
Nynäs gårds begravningsplats
Kulturhistorisk inventering av gravvårdar 

2018



1. Inledning     3

2. Kyrkogården och regelverket      5

3. Underlag för kulturhistorisk värdebedömning     8

4. Historik     10

5. Begravningsplatsen idag     16

6. Kulturhistorisk bedömning och rekommendationer     26

7. Förebyggande åtgärder     30

8. Källor     33

Bilagor   ej inkluderade i webbversion
Gravkatalog     ej inkluderad i webbversion



KulturhistorisK gravinventering

3

”Det grafven gömmer, ej hjärtat glömmer”
(Inskription på gravsten 3/19-20 daterad 1918)

Gravvårdarna på Nynäs gårds begravningsplats ger 
en direkt inblick i människors livsöden i det för-
gångna. Vi kan läsa om familjekonstellationer, långa 
liv och plötsliga epidemier, sedan länge bortglömda 
gårds- namn och ålderdomliga yrken som inte längre 
finns kvar. Det är inte så konstigt att fantasin skenar 
iväg när vår blick fastnar på stenarnas textplattor.

Gravplatserna i sig, stensorterna och gjutjärnet, 
formerna och dekoren, stenramarna och krattningen 
förmedlar också berättelser om bygden och dess nä-
ringar, om det lokala hantverkskunnandet, och om 
de stilpreferenser som dominerat begravningsskultu-
ren under olika tidsperioder.

Men det stannar inte där. Platsens tentakler letar sig 
vidare ut i riket och världen; de ger oss en insyn i 
samhället i stort.

I gravvårdarna kan vi utläsa den maskinella revolu-
tion som stenindustrin kom att bli en del av, tvära 
ekonomiska kast, och inte minst de sociala hierarkier 
som var en central del av samhällets struktur fram 
till efterkrigstiden då folkhemstanken successivt 
raderade ut klassmarkörerna på gravstenarna.

Alla dessa berättelser ingår i det kyrkliga kulturarvet 
och är viktiga att värna.

Detta är en rapport som presenterar resultaten av 
den kulturhistoriska inventeringen av gravvårdarna 
på Nynäs gårds begravningsplats. Den inbegriper 
historik, dokumentation, kulturhistorisk analys samt 
rekommendationer för de kulturhistoriskt intressan-
ta gravvårdarnas skötsel och bevarande. 

Syftet är att:

•  Ge ökad kunskap om vad gravplatserna berät-
tar om begravningsplatsen, om samhället och dess 
invånare i ett kulturhistoriskt sammanhang så att 
denna värdefulla miljö kan vårdas och bevaras på ett 
föredömligt sätt

•  Lyfta fram gravvårdar med mycket höga kulturhis-
toriska värden så att de skrivs in i kyrkans inventarie-
förteckning

•  Ge lättillgänglig information och riktlinjer för 
vård och underhåll

•  Skapa ett underlag som kan användas av försam-
lingen för underhålls- och förändringsarbeten, och 
av länsstyrelsen vid handläggning av tillståndsären-
den och remisser 

Förhoppningen är att även gravrättsinnehavare och 
besökare har glädje av rapporten som berättar om 
kyrkogårdens intressanta kulturhistoria och ger råd 
vid enklare underhåll gällande gravvårdarna.

Gravvårdar bör ses som ett levande kulturarv, och att 
sköta dem på rätt sätt har stor betydelse för kyrko-
gårdens karaktär och miljöupplevelse. Med denna 
rapport ges möjligheter till fördjupad kunskap och 
planering. 



NyNäs gårds begravNiNgsplats

4

Genomförande
Arbetet har omfattat inventering i fält med genom-
gång av alla gravvårdar, sökning i arkiv och litteratur, 
samtal med kyrkogårdspersonal samt rapportskriv-
ning. 

Dokumentationen av gravvårdarna har varit selektiv, 
vilket innebär att endast de gravvårdar som bedöms 
besitta kulturhistoriska värden har beskrivits och 
analyserats. Med dokumentation åsyftas fotografe-
ring samt beskrivning av utseende och inskription, 
där texter varit läsbara. Samtliga fotografier är tagna 
av Gunhild Eriksdotter där ingen annan anges. En 
separat inventeringskatalog biläggs rapporten.

Gravar tillkomna efter 1980 är generellt inte med-
tagna i inventeringen. Gränsdragningen är satt för 
att få ett rimligt tidsperspektiv på den löpande grav-
vårdskulturen som inte ligger för nära nutid. 

Under arbetets gång har samtal förts med kyr-
kogårdsföreståndare Jessica Johansson. Hon har 
bidragit med stor kunskap och insikter om begrav-
ningsplatsens specifika förutsättningar och kulturhis-
toriska kvaliteter.

Den kulturhistoriska inventeringen av gravvårdarna 
utfördes av Gunhild Eriksdotter 2018 på uppdrag av 
Nynäshamns Kyrkogårdsförvaltning.

Tack!
Jag vill tacka kyrkogårdspersonalen för ett trevligt 
samarbete! Ett stort tack riktas också till de som 
organiserade rundvandringen på begravningsplatsen 
som leddes av den kunnige guiden Lars Lindberg 
den 10 juni 2018.
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2. Kyrkogården och regelverket

Figur 1. Kyrkogårdens belägenhet i relation till omgivningen. Kyrkogårdsområdet är markerat med ett kors 
intill Nynäsvägen. Toröstenen är markerad med ett R (fornlämning). Karta från Fmis, RAÄ.

Administrativa uppgifter
Län: Stockholm
Landskap: Södermanland 
Kommun: Nynäshamn
Församling: Nynäshamn

Ägoförhållanden och brukare 
Fastigheten Nynäs gård 1:9 ägs och förvaltas av 
Nynäshamns församling (begravningsområdet inkl. 
klockstapel). Anna Sjögrens efterlevande är lagfa-
ren ägare till fastigheten Nynäs gård 1:10 (Sjögrens 
gravmonument utanför staketet) men Nynäshamns 
församling är taxerande ägare. 

Nynäs gårds begravningsplats tillhörde fram till 
1947 Ösmo församling då Nynäshamns församling 
bildades. Nynäshamns församling ansvarar sedan 
dess för begravningsplatsens skötsel och gravsätt-
ningar. 

Författningsskydd
Kulturmiljölagen (SFS 1988:950, rev. 2014) 
Kulturmiljölagens fjärde kapitel ger ett skydd åt de 
kulturhistoriska värden som är förknippade med kyr-
kobyggnader, inventarier, kyrkotomter och begrav-
ningsplatser. Det som i dagligt tal kallas kyrkogård 
benämns i kulturmiljölagen som begravningsplats 
och kyrkotomt.

Begravningsplatsen omfattar även byggnader som 
inte är kyrkobyggnader samt fasta anordningar så-
som murar, portaler, häckar, träd, dammar och andra 
utsmyckningar av begravningsplatsen. Kyrkotomten 
är ett område kring kyrkan som inte används till 
gravsättning men som har funktionell koppling till 
kyrkobyggnaden och begravnings-
platsen.

