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I

Inledning

Kyrkogardar är våirdefulla kulturmiljöer som kan ge ovåirderlig information om hur vårt

samhälle ha¡ sett ut i ftirfluten tid. Deras våirden behöver skyddas och beva¡as i samma

höga utsträckning som andra bebyggelsemiljcler. Inte minst krävs insamlad kunskap lor
att kunna göra relevanta urvalsbedömningar i planeringsarbetet. Kyrkogarda¡ 2ir levande

miljöer som nyttjas och som kräver noggann planering.

Göteborgs kyrkogardsfìirvaltning har tagit initiativ till ett samarbete med Göteborgs

Stadsmuseum ftir att genomfüra kulturhistoriska kyrkogårdsinventeringa¡. Inventeringen

utgör underlag ftir bedömningen av de kulturhistoriska vËirden som kyrkogårdarna i
Göteborgs kyrkliga samfÌillighet rymmer. Denna rapport behandlar Stampens kyrko-
gard. Avsikten åir att rapporten skall fungera som vägledning infÌir den kommande

varden och planeringen av kyrkogården. Beva¡andeftirslaget skall leda till ett skydd av

kyrkogårdens våirdefulla innehåll.

Inventeringen åir genomftird under sornmaren och hösten 1995 av Maria Jansén.

Originalmaterialet fìirvaras i Göteborgs Stadsmuseums arkiv. För rapporten sva¡ar

bebyggelseantikvarie Maria Jansén vid Göteborgs Kyrkogårdsfìirvaltningen och

antikvarie Mona Lorentzson vid Göteborgs Stadsmuseum. Avsnitten "Historisk översikt

beträffande begravningsskicket i Sverige" samt metodbeskrivning och lagstiftning

baseras på motsvarande avsnitt i tidigare rapporter publicerade i serien, och som

bebyggelseantikvarie Karolina von Mentzer svarat ftjr. I det avsnitt som behandlar

skötselråd ftir gravstenar åir texten baserad på den steninventeringsrapport som

konservator Ylva Berglund presenterat inom Göteborgs kyrkogårdsforvaltning 1996.
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Plan över Ösra kyrkogården i Göteborg upprättad 1888. I samband med att Östra kyrkogården invigdes
I 860 stängdes Stampens kyrkogård. (Kyrkonämndens centralarkiv)
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Historisk översikt beträffande begravningsskicket i Sverige

Det kristna begravningsskicket samt þrkogardarnas uppkomst och utseende ha¡ under

historiens gang ftirZindrats. Fakforer som påverkat kyrkogardarnas utveckling har bl a
varit hälso- och hygienaspekter, myndighetsftirordninga¡, lokala traditioner, kyrkans
lära, trädgardsideal och ekonomi.l

Det lir fiirst under tidig medeltid som va¡a lorsta kristna begravningsplatser anläggs i
Sverige. De medeltida þrkorna byggdes ofta med en tillhörande liten kyrkogård som

delades in efter byama i socknen.2 Denna tradition ha¡ levt kvar i modern tid, i form av

familjegravar.3 De ftirsta kyrkorna var ofta beftista och sedan behovet ftirsvann ha¡

traditionen levt kvar i en liknande form, nåimligen kyrkogårdsmuren och entrén.a På

äldre kyrkogårdar fanns ofta flera entréer. Dessa benËimndes efter sin traditionella
användning; "likporten" "prästgårdsgrinden", etc.

På kyrkogårdarna har genom tiderna olika slags byggnader florekommit. Klockstaplar
placerades ofta på en kulle bredvid kyrkan ftir att ljudet skulle nå så langt som möjligt.
Lokala variationer i utseende och material ha¡ utvecklats. Det var vanligt att under

medeltiden och tiden dåirefter upplora en sk "tiondelada", eftersom kyrkan fick tionden
av böndernas spannmåI, som skulle fürva¡as någonstans. Byggnaderna var inte speciellt
påkostade och uppfordes i lokala byggnadsmaterial såsom t ex tegel eller i de skogsrika

trakterna i Sverige, av timmer. Med ft)reställningen om en individuell uppstårdelse var
det nödvåindigt att uppsamla och tillva¡ata de ben som vid nya grävningar kom i dagen

på kyrkogarden. Till detta ändamål uppftirdes benhus, vilka har störst utbredning i de

södra delarna av Skandinavien.

Kyrkogården fungerade under lång tid både som område ftir kyrkliga ceremonier och

som samlingsplats ftir handel. Det va¡ vanligt att kungligheter och högadel begravdes

inne i kyrkobyggnadema.s Under senmedeltiden fick adeln samt kyrkans välgörare

möjlighet till gravplats i kyrkoma. Övriga fiirsamlingsbor begravdes i området kring
kyrkan. De gravsattes i sk varv, dvs mycket tätt, där den enskilda gravplatsen ma¡kera-

des med en kulle eller ett trZikors.

Den medeltida kyrkogården var endast gräsbevuxen och utan några planteringar. I vissa

fall fÌirekom det en trädkrans runt begravningsplatsen, men vanligen återfanns träden

utanfor kyrkogardsmuren. Det var genom de medeltida klostren som trädgårdskonsten i
Sverige uwecklades. Klostren introducerade växter, exempelvis buxbom och påverkade

genom sina trädgarda¡ med stor sannolikhet de omkringliggande kyrkogardarna. Efter
reformationen.ftiljde influenser fran de lokala hengardarnas planteringar till våra kyrko-
gårdar.

På l600talets kyrkogardar rådde åinnu i stort sett medeltida fiirhållanden. Kyrkorummet

utgjorde fortfarande platsen för de fürnlimas gravar. Under denna tid betade djuren på

Bucht. s. l2
Wadsjö/Ambrosiani s. I l-21

Ibid s. 45

Ibid s. I l-21

Buchts. l2-18, 100
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kyrkogårdarna. Det ingick i klocka¡ens löneftirmfurer att få gråisbete ftir kreatur (detta

privilegium fanns kva¡ till år 1819). Redan år 1554 såinde Gustav Vasa ut ett ftir-
maningsbrev i Sverige. Dåiri stagades aff gravplatserna inte fick fürorenas av djur och att
gravarna skulle hållas och beva¡as på ett kristligt sätt. Brevet fick ingen större genom-

slagskraft, troligen mycket på grund av att klockarprevilegiema fortfarande levde kvar.
Under 1600-talets slut övertog staten kyrkans plikter och rättigheter som en fìiljd av

reformationen.

Trettioariga kriget medlorde internationella kontakter med Tyskland och sedan Frankri-
ke, som med tiden influerade den svenska trädgardskonsten och även de svenska

kyrkogardarna.6 I slotts- och hengardsparker började under 1600-talet alléer av

inhemska träd att planteras, och under senbarocken introducerades den idag i parker och
på kyrkogårdar så vanliga parklinden.i Manga av de vanligaste våixtmaterialen på kyrko-
gårdarna så som bok, idegran, liguster och måbåir våixer naturligt över hela Europa, och
gick troligen vägen över godsens parkanläggningar till kyrkogårdamas planteringar.
Mot slutet av 1600-talet började trädplanteringar på kyrkogardarna fürekomma i form
av lindar på jämnt avstånd runt hela kyrkogarden.s

Fram till 1783 var det fortfarande vanligt med begravningar inne i själva kyrkobyggna-
den, men upplysningens idéer resulterade det året i en kunglig ffirordning som förbjöd
fortsatt ftirsäljning av gravar inne i kyrkoma.e Hygien hade blivit viktigare åin tidigare
och kyrkornas ohygieniska miljö skulle ftjr?indras. Pâ 1790-talet skedde en stor befolk-
ningsökning vilket sttillde större krav på begravningsplatser än tidigare. För att undvika
alltffir ohälsosamma miljöer i stadens centrum, blev det allt vanligare att anlägga nya
kyrkogårdar utanffir staden. Redan tidigare hade man anlagt sådana kyrkogardar, men
dessa var oftast avsedda for farsotsoffer eller fattiga.

Under 1800-talet fick kyrkogardskonsten ett genombrott. Gustav IV Adolf genomdrev
en florfattning ar 1805 som krävde ritningar ffir uppförandet av nya kyrkogardar med
rekommendation om trädplantering och strikta¡e planer. Är 1815 beslöt den svenska

riksdagen att begravningar på kyrkogardar i städer eller byar måste upphöra. Istället
skulle nya begravningsplatser anläggas utanflor städerna och byama. Efter 1 815 utveck-
lades kyrkogardarna till arkitektoniska enheter. Gångar, plansystem och kvartersin-
delning efter symmetriska mönster blev allt mer vanligt. De nya kyrkogårdarna anlades i
regel med alléer och regelbundna gravkvarter. Trädbestandet skulle skåinka begravnings-
platsen en parkkarakt¿ir, men även rena mark och luft. Den franska barockparken, även

kallad fransk formträdgård, var med sin strikt symmetriska planläggning och form-
klippta vegetation, ofta en ftirebild ftir de nyanlagda kyrkogardarna.lo

Flertalet kyrkogardar fìirsågs med bisättningskapell.lr Kyrkogårdarnas mest framträ-
dande platser såldes som familjegravar till det övre samhällsskiktet. Gravkonsten
utvecklades alltmer, innehållande olika konststilar, stenhuggartraditioner och järnin-

6 Bucht s. l8
7 Ibid r. l9-20, roo
8 Wudsl<i/Ambrosiani s. 47
9 Bucht s. 2o-28
lo Svalin s. l0
ll Bucht s. 28
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dustrins gjutna j?irnkors, kedjor och staket, men fortfarande under ftirsta hälften av

1800-talet begravdes stora dela¡ av allmåinheten i varv med gravkullar och/eller tråikors.

Den sk kyrkogardsparken utvecklades och mot slutet av 1800-talet mjukades de strlinga

franska idealen upp av influenser ifran England.12 Parker och kyrkogarda¡ anlades och

omformades med oregelbundet slingrande strfü, prunkande grönska och friare plante-

ringar. Vid sekelskiftet utvecklades parallellt med kyrkogårdsparken också skogskyrko-

gården.13 Den var i fürsta hand influerad fran Tysklands parkkyrkogarda¡ och antog en

Èin mer fri och oregelbunden karaktär.

19OO-talets början kan ktinnetecknas av en utveckling av det sena 180O-talets kyrko-
gardstyp. Grawå¡dar tillverkades under de ftirsta decennierna med i princip samma

hantverksmässiga metoder som varit i bruk under senare delen av 1800-talet. Det åir

ftirst vid mellankrigstiden som en mer industriell tillverkning slår igenom nåir det gäller

grawårdar av sten. Grawårdar av trä och jåirn ftirekommer knappast efter 1920-talet.

Efterkrigstiden kännetecknas av en accelererad massprodukfion av grawardar och

strängare utformningsbestämmelser som i bl a ha¡ lett till att den va¡iationsrikedom som

tidigare var vanlig till stora dela¡ forsvann.

l2 Svalin s. l0
l3 Bucht s. 26-34
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Undersökningen av Stampens kyrkogård

Undersökningen av Stampens kyrkogard Zir en del i inventeringsarbetet med Göteborgs
kyrkogardar. Föreliggande rapport bygger på en inventering av kyrkogarden som
genomfordes under sommaren och hösten 1995 samt det material som samlades genom

arkivsökning och litteraturstudier. Rapporten omfatta¡ historik, beskrivning och karak-
terisering av kyrkogarden, sammanfattande beskrivning av grawårdarna samt

kulturhi stori sk bedömning med bevarandeforslag.

Målsättningen har varit att precisera de kulturhistoriska värden som kyrkogården be-

sitter, ftir att ett bevarande av dessa vÊirden skall bli möjligt. Förhoppningen är att
museets kulturhistoriska ställningstaganden och bevarandeftirslaget skall vara väg-
ledande vid eventuella ftråindringar av kyrkogarden som helhet såväl som av de

enskilda gravplatserna.

Inventeringen

Inventeringen av Stampens kyrkogard utftirdes under sommaren och hösten 1995. Den
metod som anvåints vid inventeringen Zir en utveckling av de riktlinjer som Riks-
antikvarieåimbetet sammanställt i "Vägledning ftir inventering av kyrkogårdar och
begravningsplatser" (1985, 1990) samt de erfa¡enheter som inhåimtats vid tidigare
inventeringar inom proj ektet.

Undersökningen är avgråinsad till att behandla området innanlor kyrkogårdens om-
gåirdning. Stampens kyrkogards närmaste omgivningen besk¡ivs översiktligt i kapitlet
"Beskrivning". Den tidsmässiga avgränsningen bakåt i tiden är satt till anläggningsfuet
1805 samt perioden strax füre. De gravnummer som kyrkogardslorvaltningen använder

har också anvåints i inventeringen. Vissa gravar saknade nummer och gravkartan har

dåirfor kompletterats med några få nya nurnmer med bokstaven Ö (<ivriga gravar) flore

forsta siffran som anger fült och andra siffran som anger gravplatsens nummer t ex

öt:t.

Kyrkogårdens omgåirdning, struktur och form, samt kapellet har inventerats och jäm-

florts med de a¡kivaliska källorna. Utgangspunkt har varit en översiktlig inventering av

kyrkogardens fÌilt och deras grawårdar. Syftet var att på ett tidigt stadium urskilja fore-

kommande formdetaljer utan att det skulle vara alltftir tidskrävande. Denna metod kallas

l<yartersinventering och har till syfte att samla in uppgifter om ftiltens form, struktur och

karakt¿ir. Kvartersinventeringen kompletteras av en kategoriinventering som är en total-
inventering med syfte att samla in uppgifter om nåir grawårdarna är uppftirda.

Inventeringen fordjupas ytterligare av en selektiv gravinventering, dlir enstaka unika,
gamla eller representativa grawardar väljs ut for grundligare dokumentation.

Beträffande inventeringen av varje enskild grawård, har inga typer av dekorativ plante-

ring nämnts utom i de fall dlir planteringen bedöms vara av äldre slag, t ex buxbom eller
sedum.
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Kvartersinv ente ring - Me to db e slcrivning

Kva¡tersinventeringen av Stampens kyrkogård har inneburit en översiktlig registrering
av samtliga fìilt på kyrkogarden. Varje fÌilt har inventeras var for sig och beskrivits
under fZilta¡betets gang på en blankett (se bilaga II).Denna inventering har utformats for
att ge möjlighet att angripa ett mycket stort antal gravfrilt av varierande ålder och
ka¡akt¿ir. För att informationen som samlas in ska vara tillräcklig, relevant och möjlig att
på ett enkelt sätt tolka i framtiden, krävs en strukturerad besk¡ivning av fültets egen-

skaper samt även dess speciella karakfåir. Vid denna inventering ansågs ftljande
egenskaper vara av vikt vid beskrivningen: omgivning, omgåirdning, ingångar, vegeta-

tion, planform, gångsystem, nutida prägel, grawårdstyper, material, byggnader och

eventuella fornlåimningar.

Vid beskrivningen av fÌiltens omgåirdning och gångsystem samlas information om ftiltets
gråinser och inre strukfw. Beskrivningen av vegetationen ger information om vilka träd-
och busksorter som fÌirekommer. Genom att beskriva de grawårdstyper som füre-
kommer inom ftiltet kan det sättas in i ett tidsmässigt sammanhang. Grawardamas ålder
och a¡kitektoniska utformning ger kunskap om hur friltet anlagts och fürnyats. För att

besk¡iva fÌiltets våirrle på ett tidigt stadium och ge en möjlighet att sätta det i relation till
andra gravfrilt, görs till sist en helhetsbedömning av fÌiltets kulturhistoriska värde.

Nzir inventeringen Jrå kyrkogarden åir avslutad, redovisas varje fÌilt i påirmar med en

gravkarta över fÌiltet, en inventeringsblankett, samt fotografier. Originalmaterialet
fürva¡as på Göteborgs Stadsmuseum.

Kat e gorinve nt er ing - me t o db e s lv ivni ng

Kategoriinventeringen innebär en översiktlig registrering av samtliga historiska gravar

på kyrkogarden. Vid detta a¡bete har tidsperiodskategorier anvåints som sträcker sig till
och med äLr 1959. Tidsperioderna är håir utformade ftir att möjliggöra en kartläggning av

den historiska utvecklingen genom att registrera de gravvårdar som finns bevarade och

placera in dem i en bestämd kategori. Indelningen i tidsperioder skall ses som ett arbets-

instrument och kan därfor aldrig bli exakt. De olika tidsperioderna är konstruerade

utifrån kunskapen om grawårdstypernas ftirändringar genom historien. Varje grawård
placeras inom en tidsperiod med utgångspunkt från sin utformning och de årtal som går

att avläsa på grawården. Tidsperiodema börjar med den äldsta graven på kyrkogården

och slutar i modern tid ( 195 I och d¿irefter). Kategorierna markeras med olika ftirger på

en gravkarta.

Tidsperioder

ftire 1830 Denna tidsperiod karaktäriseras till största delen av kalkstenshåillar, oftast med släta sido-

hällar och en täckhäll med inskription, som ibland har lågerhuggen fris. Från samma

tidsperiod fÌirekommer åiven stående gravstenar i kalksten eller granit med inskription.

Omgärdning är ovanligt .

1830-1850 Denna tidsperiod representeras av kalkstenshällar med inskiption på ovansidan. Stående

tunna gravstenar i kalksten ftlrekommer i lika stort antal som håillarna. Omgärdning åir

ovanligt.
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I 850-l 870 Vanliga gravvårdar under denna tidsperiod är stående, tunna gravstenar av kalksten.

Cravstenama står antingen utan omgåirdning eller med en stenram av granit. Under denna

tidsperiod forekommer vårdar med jlirndetaljer sparsamt samt blankpolerade graniwårdar

1870-1880 Gravstenarna från den tidigare delen av denna period har ofta grovhuggna sidor och slåit

framsida med en polerad yta. Det genomgående materialet är granit i olika flirgnyanser.

