en del av vår kulturmiljö beaktas. Begravningsplatserna skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas.
12 § Begravningsplatser enligt detta kapitel är sådana
områden eller utrymmen som avses i 1 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144).
Bestämmelserna om begravningsplatser omfattar också sådana byggnader på begravningsplatsen som inte är
kyrkobyggnader samt fasta anordningar såsom murar
och portaler. Lag (1990:1146).
13 § I fråga om en begravningsplats som anlagts före
utgången av år 1939 krävs tillstånd av länsstyrelsen
1. för att utvidga eller på något annat sätt väsentligt
ändra begravningsplatsen,
2. för att där uppföra någon ny byggnad eller fast anordning eller riva eller väsentligt ändra befintlig byggnad eller fast anordning.
Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är
skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder
ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras
samt den dokumentation som behövs. Lag (1999:304).

14 § Om Riksantikvarieämbetet beslutar det, skall
bestämmelserna i 13 § tillämpas också i fråga om en
begravningsplats som tillkommit efter utgången av år
1939, om begravningsplatsen ligger invid en kyrkobyggnad som uppförts dessförinnan eller är märklig genom
sitt kulturhistoriska värde.
15 § Om det på en begravningsplats eller i en byggnad
på en begravningsplats som ägs och förvaltas av en borgerlig kommun finns föremål av kulturhistoriskt värde,
tillämpas bestämmelserna i 6, 7, 9 och 10 §§ också på
sådana föremål. Kommunen skall därvid ansvara för
förteckningen samt förvaringen och vården av föremålen. I stället för vad som sägs i 7 § skall i förteckningen
anges om ett föremål ägs eller förvaltas av någon annan än kommunen.
Beredskapsförberedelser
15 a § Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar
skall vidta de beredskapsförberedelser som under höjd
beredskap behövs för vård och underhåll av de kyrkliga
kulturminnena. Lag (1999:942).
Ersättning till Svenska kyrkan
16 § Svenska kyrkan har rätt till viss ersättning av staten
för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband
med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.
Svenska kyrkan beslutar om fördelning av ersättningen mellan stiften. Stiftet beslutar om fördelning inom
sitt område.
Riksantikvarieämbetet skall ges tillfälle att yttra sig över
fördelningen i landet. Länsstyrelsen skall ges tillfälle
att yttra sig över fördelningen i länet. Lag (1999:304).
Ingripande för att åstadkomma rättelse
17 § Länsstyrelsen får förelägga den som är ansvarig för
förvaltningen av ett kyrkligt kulturminne att vidta rättelse eller avbryta pågående åtgärder för att säkerställa
efterlevnaden av föreskrifter och beslut enligt detta
kapitel. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
I de fall som avses i första stycket får länsstyrelsen i stället hos kronofogdemyndigheten begära särskild handräckning enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och
handräckning mot den som ansvarar för förvaltningen
av ett kyrkligt kulturminne. Lag (1999:304).

Utdrag ur Förordning
(1988:1188) om kulturminnen m.m.
Kyrkliga kulturminnen
19 § Till kyrkliga inventarier som avses i 4 kap. 6 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. hör bl.a. äldre
skrudar, rökelsekar, kärl, böcker, altartavlor, kors och
krucifix, dopfuntar, andra målningar och konstarbeten,
avlatsskrin, förvaringskistor, fattigbössor, ljuskronor
och ljusstakar, epitafier, vapensköldar, banér, sorgfanor,
vapen, rustningar, votivskepp, kyrkklockor, musikinstrument samt vissa äldre gravvårdar.
--22 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av 4 kap.
lagen (1988:950) om kulturminnen m. m. med¬delas
av riksantikvarieämbetet.

Utdrag ur Begravningslag (1990:1144)
1 kap. Definitioner
1 § I denna lag avses med
- begravningsverksamhet: de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser,
- församling: församling eller kyrklig samfällighet inom
Svenska kyrkan,
- huvudman: församling inom Svenska kyrkan eller
kommun som skall anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom ett visst
geografiskt avgränsat förvaltningsområde,
- begravningsplatser: områden eller utrymmen som är
behörigen anordnade för förvaring av avlidnas stoft
eller aska och som har tagits i anspråk för detta ändamål, främst kyrkogårdar eller andra gravområden, minneslundar, kolumbarier eller urnmurar,
- allmänna begravningsplatser: sådana begravningsplatser som är anordnade av församlingar, av kommuner
eller annars av det allmänna,
- enskilda begravningsplatser: andra begravningsplatser än allmänna,
- gravrätt: den rätt som uppkommer när en bestämd
gravplats på en allmän begravningsplats upplåts av den
som förvaltar begravningsplatsen till någon för gravsättning,
- kremering: förbränning av stoftet efter en avliden
person,
- gravsättning: placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats och placering eller utströende av aska
i minneslund eller på någon annan plats än begravningsplats,