I korthet innebär skyddsbestämmelserna att:

•  Kyrkotomter ska vårdas och underhållas så att 

2019-01-04 Riksantikvarieämbetet - Utskrift karta

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/printmap.html 1/1

Sydväst
667226, 6533984
Nordöst
671066, 6535410
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deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras 
utseende och karaktär inte förvanskas. (4 kap 2 §)

•  Begravningsplatser skall vårdas och underhållas 
så att deras kulturhistoriska värde inte minskas eller 
förvanskas. (4 kap 11 §)

•  Kyrkotomter och begravningsplatser som har 
tillkommit före utgången av 1939 får inte på något 
väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen. 
(4 kap 3 och 13 §§)

Till väsentliga förändringar hör t ex borttagande 
av järnstaket och stenramar, förändring eller bort- 
tagande av en kulturhistoriskt värdefull gravvård, 
förändringar av kvarter, träd och gångsystem.

Enligt lagen ska kulturhistoriskt värdefulla gravvår-
dar, utan gravrätt, tas upp i kyrkans inventarieför-
teckning.

Sedan relationen mellan kyrka och stat ändrades 1 
januari 2000, har pastoraten och kyrkogårds- för-
valtningarna ansvaret för att förteckningar över 
inventarier av kulturhistoriskt värde upprättas samt 
att inventarierna förvaras och vårdas väl.

I förteckningen ska det även stå var föremålet förva-
ras om det rör sig om en plats utanför kyrkan.

Två personer i varje församling ska utses till att föra 
förteckningen över kyrkliga inventarier och för att 
se till att de förvaras och vårdas väl. Församlingen 
är skyldig att informera länsstyrelsen vilka som har 
utsetts.

Gravvårdar som anses vara mycket värdefulla och 
som är uppförda på församlingens inventarieförteck-
ning kan förvaltas med hjälp av begravningsavgiften.  
Det är därför viktigt att de gravvårdar som bedöms 
ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde skrivs in i 
förteckningen.

Begravningslagen (SFS 1990:1144) 
Begravningslagen innehåller en rad bestämmelser 
kring skötseln av såväl begravningsplatsen i sin
helhet som varje enskild gravplats (2 kap 12 §, 7 kap 
3 §).

Gravrättsinnehavaren bestämmer gravanordningens 
utseende och beskaffenhet. Detsamma gäller grav-
platsens utsmyckning och ordnande i övrigt. Upplå-
taren (församlingen eller pastoratet) får dock besluta 
de begränsningar i gravrättsinnehavarens bestäm-
manderätt som är nödvändiga för att tillgodose en 
god gravkultur. (7 kap 26 §)

Upplåtaren får göra ändringar på gravplatsen bara 
om gravrättsinnehavaren medger det. Ändringar som 
är nödvändiga för att tillgodose kraven på miljö-
skydd, hälsoskydd och arbetarskydd får dock genom-
föras, även om gravrättsinnehavaren motsätter sig 
ändringen. (7 kap 30 §)

Om en gravanordning har tillfallit upplåtaren och 
den är av kulturhistoriskt värde eller av något annat 
skäl bör bevaras för framtiden, ska upplåtaren om 
möjligt lämna kvar den på gravplatsen. Om grava-
nordningen ändå måste föras bort från gravplatsen, 
ska den åter ställas upp inom begravningsplatsen el-
ler på någon annan lämplig och därtill avsedd plats. 
(7 kap 37 §)

RAÄ:s vägledning för tillämpning av KML (2012)
Utöver KML och Begravningslagen ger Riksanti-
kvarieämbetet handledning i vården av de kyrkliga 
kulturminnena.

Gravanordningar som tillfallit upplåtaren och be-
döms ha ett kulturhistoriskt värde bör enligt KML 
räknas som fast anordning på begravningsplats. 
Till gravanordning räknas enligt begravningslagen 
gravvårdar och andra gravöverbyggnader, stenramar, 
staket eller liknande anordningar på gravplatsen.

Gravrätt
Det uppstår ibland problem hur man ska handskas 
med äldre gravvårdar när gravrätten återgår till 
upplåtaren. Många äldre områden har förändrats i 
modern tid för att underlätta den praktiska skötseln. 
Utvecklingen bör ske på ett sätt som tar
hänsyn till den befintliga miljön och de kulturhisto-
riska värden och kvaliteter den har.

Gravvården ägs av den som betalar gravrättsavgiften. 
Det gäller även andra jordbundna konstruktioner 
som stenramar och häckar och lignoser som till ex-
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empel thujor som växer på gravplatsen. Kyrkoperso-
nal kan dock stamma upp stora thujor som skymmer 
gravvårdarna och för att minska fläkningsrisken.

Gravvårdar med gravrätt som bedöms ha ett högt 
kulturhistoriskt värde behöver inte inventarieför- 
tecknas. Men de bör skrivas in i gravboken med 
markeringen PK (dvs. potentiellt eller preliminärt 
kulturhistoriskt värde). På så sätt uppmärksammas 
de den dag gravrätten löpt ut och de ska inventarie-
förtecknas.

När gravrätten upphör, har gravrättsinnehavaren 
rätt till gravvården. Om gravvården är kulturhisto-
riskt värdefull får dock inte vården föras bort utan 
länsstyrelsens tillstånd (det gäller även stenramar 
m.m.). Står vården kvar längre än sex månader efter 
att gravrätten upphört och att gravrättsinnehavaren 
meddelats, tillfaller den upplåtaren, dvs. församling-
en eller pastoratet.

Gravanordningar som tillfallit upplåtaren och 
bedöms ha ett särskilt kulturhistoriskt värde räknas 
som en fast anordning på begravningsplats, och ska 
då, som tidigare nämnts, tas upp i inventarieförteck-
ningen.

Om en gravvård behöver underhållas eller repareras 
är det viktigt att vårdens kulturhistoriska värde inte 
minskar. För mindre reparationer krävs inget till-
stånd. Ansökan om borttagande eller flytt av grav-
vården sker hos Länsstyrelsen.

Det är möjligt att upplåta en gravplats med begrän-
sad användning. Det kan till exempel röra sig om 
en gravplats som redan har en gravvård med mycket 
högt kulturhistoriskt värde som är viktig att bevara. 
Kyrkan ansvarar då för den kulturhistoriskt värdeful-
la gravvården samtidigt som den nye gravrättsinne-
havararen använder och vårdar gravplatsen i övrigt.
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3. Underlag för kulturhistorisk 
värdebedömning av gravvårdar

Den kulturhistoriska värderingen av gravvårdar är 
ett centralt moment i inventeringsarbetet. Bedöm-
ningen innebär att gravvårdarna klassificeras utifrån 
deras kulturhistoriska värden och representativitet, 
vilket får stor betydelse för deras framtida vård och 
förvaltning.

De värdegrunder som används i inventeringen av 
gravvårdarna på Nynäs gårds begravningsplats utgår 
i stort från Centrala Gravvårdskommitténs rekom-
mendationer (CGK 2007). Bedömningen bygger på 
en värdeskala som skiljer på kulturhistoriskt mycket 
värdefulla, värdefulla respektive övriga gravvårdar/
platser som inte klassificeras.

I några fall har en av ett flertal likartade stenar valts 
ut som representant för en hel kategori stenar. 

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någ-
ra universella lösningar som gäller för alla gravplatser 
utan gränserna mellan vad som betraktas som myck-
et värdefull och värdefull är många gånger mycket 
svår att avgöra. Ofta är det den specifika kyrkogår-
dens historiska sammanhang som avgör.

Med tiden kommer också sannolikt utgångspunk-
terna för värdebedömningen att ändras. Det innebär 
att de gravvårdar som inte har bedömts vara mycket 
värdefulla eller har klassificerats i detta arbete, kan 
komma att bli det i framtiden.