Många gravplatser har stenram. Under denna tidsperiod tir gravvårdar med jåirnstaket och
j lirndetaljer vanligt.

I 880-l 890 Jåirnstaketen dominerar denna period med eller utan stående sten. lnskriptionsplatta sitter

vanligen på en kortsida av staketet. Kors av jtim med inskription och mindre dekorationer

ftirekommer ofta, vanligen uøn omgärdning. Gjutjärnsstaket på stenram forekommer

också i kombination med en stående hög sten. Den obeliskformade stenen av granit
(oftast svart) börjar ftirekomma.

I 890-1 900

1900-1910

1 935-1 950

efter l95l

t9t0-1920 Perioden representeras av både vårdar med grövre utformning med grov ram av granit,

och av släta låga gravvårdar med större betoning på sten och ram som en helhet. Fin-

lemmade former blir altt med förekommande.

1920-1935 Gravvårdarna från denna tidsperiod är breda med sl¿ita ytor och ramarna utgör vanligen

en enhet med inskriptionsstenen.

Den obeliskformade gravstenen åir en vanlig gravvårdstyp från denna tidsperiod. Under

samma tidsperiod ftirekommer även andra slags stående, men fortfarande i allmänhet

höga gravstenar, vanligtvis med stenram. Järnstaket tir relatiw vanligt,

Höga och kraftiga stående gravstenar med stenram och gravplatser med kaftiga, ofta

grovhuggna eller på annat sätt formgivna stenramar men med låga gravstenar som ofta

utgör en arkitektonisk enhet tillsammans med ramen är kåinnetecknande ftir tidsperioden.

Gravvårdarna karakteriseras nu av låga breda gravvårdar, vanligtvis i granit och med

enkla relativt smäckra stenramar av salnma material. Stenytorna är sllita och ofta

polerade. Även många liggande stenar är från denna tidsperiod.

Gravvårdar från perioden efter 1950 visar ett stelare formspråk rakare former och slätare

ytor. Gravstenarna åir stående eller liggande och stenramen ¿ir tunn och polerad.

Se I e kt iv gr av inv e nt er ing - me t o db e s lcr ivni ng

Efter kategoriinventeringen av samtliga grawårdar på kyrkogården giordes ett urval av

gravvardar som skulle ingå i det den selektiva gravinventeringen. För Stampens beslöts

att alla grawårdar fore 1960 skulle registreras enskilt. Det motiverades av att antalet

grawardar fran tiden fram till 1960 var lorhållandevis få. Normalt hade ftiljande

kriterier varit avgörande ftir enskild registrering:

. alla gravvardar flore ett beståimt årtal

. alla grawardar med järndetaljer
r grawårdar med speciell konstnåirlig utformning
r grawårdar med tidstypisk utformning
. gravplatser med buxbomshäck eller sedumtäckt yta

. gravplatser av person- och stadshistoriskt intresse
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Selektiv gravinventering innebåir i detta fall en dokumentation med beskrivning enligt
inventeringsblankett (se bilaga III) sanft skiss och fotografering. Originalmaterialet ftir-
varas vid Göteborgs Stadsmuseum.

Fotografering

Kyrkogården som helhet ha¡ dokumenterats i översiktsbilder av gångstråk, vegetation,
karakt¿ir mm, samt detaljfotografier av bl a omgärdning, entréer och bebyggelse. Varje
fült har fotograferats översiktligt i anslutning till kvartersinventeringen ftir att gestalta

fìiltets karaktåirsdrag.

Varje selektiv gravinventeringsblankett har kompletterats med ett eller flera fotografier.

Fotograferingen har utforts med svartvit film. Varje fotokopia ha¡ ett negativnummer
och är monterad i anslutning till respekfive inventeringsblankett. Negativen och fotoko-
piorna förvaras på Göteborgs Stadsmuseum.

Blanketter

I arbetet med inventeringen av Stampens kyrkogard har tre olika blanketter använts och

dessa beskrivs nedan.

1. "Kulturhistorisk inventering av kyrkogardar", behandlar kyrkogarden som helhet.

Blanketten innehåller uppgifter om anläggningsar, utvidgningar, lorändringar och

byggnader, samt en beskrivning, dåir uppgifter om omgärdning, vegetation, gfulg-

system och nutida prägel ingar. Den innehåller även en kulttuhistorisk bedömning av

kyrkogarden. (se bilaga I).

2. "Kulturhistorisk inventering av kyrkogårda¡ - Kvartersinventering" är skapad ffir att
ge möjlighet att beskriva ett fÌilts egenskaper översiktligt i fÌilt. På blanketten an-

tecknas under rubriken "Beskrivning" fültets omgivning samt eventuell omgåirdning

och ingångar till fÌiltet. Vegetation t ex i form av allé eller häckar beskrivs. Under
rubrikerna "Nutida prägel" och "Grawårdstyper" beskrivs fÌiltets karakteristik och
grawardstypema inom fÌiltet. D2irefter, under rubriken "Genomgående material" be-

sk¡ivs grawardamas material och om det ftirekommer sedumtäckta ytor eller
buxbomshäckar. Blanketten innehåller också utrymme ftir besk¡ivning av eventuella

byggnader och fornlåimningar. Till sist utfürs en fürsta kulturhistorisk bedömning

som ligger som underlag för bevarandeprogrammets utformning. (se bilaga II)

3. "Kulturhistorisk inventering av kyrkogårdar - Gravanordningar", är mer detaljerad åin

ovan besk¡ivna blanketter. Den innehåller information om varje enskild gravplats och

ger fürst uppgifter om ftilts- och gravnummer samt vilket negativnummer tillhörande
fotografier har. Därefter besk¡ivs gravplatsens omgåirdning och yta, om grawårdarna

åir liggande eller stående samt vilket material de är gjorda av. Dessa uppgifter füljs av

en beskrivning av gravplatsen och grawården, dåir inskriptionen beskrivs. Skador

som finns på grawård och stenram redovisas. Vatje blankett ha¡ ftirsetts med skisser

av gravplatsen, gjorda i ñlt. Blanketten har också utrymme for en kulturhistorisk be-

dömning som ska fungera som riktlinje inftir eventuella kommande ftirändringar av

gravplatsen. (se bilaga III).
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Arkiv

Inventeringen ftiregicks av a¡kivsökning. Följande arkiv har använts:

. Göteborgs kyrkogardsfìirvaltnings centrala¡kiv.

. Göteborgs Stadsmuseums arkiv.

. Kulturminnesvardsavdelningens arkiv, Göteborgs Stadsmuseum.

. Stadsarkivet i Göteborg.

. LZinsstyrelsen i Göteborgs och Bohus låin, Kulturmiljöenhetens arkiv.

. ATA, Antikvariskt Topografiskt Arkiv i Stockholm.

Litteratur

En källa som har varit mycket värdefull i vårt arbete, både nåir det gäller datering av de

äldre gravarna och identifiering av de svårtydda gravhällama fran 180O-talets början, är

"Gravskrifter på Göteborgs stads och nåiraliggande lorsamlingars begrafningsplatser".
Boken åir tryckt ar 1869 och innehåller avsk¡ifter av ett urval av de grawårda¡ som då

fanns på

I C R A Fredbergs bok "Det gamla Göteborg" finns flera avsnitt som har legat till grund

ftir rapportens historiska avsnitt. De behandla¡ Gullbergsbroområdet och Stampen samt
gamla Faüighuset och Maria kyrkan.

I boken "Dödens riter" utgiven av Carlssons i samarbete med Göteborgs Stadsmuseum

finns texten "Äldre kyrkogårdmiljöer i Göteborg" av Karolina von Mentzer som varit
värdefulla i skildringen av Göteborgs äldsta kyrkogardar.

"Kyrkogårdens gröna kulturarv" utgiven av institutionen lor landskapsplanering vid
Sveriges Lantbruksuniversitet ,1992 ha¡ varit till stor hjälp flor forståelsen av kyrko-
gardens vegetationshistoria. Boken behandlar kyrkogardens vegetation ur ett

kulturhistoriskt perspektiv. Kapitlet "Från beteshage till trädgard - kyrkogårdens
historia" av Kjell Lundqvist redogör på ett tydligt och intressant sätt for de tämligen
outforskade historiken som rör vegetation på våra kyrkogardar genom tidema.

Bland den litteratur som behandlar kyrkogardar ur ett kulturhistoriskt perspektiv kan
"Kyrkogårdskonst" från 1919 av Ambrosiani och Wadsjö ntimnas. "Kyrkogårdens form
och miljö" tar upp aktuella planeringsfrågor och har Riksantikvarieämbetet som en av

utgivama. Vidare har tidigare inventeringar av kyrkogårdar i bl a Jönköpings och Älvs-
borgs län studerats.

I ett antal tidningsartiklar fran 19O0-talets början f¡am till idag behandlas Stampens

kyrkogård ur olika perspektiv. De flesta beskriver de kzinda Göteborgare som vilar på

kyrkogarden, men flera aniklar behandlar kyrkogårdens forfall och upprustning, mindre
forändringar av kyrkogardsområdet, kapellets ombyggnad samt till sist även debatten

kring kyrkogardar i allmänhet.

Till sist bör även två akademiska uppsatser nämnas. Malin Fajerssons examensuppsats,

Gravstenar - en spegling av samhället, vid Institutionen for Kulturvård, Göteborgs

Universitet, behandlar den tekniska utvecklingen av gravstensframställningen under

1900-talet, samt hantverkets betydelse ÍÌir gravstenarnas utseende. Eva Jonassons c-upp-

sats, Fattighuset på Stampen i Göteborg - Ett studium av en 200-arig vårdinstitution, vid
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Konstvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet, berätta¡ fattighusets historia
fran grundandet fram till modern tid.

Tidi gar e unde r s ö loingar

I början av 1980-talet gjordes en kortfattad inventering av Stampens kyrkogård. Den

ingick i forskningsprojektet "Begravningsplatskulturen i Göteborgs och Bohus låin - en

kartläggning". Projektet genomfiirdes under 1979-198I av ABAKO Arkitektkontor AB,
med stöd från Statens råd fìir byggnadsforskning. Inventeringen innehåller en över-

siktlig beskrivning av begravningstraditioner och religiositet i V¿istsverige, samt

praktisk information om Stampens kyrkogård. Dåirefter en översikflig beskrivning av

Stampens kyrkogard med tillhörande gravkafa dåir träd och annan vegetation Êir

markerade, samt en fotokarta med tillhörande fotoprotokoll. Dela¡ av originalmaterialet
finns idag på Låinsstyrelsens kulturmiljöenhet, KME, i Gciteborg.



l3

Historik

Stadsdelen Stampen
"Genom denna trakt gick landsvrigenfrån Gateborg öster ut cinda sedan stadens be-

gtnnelse. Over Stampen gick den, mellan tobalcplantager och kojor, lantgårdar och

vcirldshus, ringar och vassmarker. "14 Så börjar Fredberg sin beskrivning av Stampen

och Gullbergsbroområdet.

Stadsdelen fick troligen sitt namn Stampen på grund av någon av de stampar som fanns

inom området på 1700-talet. Det råder dock viss okla¡het om vilken av dem som gav

upphov till namnet. Vissa källor hävdar att det håirstamma¡ från von Gerdes

"klädesstamp" och andra att det kommer från en oljestamp som anlades i trakten ar
1715. På en plankarta över staden ftirekom namnet Stampen ffirsta gången àr 1790.

Officiellt fick dock stadsdelen sitt namn ñrst ar 1923.ts

Enligt 1696 ars ka¡ta fanns ingen bebyggelse inom området mellan Fattighusan, Möln-
dalsan och Gullbergsvass. Detta bekräftas också av den bild av Gullbergs Êingar som

Eric Datrlbergh återgett i sitt panorama över Göteborg i Suecia Antiqva-verket. Området
användes fram till 170O-talets början som betesmark åt borgarnas husdjur.l0 Fattighusan

som avgränsar stadsdelen söder ut började grävas vid tiden ftir Göteborgs anläggande

och invigdes ar 1641 . Enligt krönikorna lär då riksdrotset Per Brahe, med gemål samt de

lomämsta av magistraten ha floretagit en båtfürd från staden genom det nya vattendraget

och Mölndalsan till Underås bro.r7

Det är forst under 1700-talet som stadsdelen börjar bebyggas och då ftireträdesvis med

mindre industrier. Med få undantag låg dessa placerade utmed den gamla landsvägen

dvs nuvarande Stampgatan. Till detta kom även bostäder ftir arbetare och hantverkare.ls

Det var flera olika verksamheter som hade sin bas inom området; garverier, segelduks-

fabrik, klädes- och oljestamp samt den lor stadsdelen typiska bryggerinäringen.

Fattighuset var inte den enda sociala inrättning i stadsdelen Stampen utan här återfanns

även bamhem, Spinnhuset ftir kvinnliga ñnga¡ samt en fattigfriskola under 1700-talet.ls

Ytterligare en verksamhet värd att nämna var tobaksodlingama som förlades till de

gamla betena. Dessa bar dock ej någon vidare avkastning och kom så småningom att

överlåtas till sina brukare. Det enda villkoret var att brukarna skulle fflla ut vassområdet

med jord. På så sätt skulle de åstadkomma vissa famnar fast mark under varje årtionde.

14 Fredberg s. 519
l5 Jonasson s l6
l6 Ibid s 4
l7 Fredberg s 528
l8 Jonasson s 4
19 Ibid s ¿



t4

(.ii..

L Or ji, à

i, : . " i'i: i;. ;:'.2 ::: -. 
/:.:::;.: i r.tr,4:4r:.":' i . :. i

,.

-: :: 
<--:t,'::! ):-:-:-': --ì+æâ .

,:!>j.:'*.'

-1i ì
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Suecia Antiqva-verket. (GSM)
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Utmed Stampgatan låg vid 180O-talets början de Wichelgrenska, Hallrothska, de

Senesska och Cedercronska plantagema.2o

Dåimmet som avskiljer Fattighusan fran Mölndals an byggdes ar 1750 och 1770

planterades den lindallé som löper utmed Fattighusan än idag, genom borgmästare

Daniel Petterssons florsorg. Allén låir vara Göteborgs äldsta idag åinnu bevarade. Båda

ftireteelser åir viktiga ftir stadsdelens karakt¿ir. N¿ir bebyggelsen hade satt fart kom även

våirdshusen. Ett av de senare låg placerat mittemot kyrkogarden och kallades for
Trettioettan. Det låir ha¡ haft trädgård med utsiktsplatser byggda i träden, kägelbanor och

verandor. Trettioettan fanns kvar till 1890-talets ftirsta a¡.2¡

På kartor daterade 1809 och l8l I finns en avsevåird bebyggelse utmed landsvägen från
Drottningporten mot Gullbergsbro. Den period då Stampens kyrkogard anlades började

området anta stadsliknande karaktåir. Ãr tgZq anlades den fiirsta stenbron över ån:

Stampbron.

Fredberg beskriver Stampens bebyggelse i början av 1900-talet på ftiljande vis:
"srirskilt yttre delen av Stampen, dcir spårvcigslinjen stryker fram, företer en blandning
av ny och gammal stad. Dcir finna vi små trevna hus vid sidan av lutande kojor, som

hota att vilket ögonblick som helst falla istir, och driremellan hïja sig stenhus av den

speciellt göteborgskn typen med stela intetsrigande fasoder. "22

Spårvägstrafiken har kommit att spela en viss roll i områdets historia. Det tog flera åt av

diskussioner innan stadsfullmäktige beslöt att godkänna hästspårväg ar 1877. An-
läggningen på börjades året dlirpå och ar 1881 öppnades linjen till Redbergslid som

passerade Stampen. Vid sekelskiftet 1900 påbörjades elektrifieringen av spårvägsnätet.

Det som mest kom att påverka kyrkogarden var de spårvägsstallar som byggdes nolr om

kyrkogården på 1920-talet. Anläggningens sydligaste vägg inforlivades i kyrkogardens

omgärdningsmur. Av muren finns dock inga spår, då den revs sommaren 1995.

Fattighuset på Stampen

Den äldsta industrirörelsen på Stampen, och kanske i hela Göteborg, var Hans von

Gerdes klädesfabrik. Fabriken uppflordes 1704-05 och låg placerad i hörnet där

Fattighusan och Mölndalsån möts. Ãr tlZS inköpte borgerskapet genom gemensamt

tillskjutna medel de byggnader som ägdes av Hans von Gerdes arvingar lor att inrätta ett

fattighus.23

Magistratens och borgerskapets ombud borgmästare Joachim Neresius ansökte hos

Kungl. Majt. om privilegium for in¡ättandet av fattighuset och fick de begåirda

privilegierna beviljade. Dessa inneba¡ bland annat att borgerskapet och magistraten

20 Fredberg s 530
2l lbid s 531
22 Frcdbergs 527
23 lbid s. 539
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skulle äga dispositionen utan statens inseende, eftersom det var borgerskapet som hade
donerat medel till verksamheten fra¡r början. Inrättningen skulle även tjåina som skola
ftir den fattiga ungdomen och garanterades slutligen en sk tolagsavgift. Utöver den
garanterade swnman erhöll inrättningen av staden, mot en symbolisk srunma
nyttjanderätten av den sk FattighusZingen. De största inkomsterna kom dock fran de

donationer som inrättningen fick mottaga.2a

Efter vissa justeringar inrymdes fattighuset i fabriksbyggnaden. Anläggningen utökades
på 1750-talet med en ny fastighet vid an. I slutet av 1760-talet var man dock tvungen att
bygga ett nytt fattighus. Det ritades av Bengt W Carlberg och åir saÍrma vinkelbyggda
tvåvaningshus som fortfarande står kva¡ på platsen. 25 Intressant att notera i
sammanhanget är att byggnaden till utseendet påminner mycket om den byggnad som

Eric Dahlbergh avbildade som von Gerdes fabriksbyggnad i Suecia-verket. Man anlade

också den lilla kyrkogarden fìir fattighuset på Fattighusängen ar 1767.26

Göteborgs stads fattighus sköttes noggrant av stadens borgare i 170 ar och hade

exempelvis ar I 812 inte mindre ãn 164 personer boende dlir. Inrättningens intressen

sköttes av måin ur ansedda familjer som utsågs till ftirestandare eller direktörer. Med
tiden kom också inrättningen att fä karakt¿iren av ett ålderdomshem for borgerskapet.