- gravanordningar: gravvårdar och andra gravöverbyggnader, stenramar, staket eller andra liknande anordningar på en gravplats. Lag (1999:306).
2 kap. Begravningsplatser
Gravkarta, gravbok, gravregister
5 § För varje allmän begravningsplats skall upprät¬tas
en gravkarta och föras gravbok eller gravregister enligt
föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
7 kap. Gravrätt
Utövande av gravrätt m.m.
1 § Gravrätten får utövas bara av den som i gravboken eller gravregistret är antecknad som innehavare
av gravrätten.
När gravrättsinnehavaren har avlidit, får dock den som
ordnar med gravsättningen utöva de befogenheter som
tillkommer en gravrättsinnehavare och som har samband med gravsättningen av den avlidne.
2 § Gravrätten får inte pantsättas eller utmätas.
Gravrättsinnehavarens ansvar för gravplatsen
3 § Innehavaren av gravrätten skall hålla gravplatsen i
ordnat och värdigt skick.
Upplåtelse av gravrätt
4 § En gravrätt får upplåtas till en juridisk person bara
om det finns särskilda skäl för det.
5 § En gravrätt får upplåtas för viss tid, minst 15 och
högst 50 år, eller för alltid.
Upplåtelse för alltid gäller bara så länge gravplatsen utgör en del av en allmän begravningsplats.
6 § Om någon upplåtelsetid inte har bestämts, varar
upplåtelsen i 25 år.
7 § Upplåtaren skall utfärda gravbrev till bevis om att
gravrätten upplåtits.
Förnyelse av upplåtelse
9 § När upplåtelsetiden för gravrätten går ut, har gravrättsinnehavaren rätt till en ny upplåtelse, om
-- gravplatsen är väl vårdad,
-- upplåtelsen inte medför något synnerligt men för
begravningsplatsens ändamålsenliga ordnande och
skötsel, och

-- gravrättsinnehavaren dessförinnan har anmält att han
vill få upplåtelsen förnyad.
10 § I god tid innan upplåtelsetiden går ut skall upplåtaren underrätta gravrättsinnehavaren om förutsättningarna för en ny upplåtelse.
Gravanordningar m. m.
25 § Gravplatsen får förses med gravanordning, om
det inte strider mot vad som är avsett att gälla för den
del av begravningsplatsen där gravplatsen är belägen.
26 § Gravrättsinnehavaren bestämmer gravanordningens utseende och beskaffenhet. Detsamma gäller gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt. Upplåtaren får dock besluta de begränsningar i gravrättsinnehavarens bestämmanderätt som är nödvändiga för att
tillgodose en god gravkultur.
27 § Innan en gravanordning sätts upp, skall upplåtaren pröva om den är sådan att den kan tillåtas.
28 § När en gravanordning har blivit uppsatt, får den
inte föras bort utan upplåtarens medgivande.
Medgivande skall lämnas, om det inte finns risk för att
man förfar med gravanordningen på ett ovärdigt sätt.
29 § Gravanordningar får inte pantsättas eller utmätas.
Ändringar på gravplatsen
30 § Upplåtaren får göra ändringar på gravplatsen bara
om gravrättsinnehavaren medger det.
Ändringar som är nödvändiga för att tillgodose kraven
på miljöskydd, hälsoskydd och arbetarskydd får dock
genomföras, även om gravrättsinnehavaren motsätter
sig ändringen.
31 § Om skador måste förebyggas, har upplåtaren rätt
att genast genomföra nödvändiga åtgärder på gravplatsen. Gravrättsinnehavaren skall snarast därefter underrättas om åtgärderna.
Gravrättens upphörande
32 § Gravrätten upphör när upplåtelsetiden går ut, när
gravrätten återlämnas till upplåtaren, när den förverkas
enligt 33 § och när den förklaras ha upphört enligt 34 §.
33 § Upplåtaren får förklara gravrätten förverkad, om
gravplatsen är uppenbart vanvårdad och gravrättsinnehavaren inte avhjälper vanvården inom ett år efter

det att han har delgetts föreläggande om att sätta gravplatsen i stånd. Föreläggandet skall innehålla upplysning om att gravrätten kan förverkas. En gravrätt får
inte förverkas, om det är en myndighet som svarar för
gravplatsens vård och underhåll.