Mycket värdefulla gravvårdar
Till denna kategori räknas i princip alla grava-
nordningar tillkomna före 1900 eftersom de är 
hantverksprodukter från tiden före den industriella 
serietillverkningen och belyser ofta lokala och sociala 
historier. 

Här ingår även mycket ovanliga gravvårdar som 
är unika i sin utformning genom sitt högklassiga 
stilmässiga formspråk eller genom att de består av en 
arkitektoniskt uppbyggd del med gravvård, stenram 
och andra arrangemang som vittnar om en försvun-
nen tids gravkultur. 

Gravvårdar av gjutjärn eller järnsmide har bedömts 
tillhöra denna kategori då de är ett sällsynt konstruk-
tionsinslag på kyrkogården. Det gäller även äldre 
träkors.

Till denna grupp hör även gravar över bemärkta per-
soner eller gravvårdar med speciella inskriptioner.

Värdefulla gravvårdar
Till denna kategori räknas gravvårdar som skulle 
kunna bedömas som mycket värdefulla men det 
finns så många med ett likartat utförande att det inte 
kan motiveras att alla bevaras som mycket värdefulla. 
Det kan exempelvis handla om hantverksutförandet, 
lokalt materialval eller den konstnärliga utformning-
en.

Gravvårdar med titlar och/eller platsnamn hör till 
denna kategori. De flesta mycket värdefulla grav-
vårdar täcker dessa attribut men då ingår ofta flera 
andra bedömningsgrunder som gör att de samman-
taget får ett högre värde.

Gravvårdar som är representativa för sin tid – fö-
reträdesvis i gruppsamverkan – hamnar i denna 
kategori.

Gravvårdar som har avgörande betydelse för förstå-
elsen och upplevelsen av kyrkogårdens kronologiska 
utveckling samt sociala struktur.

Gravplatser som underhålls enligt lokala skötseltra-
ditioner eller som har traditionella planteringar, som 
exempelvis buxboms- eller ligusterhäckar.
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Värde, vård och förvaltning

Mycket värdefull: avser gravanordningar/gravvårdar som har särskilt kulturhistoriskt värde och 
ska bevaras när gravrätten upphör. De får inte återanvändas.

Gravvårdar utan gravrätt ska föras in i kyrkans inventarieförteckning. Gravvårdar med gravrätt 
markeras i gravboken med PK (i betydelsen potentiellt kulturvärde).

I detta arbete har gravvårdar som bedöms vara mycket värdefulla, fotograferats och beskrivits med 
utförliga värdemotiv på en inventeringsblankett. De återfinns i en separat katalog som biläggs rap- 
porten.

Värdefull: avser de gravvårdar som har kulturhistoriskt värde och som är värda att bevara med 
hänsyn till kulturmiljön på hela begravningsplatsen eller för ett område eller tidsepok inom be-
gravningsplatsen.

De kan återanvändas efter försiktig omarbetning på sin plats. I en del fall kan det vara motiverat 
att de flyttas till en annan plats på begravningsområdet med gravvårdar från samma tidsperiod 
för att återanvändas. Samråd bör ske med Länsstyrelsen.

I detta arbete har gravvårdar som bedöms vara värdefulla, fotograferats och beskrivits med utförliga 
värdemotiv på en inventeringsblankett. De återfinns i en separat katalog som biläggs rapporten.

Övriga: Utgörs av gravvårdar som bedöms inte ha lika starka kulturhistoriskt värden som ovan-
stående, eller är tillkomna efter 1980 och har därför ej klassificerats. De kan tas bort men bör 
hellre återanvändas av miljöhänsyn. Det sker genom att ursprunglig inskription slipas bort eller 
att den täcks med exempelvis en textförsedd platta i metall. Ursprunglig dekor ska dock bevaras 
och nya inskriptioner bör utföras på ett sådant sätt att de stilmässigt stämmer överens med grav-
vårdens tidstypiska utseende.
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4. Historik

Figur 2-3. Ovan: Häradsekonomiska kartan från 1901-06 (Lantmäteriet). Begravningsplatsen är markerad norr 
om godset. Nedan: Toröstenen (foto: Holger Ellgard, Wikimedia, CC).

2019-01-09 Historiska Kartor | Lantmäteriet

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&archive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3131322d36372d3139 2/2

Omgivning
Nynäs gårds begravningsplats ligger vid den gamla 
landsvägen, intill Nynäsvägen, ca 1 km väster om 
pendeltågsstationen. Området karaktäriseras av 
kuperad skogsterräng och ett öppet, sankt ängsland-
skap mot Nynäsvikens norra spets (fig. 2). 

Bygden är fornlämningstät med flera gravfält från 
brons- och järnålder och rester efter forntida bor-
ganläggningar. Den mest kända kulturhistoriska 
lämningen i begravningsplatsens närhet är den så 
kallade Toröstenen som är ett stort stenblock som 
enligt inskriptionen var en gammal samlingsplats för 
bygdens ungdom (fig. 3).

Nynäs gård
Begravningsplatsens tillkomst är nära förbunden 
med Nynäs gård som är beläget på andra sidan 
landsvägen. Gården var redan under medeltiden det 
största och mest dominerade godset i trakten som 
en del av ett gammalt försvarskomplex för nedre 
Södertörn (fig. 4). Vid en arkeologisk utgrävning 
1941 på gårdsplanen fann man rester efter gårdens 
äldre topografi som visar att egendomen tidigare var 
befäst. 
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Figur 4-5. Ovan: Geometrisk uppmätning av Nynäs gods ägor från 1687. Nynäs gård är beläget vid bokstaven 
”B” (Lantmäteriet). Nedan: Nynäs gård, huvudbyggnaden från 1835 (foto: Holger Ellgard, Wikimedia, CC).

2019-01-09 Historiska Kartor | Lantmäteriet

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f413132352d34363a31 2/2
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Godsets olika innehavare har genom seklerna haft 
en tydlig koppling till sockenkyrkan i Ösmo genom 
deras roll som Jus Patronus. De hade bland annat 
makten att tillsätta socknens kyrkoherde, en rätt som 
först upphörde 1921. I kyrkan finns också gravkoret 
efter en av godsets ägare, familjen Thörnflycht som 
innehade Nynäs gård under större delen av 1700-ta-
let. 

Gården fick en ny huvudbyggnad i nyklassicistisk stil 
år 1835, ritad av arkitekten Fredrik Blom (fig. 5). 
Vid denna tid förnyades även parkanläggning och 
stallar av den dåtida ägaren Carl Gustaf Adlercreutz. 
År 1883 ärvde brorsonen Oskar Nikolas Adlercreutz 
egendomen. Under hans nio år utvecklades och mo-
derniserades gården med bland annat ett nytt mejeri. 

Nynäs gård såldes vidare till professor Hjalmar 
Sjögren 1892 (fig. 6). Egendomen köptes därefter 
1930 av den välkände industrimannen Axel Ax:son 
Johnson. Idag ägs Nynäs gård av hans dotter Mild-
red von Platen. På gården bedrivs spannmålsodling 
och skogsbruk. 

