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Återbruk tar över inom allt fler branscher. Det kan 
vara nyckeln även till framtidens kyrkogård — och 
bevarandet  av den befintliga kulturmiljön. 

— Det gäller för stenbranschen att hoppa på tåget, 
säger kyrkogårds arkitekt Monica Sandberg som 
efterlyser en mall för ökad användning av gravstenar. .
TEXT PETTER EKLUND    FOTO PETTER EKLUND & MONICA SANDBERG

Återvunnet  liv

Plats för nytt namn.
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L  
ite längre bort, i en nyare del visar Monica Sandberg 
en numera populär lösning, en askgravplats med åter-
gångna, högsmala stenar av 1800-talsmodell. Bra med 

återbruk, men stenarna är stumma i ytorna och ser nästan ut att 
vara gjutna i betong. Behandlingen påminner om hur man förr 
lutade av gamla möbler väldigt hårt. 

– Det är fint att de gamla vårdarna används, men de har 
dö dats genom att avslipas och överblästrats. Jag önskar att man 
slog vakt om hantverket som finns i de äldre stenarna. 

På ytorna har namnplattor monterats som står i hård kontrast 
mot stenen. Monica Sandbergs erfarenhet är att stenbranschen 
av kostnadsskäl gärna blästrar maskinellt. Då försvinner den 
äldre huggna ytan med sina glänsande kristaller och polerade 
dekorer. Med högtrycksrengöring och lite tålamod skulle det gå 
att få återvunna stenar jättefina. Även äldre dekorer är fullt möj-
liga att återskapa om stenen slipas om. 

– Som beställare har man ofta inte kunskaperna. Jag vill att 
det ska komma ut en konkret manual för förvaltare om hur man 
kan beställa bra omarbetningar. Det ligger i stenbranschens 
intresse att få lägga mer arbete på gravstenarna och behålla hant-
verkskunskaperna. 

Allt färre beställer helt nya gravstenar av traditionellt slag, 
i alla fall bland ”vanliga” svenskar. För personer med rötter i 
andra kulturer och religioner kan det vara viktigt med påkostade 
gravstenar. Vi passerar en av kyrkogårdens mest uttrycksfulla 
gravar, en liten pojke som sitter mellan två väldiga änglavingar. 
Han blev bara fem år och hans kärlek till Pokémonfigurerna 
visas genom att hans staty spelar Gameboy Advance. I rutan syns 
pokémonen Graveler. Sorgen sitter där evigt, i avancerat huggen 
marmor. En landskapsarkitekt och en konstnär utformade 
graven. Här syns familjens rötter i en annan kultur – en väldig 
skillnad mot askgravplatsernas anonyma aura. 

E  
tt stort problem i dag är instabila gravstenar. Läget 
blev akut när en flicka dog under en vältande gravsten 
i Bollebygd 2011. Ett påbud utgick att alla stenar skulle 

testas. Många farliga stenar fick säkras temporärt med pålar och 
band eller helt enkelt läggas ner i väntan på omdubbning. I Lund 
syns båda varianterna. 

Att bevaka säkringen av gravstenar skulle ha gjorts kontinu-
erligt av kyrkogårdsförvaltningarna under alla år, men de har 
ofta legat efter. Den ackumulerade effekten blev en katalysator 
för avsteningen på många kyrkogårdar. Att säkra en sten kostar 
en del, och alla vill inte eller saknar möjlighet att bekosta den 
och lämnar därför tillbaka gravplatsen. Förvaltningarnas praxis 
är då ofta att röja stenarna, om de inte är särskilt utpekade som 
kulturhistoriskt värdefulla. Men man tänker sällan på gravste-

N  
orra kyrkogården i Lund är en grön lunga.  Cyklister 
slinker in via huvudporten, susar vidare under träd - 
kronornas väldiga tak och försvinner bland löv skug-

gor och kuttrande duvor. En genväg, en stunds vila i vardagens 
brus. Kyrkogårdarna har ett tonläge som vi inte möter någon 
annanstans. Sorgligt tycker vissa, andra älskar fridfullheten 
och kontakten med historien: namn, årtal och titlar. Det här är  
en klassisk kyrkogård, med pampiga gravstenar, grönska och ord-
ning. Men kikar vi närmare syns alla tecken på de stora föränd-
ringar som nu påverkar våra kyrkogårdar och begravningsplatser, 
med dem även stenindustrin. Problem  men också möjligheter.  