I slutet av 1800-talet ansåg man aff den gamla byggnaden inte låingre uppffllde de krav
som kunde ställas på bostad åt ålderstigna och sjuka människor. Medel lor nybyggnad
tillsköts fran enskilda och den l4 september 1892 beslöts i stadsfullmåiktige att in-
rättningen skulle få en tomtplats ft)r nybyggnaden i Slottsskogsparken samt pengar

emellan om man överlät fastigheterna på Stampen till staden. Dåvarande stadsarkitekt
Carl Fahlström upprättade ritningar flor det nya sk Ålderdomshemmet som invigdes år

1896. I de gamla byggnaderna på Stampen inreddes vårdanstalt ftir lungsjuka.2T

Redan fran fattighusets grundande på Stampen fanns en önskan att resa en kyrka i an-

slutning till fattighuset. Till att börja med inreddes en liten byggnad på området till
kapell. Först a¡ 1808 gjorde C W Carlberg upp ritningar till en ny kyrkobyggnad.
Stadens invånare samlade ihop pengar till kyrkobygget och kyrkan invigdes den l0
december 1815.28

Göteborgs äldsta þrkogårdar under 1600- och 1700-talen

Av Göteborg stads äldsta kyrkogardar är det bara Stampens kyrkogård som har l2imnat

synliga spar i var tid. Den äldsta kyrkogården, som låg vid nuvarande Kronhusgatan i
Västra Nordstan, begagnades endast mellan 1624 och 1644. Av denna finns idag inga

låimningar ovan jord. De två efterfoljande kyrkogårdarna, som anlades i mitten på 1600-

talet, var placerade i anslutning till Gustavi domkyrka respektive K¡istine kyrka.

2a rbid s 522
25 Ibid r 539
26 Berg s 2
27 Fredberg s523 ff
28 Ibid s 544
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Platserna ftir kyrkogardarna finns kvar än idag, men tir så forändrade att de ej längre kan
betraktas som begravningsplatser.2e

På 1780-talet började man i Göteborg allt mer inse det ollimpliga i liks begravande i
stadens centrala dela¡ och i kyrkorna.3O Detta ffiranledde att det, efter livlig debatt i bl a
pressen, i allmlin rådstuga 1798 beslöts att all gravsättning skulle upphöra inne i Dom-
kyrkan samt området utanftir. Liknande diskussioner ftirdes runt om i landet vid den håir

tiden efter kontinentala influenser.

I och med stadsbranden 1802, där bl a Domkyrkan drabbades, jämnades ma¡ken runt
den nya kyrkan och ett stensatt torg anlades där kyrkogarden tidigare legat. Kristine
kyrkoråd beslutade 1805 att även gravsättning i och vid Kristine kyrka skulle upphöra

och med detta var det definitivt slut med gravsättningar inom Göteborgs stadsmurar.3l

Stampens þrkogård under 1800-talet32

Stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg ritade redan 1797 päuppdrag av magistraten, som

fungerade som kyrkoråd, en plan ftir ny begravningsplats ftir Domkyrko- och Christina
ftirsamlinga¡. Den skulle anläggas utanft)r staden på Fattighusåingen mellan landsvägen

och Mölndalsfur öster om Drottningporten. På Zingen fanns sedan tidigare Fattighusets
kyrkogard fran vilken den nya skulle placeras på behörigt avstånd, nåirma¡e best¿imt l8
meter.33 Magistraten utlyste 1798 allmåin sockenståimma lor överläggningar rörande den

nya begravningsplatsen. Ordforanden Hans Hummel påpekade de olägenheter som var

ftirenade med gravsättning inom stadens tätt bebyggda om¡åde och menade att den på-

tänkta inrättningen, var en välgärning mot måinskligheten, en skyldig omtanke av de

levande ftir nya och tillkommande slåiktens hälsa och trevnad. Sockenstämman be-

slutade att inrättande skulle ske och överlät verkställandet till särskilt utsedda

deputerade av magistraten, borgerskapets äldste och forsamlingen.3a

Carlbergs plan ftiljde ett strikt rutnätsmönster influerad av de ideal som gällde vid an-

läggning av nya kyrkogårdar i Europa i slutet av 1700+alet. Kyrkogårdama skulle i allt
större utsträckning ha karaktären av inhägnad park.¡s Redan på Carlbergs anläggnings-
plan finns träd utmarkerade i strama alléer kring varje kvarter. Trädplantering på

kyrkogardarna tar fart vid den här tiden och är inte enbart en estetisk fìireteelse utan lika
mycket en produkt av den hygienism som florerade. Den symmetriskt uppbyggda

planen baseras på åtta kvarter, fura kvadratiska samt ffra rektangulära. Carlberg ritade

också ursprungligen de tre nordligaste portalerna som vänder sig mot Stampgatan.

Huvudportalen var ritad med den ftir Stampens kyrkogard så karaktäristiska

29 von Mentzer s 159

3o Baeckström s. 1923

3l Iui¿
32 Dlir e¡ annat anges åir uppgiftema i avsnittet hämtade fran Kyrkogårdsstyrelsens protokollbok rörande Nya

Begravningsplatsen I 8l 6-l 860
33 X-O Berg Pressmeddelande 1980-10-14
34 Bothén s 7o
35 Bucht s.26-34
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marmorplattan med inskriptionen Memento mori (idag: Tänk på döden). Från huvud-
portalen ledde en gang upp mot en planerad byggnad i fonden på kyrkogarden. På tre av

kyrkogårdens sidor var byggnader planerade att infogas i omgåirdningsmuren. Dessa

kom dock aldrig att uppfìiras. Iståillet fick sasmåningom den senare stadsarkitekten
Hagberg uppdraget att rita ett ftirslag till kapell.

Först i början på maj 1804 invigdes Stampens kyrkogard som kom att kallas Nya Be-
gravningsplatsen. Kyrkogarden var då langl ifrån i det skick som hade varit Carlbergs
intentioner vid invigningen. Det tog lang tid innan kyrkogarden låg fÌirdig och under
arbetet avled Carlberg. I Aftonbladet 1813 vädjar man till vördnaden ftir en avliden
skicklig konstnåirs mirure, for att ftirmå kyrkogardsstyrelsen att utft)ra þrkogarden efter

Carlbergs intentioner.36 I protokollen fran kyrkogardsstyrelsen kan man så sent som

1816 läsa att platsen åinnu ej kommit i det stand ändamålet kräver.

I kyrkogardsstyrelsens rÊikenskaper över Nya Begravningsplatsens uppfürande ges en

god bild av hur kyrkogarden långsamt ta¡ form. fu tStO inropas tre stycken av de gamla
järngrindar som tidigare suttit vid Domkyrkan och som efter branden forsåldes. Dessa

infogades efter viss justering, då de var für stora, l8l5 i de av Carlberg ritade
portalerna. Det är dock anmåirkningsvåirt hw dessa överensståimmer med de som finns
avbildade på Carlbergs orginalritning. Enligt Baeckstöm skulle det ha varit Carlberg

som ritat även de grindar som köptes fran Domkyrkan.3T

fu tgt: fick Ludvig Dymling entreprenaden på stängningsmuren som murades av

holländskt gult tegel3s under 1815. Byggmästare Hagberg intygade samma år att den vid
tillfÌillet var vida öve¡ hälften fÌirdig, men l8l7 murade Dymling fortfarande. Följande

ar n2imns Hagberg i kyrkogardsstyrelsens protokoll som stadsarkitekt. I arbetet med

fÌirdigställandet av kyrkogarden kördes i omgångar jord till kyrkogardens olika kvarter.

Redan vid 182O-talets mitt började man inse kyrkogårdens otillräcklighet och frågan om
platsens utvidgning togs upp lor diskussion. I protokollen antecknades den 20 april
1826: "...platsens utrymme vore þr cindamålet otillrcickligt och dess utvidgning alltså
nödig... ". Kyrkogårdsstyrelsen hade därftir låtit stadsingenjören Hallberger och stads-

arkitekt Hagberg göra en undersökning med kostnadslorslag över utvidgningen. Detta

refereras i protokollet:

"...utvidgningen k)ttast och med minsta kostnad kunna ske nedåt åsidan, fùr verk-

strillandet hvaraf de uppgordt kostnadsförslag, enligt hvilket 40,000\ass sand elleriord

fylle skulle erfordras far markens fyllning och planerande till jrimn höid med nu

v ar ande B e gr afnings pl at s e n... "

Marken mellan kyrkogarden och an tillhörde Fattighuset som i sin tur arrenderade ut

den till en Malmelin. För att fi foga över de tvenne tunnland som området utgiorde var

kyrkogardsstyrelsen skyldiga att ersätta både Malmelin och Fattighuset.

3ó Jonasson s 53
37 Baeckström
38 Pryta C G
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I och med uwidgningen ner mot å:n började kyrkogarden att anta det utseende vi kan se

idag. Arbetet med utvidgningen sta¡tade omgående och stensprängaren Petter Pettersson
bö{ade flytta den bakre muren till sidorna av kyrkogarden. fu 1827 hade muren flyttats,
hagtomshäcken borttagits samt plantering utmed nya stenmuren på ömse sidor utftirts.

En plan upprättad l83l av Hagberg, som då benåimns hof arkitekt. finns bevarad på

kyrkogardsftirvaltningens centrala¡kiv. Av den framgar att utvidgningen ftiljde samma
mönster som Carlbergs orginalplan och kyrkogarden utvidgades med åtta kvarter i
samma form som de tidigare, med ffra rekfangulära kvarter i mitten flankerade på

vardera sida av två kvadratiska. På planen finns också alléer utritade som tyder på att
samma typ av alléplantering utftirdes även på den nya delen. Centralt placerat på kyrko-
gården återfanns det li I la bisättningskapellet.

Under 1830-talet lorsta häIft utftirdes en rad reparationsarbeten på kyrkogarden. Det
gällde reparation av stängningsmuren utmed landsvägen samt lagning och målning av
portarna. Dessutom upprustades kapellet som omnämns som Benhuset.

En livlig diskussion blossade upp under 1830-talets andra häIft kring skötseln av

Stampens kyrkogard. De olika inläggen i debatten ger en god illustration av de problem
som fanns på begravningsplatsen vid den tidpunkten. Diskussionen startade med att
Sundhetsnåimnden utftirde en inspektion av begravningsplatsen. Uppgift om huruvida
inspektionen hade füranletts av en anmälan till Sundhetsnåimnden saknas. De riktade
kritik till Kyrkogårdsstyrelsen som utöver den dåliga skötseln, gick ut på att gravarna
var allt ftir grunt grävda. Kyrkogardsstyrelsen menade i sitt svar att det inte var deras

ansvar utan Kyrkobetjeningens. Även Göteborgs Borgmästare och råd slog dock, vid ett
möte i rådhuset, fast att kyrkogarden var dåligt skött och framforde detta till kyrko-
gårdsstyrelsen.

Kyrkogardsstyrelsen sammanträdde samma dag som borgmästarens sk¡ivelse hade an-

länt och handlanden EG Lindstöm svarade omgående. Han menade att kyrkogårdens
ändamål fran början till stor del hade forfelats. Vid anläggningstiden var man medveten
om att det av hälsot¡änligt att gravsätta inne i städema och man forlade därför be-

gravningsplatsen utanfìir staden, men att platsen som valdes också borde vara tjåinlig
tyckte Lindström att man hade florbisett. Han menade vidare att de åtgärder som hade

vidtagits med jordfyllning hade gjort platsen än mer otjänlig. För att åstadkomma snar

fom:ttnelse hade man fullt jord ovanpå kistorna istället flor kring dem och således ej fätt
någon effekt. Lindstöm hävdade att enda sättet att nå en lösning på problemet var att

fylla med sten och sand kring kistorna. Kostnaden var en bagatell jämfört med de ft)r-
delar det skulle ge. Vad gällde ordningen på kyrkogarden i övrigt borde liken läggas i
ordentliga rader med numrering och inte efter inspektoms godtycke som dittills hade

skett. Man borde även nyttja endast ett antal kvarter åt gangen och gå vidare till nästa

endast då de tidigare var fulla. Lindstöm framhöll fortsättningsvis att efter gravöppning

borde graven fyllas igen och kullen ovanpå formas och hyfsas så att prydlighet och en-

het vinnes som sig bör på ett sådant ställe. Slutligen sk¡iver han: "Att lveatur får beta,

m.m. på menniskors sisto hvilorum, som hitils skedt cir vcil icke i sin ordning, bar så-

Iedes strcingt fòrbjudas. "

Lindström väcker håir även frågan om kyrkogårdens sammanslagning med fattighus-
kyrkogården och hävda¡ att tillräcklig utvidgning kan uppnås genom att man fürenar de

båda begravningsplatserna.
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För att komma till rätta med den dåliga skötseln beslutade sig kyrkogårdsstyrelsen för
att anståilla en inspektor lor skötseln av kyrkogarden. En instrukfion formulerades dlir
skötseln specificerades mycket noggrant och dåir inspektom bland annat skulle tillse att
kreatur ej släpptes in på kyrkogarden for bete. En av inspektoms lönelormåner var
nämligen att han fick bärga hö på begravningsplatsens kvarter. Dessutom begagnas från
och med då ett system dåir grawätterna nuÍuerades inom kvarteren och skulle anvisas av

inspektorn ftire gravsättning.

Det åir uppenbart att de insatser som gjordes für att forbättra skötseln på kyrkogarden

slog väl ut für 1842 kan man läsa i protokollen att begravningsplatsen sköttes ftire-
dömligt och uppvisade ett prydligt utseende.

I början av 1840-talet väcks ftir ft)rsta gangen frågan i styrelsen om att riva stÊingsel-

muren på grund av dryga underhållskostnader och ersätta den med, som det uttrycks. ett

vackert jåirnstaket. Magistraten ansåg dock att kostnaden skulle bli fttr stor och rekom-

menderade att reparationer av stlingselmuren skulle vidtas istället. Ståingningsmuren

ommurades på en kallmur av sprängd gråsten och portalerna reparerades. Marmorskivan
med inskriptionen Memento mori byttes ut till den med inskriptionen Tåink på döden

som fortfarande återfinns där.

Under 1857 återupptar man diskussionerna kring nödvändigheten av begravnings-
platsens utvidgning. Uppdrag gavs åt stadsingenjör Nyström att upprätta en karta över

den Fürstenbergska åingen som angränsade till begravningsplatsen i norr samt den gamla

Fattighuskyrkogården. Planerna på att utvidga begravningsplatsen mot Fürstenbergska

ängen avslogs dock på grund av ängens sanka beskaffenhet. Den ansågs ligga lägre och

vara sumpigare Zin den mark man hittills anvåint och som redan den var svår att uttorka.

Däremot bestyrktes inftirlivandet av den gamla Fattighuskyrkogarden med en

motivationen som visar att synen på Fattighuskyrkogarden hade lorÈindrats sedan

kyrkogardens anläggning :

" Denna frirening med fattighusþrkogården skulle medfara den stora frirdelen att alla
stadens lik...bleve nerlagda i en begravningsplats och att ej som nu...skulle afskiljas för
en mindre ansedd och sqmre vårdad plats, dn denför övriga anv(inda."

Ett av de stora problemen med begravningsplatsen var att den fuktiga jorden gjorde det

svårt att återupplåta gamla gravrätter då stoffet fìirmultnade alltfor långsamt. Under

kyrkogardens anläggning och utvidgningar kördes kontinuerligt jord och sand till
kyrkogarden. Man vet att kvarteren var flera fot högre åin gangarna år 1858. Under

samma ar gjorde kyrkogårdsstyrelsen omfattande beräkningar över antalet förväntade

begravningar for de nåirmast kommande aren och slöt sig till att behovet av en ny be-

gravningsplats var stort. I samband med uträkningama presenterades också siffror på

hur många personer som hade begravts på Stampens begravningsplats de senaste åren.

Dessavar: år 1852:758 personer, 1853:900, 7854:770,1855:756, 1856:760 och

1857:902 av vilka ungefÌir hälften var barn.

Behovet av utvidgning fìirefaller ha varit så akut att det foreslogs att man skulle utvidga

endast en liten del till att börja med samtidigt som en bättre lösning undersöktes. Under

år 1858 beslutades att slå samman begravningsplatsen med Fattighuskyrkogården och

arbetet med sammanslagningen startades omgående. Det var i detta sammanhang som

den sydligaste porten uppfordes. Den skulle utftiras "till likhet med den å þrkogårds-
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murens befintliga ndrmaste port". Ãtengen uttrycks även önskemål om att muren skulle

rivas.

Av kyrkogårdsstyrelsens protokollböcker framgar att situationen for Stampens

kyrkogård började bli ohållba¡. fu tSSq anmäldes att kyrkogarden var fiirfallen samt att

även den nya delen började bli full. I samband med detta infürdes gravbok.

Parallellt med sammanslagningen med Fattighuskyrkogarden undersökfe kyrkogards-

styrelsen möjliga platser ftir anläggandet av en ny þrkogard. fu t g0O beslutade

magistraten att överta och anlägga den nya kyrkogarden på landeriet Bagaregårdens

mark. Arbetet med iordningställandet verkställdes omedelbaf då platserna på Stampens

kyrkogård var ytterst begränsade. Nya Begravningsplatsen (idag: Östra kyrkogarden)

invigdes den l6 november 1860 av domprosten och nykterhetskämpen Peter

V/ieselgren.