Gårdskapellet
En av gårdens flyglar består av ett gammalt kapell 
som sannolikt har medeltida anor (fig. 7). Källor 
från 1600-talet berättar om att gudstjänster hölls i 
en stor sal, kyrksalen kallad. Förmodligen hade man 
redan vid denna tid en särskild gårdspredikant. Ka-
pellets predikstol som är från 1599, togs från Ösmo 
kyrka (fig. 8).

Byggnaden har en rektangulär form med tjocka 
gråstensmurar. Klocklanterninen som kröner ka-
pellets topp är från 1788. Årtalet 1788 finns också 
förankrat i form av järnsiffror på den södra kapell-
väggen och skvallrar om att man gjorde en större 
renovering av byggnaden detta år. 

Kapellet var en populär gudstjänstplats, särskild 
under sommaren. Församlingen utgjordes både av 
gårdsfolket och skärgårdsbor som hade långt till 
Ösmo kyrka. Under 17–1800-talet kunde upp till 
150–200 personer fylla kyrksalen vid de stora högti-
derna. 

Figur 6. Ägarinnan Anna Sjögren, f. Nobel, matar höns på egendomen 1926 (Nynäshamns bildarkiv). 
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Figur 7-9. Överst till v: Gårdskapellet (Nynäshamns bildarkiv). Till h: Interiör med predikstol. Ovan: Kapellets 
inredning som bibliotek 1931. I mitten hänger ett votivskepp som var ett vanlig inventarium i kyrkor nära 
vattendrag (ATA). 
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I kyrkoarkivet finns protokoll som påtalar vikten av 
att kapellets funktion upprätthölls av en predikant. 
Gudstjänsterna sköttes exempelvis på 1870-talet av 
en prästvigd lärare, Johan Martin Blomqvist, som 
fanns till hands för de församlingsbor som bodde i 
närheten.

I början på 1900-talet började gudstjänster hållas 
varje söndag i Nynäshamn. Gårdskapellet förlorade 
alltmer sin samlande roll och den sista gudstjäns-
ten hölls i kyrksalen den 1 september 1912. Strax 
därefter byggde den dåvarande ägaren Hjalmar 
Sjögren om kapellet till bibliotek. Vissa arkitektonis-
ka element och inventarier lämnades dock kvar, som 
exempelvis ett votivskepp (fig. 9). Det är okänt hur 
byggnaden används idag.

Begravningsplatsen
Nynäs gårds begravningsplats ligger, som tidigare 
nämnts, intill Nynäsvägen strax norr om godset. 
Området började anläggas på 1870-talet och in-
vigdes år 1874. Den 1 april 1875 ägde den första 
begravningen rum och under samma år ytterligare 

sex stycken gravläggningar, främst spädbarn. Det 
finns få skriftliga källor och inga kända historiska 
fotografier eller ritningar som kan berätta närmare 
om platsens historia. En anledning kan vara att den 
ursprungligen var avsedd för arbetarna på Nynäs 
gård och inte betraktades som en begravningsplats 
för det övre samhällsskiktet. Vi vet dock att den till-
kom efter långvariga önskemål då Ösmo kyrka och 
kyrkogård ligger förhållandevis långt bort (avståndet 
är ca 15 km). 

Till en början användes godsets vällingklocka för 
klockringning i samband med begravningar. Men 
genom en insamling bland befolkningen fick begrav-
ningsplatsen en egen klocka år 1877 och en klock-
stapel uppfördes vid samma tid. På insamlingslistan 
skrev man att: ”När arbetaren slutar sitt mödosam-
ma arbete borde han vara värdig bäras till graven i 
annan harmoni än den som förut kallat samma döda 
kropp till tungt arbete”. Man lyckades samla in ett 
par hundra kronor, friherre Adlercreutz bidrog med 
resten (fig. 10).

År 1922 invigdes begravningsplatsen åt söder. Ett 

Figur 10. Den rödmålade klockstapeln är belägen på begravningsplatsens högsta punkt.
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stort mausoleum-liknande gravrum hade då byggts 
för professor Hjalmar Sjögren och hans maka Anna. 
(se fig. 19). Sjögren blev den förste ägaren av Nynäs 
gård som gravlades på Nynäs gårds begravningsplats 
(fig. 11). En förklaring är att Jus Patronus-rätten till 
Ösmo kyrka hade upphört vid denna tid, men det 
rådde också andra tider. Nynäs gårds begravnings-
område sågs inte längre som en gravläggningsplats 
enbart för godsets arbetare utan också för markens 
ägare. 

Genom ett bevarat entreprenadkontrakt signerat år 
1934 vet vi att området inhägnades detta år. Det är 
dock osäkert om det är samma rödfärgade trästaket 
som finns idag. Enligt kontraktet åtog sig snickaren 
Axel Östman att utföra arbetet samt även att repare-
ra klockstapeln. 

En av de senare gravläggningarna ägde rum 2014 
då friherre Henrik von Platen, ägare av Nynäs gård 
begravdes på områdets högsta punkt intill klocksta-
peln (fig. 12). 

Figur 11-12.  Överst. Foto taget från Hjalmar Sjögrens begravning 1922 (Nynäshamns bildarkiv). 
Ovan. Henrik von Platens grav från 2014 har en utmärkande placering.
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5. Begravningsplatsen idag

Form och växtlighet
Begravningsområdet är väl avgränsat genom det 
rödmålade staketet som omgärdar platsen, förutom 
det Sjögrenska gravrummet som är beläget strax ut-
anför med utblick över godset och Nynäsviken. Hela 
området speglar ett drygt 140 år långt perspektiv på 
kyrkogårdsarkitektur med olika gravskick. Platsen 
präglas idag främst av 1900-talets tradition med små 
gravvårdar utan några tydliga gränser (fig. 14).

Huvudentrén är placerad i nordost och flankeras av 
två granitstolpar med en svartmålad järngrind. En 
annan, mindre ingång är belägen i sydväst och leder 
ut mot skogspartiet och en mindre landsväg i söder  
(fig. 13, 15).

Begravningsplatsen består av tre delar med olika 
karaktärer. Det huvudsakliga gravområdet är beläget 
på en stor plan yta där gravplatserna är arrangerade 
i 16 rader i nord-sydlig riktning. Ytan är grästäckt 
men enstaka gravar har bevarade ligusterhäckar eller 
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Figur 13-16. Föregående sida. Överst: Den gamla landsvägen med entrén till begravningsplatsen. Nedan: Det 
stora gravområdet med stora friväxande träd i fonden. De flesta gravvårdar omges av en stor grästäckt yta, en-
dast få gravplatser med stenramar eller häckar finns kvar. Denna sida. Överst: Huvudingången med grindstol-
par och järngrind. Ovan: Klockstapeln och den bergiga sluttningen där flera av de yngre gravarna är belägna.
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perenner. Denna del utgör platsens äldsta begrav-
ningsområde med gravar daterade från 1875 och 
framåt (fig. 14).

Området kringgärdas av vuxna lönnar i norr och väs-
ter. Vissa lönnar har högre ålder än andra. En grus-
gång löper runt hela kvarteret. Fyra högväxta lindar 
bildar en mindre kvadratisk yta i den norra delen. 
Lindarna kan ha planterats kring en gravvård i slutet 
på 1800-talet då begravningsplatsen fortfarande var 
relativt ny (fig. 17).

Öster om grusgången är topografin annorlunda, 
mer bergig och lågbeväxt, och ger ett mer organiskt 
intryck. På den högsta punkten står klockstapeln. 
Flera gravvårdar är fastsatta i bergets västra slänt eller 
placerade längs terrasserade partier. Det rör sig då 
om kremerade gravar. Denna del kan dateras från 
1900-talets mitt och framåt (fig. 16). 