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och
god miljö. En sådan utveckling bygger på insik¬ten att
naturen har ett skyddsvärde och att männis¬kans rätt
att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

34 § Om en allmän begravningsplats helt eller delvis
läggs ned eller om det skulle medföra synnerligt men
för en begravningsplats ändamålsenliga ordnande och
skötsel att ha kvar gravrätter på platsen, får länsstyrelsen besluta att de gravrätter som berörs skall flyttas
över till andra platser. Om det inte är möjligt eller om
ingen rättsinnehavare begär att få behålla gravrätten, får
länsstyrelsen i stället besluta att rätten skall upphöra.

Miljöbalken skall tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och
olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar
eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och
vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att
en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så
att ett kretslopp uppnås.

35 § När gravrätten har upphört, gäller om gravanordningar vad som föreskrivs i 28 §.
36 § Det som gravrättsinnehavaren inte har fört bort
från gravplatsen inom sex månader efter gravrättens
upphörande tillfaller upplåtaren. Om det har uppstått
tvist om bortförandet, räknas tiden från tvistens slutliga avgörande.
37 § Om en gravanordning har tillfallit upplåtaren och
den är av kulturhistoriskt värde eller av något annat skäl
bör bevaras för framtiden, skall upplåtaren om möjligt
lämna kvar den på gravplatsen.
Om gravanordningen ändå måste föras bort från gravplatsen, skall den åter ställas upp inom begravningsplatsen eller på någon annan lämplig och därtill avsedd plats.

Utdrag ur
Begravningsförordning (1990:1147)
Gravkarta
3 § På en gravkarta skall med nummer anges samtliga gravplatser inom begravningsplatsen. Äldre gravplatser anges därvid så fullständigt som möjligt. Om
det finns en minneslund på begravningsplatsen, skall
också den anges.

Utdrag ur Miljöbalk (1998:808)
1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja
en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och

7 kap. Skydd av områden
Biotopskyddsområde
11 § Regeringen får i fråga om små mark- eller vattenområden som på grund av sina särskilda egenskaper är
värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter
eller som annars är särskilt skyddsvärda meddela föreskrifter om
1. att samtliga lätt igenkännbara områden av ett visst
slag i landet eller i en del av landet ska utgöra biotopskyddsområden, och
2. att en myndighet eller kommun i det enskilda fallet
får besluta att ett område ska utgöra ett biotopskyddsområde.
Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. En fråga om dispens ska
prövas av den myndighet som regeringen bestämmer,
om dispensen avser ett område enligt första stycket 1,
och i andra fall av den myndighet eller kommun som
har bildat biotopskyddsområdet.
De åtgärder som behövs för att vårda ett biotopskyddsområde får vidtas av kommunen, om den har bildat
området, och i fråga om andra områden av den myndighet som regeringen bestämmer. Innan en åtgärd vidtas ska den som äger eller har särskild rätt till området
underrättas särskilt.
Ett beslut som avses i första stycket 2 ska gälla omedelbart även om det överklagas. Lag (2009:1322).

Förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Allmänna bestämmelser
Biotopskyddsområde
5 § Sådana mark- eller vattenområden som anges i bilaga 1 utgör biotopskyddsområden enligt 7 kap. 11 §
första stycket 1 miljöbalken.
Länsstyrelsen prövar frågor om dispens enligt 7 kap.
11 § andra stycket miljöbalken som avser sådana biotopskyddsområden.
Länsstyrelsen får besluta om de åtgärder som behövs för
att vårda områdena. Förordning (2009:1328).
Bilaga 1
Biotopskyddsområden som avses i 5 §
1. Allé
Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap.
Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd.
--4. Pilevall
Hamlade pilar i en rad som består av antingen
a) minst fem träd med ett inbördes avstånd av högst
100 meter i en i övrigt öppen jordbruksmark eller invid en väg där marken mellan pilträden är plan eller
upphöjd till en vall, eller
b) minst tre träd, om vallen är väl utbildad, mer än 0,5
meter hög och två meter bred.
Biotopen omfattar trädradens längd med den bredd
den vidaste trädkronans projektion på marken utgör.
Om vallen är bredare än trädkronornas projektion på
marken, omfattar biotopen vallen i sin helhet.
--6. Stenmur i jordbruksmark
En uppbyggnad av på varandra lagda stenar som har en
tydlig, långsträckt utformning i naturen och som har
eller har haft hägnadsfunktion eller som funk¬tion att
avgränsa jordbruksskiften eller någon annan funktion.

Utdrag ur Plan- och bygglag (1987:10)
8 kap. Bygglov, rivningslov och marklov
2 § I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs
bygglov för att
--9. anordna begravningsplatser, och
10. väsentligt ändra anläggningar som avses i 1–9.
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