– Jag är orolig. Att det blir ovanligt med dessa täta, omväx-
lande kyrkogårdsmiljöer ligger antag-
ligen inte så långt borta, säger Monica 
Sandberg, kyrkogårdsarkitekt på Land-
skapsgruppen Öresund. 

Med nästan trettio års erfarenhet av 
kyrko gårdar är hon en auktoritet. Hon 
arbetar också med andra kulturmiljöer, 
men kallas ofta till kyrkogårdar landet 
över för att göra bedömningar och inven-
teringar, och utveckla nygestaltningar, 
som Pålsjö nya kyrkogård där hon skapade 
ett landskap anpassat för olika religioners gravar och sedvänjor. 
Hon är hemma på Lunds norra och visar vägen in den äldsta 
delen, anlagd 1816, när Lund tog ett radikalt steg och lade sin 
begravningsplats utanför stadskärnan. Vi går bland vindlande 
gångar och buskar, en unik kyrkogårdsmiljö i Sverige, inspire-
rad av den engelska parkens vildvuxna romantik. En fin mix av 
tider och stilar: stenar i kalksten, ljus granit, gjutjärn, katalogs-
tenar från 1800-talet, nationalromantik och jugendstil. Stenar 
berättar om professorer, en sparbanksdirektör, en stenkols-
handlare, bildhuggare, köpmän och författaren Lars Göransson. 
Det är en idealisk viloplats, inbäddad i natur. 

– Vi svenskar vill gärna ha det så. Naturen blir allt viktigare 
på kyrkogårdarna, säger Monica Sandberg och visar ett exempel 
på en återbrukad grav som förvandlats till en trädgårdstäppa. 

Ingen gravsten eller stenarbeten, i stället rabatter med örter 
och blomster och en natursten med målat namn. Är det en ny 
trend? 

– Nej, det är ovanligt att någon vill ta sig an en grav som kräver 
ständig skötsel. 

Grönska på kyrkogårdar är inget modernt påfund. Träden 
och gravplanteringarna har funnits där sedan början av 1800-
talet, men som en reaktion mot stenöknar med pråliga stenar, 
obelisker och dammiga grusgångar kom klippta rumsskapande 
häckar in i början av 1900-talet. Gravstenarna skulle underord-
nas och blev lägre och bredare.

”Jag vill att det ska komma ut en konkret manual för förvaltare 
om hur man kan beställa bra omarbetningar. Det ligger i sten-
branschens intresse att få lägga mer arbete på gravstenarna.”

Monica Sandberg, 
kyrkogårdsarkitekt.
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Gravvård över en 
Pokémonälskande 
pojke. Utformad av 

en landskapsarkitekt 
och en konstnär, 

huggen i marmor. 
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narnas betydelse för kyrkogårdarnas karaktär och den lokala 
historien. 

– På sina håll går avsteningen jättesnabbt, det finns kyrkogår-
dar som har blivit gräsöknar med bara enstaka ödsliga obelisker 
från 1800-talet kvar. Det är en sorglig, utarmande utveckling. 

Problemet är komplext. Många återgångna gravstenar lagras, 
grävs ner eller körs till kross. Monica Sandberg ser i stället stora 
möjligheter i återanvändning. Om stenarna är tidstypiska och en 
del av ett områdes helhet, kan nya gravrättsinnehavare få ta över 
dem. Äldre stenar kan också få ny funktion som namnbärare i en 
askgravlund eller på askgravplatser. För att anpassa stenarna till 
sin nya användning krävs kunniga stenhuggare som ser stenar-
nas särart och har förmåga att bibehålla deras karaktär. 