Det Sjögrenska mausoleet utgör en egen del utanför 
staketet i söder (fig. 19-20). 

Figur 17-18. Till v: Fyra högväxande lindar bildar ett mindre kvadratiskt rum. 
Till h: Grusgången och lönnar längs begravningsplatsens norra sida.
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Gravvårdar
Datering och antal
På begravningsplatsens huvudsakliga område finns 
idag drygt 278 gravplatser, av dem har ca 80 be-
varade gravvårdar. Längs höjdsluttningen finns ett 
femton-tal gravar, och en grav är belägen på platsens 
högsta punkt. Nio stycken gravvårdar kan med sä-
kerhet dateras till 1800-talet eller år 1900 (fig. 21).

Övervägande delen av gravvårdarna är från tiden 
före 1930. Ett fåtal gravar är yngre vilket framför 
allt beror på att begravningsplatsen användes alltmer 
sparsamt av godsets arbetare och skärgårdsinvånare 
efter anläggandet av Nynäshamns kyrkogård 1918. 
Men fortfarande äger enstaka begravningar rum 
idag.

Det har säkert funnits flera gravvårdar som utrang-
erats under decenniernas lopp, till exempel då 
gravrätten upphört eller närstående flyttat eller gått 
bort. Det är inte heller omöjligt att området närmast 
huvudentrén fungerat som det allmänna varvet, det 
vill säga en begravningsplats där inte gravvårdar har 
använts. 

Figur 19-20. Föregående sida, nedan. Sjögrens mausoleum. 
Ovan: Utanför den omgärdade begravningsplatsen syns mausoleets baksida och omgivande vegetation. 

Material och teknik
Även om begravningsplatsen är förhållandevis liten 
med begränsat antal gravvårdar finns en rad oli-
ka material och tekniker representerade. Flera av 
gravvårdarna tillkom under en tidsperiod då olika 
produktionssätt och estetiska ideal stod till buds.

Sten
Den äldsta kända gravvården idag utgörs en liggan-
de häll av grå granit efter skolläraren Sven August 
Andersson som dog av stryplungsot år 1875 (fig. 
22). Stenen är svårt eroderad idag och det är svårt 
att utläsa texten i sin helhet (9/001A). Det finns 
flera andra liknande hällar från decennierna därefter, 
exempelvis Fru Catharina Jonsons grav från 1890 
(13/5) eller I. Larssons gravhäll från 1899 (8/17). 
Gravvårdarnas anspråkslösa, renodlade utformning 
utan dekor är karaktäristiskt för minnesstenar tillhö-
rande samhällets lägre skikt vid denna tid. 

Stenarna är handhuggna men redan vid denna tid 
hade brytningen av sten börjat industrialiseras då 
ångkraften gjorde det tekniskt möjligt. Med tryck-
luft borrade man och med krut sprängdes stora 
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Nynäs gård

Figur 21. Karta, översikt begravningsområdet.  Gravar tillkomna tiden före 1900 är markerade med blå färg. 

Figur 22-23. Till v: Liggande häll lagd till minne av skolläraren Sven August Andersson från 1875. 
Till h: Catharina Jonssons gravvård från 1899.
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granitblock loss från urberget. Graniten togs framför 
allt från stora stenbrott i Småland, Bohuslän och på 
Västkusten men bröts också från mindre stenbrott 
som fanns i bygden.

De flesta stenar på begravningsplatsen är gjorda av 
diabas, en granitsort som också kallades för ”det 
svarta guldet”. Stenen blev en stor handelsvara vid 
sekelskiftet 1900 och gick att på maskinell väg polera 
skinande blank. Diabasstenarna är ofta standardiserat 
gjorda utifrån en mönsterkatalog. Det är därför som 
många gravvårdar nästan ser identiska ut. 

Stenarna kunde vara både högresta pyramidformade 
stenar och lägre gravvårdar beroende på personens 
status. På Nynäs gårds begravningsplats är emellertid 
flertalet diabaser låga med sparsam dekor. Stenen var 
populär ända fram till 1950-talet. 

Strax efter sekelskiftet 1900 blev det också modernt 
med naturformade stenar. De kunde i vissa falla vara 
väldigt högresta. På platsen finns flera naturformade 
gravvårdar men de är av mindre dimensioner än de 
mer kända bauta-stenarna. 

Karaktäristiskt för gravstenar tillkomna på 1960-talet 
och framåt är bruket att återgå till grå och röd granit 
med då ofta i polerad form. Den svarta, lite dyst-
ra diabasen försvann nästan helt. Men även andra 
stenarter som gnejs och importerade sten från Norge, 
Kina och Indien började användas alltmer.

Figur 24-25. Överst: Polerad diabassten med vinklad 
topp hör till en av de vanligaste formerna på begrav-
ningsplatsen. Stenen restes 1911-13. 
Nedan: Naturformad grå granit med krysshamrad yta 
från 1920-talet.
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Gjutjärn
Gravanordningar av gjutjärn hör ofta till ovanlighe-
terna. Järnet representerar en kort men blomstrande 
produktionsepok från 1800-talets mitt till sekelskif-
tet 1900. Gjutjärnsgravarna blev snabbt populära då 
de gav nya utsmyckningsmöjligheter som inte var 
genomförbart på gravstenarna.

På Nynäs gårds begravningsplats utmärker sig 
särskilt en grav, nr 1/1-2, som är omgärdad av ett 
konstfärdigt gjutjärnstaket utsmyckat med blom-
knoppar. Själva gravvården består bara av en enkel 
textplatta och berättar att det är Plazikowskis famil-
jegrav (fig. 27). Den första gravlagda medlemmen 
var Maria Elisabet, dottern i familjen, som dog år 
1882 endast 19 år gammal av hjärtfeber. Maria 
var dotter till skogsförvaltaren Simon Maximilian 
Plazikowski som var född i Starrgardt, Tyskland, och 
hade kommit till Sverige med sin hustru 1850.

På området finns även ett enklare järnkors med en 
strålande sol som dekor (fig. 26). Det är dock inte 
klarlagt när korset tillkom och till vem.

Figur 26-27. Överst: Anonymt järnkors, sannolikt från 1900-talets början. Nedan: Familjen Plazikowskis grav-
plats från 1882 är den enda med omgärdande staket av järn. 
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Trä
Äldre gravvårdar av trä är inte heller vanliga. Anled-
ningen är virkets organiska egenskaper som innebär 
att det för eller senare multnar bort. 

På begravningsplatsen finns emellertid en välbevarad 
vård av ekvirke som är över hundra år gammalt. Det 
är grav 9/3 som har formen av en avlång planka (kan 
härstamma från en båt?) och som restes till minne 
av Anders Olof Gustafsson från Eklund år 1900. 
Träet skyddas idag av en metallhuva vilket säkert har 
inverkat positivt på dess bevarande. 

Annat material
På begravningsplatsen finns även två mindre ce-
menthällar med centrerad textplatta i koppar från 
1920-talet. Liknande gravvårdar finns även på Ny-
näshamns kyrkogård och hör till de mindre bemed-
lades gravskick vid denna tid. 

Figur 28. Den enda bevarade gravvården av trä är 
daterad till år 1900.

