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Inledning
Under perioden oktober 2010-juni 2011 har markarbeten utförts på Oxelösunds kyrkogård. Utförda
arbeten utgör den första etappen av en större utvidgning av kyrkogården. Fortsatta arbeten kommer
att utföras under de kommande åren. Utvidgningen har utförts i enlighet med ett förslag upprättat av
arkitekt Monica Sandberg, Landskapsgruppen. Nu utförda arbeten har berört ett område omedelbart
nordväst om den befintliga kyrkogården. Det ianspråkstagna området är avsett att användas för urngravar.
Oxelösunds församling ansökte under hösten 2009 om tillstånd för utbyggnad av Oxelösunds kyrkogård. Ansökan inkom till länsstyrelsen den 11 november 2009. Kompletterande underlag inkom 9 juni
2009 samt den 27 september 2009. Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutade den 29 september
2010 med stöd av 4 kap 11 och 13 § Lag (1988:950) om kulturminnen mm att lämna tillstånd till ansökta åtgärder i enligthet med inkomna handlingar. I enlighet med länsstyrelsens beslut skulle arbetet
utföras under antikvarisk medverkan och dokumentation.

Antikvarisk medverkan
Sörmlands museum fick uppdraget att svara för antikvarisk medverkan vid arbetets genomförande.
Startmötet ägde rum den 12 oktober 2010. Arbetet har följts upp genom deltagande i tre byggmöten,
platsbesök vid behov samt genom en fortlöpande dialog per e-post och telefon med entreprenadens
olika deltagare. Antikvarisk slutbesiktning genomfördes den 5 oktober 2011.

Översiktlig beskrivning av Oxelösunds kyrkogård
Oxelösunds kyrkogård ligger fint inplanerad i landskapet. Mot öster avgränsas kyrkogården av
markanta, skogbeklädda bergskärningar. I norr, väster och söder avgränsas kyrkogården av lägre,
företrädesvis blandskogsbevuxna ytor. Kyrkogårdens huvudentré och parkering ligger i anslutning till
kapellet i kyrkogårdens södra del dit man kommer via en väg kantad av en blandallé med bland annat
lind, björk och klibbal.
Den ursprungliga kyrkogården utformades av arkitekt Erik Gunnar Asplund. Den består av en muromgärdad förgård, ett större ovalt område för ensamgravar och i direkt anslutning till detta i väster en
långsträckt rektangulär yta utformad som en fyrdubbel allé. Detta område anlades för familjegravar.
Längs östra kanten ligger urnkvarteren vilka också omsluter minneslunden i norr. I väster ligger
kyrkogårdens nyare del (kvarter F och G). En större gräsyta skiljer kvarter F och G från kyrkgårdens
äldsta delar. På den gamla kyrkogården är gångytor belagda med grus – i övrigt med asfalt.

Historik med relevans för ärendet
Den ursprungliga kyrkogården utformades av arkitekt Erik Gunnar Asplund. Kyrkogården stod klar
1930 och är samtida med Asplunds första etapp av Skogskyrkogården i Stockholm, som är skyddad
som världsarv. Avvikelser från Asplunds förslag vid Frösäng har skett, dels vid anläggningsskedet och
dels genom senare tiders tillägg och förändringar, men ursprungsformen är ändå kvar idag.
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Exploateringsområdet från norr i oktober 2010 (Slm D11-276).

3

Kyrkogårdsutvidgningen från norr i samband med den antikvariska slutbesiktningen i oktober
2011 (Slm D11-277).
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Förändrade begravningsmönster och behov av större kyrkogård har lett till utvidgningar i olika
etapper. Dessa har genomförts med stor respekt för den ursprungliga anläggningen och anlagts i
samklang med naturen. Kyrkogårdens ”Asplunddelar” är trots förändringar av största betydelse för
karaktären på kyrkogården.
År 1959, då kremationer blivit vanligare, tillfogades ett urngravsområde till kyrkogårdens östra begränsning efter förslag av Gösta Johansson. Ytterligare ett ungravsområde lades till i anslutning till
den östra kanten år 1981. Det senare området utformades av kyrkogårdspersonalen.
Kyrkogården utvidgades åt väster 1973 efter underlag framtaget av Gunnar Martinsson.
Gravkvarteren används för framför allt kistgravar. Ett mindre område avsett för urn- och askgravar
byggdes ut 1989-90 efter förslag arkitekt Kaj Svensson, Uppsala.
Minneslunden i kyrkogårdens norra del anlades 1990 och omgestaltades 2004 efter ritningar upprättade av kyrkogårdsarkitekt Monica Sandberg.