Från och med den 27121861 uppläts inga nya gravplatser på Stampens kyrkogård.3e

Endast i redan füköpta gravar fick gravsättning ske och då endast dåir det fanns plats i
graven utan att rubba ofürmultnade lik. Som en ftiljd av dåva¡ande hälsovardsstadga var

de som begrovs senare tvungna att balsameras.a0 Det sista gravbrevet utfÌirdades ar

1874. Fattighuset ville ha ersättning av kyrkogårdsstyrelsen ftir transporter av lik till
Östra kyrkogården eftersom de inte längre kunde nyttja den gamla kyrkogarden.

Efter Östra kyrkogardens invigning var de enda arbeten som utlordes på Stampens

kyrkogard ftirknippade med kyrkogårdens underhåll. På 1860-talet lorminskade man t
ex gångarna något då de ansågs "överflödigt breda" och man ansåg sig "vinna vackra¡e

utseende" och minskning av underhållskostnaden på så sätt. I slutet av 1860-talet var

muren skadad, dels genom vittring och dels genom att sockeln hade satt sig. Förslag till
reparation hade uppgjorts och kontrakt upprättades.al

Det Èir svårt att helt avgöra hur kyrkoga¡den såg ut under 1800+alet. Troligen har ett

mycket stort antal gravanordningar varit av trä, utformade som kors eller bara som en

enkel bräda.a2 Endast de mer fi)rmögna hade möjlighet att uppfÌira grawardar av sten

och jåirn. Skillnad i status beträffande kyrkogardens olika dela¡ var troligen markant

redan fran kyrkoga¡dens fÌjrsta ar. Ett exempel på det är att priserna for gravplatser var

större utmed muren mot den gamla landsvägen åin inom kvarteren. Även gravplatsytoma

hade en helt annan prägel åin idag. Buxbomshäckar och gravkullar var mycket vanliga
på 1800-talet. Med stor sannolikhet så även på Stampens kyrkogård'

Stampens þrkogårds utveckling under 1900-talet

I och med Östra kyrkogardens anläggande på 1860-talet, lades Stampens kyrkogard i
malpåse. Ytterst fä gravsättningar gjordes och inte heller genomgick kyrkogarden som

39 Berg s 2
40 Göteborgstidningen ll3 1960
4l Protokolls och Expeditions bok för stadens begravningsplatser från l86l-1885
42 Informant I
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helhet några stöne ftiråindringar i början av 1900-talet. Det rörde sig mest om
reparationer och underhåll. Det åi¡ också under 1900-talet som Stampens kyrkogard får
sitt namn.a3

En återkommande beskrivning under 1900-talet va¡ att þrkogården befanns i ett
ovårdat skick. Man bör då ha i åtanke att kyrkogarden inte nyttjades och dä¡for kanske

inte underhölls så flitigt. En bild av hur þrkogarden tedde sig i början av 1900-talet f*a¡

man om man läser en artikel i Göteborgstidningen fran år 1913. Där besk¡evs Stamp-
gatan som bullrande, gravkapellet halvt ftirfallet samt att kyrkogarden har mfurga

kulla¡,aa Ãr tgZt skrev Göteborgstidningen att manga av kyrkogardens grawårdar be-

fann sig i bedrövligt skick.as.

En större fiirändring som kom att påverka miljön kring kyrkogården var Göteborgs

sparvägars nya garage vid Svingeln. Ä¡ 1922 godkindes fasaden och stängselmuren mot
kyrkogarden av Kungliga Byggnadsstyrelsen och byggnadsnåimnden.a6 Fasaden mot
kyrkogården sträckte sig nästa halwägs ner mot Mölndalsan på kyrkogardens nordöstra

kortsida. Den va¡ murad i gult tegel i stram 2O-tals klassicism med symmetriskt
placerade, infÌillda valv mot kyrkogarden.

Först på 1940-talet började intresset for Stampens kyrkogard åter att vakna. Det sk¡evs i
Göteborgs-Posten att murarna var mosskrönta och att inskriptionen på marmorplattan
"Tänk på döden" var ñrgylld. Så sent som på 1940-talet talades det fortfarande om att

det fanns gravkullar. Endast några år sena¡e stod det att läsa att gravstenar togs bort fran
kyrkogarden.aT Många grawardar var då i dåligt skick.as

Den gamla fattighusdelen beskrevs som öppen och besökt av mlinniskor på picnic.ae

Några år sena¡e planerade kyrkogardsstyrelsen att anlägga en liten park på den delen av

kyrkogarden, helt skild och avståingd fran kyrkogården i övrigt. I den delen fanns då

inga gravar, endast en i det västra hörnet. Planerna lorefaller dock ej ha fullftiljts av

dagens utseende att döma.so

Det var vid mitten av 1940-talet som reparationerna på kyrkogården tog sin början. Då

muren var sprucken och dåligt underhållen ville kyrkogårdsstyrelsen riva den och bygga

en ny. Arkitekt Axel Forssén ritade en ny tunna¡e mur.5l Ãr 1946 ansökte Forssén hos

Kungliga Byggnadsstyrelsen om afi få ta bort eller mura igen sidoportalerna i samband

med borttagandet av mrÌren. Riksantikvarieåimbetet svarade då, som remissinstans, att
portalerna utgjorde ett våirdefullt exempel på nyklassicistisk arkitektur och avstyrkte

dåirmed å det beståimdaste att ta bort sidoportalerna. De påpekade också att i samband

med flyttning av muren skulle så mycket material som möjligt fran den gamla muren

återanvåindas. Kungliga Byggnadsstyrelsen vidarebefordrade svaret. I december lade

43 Göteborgstidningen l/3 1960, Göteborgs-Posten 3/8 1990
44 Göteborgs Tidning 6llI l9l3
4s Göteborgstidningen 2l13 l92l
46 ATA
47 Göteborgr-Posten l5i6 1946
48 Göteborgstidningen l9l9 1946
49 Göt"borgs-Posten 3/ l94t
50 Goteborgstidningen l9/9 1946
sl ¡u¡¿ tg¿o
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Forssén fram ett ftirslag till flyttning och ombyggnad av murar och portaler. Där fram-
gick att några gravtumbor utmed muren maste flyttas, bl a Chalmers gravanordning.

Den nya muren skulle uppforas av armerad betong och mot gatan vara klädd med tegel.

Den gamla kalkstenssockeln och tåickhällarna skulle återanvändas. Betongytan in mot
kyrkogarden skulle formgiutas och borstas på plats.. Den nya mr¡ren skulle dessutom

ftirlängas 6,5 meter i sydvåist och byggas i vinkel in mot sandgången. Portarna skulle
nedtagas och återuppñras inflynade ca l,l0 m mot kyrkogården på ny grundmur av

betong. Kungliga Byggnadsstyrelsen godkZinde fÌirslaget i januari 1947.s2

Trots godkåinnandet framgar det av kåillorna att þrkogårdsstyrelsen fortfarande våintade

på tillstand att riva muren mot Stampgatan 1950.s3 Är 1953 stod det dock att låisa i
Göteborgstidningen att ftirslaget hade tagit en ny vÊindning. Muneparationen var då i
full gang, men muren fick ej flyttas eller rivas då den av Kungliga Byggnadsstyrelsen

betraktades som ett kulturminnesm2irke. Reparationerna utftirdes med specialbeställt
hollåindskt tegel. Att beställa nytt tegel fran Holland blev minst lika dyrt som ett snyggt
järnstaket, menade dåvarande kyrkogardsdirektör Gamelius. Kyrkogardsstyrelsen hade

inte fätt arbetstillstand att riva eller flytta muren. De kommunala myndigheterna ville
nämligen inte ha Stampgatan bredare på grund av att de inte önskade mer trafik där.s4

Ãr tgSl började planeringen ftir att åter öppna Stampens kyrkogard, nu som urnlund.

Dråineringsarbetet hade då redan sta¡tat. Det var också vid den h¿ir tiden som kyrko-
gardsstyrelsen började tala om, vad man till en början kallade fiir en "ononym

þrkogård". Det som vi idag benåimner minneslund. Kyrkogardsstyrelsen hade tagit in-
tryck fran sådana i t ex Danmark.ss

I början av 1960-talet tar sökandet efter nyttjanderättsinnehava¡e till 400 gravar sin

början. Efter ett ar skulle kyrkogardsstyrelsen fä ñrfoganderätten över de monument dti¡

ingen anhörig hade hört av sig. Det var inte fråga om att utplåna alla de gravarna utan

vissa gravar skulle troligen komma att vardas av staden framledes, menade kyrkogards-
direktör Gamelius. Kyrkogårdens ka¡aktåir skulle inte ändras, den enkla stilen och vissa

monument skall vara kva¡. ,4¡et därpå dvs 100 år efter dess st2ingning, var det meningen

att kyrkogården åter skulle öppnas, men då som urnkyrkogård.se Kyrkogarden hade då

dränerats med inte mindre än 150 brunnar. s7

Det mlirktes ett visst engagemang från antikvarisk håll i samband med återöppnandet av

kyrkogarden. Bland annat mottog styrelsen for Göteborgs Museum ett brev från Stig

Roth, dåvarande museichef, som tillsammans med kyrkogardsdirektören hade inventerat

kyrkogården. Dåir stod att ñr de nya urnsättningar som skulle ske, skulle endast

täckhällar, ej stående stenar användas. Vidare:

"Som ledamot av Stadsfullmciktiges Beredningfrir natur- och kultursþdd ar det min

avsikt att ddr taga uppfrågan angående bevarande av den stcimningsfulla miljö som

Stampens þrkogård utgör och dcir så många personer vila, som giort vrirdefulla in-

52 ATA
53 Göteborgs-Posten 4/l 1950
54 cöteborgstidningen 2315 1953
55 Göt.borgs-Posten l2l 2 1957
56 Göteborgstidningen l/3 1960
s7 t¡y t¡¿ lo/5 l960
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satser i Göteborgs kommunala liv. I den mån enskilda och korporationer ej kunna

bekosta restaurering av grøvmonumenten bör medel dartill kunna anskafas genom ett

kommunalt ofislag."s8

Stadsfullmåiktiges Beredning ftir natur- och kulturskydd skrev i sin tur till kyrkogards-
styrelsen och påpekade att medel borde tillskjutas lor att bevara den stämningsfulla
miljön på kyrkogården. Både allmlinna och privata medel borde ställas till ftirfogande

och sama¡bete med museet borde ske. Kyrkogardsdirektör Glamelius uttalade sig i
tidningen Ny Tid och lovade att kyrkonåimnden skulle göra allt ftir att slå vakt om

kyrkogårdens värden. se

I mitten av 1970-talet tog kyrkogardsstyrelsen upp forslaget att åindra kyrkogårdens

namn till Mariakyrkogården, då Stampen ansågs påminna om fattighuskyrkogarden. De

beslöt att vid den planerade grawårdsutställningen på Stampen ftiljande ar, låta allmän-

heten få rösta. Allt som allt röstade 555 personer. Resultatet av omröstningen blev

ftiljande: 272 röstade på Mariakyrkogarden, 221 pä Stampens kyrkogard och 62 på

diverse öwiga ftirslag som Maria kyrkogard, De dödas kyrkogard, Samskolans

idrottsgard, Ca¡l V/ilhelms kyrkogard, Ullevis kyrkogard m fl. Frågan bordlades dock

tills vida¡e. Styrelsen beslutade sig for att bibehålla namnet Stampen fu 1977.60

Redan tidigt på 1970-talet började kyrkogardsstyrelsen att planera den nya minne-

slunden. Landskapsa¡kitekt Inga Adler Claesson knöts till projektet och presenterade ar

1972 ett lorslag till minneslund. Claesson var lor övrigt med och utformade de nya urn-

ftilten på ftilt 7 ,9-71 och 15 under hela 1970-talet. Först åLr I975 beslutade

kyrkogardstyrelsen att anlägga minneslunden i fält l4 mot Mölndalsan. Kyrkogards-

styrelsen kände till Claessons fürslag frân 1972. men ansåg att minneslunden borde fä

en mjukare utformning Zin enligt förslaget, inna¡r arbetsritningar upprättades.6l Efter

vissa justeringar godtogs minneslundsflorslaget ån 1976.

Ett ar senare framforde Låinsantikvarien betËinkligheter mot den pergola som skulle stå i

minneslunden. Även fuksantikva¡ieåimbetet hade synpunkter i åirendet. De menade att

kyrkogårdens öppenhet var av stor vikt för dess karakt¿ir. Den träställning på två meter

ftir klängväxter som var planerad ansågs som "artfrrimmande " på Stampens kyrkogard.

Ytterligare ett år senare kom Ltinsstyrelsen med ftirslag att minneslunden borde placeras

på ftilt l7 och I 8 istället. men kyrkogardsstyrelsen hade inte for avsikt att ändra upp-

fattning och minneslunden Íìirlades till ftilt 14. A¡betet med anläggandet startade under

aret. År 1979 kompletterades minneslunden med ett minnesmärke utfort av konstnären

Erik Höglund i smide och glas. Den2 oktober 1982 togs minneslunden till slut i bruk 62

58 Stig Roth. i brev till styrelsen lor Göteborgs Museum l3 juni 1960

s9 Ny Tid l o/5 I 960
60 Kyrkonämndens arkiv (pärm)
6l Ibid
62 Berg s 2
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Kapellet

Bisättningskapellet uppfordes ar 1818 efter ritninga¡ av stadsarkitekten Hagberg. Det
byggdes av byggmästare L Dymling som fick a¡betet på auktion l/7 l8l8 fttr 3 885 rdr
rgs. Slutbesiktning utftirdes 3/11 1819.63 Det placerades mitt på þrkogarden väl synligt
genom huvudportalen. Kapellet uppftirdes i morisk stil.tr De ritningar som finns
beva¡ade fran tiden ftr kapellets byggande, utft)rda av Hagberg visar dock upp en

betydligt strama¡e fasad. Uppgift om varfor eller när fasadens formsprfü loråindrades

finns ej. Det åir möjligt att det gjordes i samband med någon av de otaliga reparationerna

som kom att utforas på kapellet.

I början på 1830{alet utftirdes "nödvändiga reparationer" pä det så kallade Benhuset

som rappades med cement och takets åtgtirdades. Endast tre år senare omtalas att taket

över benhuset var bristfÌilligt och att jlirnplåtarna var odugliga. Dä¡ftir beslutade kyrko-
gardsstyrelsen att en ändamålsenlig reparation skulle verkställas så snart stadig väderlek

tillät. Taket skulle täcks med papper iståillet for järnplåt¿¡.0s

.A¡ t S¿¡ skulle auktion hållas på ytterligare a¡bete med benhuset. Taket skulle ft nya

bjälkar och brädor i samma konstruktion som redan fanns och betäckas av papper väl
inkokat i tjära. Murarna skulle bli ftirsatta i gott skick och målade med vattenfìirg. Tak-
rännor och stuprör skulle målas med svart oljefÌirg. A¡betet skulle vara fÌirdigt i augusti

saûtma ar. Att takets omtäckning fran jZirnplåt till papper behandlades igen innebZir

troligen att det aldrig blev omlagt på 1830-talet som planerat.ó6

Iugo år senare benåimns kapellet jordfÌistningshuset. Taket var då av röta ftirstört.
Kyrkogardsstyrelsen beslöts att i samma form som lorut göra ett nytt och täcka det med

spån den håir gangen. Redan 1873 var det åter dags att lägga om taket. Inspektorn fick då

i uppdrag att verkställa erforderlig reparation med någon av stadens byggmästare.67

I Göteborgstidningen gjordes en beskrivning av kapellet pä 1920-talet . Kapellet var då

ftjrfallet. Ovanftir den plåtbeslagna dörren återfanns en dödskalle. Över denna satt ett

par nedvzinda facklor. En ritning fran 1819 på liknande dekoration finns bevarad till-
sammans med Hagbergs ritning till kapellet. Interiören såg ut som en skräpkammare.

Bisättningskapellet anvåindes då sällan. Mellan ären l9I7 och l92l ftirrättades endast

wå jordfìistningar dåir. Författ¿ì.ren menar dock att detta inte borde hindra att man

va¡dade byggnaden och dess inventarier.6s Den sista begravningsakten hölls i
bisättningskapellet någon gang i mitten av 1920-talet. Sedan forvandlades det till for-
råd.6e

Ar ßql utftjrdes omfattande reparationer på kapellet. Taket omtäcktes med tjärpapp,

stupråinnor lagadesoch målades med oljeftirg och visst måleri utftirdes interiört.

ó3 M"dd.an red Stg Dymling, okt 1960
64 Jon*son, 1978 s 53
ó5 Kyrkogårdsstyrelsens protokoll I 8 l6- I 860
66 ru¡o
ó7 Protokolls och Expeditions bok fttr stadens begravningsplatser frâ¡r l86l'1885
ó8 Göteborgstidningen 22/2 l92l
69 Göteborgs-Posten 3/8 1990
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A¡kitekt Forssén l2imnade drygt tio år sena¡e fìirslag på ändringsarbeten på kapellet. Det
anvåindes då endast som ekonomibyggnad. Förslaget gick ut på att erhålla rymligare och

bättre belyst a¡betsbod. Bland annat ftireslog Forssén att större ft)nster skulle tas upp,
men de planerna genomftirdes aldrig. Vid den uppmätning som Forssén gjorde vid
projekteringen hade kapellet åter järnplåtar som taktäckning. En byggnadsarkeologisk
undersökning skulle kanske uppvisa fynd fran de olika beläggningar som genom tiden
lagts på kapellets tak.70

Ar tgSZ fick kapellet åter igen nytt tak. Under 1970-talet utreddes kapellets framtida
anvZindning av kyrkogardsstyrelsen. Man beslöt att ta kontakt med Historiska Museet i
frågan. Vilka beslut som fattades vid tillfìillet åir dock okÊint.