Figur 29. Liten häll av cement med texplatta i koppar från 1920.  Hällen har lagts till minne av Elis Hellström 
som var arbetare från orten Bruk. Det finns ytterligare en likadan gravvård på begravningsplatsen. 
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Form och dekor
De flesta gravvårdar har följt de allmänna stilrikt-
ningar som gällt för form, symbolspråk och dekor. 
Som tidigare nämnts utmärker sig de äldre gravarna 
genom avsaknaden av dekorativa inslag. De natur-
formade stenarna har inte heller någon dekor men 
då är frånvaron en del av den estiska formen. 

Det är framför att stenar av diabas från 1900-talets 
första decennier som har enklare dekor, ofta med 
kristen eller religiös förankring. Utsmyckningen 
innefattar då i första hand kors, eklöv, stjärnor, urnor 
och palmblad. 

Platsnamn
Inskriptionerna på gravvårdarna ger viktig kulturhis-
torisk information om bygdens historia och ut-
veckling. Gårds- och bynamn berättar om socknens 
utbredning och demografi. Platsnamnen var viktiga-
re att markera förr i tiden, inte minst för att visa sin 
geografiska tillhörighet i ett lokalt perspektiv. Det 
rör sig framför allt om mindre gårdar eller torp som 
låg under Nynäs gods ägor. 

Återkommande platsnamn är bland annat Långholm 

och Tattmar. Långholm, belägen på Järflottahalvöns 
östra sida, nämns redan i dokument från 1500-talet 
men torpbebyggelsen kom att ligga under Nynäs 
gods först på 1620-talet. Tattmar är av senare datum.

De flesta andra platsnamnen som Lökvik, Kogersta 
och Dragsund har förmodligen också medeltida 
ursprung även om de inte uppkommer i källorna 
förrän på 1600-talet. Flera av gårdarna hade många 
invånare. I Kogersta bodde under 1800-talet exem-
pelvis 16 personer i torpet. 

Följande platsnamn har registrerats på begravnings-
platsens gravvårdar:  
Dragsund
Eklund
Järflotta
Kogersta
Långholm
Lökvik
Norrbro
Nybygget
Nynäs gård
Rösängen
Rödkärr
Skogsäng
Sättholmen
Tattmar

Figur 30-31. Till v: En av få gravstenar med angivet platsnamn, Kogersta. Dekoren inskränker sig till ett kors. 
Den ålderdomliga stavningen ’graf’ antyder att gravstenen är tillkommen senast ca 1910-15. 
Till h: Torpet Kogersta på 1890-talet (Nynäshamns bildarkiv).
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Från kyrkoarkivets gravböcker finns ytterligare infor-
mation om platstillhörighet som inte är markerat på 
gravvårdarna. Där kan noteras att ett tämligen stort 
antal begravda personer är hemmavarande i Nynäs-
hamn vilket återspeglar den kraftiga expansion som 
tätorten genomgick under 1900-talets första decen-
nier. Västerhus är en annan plats ute i skärgården 
som nämns återkommande gånger. Upplysningar 
om familjen Plazikowski (grav 1/1-2 som är omgär-
dad av järnstaket) får vi genom deras boende i Ekdal 
där de bodde fram till 1889 då de flyttade till ett 
egenhändigt byggt hus kallat Skogshyddan. 

Titlar
Gravvårdar med angivna titlar ger unik kunskap 
om traktens tidigare näringar och forna invånare. 
Titlarna berättar också om förgångna tiders sociala 
strukturer i samhället.

På begravningsplatsen finns få betitlade gravvårdar, 
vilket beror på att de flesta gravlagda arbetade på 
Nynäs gods och ansåg sig inte behöva precisera sin 
sociala status eller position. Mindre bemedlade har i 
regel inte heller lämnat några spår vad gäller yrkes-
beteckning eller sysselsättning. Kvinnor finns inte 
heller representerade mer än indirekt som maka, fru, 
änka, syster eller dotter.

De få titlar som nämns berättar ändå om en sam-
hällsstruktur i ett mikro-perspektiv. En titel som 
hade hög, lokal status är skogvaktare. Personen ar-
betade sannolikt under Nynäs gods som ägde i stort 
sett hela Södertörnsområdet med både skog och 
åkrar. Skolläraren hade en viktig samlande funktion i 
ett samhälle från1800-talet där det inte var givet att 
alla invånare var läskunniga. 

Andra titlar som nämns är handlande och skräddar-
mästare, två yrken som var centrala i en mindre tät-
ort under 1900-talets första hälft. Titeln civilingenjör 
blev vanligare under efterkrigstiden och hade högt 
socialt anseende. På begravningsplatsens sluttning 
finns två gravvårdar från 1955 respektive 1970 med 
denna titel.

Följande titlar har lokaliserats på begravningsplatsen:
Civilingenjör
Handlanden
Major 
Skogvaktaren
Skolläraren
Skräddarmästaren

I kyrkoarkivets gravböcker finns också mer informa-
tion angående de gravlagdas yrkestillhörigheter som 
inte är utskrivna på gravstenarna. De flesta benämns 
som arbetare, torpare eller statdrängar. Några 
tituleras arrendatorer. En udda, ålderdomlig titel är 
fodermarsk som var den person som hade ansvar för 
stallpersonalen på ett större gods. Det är inte så kon-
stigt att de flesta titlar har koppling till Nynäs gårds 
verksamhet och de sociala skiktningarna är tydliga. 

Figur 32. Skogshyddan var ett hus som byggdes av 
familjen Plazikowski 1889. Plazikowski var skogför-
valtare på Nynäs gods och har en av de mest fram-
trädande gravarna på Nynäs gårds begravningsplats. 
Foto taget 1973 (Nynäshamns bildarkiv).
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6. Kulturhistorisk bedömning och 
rekommendationer

Den kulturhistoriska inventeringen har i första hand 
fokuserat på de äldre gravvårdarna. Enstaka grav-
platser med stenramar eller häckar är viktiga för att 
till fullo förstår platsens historiska och upplevelse-
mässiga kvaliteter. Dessa fasta anordningar är alltid 
bevarandevärda och ska i möjligaste mån tas om 
hand och bibehållas på plats för eftervärlden. 

Gravvårdar

Bedömning 
Inventeringsarbetet resulterade i att 61 gravvårdar på 
Nynäs gårds begravningsplats bedöms vara så pass 
kulturhistoriskt intressanta att de har dokumenterats 
på en särskild blankett (fig. 33 och se separat kata-
logdel).

32 av dessa har getts ett särskilt högt värde vilket 
innebär att de bör skrivas in i kyrkans inventarieför-
teckning. De kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna 
hör av naturliga skäl till de äldsta då de representerar 
en tidsepok då de gravlagda till största delen på olika 
sätt arbetade under Nynäs gods. 

I urvalet av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser/
vårdar har tagits fasta på följande:

De äldsta gravarna. Begravningsplatsen invigdes 
1874 och den äldsta gravstenen kan dateras till året 
därefter, 1875 (se fig. 22). Gravvårdar från tiden 
före 1900 uppgår till tio stycken. Det rör sig främst 
om mindre liggande hällar i grå granit eller marmor 
helt utan dekor. Endast en gravvård, daterad 1897, 

Figur 33. Översiktskarta gravvårdar med kulturhistoriskt värde. Röd färg indikerar gravar med högt kulturhisto-
riskt värde, de gulfärgade har klassats som kulturhistoriskt värdefulla.