– Det är som att renovera gamla hus, det behövs varsamhet 
och kunskap, säger Monica Sandberg.

Ett minskat intresse för nya gravstenar bör gå att lösa med 
en gravstenarnas vintagemarknad, understryker hon och lyfter 
fram värdet av hållbarhet, patina och tecken på tidigare liv. Om 
stenfirmor kunde sälja ett brett begagnat utbud, skulle både för-
säljning och kvalificerade stenarbeten i gammal stil öka.

– Det gäller för stenbranschen att hoppa på tåget nu.   

I  
Uppsala tog förvaltningarna tidigt hand om återgångna 
stenar. Där kom Monica Sandberg i kontakt med ett syste-
matiskt återbruk av gravstenar för att bevara äldre kyrko-

gårdsdelars karaktär och kulturhistoriska värden. Tidstypiska 
och miljöskapande gravvårdar höggs eller slipades om, dekorer 

och ornament behölls eller återställdes. Därefter placerades 
stenarna ut på platser där de historiskt passade in. När Upp-
salaborna såg hur vackra gravstenarna blev växte intresset för 
att vila i kyrkogårdsmiljön där många av akademikerstadens 
bemärkta personer har sina gravar. 

– Vi gav även rådgivning till anhöriga om stilsorter och text-
behandlingar som passade stenarna och deras tidsepoker. 

Monica Sandberg och hennes kolleger försökte motverka den 
djupblästrade texten, en modern maskinell metod som gör ett 
stort ingrepp i stenen. I stället betonade de värdet av exempelvis 
v-huggen text, som är lättläst och harmonierar med stenarna. På 
så sätt värnades även kulturarvet i stenhuggeriarbetet. Genom 
återbruket av gravstenar fick man en mer levande kyrkogård 
samtidigt som de kulturhistoriska värdena kunde bibehållas. 

– Det är nyckeln, säger Monica Sandberg, som också leder 
kursen Återbruk och utveckling på Sveriges kyrkogårds- och 
krematorieförbund (SKKF).

Hon tror på en framtida lösning. Många värdefulla, åter-
gångna stenar behöver säkras. Det går att klara av i etapper. Men 
kyrkogårdsförvaltare behöver arbeta aktivt och strategiskt. Och 
kunskap om hur man beställer kvalificerade stenarbeten för att  
komma i gång med återbruk av gravstenar behöver byggas upp.  
Monica Sandberg återkommer till att en handfast manual skulle 
göra stor nytta, liksom utbildning. Förvaltningarna bör också 
upplysa om möjligheterna till återbruk via hemsidor, press och 
till begravningsbyråer. Kyrkogårdsförvaltningar och privatper-
soner möts enligt henne alltför ofta av det generella påståendet 
att om  arbetningar av äldre stenar är dyrare än nya gravstenar. 

– Det stämmer inte och följden blir att återbruk motverkas. 
I förlängningen handlar återanvändningen om att bevara våra 
äldre kyrkogårdars karaktär samtidigt som de används och 
utvecklas. På så sätt sparar vi också på ny gravmark och får mer 
levande kyrkogårdar. Det är miljövänligt att återanvända grav-
stenar och landets stenhuggerier kan upprätthålla kompeten-
sen. Det är en win-win-situation, säger hon. 

På många kyrkogårdar finns upplag av nedmonterade grav-
stenar, ”en skatt som borde tas till vara”. 

– Om inskriptionen berättar något viktigt om bygden kan 
de till exempel återmonteras på sin ursprungliga plats eller i ett 
lapidarium som lyfter fram stenarna på ett fint sätt.

All återanvändning av sten behöver inte heller handla om att 
anamma deras tidsenliga stil. En yngre generation kanske ser 
stenarna som ”ekologiska”, hybrider av förr och nu med egna 
tillägg, med estetik från olika kulturer, inte minst dataspels- 
och tatueringskulturen. Med god formgivning kan det bli en 
spännande och lönsam framtid för stenindustrins specialister. n

Gravsten i trädform. 
Kapningen sym-

boliserar livet som 
avbryts. Grenar kan 
markera antal barn. 
En lagerkrans visar 

på den akademiska 
tillhörigheten. 