Utförda åtgärder
Följande arbeten utfördes i samband med utvidgningen:
De anläggningsarbeten som utfördes i samband med utbyggnaden av kyrkogården innebar bland annat att exploateringsytan schaktades ned till erforderliga nivåer. I arbetet ingick även schaktning för
el- och VA-ledningar med tillhörande ledningsarbeten. Därefter påfördes fyllnadsmassor som underlag för nya ytskikt, till exempel grusade gångar och gräsmattor, och planteringar.
För utförligare beskrivning av utförda åtgärder hänvisas till bygghandling, byggmötesprotokoll och
övriga underlagshandlingar.

Avvikelser från beslutsunderlaget
Området utmed den norra körvägen har upplevts som mörkt i avsaknad av en belysningsstolpe i sänkan mellan den äldre delen av kyrkogården och utbyggnaderna. En ny belysningsstolpe finns inplanerad i nästa utbyggnadsetapp. För att lösa problemet fram till nästa etapp togs beslutet att sätta upp en
provisorisk stolpe. En befintlig stolpe och armatur som blev över från kvarter G användes.
I områdets sydvästra del påträffades en bergklack vid schaktningsarbetet. Med anledning av detta
utgick planerad plantering i det område som berördes (se relationshandling, bilaga 1).
Den fjärilsskulptur som är tänkt att ingå som en del av gestaltningen av kommande utbyggnadsetapper har fått en tillfällig placering vid körväggen mellan den gamla delen av kyrkogården och utbyggnaden. Skulpturen tillverkades av Magnus i Smedjan, Enstaberga.
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Exploateringsområdet från sydväst i oktober 2010 (Slm D11-278).

5

Kyrkogårdsutvidgningen från sydväst i samband med den antikvariska slutbesiktningen i
oktober 2011 (Slm D11-279).
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Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder
De åtgärder som utfördes under den nu avslutade utbyggnadsetappen berörde i huvudsak endast en
gräsyta utanför kyrkogårdens tidigare västra begränsning. Det enda mer omfattande arbete som utfördes inom befintlig kyrkogård var den nya marköverbyggnaden för körvägen mellan den äldre delen av
kyrkogården och utbyggnaden.
Etapp 1 av utvidgningen av Oxelösunds kyrkogård har utförts med antikvarisk medverkan och i
samråd i enlighet med Länsstyrelsens beslut. Avvikelser från underlaget som har haft bäring på antikvariska frågor och ställningstaganden har tagits upp med och godkänts av antikvarisk konsult före
arbetets genomförande. Arbetet godkänns härmed.
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6

Den södra ingången till det utbyggda området (Slm D11-280).

7

Askgravar med planteringsrundlar (Slm D11-281).
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8

Den utbyggda kyrkogårdsdelen från norr (Slm D11-282).

9

Den norra körvägen mellan utbyggnaden och kyrkogårdens äldre delar (Slm D11-283).
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Källförteckning
Arkiv

Antikvarisk Topografiska arkivet, Stockholm
Sörmlands museums arkiv, Nyköping

Administrativa uppgifter
Fastighetsuppgifter

Objekt: Oxelösunds kyrkogård
Kommun: Oxelösund
Fastighetsbeteckning: Oxelö 7:33
Län: Södermanland
Stift: Strängnäs

Författningsskydd

Lag (1998:950) om Kulturminnen m m
Kyrkor uppförda före utgången av år 1939 skyddas enligt 4 kap. 3 § Lag (1998:950) om kulturminnen mm (KML).
Enligt denna lag ska alla kyrkobyggnader och kyrkotomter som tillhör Svenska kyrkan samt alla begravningsplatser vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas. För byggnader och anläggningar
som tillkommit före 1940 gäller att de inte på något väsentligt sätt får ändras utan Länsstyrelsens tillstånd. Detta
tillståndskrav gäller också för vissa, särskilt utvalda byggnader och anläggningar som är yngre och som har höga
kulturhistoriska värden. Kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde ska förvaras och vårdas väl. Varje församling ska föra en förteckning över sådana inventarier.

Projektrelaterad information

Beställare: Oxelösunds församling, Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen, Kyrkogårdsvägen 4, 613 40 Oxelösund
Byggledare: Kajsa Lundmark, Bjerking AB, Box 1351, 751 43 Uppsala
Entreprenör: Peab Sverige AB, Gasverksgatan 13, 611 35 Nyköping
Antikvarisk konsult: Dag Forssblad, Sörmlands museum, Box 314, 611 26 Nyköping

Övriga uppgifter

Länsstyrelsens i Södermanlands län beslut: 2010-09-28, dnr 433-16074-2009
Sörmlands museum, dnr KN-KUS10-049

Dokumentationsmaterial

Dokumentationsmaterial i form av arbetsmaterial och fotografier förvaras i Sörmlands museums arkiv, Nyköping.
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