Nynäs gård
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utgörs av en stående sten i diabas (fig. 34). Den mest 
påkostade och framstående gravplatsen från denna 
tid är den tidigare nämnda Plazikowskis grav med 
järnstaket från 1882 (se fig. 27). Gravvården i trä 
från 1900, hör också till denna kategori (se fig. 28).

De äldsta gravvårdarna bedöms ha ett mycket högt 
kulturhistoriskt värde som historiska dokument 
över begravningsplatsens inledande skede. Platsen 
har sannolikt haft betydligt fler liggande hällar från 
denna tid men de har utrangerats under tidens gång. 
Det är därför av yttersta vikt att de som fortfarande 
finns kvar bevaras på plats.

Godset och dess invånare. Före begravningsom-
rådets tillkomst gravlades alla församlingsbor, fattig 
som rik, vid Ösmo kyrka. Begravningsplatsen intill 
Nynäs gård var ursprungligen uteslutande ämnad för 
gårdens arbetare vilket också avspeglas i gravvårdar-
nas utformning och dimensioner. 

De flesta gravstenar är anspråkslösa till storleken och 
dekoren är genomgående sparsmakad. Få gravar är 
betitlade då människorna som begravdes var arbeta-
re, torpare eller statardrängar under godset. Det gäl-
ler även platsnamnen. Vi kan anta att en stor andel 
bodde inom själva godskomplexet. Det fanns därför 
ingen anledning till närmare preciseringar. Men per-
sonernas namn, födelse- och dödsår finns oftast kvar 
som vittnesbörd efter dessa invånare. De berättar om 
en samhällsstruktur och sociala hierarkier som styrde 
människors liv från vaggan till graven. 

Gravvårdar från begravningsplatsens uppkomst och 
fram till 1920-talet bedöms som särskilt bevarande-
värda då de speglar bygdens liv före anläggandet av 
Nynäshamns kyrkogård. De representerar därmed 
en samlad social grupp invånare av olika åldrar som 
levde inom eller i närkontakt med godset. Då de 
är så många till antalet är det endast ett urval som 
har delgetts ett mycket högt kulturhistoriskt värde. 
Särskild betoning har lagts på de gravvårdar som 
har angivna födelse- och dödsår samt titlar och/eller 
platsnamn markerade.

Figur 34. En av många anonyma kvinnor som grav-
lagts på Nynäs gårds begravningsplats. Gravvård 
från 1898 till minne av  hustrun Anna Johansson fr. 
Rösängen.

Figur 35. En av få gravvårdar med angiven yrkesbe-
teckning, fd. skogvaktaren L. E. Anderssons sten från 
1924.
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Figur 36. Arbetare och torpare vid Nynäs gods år 1907. Några bjuder varandra på snus. Övre raden fr v: Karl 
Andersson, G. A. Abrahamsson, Gunnar Andersson, August Holmstedter, Karlsson, Sundström, Karl Holmsted-
ter, Ernst Norrman, Erik Holmstedter, Karl Karlsén, Andersson, Edling, Frans Norén, Evert Holmstedter, Oskar 
Holmstedter, Sundström, Rättare Svensson, Holmgren, Vestman (Nynäshamns bildarkiv).

Textens budskap. De flesta gravvårdar är överlag 
sparsmakat dekorerade men trots detta finns det 
ett antal gravstenar som är märkta med olika slags 
sentenser. Det handlar dels om referenser till bibelci-
tat eller kortare strofer som ”sof i ro”, ”älskad i livet, 
saknad i döden” eller ”vi mötas åter”, dels om perso-
nifierade sentenser som avslöjar avgörande händelser 
i de begravda personernas liv. 

Ett exempel är grav nr 3/19-20 där drängen Erik 
Eriksson och pigan Gundla Larsson ligger begravda. 
De var trolovande och dog i spanska sjukan 1918 
med bara några veckors intervall. På gravstenen står 
det: ”Det grafven gömmer, ej hjärtat glömmer” (fig. 
37). 

En annan sten speglar en sorglig händelse genom 
den korta frasen ”Här hvilar vårt ende älskade barn 
C. G. Larsson” (grav nr 14/1-2). Carl Gustaf Larsson 
arbetade som vagnsmörjare och dog endast 24 år 
gammal år 1905 vid en olyckshändelse vid växling av 
järnväg (fig. 38). 
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Sentenserna eller tänkespråken är viktiga minnes-
budskap, i vissa fall den enda specifika hågkomsten 
av personernas liv, och därmed särskilt betydelsefulla 
då övriga källmaterial är så knappa. Texterna skildrar 
händelser ur ett lokalt perspektiv men kan även ses 
som delar av ett större samhälleligt sammanhang. Ett 
exempel är paret som dog av spanska sjukan. Grav-
vårdar med personifierade sentenser från 1800-talet 
–1900-talets början har därför bedömts ha ett högt 
kulturhistoriskt värde. 

Rekommendationer
I) Gravvårdar eller gravplatser som bedöms vara 
mycket värdefulla bör föras upp på kyrkans inven-
tarieförteckning. Kulturhistoriskt intressanta gravar 
som ännu inte är upplåtna skrivs in i gravboken 
och markeras med PK (potentiellt kulturhistoriskt 
värde).

II) För gravvårdar som har ett kulturhistoriskt värde 
men då ett mycket högt värde inte kan motiveras, 
bör restriktivitet gälla för borttagande av gravvår-

darna. Det gäller både gravvårdar på det stora plana 
begravningsområdet och gravplattor som är fastsatta 
längs den bergiga sluttningen i öster.

I vissa fall kan gravvårdar omarbetas och återanvän-
das om karaktärsdrag och dekor bevaras. I de fall då 
titel och plats finns på textplattorna, bör gravvården 
vändas så att den ursprungliga texten inte försvinner. 
De bör stå kvar på begravningsplatsen, företrädesvis i 
samma område.

III) Stenramar och fast dekoration samt häckar och 
annan perenn växtlighet på gravplatserna som berät-
tar om äldre tiders gravskick bör bevaras och under-
hållas så att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Figur 37-38. Föregående sida: Diabas med personlig inskrift från 1918 efter trolovande Erik Eriksson och Gund-
la Larsson. Ovan: Gravvård till minne av sonen Carl Gustaf som dog vid en olyckshändelse på järnvägen 1905. 
Fadern och modern har därefter begravts på samma plats.   
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7. Förebyggande åtgärder för gravvårdar

Begravningsplatsens gravvårdar de flesta av sten, men 
även av järn och trä kräver underhåll för att fortsatt 
kunna berätta om bygdens och invånarnas historia.

Ålder, material och framställning har en avgörande 
betydelse för nedbrytningshastigheten, skadornas 
art och möjligheterna att åtgärda eventuella skador. 
En del orsaker kan vi påverka, andra är svårare. Det 
finns många anledningar till att gravvårdar bryts 
ned. Mekaniska skador går att undvika, som t.ex. att 
gräsklippare eller trimmer kommer för nära gravvår-
den.

Att hejda nedbrytning orsakad av den yttre miljön 
som påverkas av sol, regn, skugga och frost kan vara 
svårare. Enda sättet att förebygga och hejda skador är 
att se över gravvårdarna med jämna mellanrum.