Gammal 
gravsten 
återanvänd 
vid en ask-
gravplats.

”Relationer och det person – 
liga mer än titel och sam– 
hällsposition är viktigt i dag”, 
säger Monica Sandberg.

”Återgångna gravstenar 
borde återanvändas”,  

säger Monica Sandberg.

FOTO: ANNA RUT FRIDHOLM
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— på tendens går vi i gång på kyrkogår-
dar, gravar och döden, skrattar Gunilla 
Nordlund från hemstaden Umeå, där hon 
har arbetat på P1 sedan 1986. 

Kommer hon till en stad hamnar hon 
gärna på dess kyrkogård. 

– Det går per automatik, säger hon och 
jublar över Malmös tre S:t Pauli-kyrko-
gårdar med stiliga gravar och romska och 
judiska kvarter. 

Hon ser kyrkogårdar som platser för  
reflektion, något vi saknar i dagens tids-
pressade, oroliga samhälle. 

– Det är många i dag som förespråkar 
kyrkogårdarnas kulturhistoriska miljöer 
och möjligheten till kontemplation. Kyr ko -
gårdar leder direkt till de stora frågorna: 
hur lever vi livet, hur levde andra, vad  
hände medan tiden gick? Hur vill sam-
hället minnas i en tid av snabb digital 
glömska? Kanske kan gravstenarna, som 
museerna, utrustas med streckkoder 
för information. Men vilket system kan 
hålla, liksom de gamla gravrätterna, ”I all 
framtid”? Sådana löften ges inte i dag. 

– Det borde finnas som tillval. Begrav-
ningsbyråer har ju digitala minnesplatser.

I takt med att kyrkogårdarna föränd-
ras kommer vårt bruk av dem också att 
skifta. Den gamla vördnaden finns ännu 
hos Gunilla Nordlund. 

Gunilla Nordlund är 
”kär i kyrkogårdar”. Hon 
är en känd radioröst 
som har gjort program 
om kyrkogårdsmiljöer, 
minnen och släkt. 
TEXT PETTER EKLUND   
FOTO MATTIAS AHLM/SVERIGES RADIO

”Kyrkogårdar leder direkt 
till de stora frågorna”

– Att inte springa på kyrkogården är 
något jag lärde mig som barn.

men i framtiden? Ska kyrkogårdarna 
bli parker i städerna där trycket på grön-
områden är stort? Ska de bli festplatser, 
uterum för skolor och förskolor? Utegym 
eller boulemöte bland gravstenarna, med 
bar i närmsta mausoleum? 

Gunilla Nordlunds fascination för 
kyrkogårdar bottnar i hennes unga år i 
byn Stigsjö. Hennes pappa dog 1972, när  
hon var elva år. Hon och hennes mamma 
tillbringade mycket tid på kyrkogården 
där de skötte om pappans grav, träffade 
folk och pratade. Mamman var en god 
berättare, drog skrönor om släkten och 
kunde historier om många av de döda. 

– Det var spännande berättelser om 
folk som dränkt sig, begått självmord 
eller flyttat till Amerika. 

Att leva bland de döda och samla på  

deras berättelser blev naturligt för 
Gunilla Nordlund, som i släktforskning 
och i sitt yrke har fortsatt samtalet om de 
stora, djupa frågorna. 

hennes minnen är förankrade i sten. 
Hon har tagit över ansvaret för fem 
gravplatser, sina föräldrars och morför-
äldrars, men också släktingars som hon 
bara har hört berättas om.

Hon besökte bland annat en grav 
som tillhörde hennes mormors far, som 
lämnades kvar i Sverige när föräldrarna 
emigrerade. En dag var gravstenen borta. 
Hon ringde i panik till förvaltningen och 
hörde sig för om den fanns kvar. Jo, den 
hade inte gått till kross. Hon fick köpa 
den för 2 000 kronor och räddade tillbaka 
den till dess plats, en smula ensligt på 
den gamla delen av Viksjö kyrkogård.