Vegetationshistoria

Nåir Stampens kyrkogård anlades inspirerades C rù/ Carlberg troligen av de

hygienismtankar som på 1700-talet florerade i Europa. De inneba¡ bland annat att man

började anlägga begravningsplatsema utanftir städerna och medvetet planterade träd.

England var foregångslandet på trädgardskonstens område och blev också

kyrkogardsromantikens land. Det finns många anteckningar fran a¡hundradets andra

häIft om hur de svenska kyrkogardarna forskönades med träd. Kyrkogardarna började

successivt anta den inhängande parkens ka¡aktåir. De ftirsta anläggningarna v¿¡r vanligen
schematiska med vackra huvudgangar och dliremellan regelbundna kvarter. Speciell

omsorg ägnades åt trädplanteringarna.Tl Stampens kyrkogård anlades i strikt symmetri
med raka trädrader utmed gravfriltens kanter.

Under hela anläggningsperioden kördes sand och jord till kyrkogården for att utjämna

fülten. fu tStO specificerades särskilt attjord anskaffades till de lindar som året därpå

inköptes från Landeriet Liseberg. Det planterades också hagtornshäckar på murarnas

insida.

I samband med utvidgningen ner mot Mölndalsan i slutet av 1820-talet flyttades
hagtornshäckarna tillsammans med murarna. På om¡ådet mellan kyrkogården och ån

påbörjades anläggandet av en park ftir att tillvara ta det"...Qfwerbifna stycke mark" .

Arbetet med parken pågick under 1828-29. Ä.r 1836 och 1857 upptogs särskilt att

Inspektorn skulle vårda anläggningen mot ån omsorgsfullt. Vid det senare tillfÌillet an-

gavs också att träden behövde gallras. Inga höga eller stora träd skulle behållas inom
fÌilten. Än¿a fram till ar 1857 fa¡ns fortfa¡ande höbåirgning på kyrkogården som en ftir-
mån for inspektorn, vilket betyder att gräsmattoma på gravfÌilten hade en annan karakt¿ir

då än dagens välklippta ytor.72

70 ATA
7l Bucht s 25
72 Kyrkogårdsstyrelsens protokoll I I I 6-l 8ó0
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Nåir kyrkogärdsstyrelsen slutligen inlemmade den gamla fattighusþrkogården ar 1858-

59 beställdes 200 lindar fran Hamburg, Holland och Hannover samt 2000 femåriga

hagtornsplantor ftir plantering på kyrko garden. 73

I början på 1860-talet drogs ett enormt projekt igang som berörde både Stampens kyrko-
gård och Östra kyrkogarden. I september ar 1861 besk¡evs ftiljande: Vid anläggandet

och utvidgningen av den äldre begravningsplatsen (Stampen) hade plantering å ömse

sidor om all gangar utforts. Halva platsen med lindar och återstoden med alma¡. De hade

satts på korta avstår¡rd (6-8 alnar), ftir att ntir de blivit stora nog att ge tillräcklig skugga

gallras ut. Vartannat träd skulle borttagas. Detta hade inte gjorts och träden som inte

hade utrymme på sidorna hade skjutit upp i höjden och vuit in i varandras kronor så att

de blivit hinderliga både ftir sin egen utveckling och ftir vegetationen på gravfÌilten. Då

man beskurit träden starkt och detta inte hade hjälpt hade nu en erfa¡en trädgårdsmästare

yrkat på trädens gallring. UngefÌir hälften av träden eller 250 stycken borde borttagas

samt de övriga hårt beskäras. Annars gallrade sig träden själva och oregelbundna luckor
uppstod som ej kunde fyllas då de omgivande trädens skugga hindrade nyplantering.
Man floreslog då att tillvarata och flytta åtminstone några av träden fìir nya be-

gravningsplatsens (Östra) ftirskönande. Trädgårdsmåistraren hade sagt att det åir möjligt,
åtminstone med de träd som hade goda rötter.7a

I november saÍtma ar beslutade stadens invårare i allmän Rådstuga att utgallring av

träden skulle äga rum samt att de kvarvarande till grenarna skulle nedskåi¡as. Utöver
detta skulle 1500 Rdr anvåindas till flyttning av träd till Nya begravningsplatsen. Kyrko-
gårdsstyrelsen hade i ärendet önskat att stadens invånare skulle uttala sig då det var en

så övergripande ftirändring. Troligen påbörjades a¡betet med flynningen med en gång

for i protokollen fran januari 1862 star antecknat att inspektorn i julgåva fick bland

annat en päls som ansågs välbehövlig vid det då pågående ansträngande arbetet med

trädflyttningen. På hösten 1862 redovisades att 82 träd hade flyttats till Östra kyrko-
garden.75

Det dominerande karakt¿irsdraget i vegetationen på Stampen ha¡ Zinda fram till idag varit
trädraderna som kringgåirdar gravfÌilten. Några större forändringar i den övergripande

vegetationen ha¡ heller inte fiirekommit under årens lopp. Det är fürst senare på 1900-

talet som vegetationen moderniseras något.

I en artikel från år 1941 beskrivs att trädbestandet ner mot ån var finare och att linden
inte dominerade. Det rör sig då om de sista resterna av den park som anlades där drygt
hundra år tidigare.Tó Senare pä 1940-talet omtalades att träden hade gallrats ut några år

tidigare.zz Ãr tgSl planerade kyrkogardsstyrelsen att plantera i lindar på den del av

kyrkogarden d¿ir det tidigare inte hade varit möjligt pga den vatten¡ika marken.78 Det

kan ha varit den halva delen av kyrkogarden som varit planterad med almar på 1800-

talet som hade gallrats ut och som skulle återplanteras med lindar på 1950-talet. På ett

73 Kyrkogårdsstyrelsens protokoll I 8 I 6-l 860
74 Protokolls och Expeditions bok fìir stadens begravningsplatser från l86l-1885
7s Ibid
76 Göteborgs-Posten 3/8 l94l
77 Göteborgstidningen l9l9 1946
78 Göt"botgt-Posten l2/2 1957
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fotografi ftåLn 1962 framgar tydligf att den yngre hälften nËirmast Mölndalsan saknade

uppvuxna träd.7e

Pä 1970-talet började nya planteringsideal göra sig gällande i anslutning till åter-

öppnandet av kyrkogarden. Landskapsarkitekt Inga Adler Claesson var med att utforma
urnlundarna och minneslunden. Hon upprättade ar 1973 en arbetsritning och

planteringsplan for kyrkogarden. De gamla träden stod fortfarande kvar och man kan se

på planteringsplanen att de lindar som står placerade på de äldre fÌilten åir äldre än de

som återfinns ner mot ån.

Det som utmtirkte perioden var att planteringar började ske inom gravfÌilten. Mest fram-

trädande är de häcksystem som återfinns i fìilt 11. Fältet planerades redan under 1960-

talet och bestar av rygghäckar ca 80 cm höga som löper över hela fÌiltet. Häckarna

flankeras på var sida av gravstenar i samma höjd. På flera kva¡ter planterades också

Taxus och Tuja. På 1980-talet planterades en del prydnadsträd, buskar och spaljéer, ffir
kl2ingväxter ¿urangerades på vissa fìilt. Dessa planteringar br¡er upp det strikta uttryck
som kyrkoga¡den en gång hade.

Yrkesgrupper och välkända personer

På gravstenarnas insk¡iptioner kan man avläsa vilka personer som har blivit begravda på

kyrkogarden. Trots att Stampens kyrkogard anlades utanft)r staden var det ändå den som

låg nlirmast Göteborgs centrum. Titlarna på gravstenarna är tydligt stadsbetonade med

handlanden som den vanligast ftirekommande yrkesgruppen. Många personer synes ha

haft ankn¡ning till handel, juridik och bankväsende. De måin som en gang styrde staden

finns också representerade i rådmåin och häradshövdingar. Professorer, doktorer och

rektorer ftirekommer relativt ofta. Aven mer praktiska yrken som jtimbZirare, bygg-

mästare, kakelugnsfabrikör, postmästare, bagare, bryggaren mfl åir företrädda. Ett antal

militåirer av växlande rang och naturligtvis personer med anslutning till sjöfarten, t ex

sj ökapten och sj otullvaktmästare återfi nns på kyrkogarden.

En rad kända göteborgare har ñtt sin viloplats på Stampens kyrkogard. Av dessa kan

nämnas loljande:

O W Bergendal som var Göteborgs siste skarprättare begravdes på kyrkogården, men

hans gravvård renades bort från sin ursprungliga plats på 1960-talet och står idag upp-

ställd på frilt l6.so

William Chalmers (1748-181 I ) tjänade sin ftirmögenhet som superkargör i Ostindiska

Kompaniet och var stationerad i Macao och Kanton i tio ars tid. Efter storbranden 1802

lät han bygga en privat fastighet på Södra Hamngatan l1 som står kvar än idag. Vid
hans död på grund av sjukdom testamenterades största delen av den enorma formögen-

heten till "lndustrie-Schola flor fattige Barn, som lärt sig läsa och sk¡iva" som

såsmåningom kom att bli Chalmers Tekniska högskola.sr

79 GSM kapsel
80 Ny ti¿ t o/5 1960
8l Göteborgt-Posten 6/8 1990
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Peh¡ Dubb (1750-1834) var läkare och kommunalman och brukar kallas den
"Göteborgska sjukvardens fader". Han organiserade både stadens sjukvard och fattig-
va¡d samt startade Göteborgs låikaresällskap. Det var Dubb som påverkade sin vän
William Chalmers att skåinka pengar till Sahlgrenska sjukhuset. Vid hans begravning lär
begravningståget ut till kyrkogarden ha varit det längsta som skådats i Göteborg.tz

Ludvig Dymling var byggmästare och byggde både den ursprungliga muren och
kapellet på Stampens kyrkogard.

Harry Hjöme, chefredaktör på Göteborgs-Posten, hade lorutom gängse spalter en per-
sonlig spalt som kallades "Små, små ord av kärlek". Dåir berättade han bland annat om
blommor och gråsparvar i Allén, violer, kaprifol, hackspettar och masar på Styrsö.sl

Rådmannen Johan Minten och hans mor Regina Elisabeth (1726-1825) ligger i samma

grav. Modern var som framgår av inskriptionen stammoder ftir 16 barn, 33 barnbarn och

67 barnbarnsbarn.

Axel von Rosen (1773-1834) var endast 36 ar nlir han tillträdde ämbetet som lands-

hövding och med sina 25 a¡ vid ämbetet lär han ha suttit llingst. Han skötte hemliga
fredsftirhandlingar med engelsmåinnen ute vid Vinga och stod alltid upp ffir de fattiga.
På så vis var han en aktad man i alla läger. Vid kolerans härjningar visade han stort mod

i samband med liktransporterna, men blev till sist själv ett av kolerans offer.

Johan Anders Wadman (1777-1837) skrev dryckes- och jägarvisor samt naturtexter som

t ex "Min lilla vrå bland bergen". Efter hans bortgång restes endast ett träkors på hans

grav som så småningom ftirmultnade. I samband med det 1O0-arliga minnet av skaldens

bortgång planerade Göta Par Bricol att resa en minnessten, men man var osäker över
den exakta gravplatsen. Efter flerarigt sökande fann man dock en gammal polisman som

patrullerat på kyrkogarden och som av en äldre gumma ffitt utpekat ftir sig var skalden

var begraven.sa

Olof Wijk d ä (1786-1856) var köpman och lät bygga huset vid Lilla Torget I samt var

den man som grundade Nya Allén 1823. I graven vilar också hans hustru Hilda.85,

Ytterligare välkända göteborgare som har begravts på Stampens kyrkogard är:

Bråinnvinsmästa¡en O P Andersson, biskop A Bruhn, borgmästare H Buscks86, donatorn
Robert Dickson, landshrivding Olof Fåhreus, Göteborgs-Postens redaktör Georg

Löwegren, bryggerimästare Johan Albrecht Pripp, stiftaren av Göteborgs frivilliga
brandkår J A RossingsT, svenska arméns överfìiltläkare i Tyskland, Flandern och Norge

Ca¡l Fredrik Weltzinss samt domprost Peter Wieselgren som invigde Östra kyrkogarden
I 860.

82 Göt.borgs-Posten 6/8 l99o
83 Göteborgs-Posten 6/8 l99o
84 Göt.borgs-Posten 6/8 l99o
85 Göteborgs-Posten ó/8 1990
86 Göteborgstidningen l13 1960
87 Göetborgs Tidningen.6/l I l9l3
88 Göteborgs Tidningen 6lll l913
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Beskrivning

Stampens kyrkogård är belägen i Göteborgs centrala delar och tillhör Göteborgs kyrko-
gardsforvaltnings Östra distrikt. Kyrkogardens yta pä4,66 hektar breder ut sig mellan
Stampgatan i nordväst och Mölndalsan i sydost. Huvudentrén våinder sig mot Stamp-

gatan i nordvåist, som trafikeras av både bilar och sparvagnar. Bebyggelsen på

Stampgatans motsatta sida domineras av hyresfastigheter från 198O-talets början. Dess

fasader med tillhörande balkonger åir ett påtagligt inslag i nåirmiljön då de skymtar

genom kyrkogardens grönska var man åin befinner sig på kyrkogarden. Betydligt lugnare

är området i sydost mot Mölndalsan där Ä,vägens gang- och cykelstrfü på andra sidan an

ger området parkkaraktär. På åbrinken våixer lövträd och på andra sidan cykelbanan

växer en hög och tät häck som avsk?irmar de intilliggande parkeringsplatserna.

Kyrkogårdens sydvästra kortsida gråinsar till Baldersplatsen och Elfrida Andrées gata.

Utmed gatans motsatta sida ligger det gamla Fattighuset och Mariakyrkan. Dessa döljer
den hårt trafikerade Ullevigatan. I nordost avgränsas kyrkogarden av Alströmergatan.

Området norr om kyrkogarden domineras av vägar, spårvagnsspar och parkerings-

platser. I anslutning till dessa ligger Samskolan vars elever stundtals besöker

kyrkogården.

Stampens kyrkogård som nåir den anlades år 1804 var Göteborgs ftirsta kyrkogard att
placeras utanfür staden på landsbygden, har nu istället kommit att ligga i stadens

centrum.

Omgärdning och entréer

Kyrkogardens äldsta sträckning utmed Stampgatan, dvs ungefär 213 av den nordvästra

långsidan, omgÈirdas av en två meter hög tegelmur. Teglet 2ir gult och av en tunn

dimension. Den synliga delen av teglet åir forhållandevis låg och ger därfor ett tunt och

långsmalt intryck. Murens insida åir putsad med grå cementputs. Som avtäckning på

murens krön ligger kalkstensplattor som sluttar svagt ut mot gatan. Vid gränsen ftir den

äldsta kyrkogarden slutar muren ftir att ersättas av ett järnstaket som löper ut med den

del som bland annat innefattar den gamla fattighuskyrkogarden. Staketet är enkelt ut-

format av två horisontella band samt vertikala stolpar. Det åir svartmålat samt vilar på en

sockel av granit. Där kyrkogården avslutas mot Baldersplatsen slutar också staketet.

Utmed Stampgatan återfinns den karaktäristiska huvudportalen samt ytterligare tre

liknande portaler. Av dessa är endast den sydligastes grindar öppna. Den ursprungliga

upplevelsen av att nåirma sig kyrkogarden genom huvudportalen med bisättningskapellet

i fonden ha¡ dåirmed gott forlorad. Orsaken till att grindarna hålls låsta är den tâta

trafiken på Stampgatan samt att trottoar saknas utmed kyrkogardsmuren. Portalerna,

undantaget den södra, åir uppftirda enligt Carlbergs ritningar från 1797. Huvudportalen

Èir utformad med överstycke till skillnad fran de övriga tre. Porten likna¡ en klassisk

tempelgavel. Överstycket eller tympanonfriltet bär en inskriptionsplatta, utlord i
marmor, med texten "TÄNK PÄ. DÖDEN". Inskriptionsplattan utgör ett välkänt inslag i
stadsbilden och ha¡ på så sätt kommit att bli symbol ftir Stampens kyrkogard. Alla
portaler åir uppforda av rusticerande sandstensblock i klassisk stil samt är ftirsedda med
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Stampgatan med Stampens kyrkogård tillhöger 1996

Den sydligaste portalen mot Stampgatan uppftird i samband med kyrkogården sammanslagning med

Fattighuskyrkogården. I 996
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dubbelgrindar av smidesjäm som åi¡ inftista i stenen. De wå portarna nåirmast mitt-
portalen kröns av oljelampor av jåim. Oljelampan symboliserar det eviga livet.se

Kyrkogårdens sydvästra kortsida omgåirdas av en kallmur av kvaderhuggen sten i grå

granit. Den svagt rundade ovansidan har en avtäckning av cement och runda hål med

jlimna mellanrum vittnar om att även denna mur troligtvis ha¡ k¡önts av ett staket

tidigare. Ingången fran Elfrida Andrées gata flankeras på var sida av en två meter hög

grindstolpe, huggna ur ett block som avslutas uppåt av en liggande granitplatta. De åir av

enkel utformning, helt utan dekoration.

I sydost avgråinsas kyrkogården naturligt av Mölndalsfur och saknar dåirftir omgåirdning.

Utmed kyrkogårdens nordöstra kortsida löper ett nyuppsatt staket i samma utformning

som det utmed Stampgatan. Det uppftirdes i samband med att man rev den gamla muren

sommaren 1995. Staketet vilar på en gråputsad sockel som avtäcks av kalkstensplattor.

Sockeln höjer sig stegvis fran Mölndalsån upp mot Stampgatan. Llingst upp mot i hörnet

mot Stampgatan fortsätter den gamla muren en bit ner på den nordöstra sidan. Där finns

en ingång som helt enkel består av en öppning i muren. Spar av rostat jËim, i den av

cement gjutna tröskeln, vittnar om att där troligen har funnits en grind tidigare.