Liggande hällar
På platsens huvudsakliga begravningsområde finns 
ett förhållandevis stort antal liggande hällar. Flera av 
dem (ca 7) är från 1800-talets senare del och således 
från begravningsplatsens äldsta skede. Samtliga är av 
mindre dimensioner och kan ibland vara svåra att 
upptäcka i högväxande gräs. 

Generellt för de liggande hällarna är att de kommit 
att ligga lågt i gräsmattan. I fördjupningar samlas 
lätt löv och gräsklipp som håller kvar fukten och kan 
skada stenen. Stenarnas behöver därför sopas rena så 
att inte fukten stannar kvar. De kan också ligga oläg-
ligt till för gräsklippning så det gäller att vara mycket 
försiktig. Kommer man för nära med gräsklipparen 
kan ett hörn lätt gå av. Håll därför gärna rena från 
alltför närliggande gräsväxt.

Gravvårdar av sedimentära bergarter som kalksten, 
marmor och sandsten kan rengöras varsamt med vat-
ten och mjuka borstar. Om detta utförs regelbundet 
så att inte lav och alger får fäste är detta en relativt 
snabb och skonsam metod.

Förslagsvis görs denna rengöring varje år på vår eller 
höst när det är fuktigt och laven är uppmjukad. Om 
stenen har skador som lösa delar är det av största vikt 
att stenen först lagas.

Övriga gravstenar
De flesta stenar på begravningsplatsen är i gott skick, 
men de kräver ändå löpande översyn för att de inte 
ska brytas ner.

Ett problem är lav-, alg- och mossa-tillväxt som dock 
inte bedöms som någon skada. Det drabbar i synner-
het partier med text och dekor samt mellanrummet 
mellan sockel och sten, och upplevs av många som 
missprydande. På flera stenar är texten också svår att 
tyda. Beväxningen håller en viss fukt som kan leda 
till ökad vittring och sönderfall.

På granitstenar kan man i regel själv ta bort beväx-
ning med rotborstar och vatten och några droppar 
diskmedel och såpa. På polerade ytor får inga hårda 
borstar av exempelvis metall användas som kan repa 
poleringen.

Figur 39. Gravvård av marmor från 1899 kräver skon-
samma rengöringsmetoder. 
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Skrovliga ytor kan vara besvärliga att rengöra men 
de är lättare att skura vid våt väderlek. Ett alternativ 
är att låta stenen stå inpackad i ett vått hölje av plats 
en tid. Då mjuknar alger, lav och mossa som då går 
lättare att ta bort med en trä- eller plastspatel. Skölj 
alltid rikligt med vatten efteråt.

På grovhuggna naturformade stenar av granit kan 
lav ge en känsla av patina och ålder. Då kan det ofta 
räcka med att rengöra inskriptionen.

Återanvändning
Ett stort antal av gravvårdarna har klassats som 
kulturhistoriskt mycket värdefulla. De är därför att 
betraktas som kyrkliga inventarier. Det innebär att 
de ska bevaras utan förändring på sina ursprungli-
ga gravplatser. Övriga kulturhistoriskt intressanta 
gravvårdar kan i regel återanvändas varsamt inom 
respektive område så att begravningsplatsens karak-
tär bevaras.

Om gravvårdarna innehåller särskild kulturhisto-
risk information är emellertid kraven på aktsamhet 
högre. Det kan röra sig om inskriptioner eller dekor 
som berättar om de lokalhistoriska sammanhangen, 
exempelvis genom titlar och gårdsnamn. I sådana fall 
bör inskriptionen bevaras genom att stenen vänds 
så att ny text kan inarbetas på stenens baksida eller 
sidor. 

Återanvändning av gamla gravvårdar är ett ekono-
miskt och miljömässigt hållbart sätt att utnyttja den 
kulturskatt som begravningsplatsen rymmer.

Att återanvända en gravsten är en stor miljövinst. 
En analys visar att tillverkningen av en ny gravsten 
från exempelvis Kina eller Indien kräver 7 gånger så 
mycket energi som att återanvända en sten. Bakom 
de gamla stenarna ligger många timmars arbete, 
både i att bryta och frakta stenen men sedan även att 
bearbeta och dekorera den.

Tyvärr saknas det ofta information om möjligheterna 
till återbruk. I många fall finns det också ett inbyggt 
motstånd att ta över en äldre gravvård. Ett sätt att 
underlätta ett sådant beslut är att ta bort tidigare 
person-identifikationer eller att vända stenen. Det är 
också viktigt att komma ihåg att återbruk inte heller 

är ett modernt påfund utan har varit vanligt i alla 
tider, särskilt då gravstenar var en kostsam status-
symbol. 

För att man i framtiden ska veta att stenen är återan-
vänd rekommenderar Centrala Gravvårdskommittén 
(CGK) att en speciell symbol i form av recycling-pi-
lar huggs in på sidan av gravstenen. Mer om detta 
och hur återbruk kan gå till, går att läsa i deras bok 
”Handbok för kulturhistorisk inventering” (2007).

Figur 40. Gravvård av grovhuggen grå granit från 
1919 som är beväxt med både lav och mossa.  
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Vägledning för en hållbar och skonsam skötsel av gravvårdar

•  Undvik att gå på liggande hällar då de spricker lätt.

•  Kontrollera att stenen inte står löst. Efter varje tjällossning sker förändringar i marken.

•  Vid rengöring använd borste och mycket vatten. Granitstenar kan gravrättsinnehavaren eller 
kyrkogårdspersonalen i regel tvätta själva. Däremot ska gravvårdar av mjuk bergart som sand- 
eller kalksten, rengöras i samråd med konservator.

•  Sätt inte marschaller och ljus för nära eller ovanpå stenen och se till att de står i en stabil 
ljushållare med regn- och vindskydd. Värmen skadar stenen och stearinstänk och sot är svårt 
att avlägsna och måste skrapas bort med en trä- eller plastspatel. Porösa stenar är svårast att få 
rena. Kemiskt ren bensin kan  användas.

•  Metaller kan ge färgade missprydande oxidationer. Bäst är att isolera metallen med färg. Den 
gröna kopparoxiden är exempelvis ofta omöjlig att ta bort.

•  Gravvårdar av järn rostar lätt och bör rostskyddas med linolja.

•  Sten kan spricka på grund av rostiga, expanderande järn. När vatten kommer åt järnet rostar 
det och ger ökad volym. Äldre gravvårdar är ofta förankrade med järn. I första hand ska järnet 
bytas mot rostfri syrafast dubb. Om detta inte går bör järnet behandlas med rostskydd och 
skyddas från vatten.

•  Låt inte gravplatsernas växtlighet bli för storvuxen och skuggar stenen så att alger, mossa och 
lav trivs.

•  Generellt för alla gravvårdar gäller uppmärksamhet och största försiktighet med den maski-
nella utrustningen. Gräsklippare och trimmer kan lätt skada gravvårdarna. Kanterna är särskilt 
ömtåliga och kommer man för nära är det lät ett hörn körs av. För att undvika skador kan mar-
körer placeras i hörnen.

•  Borsta stenarna rena från gräsklipp, som annars blir svårt att få bort och håller kvar fukt.

•  Vid frågor, tveka inte att kontakta antikvarisk expertis eller konservator.

•  Det kan vara kostnadseffektivt att anlita en konservator varje år som går igenom pastoratets 
samtliga kyrkogårdar.

•  Ett informationsblad om gravvårdarnas skötsel till gravrättsinnehavarna underlättar fortsatt 
vård och bevarande.
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