– Jag kommer dit en gång om året för 
att vårda graven. Stenen är något konkret 
för minnet. Hade det bara varit en gräs  - 
fläck hade jag inte gått dit, säger hon 
och berättar att när hennes släkt träffas 
pratar de alltid om var de ska begravas. 

– Det är vårt huvudtema. Stenarna 
har ett otroligt värde. Bygdernas historia 
finns i dem. Men kommer mina barn att 
fortsätta med detta som jag har gjort? 

Kyrkogårdarna väntar på sin framtid. n

”Hur lever vi livet, hur 
levde andra, vad hände 
medan tiden gick?” 

Gunilla Nordlund har arbetat 
på P1 sedan 1986, bland 
annat med Tendens kort –
dokumentärer och Släktband.

TEMA  KYRKOGÅRDENS KULTURMILJÖ
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länsstyrelsen sköter tillsynen av 
församlingarnas och kommunernas 
begravningsverksamhet, och har tolk-
ningsföreträde vid bedömning av vad 
som anses kulturhistoriskt värdefullt på 
kyrkogårdarna. 

I november 2018  skickade Läns sty-
rel sen i Skåne en remiss till Riks antik-
varieämbetet och Kammarkollegiet där 
man varnade för att de ”förändringar 
som pågår på landets  begravningsplatser 
på ett allvarligt sätt urholkar de kultur-
historiska värdena”.  Bland annat efter  - 
frågades ett förtydligande av hur 4:e 
kapitlet i  Kulturmiljölagen – bevarandet 
av gravanordningar –  ska tolkas: framför 
allt skyddet för gravanordningar som inte 
utpekats som kulturhistoriskt värde  fulla.

Länsstyrelsen ställde i huvudsak två 
frågor till myndigheterna. 

– Dels ville vi få veta om det ska krävas  
tillstånd för att stegvis forsla bort grav - 
 an ordningar, även om de inte utpekas 
som kulturhistoriskt värdefulla. Dels 

Hotade  
kulturmiljöer

ville vi veta hur 
församlingarna 
ska hantera even-
tuella kostnader 
för exem pel vis 
underhåll och 
stensäkring av 
gravanordningar 
som inte utpekas 
som värdefulla, 
säger Alice Öberg, antikvarie på Läns-
styrelsen i Skåne och en av författarna 
till remissen.

Bakgrunden är att borttagandet av 
gravstenar ökar på många kyrkogårdar 
runtom i landet. De ersätts inte i samma 
takt som de försvinner när allt fler väljer 
begravningsformer som minneslund och 
askgravlund. ”Resultatet blir begrav-
ningsplatser som i princip töms på såväl 
gravanordningar som vegetation”, sam-
manfattar Länsstyrelsen i remissen. 

– Den samlade effekten på de kultur-
historiska värdena blir stor. 

i remissen beskrivs hur även försam-
lingarna har svårt att tolka lagen och ofta 
vänder sig till Länsstyrelsen med frågor 
som rör ansvar, kostnader och säkerhet. 
Till exempel undrar många om begrav-
ningsavgiften kan användas för att säkra 
gravvårdar som inte har  pekats ut som 
kulturhistoriskt värdefulla. 

– Otydligheten gör att många försam-
lingar i onödan tar bort återlämnade 
gravanordningar successivt eller rensar 
hela kvarter, säger Alice Öberg.

I Skåne finns ungefär en femtedel av 
landets totalt femhundra huvudmän. 
Runt hälften av dem har upprättat så 
kallade vård- och underhållsplaner där 
bland annat vissa gravstenar utpekas 
som mer kulturhistoriskt värdefulla än 
andra. Samtidigt betonar Alice Öberg att 
utpekandet av enskilda gravanordningar 
i vård- och underhållsplanerna riskerar 
att motverka lagens syfte.

