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Bakgrund  

Göteborgs kyrkogårdsförvaltning ansökte under 2016 om tillstånd att restaurera en del av den 
stenmur som löper längs norra delen av kyrkogården, öster om huvudentrén. Projektet har 
utförts med början hösten 2018 och slutförts hösten 2019. Arbetet har varit uppdelat i två 
deletapper, båda etapperna redovisas i denna rapport. Fotodokumentation har upprättats före 
projektstart samt under arbetets gång. Antikvarisk slutbesiktning genomfördes 2019-10-09. 
Närvarande vid besiktningen var planerare Jaana Rintala Berndtsson, Kyrkoförvaltningen i 
Göteborg, murare Thomas Reimers, Sten i Väst AB och Maria Olovsson, bebyggelseantikvarie, 
Acanthus.   

 

Beskrivning 

Den äldsta delen av Västra kyrkogården återfinns väster om kyrkogårdens nuvarande huvudentré. 
1888 invigdes kyrkogården under namnet Sanda kyrkogård. Redan 1901 var det dags för att 
inviga en större utvidgning som genomfördes i både västlig, sydlig och ostlig riktning. 
Utvidgningen utfördes efter ritningar uppförda av arkitekt Yngve Rasmussen. Den mur som har 
varit föremål för restaurering uppfördes längs kyrkogårdens norra gräns då kyrkogården 
utvidgades i ostlig riktning. Muren löper längs Fridhemsgatan och är uppförd 1901.  

 

Motivering 

Kyrkogårdsförvaltningen har under en tid noterat att muren som löper längs norra delen av 
kyrkogården var i stort behov av omläggning. Fogning och övertäckning av cement hade börjat 
släppa i stor omfattning och på ett flertal ställen hade skolstenar och murstenar kalvat.  

Man har konstaterat att murens fyllning har innehållit många runda och stora stenar vilka lätt har 
rullat isär. Samtidigt har stora, tunga stenar varit högt placerade i konstruktionen vilket skapat 
instabilitet. Muren har också haft förhållande få bindarestenar. Muren har vid någon tidpunkt, 
troligen under 1940-talet, försetts med betongtäckning vilket har förorsakat att fukt blivit stående 
i konstruktionen. Muren var fogad på utsidan vilket bidragit till att fukt lätt blivit kvar i 
konstruktionen. Längs några sträckor har muren också varit för hög och smal vilket också 
bidragit till instabilitet. Murens kondition blev snabbt ännu sämre efter den torra sommaren 2018. 
Muren hade, innan åtgärderna genomfördes, flera olika höjder vilket skapat ”hängmattor” på 
flertalet ställen. Efter genomförda åtgärder har muren nu en genomsnittlig höjd på 1.10 m.  

För att kyrkogården ska kunna bibehålla sin ålderdomliga karaktär och därmed sitt 
kulturhistoriska värde har en restaureringsinsats varit viktig att genomföra.  

 

 



Redovisning av åtgärder 

Muren har monterats ner, man har för att förbättra grundförhållandena, grävt ur jordmaterial och 
ersatt den med stenmaterial för att åstadkomma en dränerande effekt. Muren har därefter 
återuppförts med befintliga stenblock som en kallmurad skalmur. En del större stenar har tillförts 
för att åstadkomma en god stabilitet i konstruktionen. Murens inre är nu fylld med stenmaterial i 
två storlekar, 90/150 samt 16/32, för att uppnå en bra dränerande effekt. Detta medför att vatten 
inte samlas i muren, som i sint tur kan orsaka frostsprängning. Muren var tidigare delvis fogad 
men också täckt, i överkant, av betong. Betongtäckningen har avlägsnats.  

I samban med denna restaurering föreslog kyrkogårdsförvaltningen att höjden på muren ska vara 
mer enhetlig. Kyrkogårdsmuren var innan restaureringen genomfördes mellan 90-130 cm höjd. 
Efter genomförd restaurering har muren nu en höjd på ca 1.10 meter. Muren har nu, tack vare 
den nya höjden, fått ett stadigare utförande då förhållandet mellan bredden på murens nedre del 
respektive övre del är bättre.   

 

Fotodokumentation  

 

Västra delen av muren, före genomförd åtgärd, belägen direkt öster om huvudentrén.  



 

Muren före genomförd åtgärd, muren har kollapsat och stenar har kalvat från muren. Här syns även 
betongtäckningen.  

 

Muren före genomförd åtgärd, dess södra sida.   



 

Muren hade före genomförd åtgärd flera större skador. Betongtäckningen hade spruckit och vatten hade blivit 
stående i konstruktionen.    

 
Restaurering av murens västra del under pågående arbete. Muren har demonterats och så att murens fyllning har 
kunnat ersättas med ett mer dränerande material.  



 

Den västra delen av muren är färdigrenoverad och arbetet pågår i den östra delen.  

  

Murens västra del är på bilden färdigställd, arbetet pågår vid den östra delen av muren.  



 

Murens västra del är under återuppförande, dränerande stenmaterial som fungerar som murens fyllning är synlig 
på bilden.  

  

Murens norra sida efter genomförd restaurering.  



 

Murens utförande i sin helhet, mot väster.  

 

Muren efter genomförd åtgärd mot huvudentrén till.   



 

Stora stenar har återanvänts och skapar en variation i murens uttryck.  

 

 

Muren efter genomförd åtgärd, i sin helhet sedd mot öster.  

 



 

Stora stenar har sparats och återanvänts i murens östra del, detta skapar stor variation i murens uttryck.  

 

Antikvarisk kommentar  

Omläggning och restaurering av den gamla muren har utförts i ett traditionellt och ett 
hantverksmässigt utförande. Befintligt stenmaterial har i stor utsträckning återanvänts. Material 
som tillförts är det dränerande stenmaterial som använts till murens grundläggning och dränering 
samt en del större stenar som givit muren en bättre hållfastighet. Murens har fått en ny och mer 
enhetlig höjd vilket bidragit till att muren nu har bättre proportioner samt ett följsammare 
utförande.  

Åtgärderna har bidragit till att kyrkogårdens kulturhistoriska värde har bevarats. Kyrkogårdens 
kulturhistoriska värde har inte förvanskats. Åtgärderna bedöms vara genomförda enligt 
tillståndet.  
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