Fältens utseende och karaktär

Planlösningen på Stampens kyrkogård bygger på Carlbergs ursprungliga plan från 1804

och kyrkogarden som helhet med den beva¡ade muren, portalerna och alléerna ger dåir-

für ett ålderdomligt intryck. Fälten l-8 tillhör den ftirsta anläggningen och innehåller

ñljaktligen flest äldre gravstenar. Fälten 9-16 anlades vid utvidgningen på 1820-talet

ner mot ån och i framftirallt fält l6 återfinns gravanordningar från 18O0-talets mitt. De

senaste fülten åir de som bildats av den gamla fattighuskyrkogarden och marken mellan

den och den ursprungliga kyrkogården. Dessa fìilt sakna¡ i stort sett gravstenar. Kyrko-
garden hade 1980 342 kistgravar, varav ca60Yo hade sten¡am samt 608 urngravar.

Huvudingången från Stampgatan leder fram till kapellet genom de äldsta gravfrilten som

grupperar sig Sra och fyra på var sida om gången. De ffra direkt i anslutning till mitt-
gången tir rektangullira medan de låingst ut åir i det närmaste kvadratiska. I dessa fÌilt
varierar utseendet kraftigt. Gräsytan är dock öppen och vegetationen spalsam i de flesta

ftilten. I fält I och2 dominerar tidiga 1800-tals gravar, både hällar och stående stenar.

Fält 3 och 4 har fortatats med yngre gravar. I fält 3 åir antalet 1800-tals stenar stort, men

fìiltet domineras av tidstypiska gravanordningar från 1980-talet. Gravanordningar fran

1994-95 håller på att fylla ut fült 4 d¿ir endast 8 gravanordningar håirstamma¡ från 1800-

talet. Fält 5-7 domineras av moderna gravanordningar fran sent 1900-tal med inslag av

1800+als material. I fält 6 återfinns dock ett större antal 1800+als gravar. Växtligheten i
ftilt 6 och 7 är riklig och bestar av mindre prydnadsträd och både bladfÌillande och

vintergröna buskar. Planteringarna härstammar från 1970-80-talet. Fält 8 åir sparsamt

utnyttjat med endast ett fätal 1800-tals gravar. Utmed muren i nordväst sträcker sig ett

89 Jonusson, 1978 s 54
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Kyrkogårdens avslutning mot Mölndalsån sedd från den motsatta åbrinken 1996.

Fält 20 med den enda bevarade gravanordningen sedd från kyrkogårdens västra hörn 1996
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smalt gräsftilt med nio gravanordningar. De flesta ¿ir tidiga kalkstenshälla¡, men en

monumental gj utj åirnsobelisk återfinns o ckså.

Om man fortsätter ftirbi kapellet ner mot Mölndalsan leder mittgangen vidare mellan de

åtta fìilt som anlades vid den forst utvidgningen av kyrkogarden. Planformen är den

saÍtma som vid de tidigare fÌilten och även hZir varierar ftiltens karakt¿i¡ mycket. I frlt 9

återfinns endast ett mindre antal 18O0-ølsva¡dar och fìiltet åir i övrigt inte utnyttjat.

Växtligheten åir forhållandevis gles, men några vintergröna buska¡ och något träd växter

inom fÌiltet. Fält 10 ¿ir fortätat med 1970- och 8O-tals gravar med bara åtta bevarade

1800-tals grava.r. Inom ftiltet åir växtligheten tät av buskar och prydnadsträd och mot

kapellets baksida har planterats granar. Planteringarna härrör fran 1970-80-talen. Ett ftir

kyrkogården unikt häcksystem skapar fält 11 speciella ka¡aktåir. Gravanordningarna åir

alla fran 1960-80-talet och enhetligt utformade. De är enkelt rektangulära, stående och

ca 80 cm höga. Mellan raderna av stena¡ våixer en häck i samma höjd som stenarna.

Rygghäckar är ingen ovanlig ftireteelse fran den tiden, men bryter helt med kyrko-

gårdens övriga uttryck. Inom fÌitet finns också ett fåtal gravar fran 1800-talet. Fält l2 Zir

fytlt av gravanordningar fran 1990-talet, med endast tre äldre gravar. Vegetationen åir

sparsam. Fält 13 saknar helt gravar eller planteringar. Minneslunden tir placerad i ñlt l4
och ger dåirftir fültet en annorlunda utformning. Fyra äldre gravanordningar finns

bevarade. Mest utmåi¡kande ftir fìiltet är de två häckar som om¡ingar fÌiltet. Den innersta

avskiljer själva minneslunden och den yttre fìiltet som sådant. Utanflor den inre häcken

har en fontän placerats bl a lor blommor. Fält 15 domineras av gravar fran 1980- och

90-tal. Även här har fìiltet planterats rikligt med buskar och prynadsträd. Fyra äldre gra-

var finns bevarade. I ñlt l6 ?ir antalet 1800-tals gravar mycket stort. Endast ett ffital

1900+als grav¿ìr finns inom ftiltet.

Kyrkogardens yngsta falt.17-22ligger i sydväst. De åir glest utnyttjade. endast fr1122

har mer än en graward. Fält 20 och 2l har en gravvård va¡. Karaktären är öppen och

yngre planteringar zir fä. Utmed ftilt I 7-20 växer en häck bestående av rododendron och

hagtorn. De få grawårdar som finns kvar är alla fra¡r senare 1800-tal.

De fült som fortfarande innehåller ett större antal äldre grawardar ger en bild av

Stampens kyrkogard på 1800-talet. Det är också tydligt att de gravanordningar som står

på de äldsta ÍÌilten genomgående har högre ålder än de yngre ner mot Mölndals an. Alla

kyrkogardens fült reser sig en halv till en meter ovanlor grusgångarnas markyta. Det är

det tydligaste spåret av de vattenproblem som kyrkogården har lidit av. Fältens öppen-

het och dess glesa utnynjande lockar många besökare till kyrkogården fina dagar. Då

finner man både solbadare och lunchare på gräsmattor och båinkar. Stampens kyrkogard

fungerar idag lika mycket som en park åt nåirområdet som en begravningsplats'

Ovriga monument på kyrkogården

På fÌiltet utmed Mölndalsan star en minnessten med texten: "Denna sten ur den forna

stadskyrkan i Nylöse utmärker gravstället for de döda som påträffades vid omdaningen



42

av n¿imnda kyrkoplats 1965. Den eviga friden giv dem o Herre!" Kyrkan låg inom nu-
varande Gamlestadstorgets område.e0

Kapellet
Kapellet ligger centralt placerat mellan de äldsta fÌilten och de som utvidgades ner mot
Mölndalsan mitt i fonden for huvudingangen. Kapellet vänder sig mot Stampgatan. Det
är en envånings byggnad uppford i morisk stil.

Byggnaden är uppftird av tegel med putsad fasad i guldockra. Sockeln som byggnaden
vilar på är av kalksten med ett granitblock framfiir huvudingången. Sockeln är något

högre i sydöst på grund av att ma¡knivan slutta¡ något ner mot Mölndalsan. Runt hela

byggnaden löper en kraftig takgesims, putsad som fasaden i övrigt. Håingråinnor och

stuprör åir liksom taket av koppar.

Kapellets fasad delas av mittpartiet som skjuter fram något från resterande husvägg.

Mittpartiet kröns av en sandstensfrisel placerad under takfoten. Den har utformats som

en frans avslutad av kulformade tofsar. Mittpartiet skjuter upp över taket i form av en

spetsbåge flankerad av en halv, rakt avslutad, mindre spetsbåge på var sida, utford i
kalksten. Portens sandstensomfattning åir spetsbågigt utformad och vilar på två
kolonner. Kapitalen som har en voluts form b¿i¡ upp frontonen som avslutas av en fris. I
frontonen sitter ett ft)nster som ger porten överljus. Fönsterbågarna är grönmålade och

in¡amar blyinfattade rutor. Själva porten och dörrkarmar åir inklädda med koppar. På var
sida om mittpartiet sitter ett spetsbågigt flonster centralt placerade på sidopartierna.

Under fìinstren sitter kraftiga kalkstenskonsoler som btir upp lonsterbrädorna av koppar.

Sammanfogad med konsolerna sitter två röda kalkstensplattor med ftirgyllda bibelcitat.
På den nordligare plattan står: "Dettaförgdngliga måste iklcida sig ofòrgringlighet och

detta dödliga måste iklada sig odadlighet. I Cortnith: 15. Cap 53. V:" ochpå den

söd¡a: "saliga öro de dÒde, som i herrom dö. JOH: Upp: B: 14. Cap. I3. V: " .

På kapellets nordöstra och sydvästra sida sitter två spetsbågiga fìinster av samma ut-
seende som på framsidan. De saknar dock den kraftiga konsolen. En mindre variant av

konsol under ftinsterbrädan är putsad som fasaden. Byggnadens baksida har en högre

sockel på grund av lägre marknivå. Centralt placerad sitter en smal dörr utan om-
fattning. Överljusftinstret 2ir av samma typ som på framsidan. Enda skillnaden är att

bågarna åir av trä istället ftir bly som i övriga ftinster. Dörren är även här inklädd med

koppar och har ett stof, ospröjsat rektangulärt ftinster. Under dörren leder två trappsteg

i cement till marknivån.

Kapellets plan består av ett större rum mot framsidan som används till fonådsutrymme.
Direkt till vänster återfinns omkladningsrum och toalett for kyrkogårdens personal. På

baksidan ligger ett matrum.

90 Berg s 2
9l Informant 2
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Övriga byggnader

I kyrkogardens söd¡a hörn ligger en enplans, ba¡ackliknande byggnad. Den ä¡ uppffird

med brunmålad locklistpanel. Dess framsida vänder sig mot en grusad parkeringsplats i
nordost. Framsidan ha¡ wå wådelade, grönmålade garageportar. Pulpettaket sluttar svagt

åt sydväst dåir plåthängråinnor och stuprör finns. Byggnaden har inga flonster.

Vegetation

Stampens þrkogards planform är inspirerad av den strama, symmetriskf uppbyggda

franska parken med alléer som löper utmed alla gangstrak. Alléerna består övervägande

av lind, men även alm har ftirekommit upp till50% enligt begravningsplatsens proto-

kotlbok. De tongivande lindalléerna låings gangstraken skapar en lummig prägel åt hela

kyrkogården, men växtmaterialen skiftar på olika fÌilt och ger kyrkogården skiftande

ka¡aktlir. Flertalet ftilt har fätt beva¡a sin öppenhet som tillsammans med avsaknaden av

grawardar ger kyrkogfuden parkkänsla. De fÌilt som på senare tid har kompletterats med

prydnadsträd och buskar bryter kraftigt mot de öppna fìilten.

Utmed muren och staketet mot Stampgatan samt muren mot Mariakyrkan våixer kraftiga

taxus- och rododendronhäckar. Kyrkogarden avslutas ner mot ån av restema av den park

som anlades där på 1830-talet. Den bestar idag av heltäckande gräsmatta med bland

annat björk, lind och ask. Gangarna finns inte kva¡.

Flera av kyrkogardens fÌilt domineras av prydnadsträd och buskar både blommande och

vintergröna taxus och tuja. Vid kapellet har planterats granarna vid något tillfÌille.
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Tre gravtumbor i kalksten från tidigt 1800+al. Dessa ligger på den åildsta delen av Stampens kyrkogård.

Tunna stående kalkstenar från tidigt I800-tal är också vanliga på den lildre delen av kyrkogården

Naturstenar med infìilld inskriptionsplatta av marrnor ftirekommer vid mitten av 1800-talet parallellt med

sandsten med inflilld m¿umor platta och marmorkors.

I lililt ffillt

---
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Grawårdstyper
Stampens kyrkogard visar på en stor variationsrikedom betäffande grawardstyper från

olika tidsepoker. De äldsta gravanordningarna på kyrkogarden är fran tidsperioden

l8l0-1840 och återfinns idag i fÌilten I,2,3,4 och 16. Kyrkogarden ha¡ därefter ffllts ut

gradvis.

På kyrkogarden finns manga äldre kistmonument, sk tumbor i kalksten. De tidigaste

från 1810-talet återfinns utmed muren. Formen kan härledas tillbaka till medeltiden då

liknande gravanordningar i olika utformning började fìirekomma och typen har levt kvar

ända in på 1800-talet e2. De yngre kistmonumenten av detta slag är vanligen mer spar-

samt dekorerade åin de äldre. Då oftast endast med en lågerhuggen fris runt den något

forhöjda inskriptionsytan. Manga av de äldre vardarna är kraftigt vittrade och flera är

spruckna.

Under tidigt 1800-tal fram till mitten av 1800-talet tillverkade stenhugg¿ìrna i Sverige

hantverksmässigt det relativt lilla antalet grawårdar som behövdes, då det stora antalet

vårdar vanligWis var av trä.e3 Stenvardarna fran denna tidsperiod blir i sin utformning

till stor del på ett arv fran travardarna. Utseendet härrör sig troligen fran den sk "döds-

brädan", på vilken den döde lades lor att b?iras till kyrkogarden.ea Under senare tid
börjar man ställa upp dödsbrädorna på kyrkogarden, oftast på den dödes grav och även

rista eller måla den dödes initialer på brädan for att därefter inkludera även hela namnet,

dödsar och ibland bibelsprak och annan dekoration. Exempel på denna grawardstyp,

utgörs på Stampens kyrkogård av stående, sparsamt dekorerade och ofta tunna grav-

vårdar av röd eller grå kalksten. Dessa lir forhållandevis många.

Från 1850-talet fram till 1890-talet växte stenindustrin fram i Sverige e5 och en stor

va¡iationsrikedom beträffande grawardstyper och material utvecklades. Stampens

kyrkogard åir inget undantag. Maskinell tillverkning av grawårdar blev vanligt ftire-

kommande och kataloger över grawårdstyper började ges ut under denna period- Då

utvecklades även gjuteriverksamheten och gjutjÈirn intog plats som det mest anvåinda

dekorationsmaterialet på kyrkogardarna i form av staket, inskriptionsplattor och rena

gjutjärnsvarda¡ i form av t ex kors.

Parallellt med de mer pfüostade grawårdarna har det sannolikt funnits enklare vårdar av

trä. Inga av dessa ha¡ bevarats. På grund av den korta beständighet som trä ha¡, finns

ytterst fi trävårdar kva¡ i Sverige som helhet. Ritningar och fotografier visar dock hur

dödsbrädornas utsmyckning och form under tidigt 1800-tal påminner om de samtidigt

forekommande stenvårdarna.

Gravvårdar av sten från ca 1840-1880 på Stampens kyrkogard varierar i utformningen

och här finns väldigt många olika grawardstyper representerade. Marmorkors på

92 wads;ti/Ambrosiani s 62
93 Stamberg s. l5
94 wads¡.i/A.brosiani s. 3o
95 Sttimberg s. l5
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Under 180O-talets andra häIft börjar gravvårdama att skjuta i höjden. Håir illustreras det av en blank-
polerad sten med grovhuggna sidor samt obelisker i varierande storlek.

Gjutjärnets intåg på kyrkogårdarna tog sig uttryck i både hela gravanordningar och staket med sk grav-

plåt. Längst till höger Per Dubbs monumentala gravvård i järn.

///
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post¿rment av granit eller sandsten åir en grawardstyp samt obearbetade stenar med in-

fÌilld marmorplatta florekommer rikligt.

Vanliga grawardar fran denna tid åir också låga och höga stående varda¡ i granit med

grovhuggna sidor och slät, blankpolerad framsida. Obeliskformade grawårdar på

massiva socklar fÌirekommer också. Formen var ftirknippad med status, vilket inneba¡

att ju högre gravstenen utformades, desto "finare" var gravplatsen.eó Stenama omglirdas

vanligwis av en stenram, såväl med som utan jåirnstaket.

På Stampens kyrkogård ftirekommer endast ett fätal typer av stående klassicerande

grawardar i granit. De har en blankpolerad ¡a och det fürekommer olika typer av

överstycken och inskriptionstyper. Vanliga symboler Êir stjÈirnor, anka¡e och kors.

Buxbomshäckar runt gravplatserna var låinge en vanlig fìireteelse på kyrkogarden. Dessa

är idag relativt fä, även om det på lorekommer ett fätal.

Under 1800-talet andra häIft blir giutjärn ett mycket popullirt material och på Stampens

kyrkogard finns fortfarande goda exempel på hur dessa grawardar såg ut. En vanlig typ

i detta sammanhang är gravvårda¡ i form av ett jåirnstaket på sten- eller järnram. En in-

skriptionsplatta (även kallad gravplåte7) håingde ofta på en kortsida. Gjutjåirnsvardarna

på Stampens kyrkogard är i allmänhet målade svarta, i vissa fall med lorgylld in-

skription och/eller fiirsilvrade detalj er. Inskriptionsplattan foreställer ofta en

pergamentsrulle, men det finns även exempel på en enklare typ med rektangulär form.

Gjutjärnsstaket på sten- eller järnram ftirekommer också i kombination med en stående

hög sten av granit. Dessa staket varierar i höjd och utformning och det finns flera med

samma typ av formgivning. Gjutjärnsvårdar som skiljer sig fran de ovan besk¡ivna åir

järnkors och ett fåtal ovanliga järnvårdar av annan typ. De finns både järnkors med

enklare dekoration och sådana med en mycket välgjord dekorativ yta. Samtidigt med

järnstaketen har även tråistaket ftirekommit.es På kyrkogården finns i fält 6 en hel grav-

kista i ejutj¿irn.

Eftersom Stampens kyrkogård i viss mån kom att bli en exklusiv plats att begravas på,

finns här ett antal exempel på mycket personligt utformade gravanordningar från 1800-

talets andra häIft. Dessa utgörs t ex av Per Dubbs och Axel von Rosens monumentala

gjutjåirnsobelisker.