– Det ger en felaktig bild av att gravar 
som inte är utpekade kan plockas bort. 
Lagen slår i själva verket fast att begrav-
ningsplatsens samlade betydelse som 
kulturmiljö ska beaktas, och det krävs 
tillstånd från Länsstyrelsen när större 
förändringar av begravningsplatserna 
ska genomföras. Även när det handlar 
om enstaka gravanordningar som inte 
har pekats ut som kulturhistoriskt 
värdefulla. 

länsstyrelsen tolkning av lagen är 
enligt remissen att gravanordningar ska  
bibehållas så länge platsen inte behövs 
för andra ändamål som tillför nya värden.  
Dessutom anser Länsstyrelsen att begrav - 
ningsavgiften bör kunna bekosta vård 
och säkring av återlämnade gravanord-
ningar som tillhör skötseln av begrav-
ningsplatsens kulturhistoriska värden. 

På den senare punkten har Kammar-
kollegiet, som har ansvaret för begrav-

Länsstyrelsen i Skåne varnar för att de snabba föränd – 
ringarna av landets begravningsplatser håller på att  
urholka deras kulturhistoriska värden. Riksantikvarie
ämbetet svarar att riktlinjerna för lagskyddet bör bli 
tydligare, så att begravningsplatserna inte förvanskas. 
TEXT PETER WILLEBRAND   FOTO ANNA RUT FRIDHOLM

”Otydligheten gör att många försam lingar 
i onödan tar bort återlämnade gravanordningar 
successivt eller rensar hela kvarter.”

Alice Öberg, antikvarie.
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ningsavgiften, varit tydlig i sitt remissvar 
från februari: vård av gravanordningar 
som är kulturhistoriskt värdefulla kan 
finansieras med begravningsavgiften, 
men det finns inget stöd i begravningsla-
gen för att den också ska kunna använ-
das för underhåll av gravar som inte 
anses kulturhistoriskt värdefulla. 

–  Utifrån den juridiska skrivelsen kan 
man få intrycket att det finns en motsätt-
ning i vad som får finansieras, men det 
råder en stark samsyn om regelverket hos 
 alla inblandande, Länsstyrelsen, Kam-
markollegiet och Riksantikvarieämbetet, 
säger Alice Öberg. 

Riksantikvarieämbetet gör samma 
bedömning som Länsstyrelsen när det 
kommer till skyddet av begravnings-
platsen: ”ett successivt borttagande av 
återlämnade gravvårdar” som inte sker 
enligt vård- och underhållsplanen kan 
ses som en stor kulturhistorisk föränd-
ring som kräver Länsstyrelsens tillstånd. 

Riksantikvarieämbetet betonar i sitt 
svar att vägledningen för kulturmiljö-
lagens fjärde kapitel ska ses över under 
år  2019, just för att leva upp till de snabba 
förändringar som sker på den traditio-

nella begravningsplatsen. Myndigheten 
konstaterar bland annat de ökade 
säkerhetskraven, ofta med dubbning 
som förväntas bekostas av gravrättsin-
nehavaren, lett till en ökande andel av 
återlämnade gravrätter i förtid och att 
stenen läggs ned i stället för att säkras.

– Från Länsstyrelsen sida tycker vi att 
det vore till stor hjälp för församlingarna 
om det redan i vård- och underhålls-
planen pekades ut var det råder till-
ståndsplikt i stället för att betygsätta alla 
gravanordningarna.

gravanordningar har ofta ett kultur - 
historiskt värde, som en del av kyrko-
gårdens karaktär. Det är en stor utma-
ning att värdera gravanordningarna 
som enskilda objekt, utan delarna går 
helheten förlorad, säger Alice Öberg. 

Ansvaret för att efterleva lagen är hel-
ler inget som kan skjutas över på någon 
annan, understryker hon och citerar kul-
turmiljölagens portalparagraf som säger 
att det är ”en nationell angelägenhet att 
skydda och vårda kultur miljön.”

– Ansvaret för kulturmiljön delas av 
alla!  n

Västra Sallerups kyrkogård. 
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Örja kyrkogård.