Det tidiga 190O-talets grawårdar är fä på Stampens kyrkogård. Jugendstilen påträffas i

en mycket k¡aftfulla grawård i fall2. De höga, svarta och polerade obeliskerna med av-

fasad avslutning fran det sena 1800+alet fortsätter att vara en vanlig gravvårdstyp i

början av det nya seklet. Sida vid sida står även de mycket höga gravstenarna med grov-

huggna sidor och de lâgre kraftiga vårdar, vanligtvis i ljus granit, med sten och ram

bearbetade till en form. Vissa av vårdarna har även lock. oftast bearbetade i en

formmässig anslutning till vården och ramen.

96 wuds¡<i r. 67
97 Mannerstråle s. 25
98 Lindgren
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Gravvårdar från 190O-talets ftirsta hä|ft saknas nästa helt på kyrkogården. Här är dock eff exempel från
tidigt 1900-tal samt eff från 1940.

{sètt ?

j;l{ ¡:cJ'-

I
Gravvårdar till urngravar finns rikligt representerade från 1970-talet till 1990-tal. Här några exempel på

hur de kan se ut. (Skisser av gravvårdar från 1970-90 utftirda av von Mentzer)

lut a_r aLl

-
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I Sverige började uwecklingen inom gravkonsten att fä en ftirÈindrad inriktning i början

av 1920-talet.ee Ä¡ 1919 kom boken "Kyrkogardskonst" av kulturhistorikerna Wadsjö

och Ambrosiani, med en kritisk syn på gravkonstens uweckling fran sent 1800-tal fram

till tjugotalet. Samfundet for Hembygdsvård ordnade ar 1928 en utställning med grav-

vårda¡, ritade av den tidens mest framstående a¡kitekter. I samband med utställningen

gavs boken "Gravkonst" ut, med fiirslag och anvisningar om kyrkogardar och värdars

utformning. Även på Stockholmsutställningen 1930 fanns en separat avdelning med

gravstenar i funktionalistisk stil. Debatten var livlig. Gravstensforrnerna utvecklade en

renhet, både i materialbearbetning och utformning.

Stampens kyrkogard har mycket få exempel på stående gravstenarna med renare former,

enklare typsnitt och lägre höjdmått eftersom gravsättning efter 1870 endast fiirekom i
redan friköpta grav¿ìr. Stenama fran perioden 1920-1930 ftirekommer knappt. På andra

kyrkogardar kan dock två olika typer urskiljas. Den ena är lägre och bredare åin de

jugendinspirerade sekelskiftesstenaÍia. De har ofta en slät eller grovhuggen stående sten

i enhet med sten¡amen. Vanliga dekorationer tir stenkulor, urnor ftir blommor,

formgivna, ofta avfasade stenramar mm. Den andra typen representeras av ett strikfare

formspråk med sta¡kt klassicerande prägel. Formspråket åir enkelt och ytorna släta. De

stående grawardama lir ofta kvadratiska eller rektangulZira. Viss stenhuggarkonst ftire-

kommer i form av bladrankor, facklor, urnor och andra klassicerande symboler.

Efter andra våirldskriget utvecklades en ny grawardstyp.l00 Den karakteriseras av låga

breda grawårdar, vanligtvis i granit och med enkla relativt smäckra sten¡amar av

samma material. Genom restriktioner beträffande nyproducerade grawardars höj dmått

från kyrkogardsforvaltningens sida, kom grawardskatalogerna från denna tidsperiod att

fyllas av va¡ianter på den låga breda grawardstypen. Detta resulterade i sin tur i att

större delen av de gravstenar som uppftirdes under efterkrigstiden fick ett likriktad ut-

formning. Antalet urngravar ökade och gravstenarna minskade i storlek. En annan orsak

till gravstenarnas homogena utseende ¿ir att stenindustrin fick det svårt efter kriget och

utrymmet for konstnärlig utveckling begränsades dåirftir kraftigt. Det ökade begravning-

sskicket med urngravar under 1940-talet satte dock sina spår på Stampens kyrkogard

långt senare.

Grawardar fran perioden 1955-60 liknar grawardarna fran den loregående tidsperioden

på manga sätt, men 1960170-talsstenarna har en mer forenklad form och typografi.

Formspråket åir stelare, formerna rakare och ytorna slätare. Under 1970-talet anlades

även urnfält. Grawårdarna är i de allra flesta fall utftirda av granit i alla ftirger, polerade

eller ej och eventuellt med något mindre mönster som utsmyckning. Dessa återfinns i
frilt 7 och 10-11.

De grawardar som representera¡ 1980- till 1990-tal visar en tendens till personligare

utformning av grawården än tidigare efterkrigsdecennier. Ett rikare och personligare

formspråk blir allt vanligare. De tidigare strikta reglemente under 1950- till 7O-talet ftir

utformningen av gravstenar, har mjukats upp och ger därmed utrymme fÌir mer

personlig utformning av vårdarna.

99 suimberg s. 15
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S ammanfattande karakteristik
Stampens kyrkogard är idag en mycket varierande miljö med grawårdar fran tiden kring
kyrkogardens anläggning 1805 fram till idag, med undantag für perioden strax ftire
sekelskiftet 1900 till 1960. Kyrkogardens strikt symmetriska planform har beva¡ats trots
etappvisa utvidgninga¡. Den ursprungliga ka¡akfåiren med grusgångar kantade av
lindalléer åir också bevarad och forstärker Stampens speciella uttryck.

Det faktum att kyrkogarden stått oanvZind under en lang period har naturligwis präglat
dess utseende. Avsaknaden av grawardar fran den perioden ger en kåinsla av bruten
historisk kontinuitet.

Den omfattande grawårdsrensning som genomfìirdes på 1960-talet ha¡ givit upphov till
den öppna karaktåir som Stampens kyrkogard har idag. Gravftiltens utseende varierar
mycket från fält till ftilt. Ett fätal ftilt domineras av 1800-tals vårda¡. Det gäller fült 1,2,
3 mot Stampgatan samt fÌilt 16 mot Mölndalsan. Här har gravbeståndet en homogen
18O0-talsprägel. I de flesta ftilten ligger nya och gamla grawardar blandat och beståndet

av yngre vårdar åir vanligen störst. Fält 13, l7-I9 sakna¡ helt grawardar.
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Kulturhisto risk bedö mnin g och beva randefii rsla g

Stampens kyrkogard åir en historisk miljö som ger en mycket god bild av begravnings-

kulturens historia fran 1810-talet fram till sekelskiftet samt de senaste decenniernas.

Kyrkogårdens gravanordningar berätta¡ inte bara om formvariationer och stilideal utan

även om personer och yrkeskategorier som forekommit i stadsdelen.

Det åir en viktig uppgift att precisera de kulturhistoriska våirden som Stampens kyrko-

gård rymmer. Definieras och uppmZirksammas dessa vZirden kan dela¡ av historien

bevaras och bli en del av framtiden.

Museet ha¡ i sam¡åd med låinsstyrelsens kulturmiljöenhet och juridiska enhet diskuterat

hur ett såikerställande av Stampens kyrkogard kulturhistoriska vÊirde bör ske. Det är

låimpligt att särskilda ftireskrifter upprättas dZir de kulturhistoriska bedömningarna kan

utgöra underlag. Föreskrifterna skall utformas så att begravningslagens 7 kap, 25 och26

$$ blir tillämpliga.

I det ftiljande avsnittet ges en sammanfattning av de lagar som reglerar vården av vå'ra

begravningsplatser och som berör kyrkogardarnas kulturhistoriska v?irden.

Kulturminneslagen

Kulturminneslagen (SFS 1988:950) ger landets kyrkliga miljöer och begravningsplatser

ett lagligt skydd. I 4 kap, 11 $ sägs:

"I vården av en begravningsplats skall dess betydelse som en del av vår kulturmiliö be-

aktas. Begravningsplatserno skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska

vcirde inte minskns eller förvanskns. "

Beståimmelserna fiir kyrkliga inventarier gäller även på begravningsplatsema eller i

byggnad på begravningsplats: 4 kap 6 $

" lnventarier av kulturhistoriskt vcirde, som hör till þrkobyggnad eller annan þrklig
byggnad eller titl begravningsplats, skallförvaras ochvårdas vdl"'

Beståimmelserna medfiir skyldighet att begåira tillstand hos låinsstyrelsen for att avyttta,

avfüra från forteckningen, repaÍera, åindra eller flytta sådana foremåI. Vad som räknas

som kyrkliga inventarier sta¡ preciserat i kulturminneslorordningen 19 $ som avslutas:

"...samt vissa cildre grawårdar. "l0l þs grawårdar som innefattas i denna grupp kan

vara gravhätlar i kyrkans golv och hälla¡ av kulturhistoriskt värde, oavsett om de

tidigare varit placerade i kyrkan eller utanfor, men som nu har en museal uppställning i

kyrkan eller utanfor. Av de gravanordningar som star på kyrkogarden är det dock en be-

gråinsad del som omfattas av bestÈimmelserna. Det rör sig i forsta hand om

gravanordningar fran medeltiden till 18O0-talets mitt, innan den industriella grav-

stensproduktionen startade. Dessa va¡dar ska om möjligt bevaras på sin ursprungliga

plats.

lol sFs r988:t 188
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Kulturminneslagens 4 kap, l3 $:

"För begravningsplatser som tir anlagdafAre år 19404çrivs tillstånd av kinsstyrelsen

. ftir att utvidga eller på något annat sätt vtisentligt ändra begravningsplatsen,

. ftir att där uppfìira någon ny byggnad eller fast anordning eller riva eller väsentligt
ändra befintlig byggnad eller fast anordning. "

Väsentlig ändring av fast anordning, omfattar bl a:

. åindring av hägnad,

. åindring av material eller fÌirgsättning på anordning inom kyrkogården, större åindring

av gravftilt och vägsystem,
. sÍüDt åtgåirder som i sig själva inte åi¡ väsentliga, men som fär betydelse fiir an-

läggningens helhetsverkan om de upprepas, såsom borttagande av gravramar, staket

o dyl kring gravplatser, åindrad trädvegetation, ändrad markbehandling inom grav-
yfiçds¡.102

Begravningslagen

De lagparagrafer som såirskilt behandla¡ kyrkogården och dess delar med anknytning till
kulturhistoriska våirden ar 7 kap,25-27 $$, samt 37 $. I 25 $ sägs:

"Gravplatsenfår fr;rses med gravanordning, om det inte strider mot vad som cir avsett

att grillaför den del av begravningsplatsen dar gravplatsen cir bekigen."

I 26 $ star vidare:

"Gravrrittsinnehavaren bestcimmer grqvanordningens utseende och beskaffenhet. Det-
samma gr)ller gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt. Upplåtarenfår dock

besluta de begrrinsningar i gravrcittsinnehavarens bestömmandercitt som cir nödvändiga

för att tillgodose en god gravkultur."

32-37 gg behandlar vad som gäller efter gravrättens upphörande. 37 $ behandlar särskilt
kulturhistoriskt v¿irdefulla grawardar och gravanordningar:

"Om en gravanordning har tillfaUit upplåtaren och den cir av kulturhistoriskt vcirde

eller av något annat slnil br¡r bevaras för framtiden, skall upplåtaren om mòjligt kimna
kvar den på platsen. Om gravanordningen cindå måste fAras bort från gravplatsen, sknll
den åter strillas upp inom begrovningsplatsen eller någon annan ldmplig eller dartill
avsedd plats ".

Naturvårdslagen

Genom en ändring i Naturvardslorordningen (SFS 1993:1086) gäller sk biotopskydd ftir
bl a alléer. I forslag till allmåinnaräd 1994-07-06 star ftiljande om alléer och skyddet av

dessa:

102 Hoberg, föredrag 1990
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" Lövtrcid planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem trdd lcings en

vr)g eller i ett i ovrigt öppet landskap. Trtiden skall till övemrigande del utgr)ras av

vuxnq träd. "

"...alléer utgör viktiga restbiotoper och rir viktiga spridningskorridorer och refugier.

De cir vihigaför bevarandet ov den biologiska mångfalden... De enskilda trciden utgör

inte scillan livsmiljö frir ròdlistade arter framft)rallt bland lavar och svompar. De kan

civen vara hackningsmöjligheter och viloplatser þr hålbyggnade faglar ochfladder-

möss. För födosökande fåglar tir trciden betydelsefulla genom sin insekts- och

frörikedom. "

I fìirarbeten till lagen preciseras hur det ¿ir tänkt att skyddet skall fungera:

" Biotops þddsbe st cimmelserna inneb cir förbud att awerkn alléer. Sþdde t b ör dcire mot

inte innebrira att awerka enstalca tröd i syfte att ersätta dessa mot nya. Utbyte av trcid

görs på ett sådant stitt att alléns knroldrir inte skadas eller så att biotopen inte lcingre

omfattas av sþddet t ex genom att merparten av trriden avverkas så att allén inte till
huvudsaklig del består ov vuxna trtid. Till skadliga faretug kan rciknas gravning,

schaktning eller markbearbetning i allén."

BevarandefÌirslag

Vid formulerandet av ett bevarandeprogr¿ìm fiir Stampens kyrkogård åir det betydelse-

fullt att bevara den enhetlig miljö som skapas av fältens form, gångsystem och

vegetation och som ger kyrkogården dess karaktär. Gravanordningama på Stampens

kyrkogard ger ingen traditionell bild av en kyrkogård som utvecklats under snart 200 år

på grund av de få gravsättningar som gjordes mellan slutet av 1800-talet och 1960-talet'

De ger uttryck fÌir formvariationer och stilideal och berättar om personer och yrkes-

kategorier som lorekommit i stadsdelen under de perioder den har använts.

Bevarandeprogrammet är utformat så att det omfattar kyrkogardens övergripande

karakt¿ir med planform, gfurgsystem, vegetation och omgärdning samt varje fält var ftir

sig eftersom de uppvisade så stora olikheter.

Beträffande de enskilda grawårdarna har ett urval av dessa gjorts efter bestämda

kriterier. Samtliga grarvårdar upplorda ftire 1960 har bedömts såirskilt viktiga att

bevara. Detta urval beror främst på att gravanordningarna i ovan nämnda kategori åir

forhållandevis fä, i relation till andra grawårdstyper samt att tillgangen på markytan for

gravsättning dtir gravanordningar redan har plockats bort åir stor. Grawåtdar med ålder-

domligt utseende, speciellt konstnärlig utformning, personhistoriskt intresse,

gjutjämsdetaljer samt buxbom eller sedumtäckt yta ñr normalt ett starkt skydd, men de

flesta av dessa kategorier faller under kategorin äldre än 1960 och skyddas därfor

automatiskt. Att bevarandeprogrammet sträcker sin så langt fram i modern tid motiveras

av att antalet gravanordningar fran 180O-talets slut till 1960 är så få att de har ett stort

representativt v¿irde just på Stampens kyrkogard.
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Riktlinj er för þrkogården som helhet

Följande karaktärsdrag och delar av kyrkogardsmiljön ha¡ bedömts som väsentliga att
bevara u¡ kulturhistorisk synpunlc och gäller kyrkogarden som helhet:

. Kyrkogardens planform skall beva¡as. Kyrkogården ha¡ i ett tidigt skede utvidgats,
men fick behålla sin planform.

. Fältens enhetliga utformning lir typiska ftir kyrkogarden och skall bevaras. Fältens

något upphöjda marknivå åir mycket karaktåi¡istisk for kyrkogarden. och vittnar om
problemen med den sanka ma¡kbeskaffenheten som präglat kyrkogarden sen an-

läggninstiden och skall bevars.
. Det gångsystem som finns idag skall beva¡as. Det har behållit sin form fran an-

läggningstiden och åir mycket viktigt fìir uppfattningen av kyrkogarden. Alla gångar

ha¡ fätt behålla sin grusyta och den bör ej heller fortsättningsvis ftir?indras.
. Huvudportalen med inskription utgör ett omistligt inslag i stadsmiljön och skall

bevaras. Även den tillhörande muren samt öwiga ursprungliga äldre entréer skall
bevaras.

. Kyrkogardens övriga omgärdning, som staketen som sträcker sig runt delar av

kyrkogårdsområdet skall bevaras.
. Öppenheten mot Mölndalsan skall bevaras.
. Kapellet skall bevaras och underhållas med traditionella metoder och material och

bör ej genomgå några väsentliga ftirändringar.
. Vegetationen åir en viktig del av kyrkogardens ka¡aktåir. Äldre träd skall bevaras

och skadat växtmaterialet ska bytas ut mot liknande.

Riktlinj er þr de ens kilda fril ten

Specifika regler har utformats lor de enskilda ftilten. Vissa generella regler gäller dock
där ej annat anges:

. Alla gravanordningar äldre än 1960 skall bevaras och vårdas på plats.

. Buxbomshäckar och sedumtäckta gravplatsytor skall bevaras och vårdas.

. Äterlämnade stenramar utan vard bör bevaras och kan återupplåtas.

. Återltimnade gravanordningar äldre åin 1960 bör ej återupplåtas.

. Alléträd skall bevaras. Vid eventuell nedtagning och nyplantering skall samma

trädslag väljas.
. Sparsam plantering rekommenderas inom frilten fiir att behålla fÌiltens

karaktåiristiska öppenhet .

. Vid nytillskott av gravanordningar bör'detta ske på befintliga tomma gravplatser

med eller..utan stenram och med hänsyn till de äldre gravanordningarna'

För de enskilda fÌilten gäller foljande:

FäIt 1

Fältet tillhör ett av de fä som fortfarande ger en bild av 18O0-talets kyrkogård. Det åir av

stor vikt att bibehålla fìiltets karakt¿ir. Utöver de generella reglerna gäller dåirftir

ftiljande:

. Befintliga gravanordningar skall bevaras, men bör ej återupplåtas.
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. Vid nytillskott av gravanordningar skall detta ske i kistgravsformat.

. Gravanordningar äldre tin 1850 har stort kulnuhistoriskt våirde.