VÄND!
Så arbetar förvalt ningen 

 i Södra Sandby. 
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när pia helllström började som kyrko-
gårdschef i Södra Sandby församling i 
Skåne 2008 var det oklart vad som gällde. 

– Men jag bestämde mig redan då för  
att alla gravstenar skulle sparas, att ingen 
skulle skickas till kross. Och i de fall där 
vi har beslutat att lägga ned en sten av 
säkerhetsskäl har vi gjort det så varsamt 
och snyggt som möjligt, utan att begrav-
ningsplatsen ser vanvårdad ut. 

I församlingen finns tre kyrko gårdar. 
Åter läm nade gravstenar har vid behov 
blivit kulturmärkta som ”värdefulla” 
eller ”mycket värdefulla.”

– Vi trodde i början att kostnaden 
för de återlämnade skulle delas upp, att  
begravningsverksamheten skulle stå 
för ”mycket värdefulla” stenar medan 
församlingarna själva skulle betala för  
dem som var ”värdefulla”. 

Detta bidrog till att endast ett fåtal 
gravstenar – som begravningsverksam-
heten bekostade – restes upp. 

– Många stenar ligger fortfarande och 
väntar på att bli resta.

pia hellström minns reaktionerna från 
allmänheten när arbetet med säkerheten 
inleddes i början av 2000-talet. 

– Folk var arga och det blev väldiga 
protester med många upprörda uttalan-
den i tidningarna.  

Det här var samtidigt som kyrkan 
 skil des från staten och det pågick en 
större diskussion om kyrkans framtida 
roll. I dag är känslorna inte lika starka 
och verksamheten med att säkra 
gravarna möts med större förståelse. De 
tragiska olyckor som skett, inte minst 
den med dödlig utgång i Bollebyggd 2011, 

”Riskerar att bli 
en ödekyrkogård”

I dag anser Pia Hellström att  
begreppet ”värdefullt” kan tolkas 
på många fler sätt än tidigare. 



 – Det är bra att Riksantikvarieämbetet startar en utredning för att revidera 
tolkningen av kulturmiljölagen. Det behövs tydligare riktlinjer, säger  

Pia Hellström, kyrkogårdschef och landskapsingenjör i Södra Sandby.
TEXT PETER WILLEBRAND 

har bidragit till att förändra synen. 
– Nu händer det ibland att jag får höra 

att man tycker att vi lagt ned gravste-
narna på ett fint sätt, att de känns som en 
naturlig del av av kyrkogården.

hon betonar kyrkogårdens roll, med 
god balans. Den får inte tömmas och ut- 
 armas, inte heller bli ett museum. Hon 
uppskattar att nya gravstenar med tra di-
tionell utformning tillkommer vid runt 
tio procent av församlingens begravningar. 

– Vi får även mindre stenar till de små 
urngravar som många väljer i dag. 

Runt tre procent av gravarna i Södra 
Sandby församling har tidigare utpekats 
som särskilt eller mycket värdefulla.  

– Vi ska göra en revidering av läget vad 
gäller bevarande av gravstenar, järnsta-
ket, växter etcetera. Mycket har hänt och 
vi behöver se på vår tid med nya ögon. 
Tidigare fick man höra att man skulle 
vara försiktig med att utpeka något som 
”mycket värdefullt” eftersom det skulle 
begränsa framtida förändringar. 

Nu tycker Pia Hellström att kyrkogår-
darnas helhetsbild ska återställas och att 
nedlagda gravstenar ska resas igen. 

– Risken är annars att det blir en 
dys ter ödekyrkogård. Helhetsbilden av 
kyrkogården är mycket värdefull, men 
det behövs pengar för att klara arbetet.

I dag anser hon att begreppet ”värde-
fullt” står för många fler värden. 

– På våra kyrkogårdar finns till 
exem pel gravar som tillhör personer 
som en gång var sadelmakare på Flyinge 
kungsgård eller militärer på förlägg-
ningen i Revinge. De är kulturhistoriskt 
värdefulla tidsdokument. n
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