Frft2

Det ftilt som har tätast med gravanordningar fran 1800-talet och dåirftir ger den bästa

bilden av hur kyrkogarden såg ut på 1800-talet. Det àir av största vikt att bibehålla fÌiltets

ka¡aktär. Utöver de generella reglerna gäller därñr ftiljande:

. Samtliga gravanordningar inom fìiltet ha¡ stort kulturhistoriskt våirde. då de till-
sammans bildar den karaktåir som åir typisk for fÌiltet.

. Befintliga gravanordningar skall beva¡as och ej återupplåtas.

. N¡illskott skall undvikas

FäIt 3

Inom ftiltet finns gravanordningar fran kyrkogårdens äldsta tid samt ett fätal fran 1900-

talets mitt. De gravanordningar inom fÌiltet som är äldre än 1960 är viktiga att bevara då

de visa¡ att fìiltet har nyttjats under en längre tid. Utöver de generella reglerna gäller dåir-

ftir ftiljande:

. Gravanordningar äldre åin 1960 skall bevaras.

. Gravanordningar äldre åin 1850 har stort kulturhistoriskt våirde.

FäIt 4

Inom fÌiltet finns ett fåtal gravanordningar ftan 1800+alet. De ä¡ viktiga att bevara då de

visar att fZiltet har nyttjats under en lZingre tid. Utöver de generella reglema gäller d2irlor

ftiljande:

. Gravanordningar äldre än 1880 skall bevaras och ej återupplåtas.

FäIt 5

Inom fÌiltet finns ett fåtal gravanordningar fran 1800-talet. De är viktiga att bevara då de

visar att fÌiltet har nyttjats under en låingre tid. Utöver de generella reglema gäller därfìir

ftiljande:

. Gravanordningar äldre än 1880 skall bevaras och ej återupplåtas.

FäIt 6

Inom ftiltet finns gravanordningar fran kyrkogardens äldsta tid till 180O-talets slut. De

gravanordningar inom fÌiltet som är äldre än 1900 är viktiga att bevara då de visar att

friltet har nyttjats under en låingre tid. Utöver de generella reglerna gäller dåirftlr foljande

. Gravanordningar äld¡e åin 1900 skall bevaras.

. Gravanordningar äldre än 1850 har stort kulturhistoriskt värde.
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FäIt 7

Inom fìiltet finns ett fåtal gravanordningar fran 1800-talet. De åir viktiga att beva¡a då de

visar att fÌiltet ha¡ nyttjats under en llingre tid. Utöver de generella reglerna gäller därfor
ftiljande:

. Gravanordningar äldre åin 1880 skall bevaras och ej återupplåtas.

FäIt 8

Inom ftiltet finns ett ñtal gravanordningar fran 1800-talet. De Êir viktiga att beva¡a då de

visa¡ att fÌiltet har nyttjats under en låingre tid. Utöver de generella reglema gäller därftir
ftiljande:

. Gravanordningar äldre åin 1930 skall bevaras och ej återupplåtas.

FäIt 9

Fältet tillhör ett av de fä som fortfarande ger en bild av 18O0-talets kyrkogard. Det är av

stor vikt att bibehåtla fÌiltets karaktåir. Utöver de generella reglerna gäller därlor

ftiljande:

. Befintliga gravanordningar skall bevaras, men bör ej återupplåtas.

. Vid nytillskott av gravanordningar skall detta ske i kistgravsformat'

. Gravanordningar äldre åin 1850 har stort kulturhistoriskt vlirde.

Fält 10

Inom fÌiltet finns ett fåtal gravanordningar fran 1800+alet. De åir viktiga att bevara då de

visar att fÌiltet ha¡ nyttjats under en låingre tid. Utöver de generella reglerna gäller dlirftr
fìiljande:

. Gravanordningar äldre än 1920 skall beva¡as och ej återupplåtas.

. Gravanordningar äldre än 1850 har stort kulturhistoriskt v?irde.

Fält 11

Fältet har en enhetlig utformning typisk ftir 1960-talet och det är av vikt att bevara

f2iltets karaktåir. Inom fÌiltet finns också ett ñtal gravanordningar fran 1800-talet. De Èi¡

viktiga att bevara då de visar att ftiltet har nyttjats under en låingre tid. Utöver de

generella reglerna gäller därftjr ñljande:

. Gravanordningar äldre åin 1900 skall bevaras.

. Återlämnade övriga gravanordningar bör bevaras, samt kan återupplåtas.

. Vid nytillskott skall gravanordning utformas på ett fÌlr fÌiltet karaktåiristiskt sätt.

. Häckarna mellan gravplatsraderna skall beva¡as. Skadade växter skall ersättas med

likadana.
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Fälr 12

Inom fÌiltet finns ett fåtal gravanordningar ftån 1800-talet. De åir viktiga att beva¡a då de

visar att ftiltet ha¡ nyttjats under en lÈingre tid. Utöver de generella reglema gåiller dåirfìir

ftiljande:

. Gravanordningar äldre åin 1870 skall bevaras och ej återupplåtas.

Fälr 14

Inom fÌiltet finns ett frtal gravanordningar fran 1800-talet. De Èir viktiga att bevara då de

visar att fÌiltet har nyttjats under en längre tid. Utöver de generella reglerna gåiller dÊirftir

ñljande:

. Gravanordningar äldre åinl930 skall bevaras och ej återupplåtas.

. Gravanordningar äldre tin 1850 ha¡ stort kulturhistoriskt våirde.

Fälr 15

Inom ftiltet finns ett fital gravanordningar från 1800-talet. De åir viktiga att beva¡a då de

visar att fÌiltet har nyffjats under en ltingre tid. Utöver de generella reglema gäller därftir
följande:

. Gravanordningar äldre än 1900 skall bevaras och ej återupplåtas.

. Gravanordningar äldre Èin 1850 har stort kulturhistoriskt vÈirde.

Fälr 16

Fältet tillhör ett av de fä som fortfarande ger en bild av 1800+alets kyrkogard. Det åir av

stor vikt att bibehålla fÌiltets karakt¿ir. Utöver de generella reglema gäller därftir
ftiljande:

. Befintliga gravanordningar skall bevaras, men bör ej återupplåtas.

. Vid nytillskott av gravanordningar skall detta ske som kistgravar.

. Gravanordningar äldre åin 1850 har stort kulturhistoriskt våirde.

Fält 20

Inom ftiltet finns endast en gravanordning. Den är viktiga att bevara då den visar att

fÌiltet har nyttjats. Utöver de generella reglerna gäller därftir ffiljande:

. Befintlig gravanordning skall bevaras.

Fälr 21

Inom fÌiltet finns endast en gravanordning. Den åir viktiga att bevara då den visa¡ att

fìiltet har nyttjats. Utöver de generella reglerna gäller dåirftir fìiljande:

. Befintlig gravanordning skall bevaras.
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Fä[t22

Inom friltet finns ett fätal gravanordningar fran 1800-talet. De tir viktiga att beva¡a då de

visar att ftiltet har nyttjats under en låingre tid. Utöver de generella reglema gäller dåirftir
fiiljande:

. Gravanordningar åildre åin 1920 skall beva¡as och ej återupplåtas.

. Gravanordningar äldre åin 1850 ha¡ stort kulturhistoriskf våi¡de.

Fälr 13, l7-19

Dessa fÌilt innehåller inga grawardar och det ha¡ därftir ej utformats särskilda regler fìir
dessa.

Riktlinjer för de enskilda gravvårdarna med stort kulturhistoriskt vrirde

Med stort kulturhistoriskt v2irde menas att grawarden har ett omistligt våirde och på alla
sätt måste bevaras ftir framtiden. Detta innebåir fiiljande:

. Samtliga grawardar inom ovan nåimnda kategori skall vardas, dvs järnstaket skall
målas, skadade grawårdar skall lagas, buxbomshäckar och sedumtäckta ytor skall
skötas och konservator skall upprätta program for och på låimpligt sätt åtgärda

skadade äldre gravanordningar.

' Inga grawardar i ovannämnda kategori far avlägsnas.
. Inga gravanordningar inom ovannämnda kategori får flyttas.

Som nämndes ovan ställs högre krav på de gravanordningar som är upptagna som

kyrkliga inventarier. På Stampens kyrkogård var är 1922 ftiljande stenar upptagna på

inventarielistan:

. Axel von Rosens, Per Dubbs och Rossings gravvårdar

. Gravtumbor av kalksten från 18O0-talets början, 26 stycken

. Gravstenar av kalksten från 1830-1870, 60 stycken

Det åir dock lika angeläget att de nya grawardarnas utformning och placering samt

eventuell komplettering görs på ett varsamt sätt så att kyrkogardens huvudsakliga

karaktåir bevaras och inte fìirvanskas.

Vegetationen har en mycket stor betydelse flor kyrkogården, speciellt då kyrkogården
fran början varit anlagd med de alléer som fortfarande omger fÌilten. Alléerna har be-

dömts särskilt viktiga ftir uppfattningen av fültens form. I fält I I är häckarna omistliga
då de delar av gravplatsraderna i enlighet med efterk¡igstidens ideal.
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Skötselråd

Nåi¡ det gäller va¡den av den enskilda grawården finns det vissa huwdregler ftir hur
man bör fiirfara. De skötselråd som sammanståillts i det ftiljande avsnittet kan ge en del

vägledning, men gäller endast ftir sten som inte är allvarligt skadad. Den viktigaste
grunden fìir alla åtgåirder är att de inte far skada grawarden och att de skall ftirlåinga
grawardens livslängd. En äldre graward kan och skall inte se ut som om den var ny

efter åtgtirden. Riksantikvarieåimbetet kan ge råd i dessa frågor och anordna¡ s k
pastoratskurser i vårdfrågor.

I vissa fall kan det vara låimpligt att anlita en konservator ftir rådgivning och upprättande

av vårdplan. För Stampens kyrkoga¡d har detta gjorts fìi¡ att sÈike¡ställa ett bevarande av

grawårdarna frfur 18OO-talets mitt, främst i kalksten, sandsten och marmor, som i vissa

fall är svårt vittrade och bevuxna. För dessa kan det vara låimpligt att skonsamt rengöra

och konsolidera stenen. Se vida¡e i "Stampens kyrkogård - En skadeinventering av

stenmaterialet i gravanordningarns" utfìird av konservator Ylva Berglund 1996.

Rengöring

Behöver grawården rengöras och i så fall varför? Hur ren bör den bli? Att rengöra en

vard ftir att den skall bli vackra¡e har inte fiirsta prioritet om objektet klassats som

kulturhistoriskt intressant. Om rengöringen däremot handla¡ om att kunna avläsa en

inskription och skulptwal relief åir det kanske nödvändigt ft)r att man skall kunna skapa

sig en ftirståelse lor objektet. Rengöring bör också självklart utfüras om smutsen kan an-

ses skadlig lor objektet.

Vid rengöring gäller att ju mildare ingredienser och ju mindre mängd rengöringsvätska

som används desto bättre. Rengöringsmetoden är beroende av vad som skapat smutsen.

Jord och sand som ligger löst kan borstas och eventuellt dammsugas bort. Biologisk på-

växt, som lavar måste mjukas upp med vatten. Man kan börja med att väta hällen och

därefter lagga en inpackning med cellstoff (eller hushållspapper) och vanligt vatten. In-
packningen täcks in med plastfolie av typen Gladpack som forhindrar avdunstning.

Detta fär verka under ett dygn flore stenytan rengörs noga med mjuka nylonborstar
(aldrig metall). Skölj väl och lämna inga synliga rester av lavkroppa¡ kvar eftersom de

kan utgöra en grogrund lor en ny snabb återkolonisation.

Om vatten inte mjukar upp den biologiska påväxten kan man fo¡söka med en 50á

Ammoniaklösning löst i vatten som man lorfar med på samma sätt dvs låter verka i
cellstoffinpackning täckt med plastfolie under några timmar. Skölj mycket noga efteråt.

Vill man absolut använda ett rengöringsmedel skall det vara neutralt dvs med pH 7.

Rengöring med vatten får aldrig utfÌiras när det finns risk för frost.

Nlir gravvarden är rengjord far resultatet inte vara sådant att man sammanblanda¡ den

med en nyhuggen vard. Patinalo3 är mycket viktigt på ett objekt som stått utomhus i
flera hundra år. De ftirgftirtindringar som skapats genom aren bör visas respekt. Tids-

103 pul¡nu är de spår som tiden lilnmnar på ett ob.iekt.
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intervallet skall va¡a synligt. Rengöring som ha¡ gjorts kan inte göras ogjord eftersom

rengöring inte åir en reversibel behandling. Sluta därftir medan tid ¿ir.

Ko rr o de r an de fö r anlv i n g sj cir n

En av de största och viktigaste arbetsuppgifterna som bör utforas på gravanordningarna

på kyrkogarden handlar om att b¡a eller rostskyddsbehandla de korroderande for-
ankringsjzirnen. Stora skador har orsakats på stenmaterialet på grund av jämkramlornas

expansion. Att byta dessa forankringsjåirn mot rostfritt stål kommer att betyda mycket

ftir framforallt kisthällamas fortsatta fortlevnad som kulturobj ekt.

Vid byte åir det viktigt att ta håinsyn till hur lorankringsjåirnen ¿i¡ fÌistade och hur de är

utformade. Det åir intressant inte minst ur teknikhistorisk synvinkel. Kanske finns det en

möjlighet att datera tumboma tidsmässigt eller att härleda dem till olika gravfirmor med

avseende på deras konstruktion? Detta skrivet med den fürvissningen att, det finns

mycket kunskap att h2imta for ett vaksamt öga när detta arbete utfors.

Ju s t er ing av gr av onor dningar

Sättningar på kisthällar kan orsaka sprickbildningar och materialbortfall. Vid en

stabilisering och upprättning av själva hällkonstruktionen borde en diskussion tas om

huruvida en fuktspËin skall placeras under de vittrade sidohällarna. Att kapillärt avskilja

stenen fran markfukten kommer att i sin forlåingning visa sig klokt ur bevarande-

synpunkt även om initialkostnaden kan vara dyr. Blyplattor kanske kan användas i vissa

fall eller varfor inte ett block av en tät bergart som far fungera som sockel?

Lagningar

Mindre delar som hörn och flisor som sprungit loss frfur gravvardarna kan fÌistas direkt

genom punktlimning med epoxy. Det är mycket viktigt att stenytorna lir rena nåir man

limmar samt att ingen frostrisk florekommer. När större stenfragment skall fästas, som

vid sönderspruckna kistlock, måste delarna tappas s¿unman med rostfria ståldubb for att

ge tillräcklig hållfasthet. Lagninga¡ bör utforas med lagningsbruk från AB Stenteknik i
Stegesund, som erbjuder noga avpassade bruk ftir olika stenmaterial. Gör generellt

lagningen nägramillimeter större åin orginalytan, men se till att inte sprida bruket på ett

större område än vad som krävs. Nåir bruket torkat kan ytan slipas ned till önskad nivå.

Undvik dock att slipa på sjalva stenmaterialet.

Konsolidering

Konsolidering med kiselsyraester skall ej utfiiras av icke fackutbildad konserverings-

personal.
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Imålning

Grawårdar som tidigare haft imåüade inskriptioner kan ftimyas ftirsiktigt med en lack-
fÌirg som åir upplösningsbar med BUMS ftirgborttagningsmedel. Förgyllning med

bladguld åir ett noggrant och tålamodskrävande arbete som bör lämnas till fackman.

Enklare varianter som guldbronsfìirg bör undvikas eftersom de kan ge upphov till
kopparutftillningar.

All m tinna v år dåt gar de r
Mycket av det viktiga a¡betet med grawardarna ligger i den allmåinna tillsynen. Att va¡a

ftirsiktig nZir stö¡re fordon skall manövreras så att vårdama inte ta¡ skada och ma¡kera

gangvägar tydligt så att besöka¡e inte i onödan kliver på hällama, är enkla och

odramatiska åtglirder som betyder mycket für grawardarnas bevarande.

Att dagligen vara vaksam på vardarnas tillstand genom att ta bort regnvatten och snö

fran kistlocken och sopa rent dem från löv och nedfallande grenar, betyder på lzingre sikt

att grawardarna fä: finnas kvar som de tmika objekt de tir. Om något inträffar som

behöver åtgtirdas se till att göra det hellre ftin åin senare.

Gjutjcirn

Ett stort antal av grawardarna på Stampens kyrkogard är utftirda i giutjäm. Många av

dem är idag i stort behov av renovering. Det är viktigt att rusta upp, måla och underhålla

dessa, für att undvika att detta kulturarv gar forlorat. Gjutjlirn befrias från rost-

beläggning med stålborste. Därefter grundas jåirnet med blymönja och slutstrykes med

linoljeftirg.
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GÖTEBORGS HISTORISKA MUSEI,JM
KULTIJRHISTORISK INVENTERING AV KYRKOGARDAR

INVENTERAT AV:
DATUM:

LÄN:
KOMMUN:
FASTIGHET:
STIFT:
r'Önsaurnc:
KYRKOG.ÂRP:
övruct:

HISTORIK

ANLÄGGNINGSÅR:
UTVIDGNINGSÅR:
r'önÄNnTNGAR:
FORNLÄMNINGAR:
BYGGNADER:

OVRIGT:

X,{l I OR

KARTOR:
LITTERATUR:
ARKTV:

RESKRIVNING

OMGIVNING:
OMGÄRDNING:
INGÄNGAR:
VEGETATION:
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GÄNGSYSTEM:
NUTIDA PRIICET:

BYGGNADER:

FORNLAMNINGAR

FOTO:
ORIGINALMATERIAL:

KULTURHISTORISK BEDOMNING :
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GÖTEBORGS HISTORISKA MUSEUM
KULTURHISTORISK INVENTERING AV KYRKOGÅRDAR
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SÄTTNING
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SPRICKOR
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