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Inledning
Svegs kyrka uppfördes 1845-47 i nyklassicistisk stil och ligger mitt i Svegs samhälle.
Kyrkomiljön avgränsas av gatumark på fyra sidor, och på andra sidan gatan mot söder ligger
församlingshem och prästgård. Framför kyrkan finns en offentlig park - kyrkparken. Denna
avgränsas till gatorna med ett vitt staket. Parken började anläggas under 1930-talet, även om
den öppna ytan har funnits där och använts sedan sekelskiftet. Den har under åren
genomgått förändringar och utvidgats och täcker kyrkomiljöns västra sida. På den östra sidan
breder begravningsplatsen ut sig.

Då Svegbygdens församling har behov av fler begravningsplatser inkom de med en ansökan
till länsstyrelsen om att anlägga begravningsplats även på den norra delen av kyrkparken.
Länsstyrelsen i Jämtlands län lämnade församlingen 2011-04-20 tillstånd (lst dnr 433-1738-
11) till utvidgning av begravningsplatsen.

Arbetet har följt FQ Fastighetskvalitet AB:s underlag från 2010-11-11 respektive 2011-04-12.
Arbetet har inneburit att del av kyrkparken tas i anspråk som begravningsplats. Några träd
har sparats samt nya planeringar gjorts. Nytt staket, som anpassades i utformning till
befintligt, gjordes som ramar in den nya delen med begravningsplatser. Nya bänkar
beställdes. En minnesten som restes efter konungens besök 1909 fick ny placering. Arbetet
med flytt av minnestenen, mark- samt gångarbeten skedde under augusti-oktober 2011 och
en slutbesiktning av utförda arbeten gjordes 2011-11-08. Då bestämdes att plantering av nya
buskar och träd skulle ske under tidig vår och en efterbesiktning ske i samband med
etableringsbesiktning 2012-06-20. Vid efterbesiktningen bestämdes att planteringarna skulle
få växa till sig över sommaren samt det nyodlade gräset gödslas och klippas två gånger innan
ärendet mellan entreprenad och beställare helt kunde avslutas. Jamtli besökte kyrkogården i
ett senare tillfälle i augusti. Jamtli har medverkat som antikvariskt sakkunnig genom Sara
Bäckman och Olof Edin. Fotografier, minnesanteckningar samt övriga handlingar som rör
utvidgningen finns i Jamtlis arkiv.

Östersund den 8 oktober 2012

Jenny Brantestad Clara Nyström
Antikvarie Antikvarie



Antikvarisk rapport/Utvidgning av Svegs kyrkogård  4

Fastighetsuppgifter m.m.

Fastighet Svegs kyrka, Svegs socken, Härjedalens kommun

Objekt Utvidgning av Svegs kyrkas kyrkogård

Dnr Jamtli 372/2009 F8ACE

Dnr Lst 433-2682-09

Fastighetsägare och Svenska kyrkan
uppdragsgivare Svegsbygdens församling

Box 33
842 21 Sveg
Kontaktperson: Ulla Stridh

Arkitekt FQ Fastighetskvalitet AB
Infanterigatan 14
831 32 Östersund
Kontaktperson: Landsk.Ing Sven Edvardsson

Byggledare/ Byggkonsulten i Ljusdal AB
besiktningsman Box 174

827 24 Ljusdal
Kontaktperson: Åke Jonsson

Generalentreprenör Hälsinge Markentreprenad AB
Plåtslagargatan 6
827 35 Ljusdal
Kontaktperson: Klas-Åke Sundberg

Antikvarisk medverkan Jamtli
Box 709
831 28 Östersund
Kontaktperson: Olof Edin



Antikvarisk rapport/Utvidgning av Svegs kyrkogård  5

Karta

Ill. 1: Pilen markerar Svegs placering i Härjedalen.

Ill. 2: Pilen pekar ut Svegs kyrka, kyrkogård och kyrkparken.

Kartmaterial från GSD-Fastighetskartan © Lantmäteriverket Ärende nr. MS2006/02204
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Bakgrund
Svegs församlings behov av fler begravningsplatser har tagit delar av Svegs kyrkopark i
anspråk. För att möjliggöra en utvidgning var detaljplanen, från 1991- 06- 14, tvungen att
ändras eftersom denna angav att marken skulle användas som allmän platsmark. 2011-02-16
skickades därför en ny detaljplan ut på samråd som istället angav att marken skulle användas
för begravningsändamål.

Den nya detaljplanen blev antagen av Härjedalens kommun den 2011-06-161 och befintlig
kyrkogård kunde därmed utvidgas. Den utvidgade begravningsplatsen ger plats för ca 320 st
kistgravar på enkelt gravdjup samt en asklund med drygt 200 st askgravar.

Planområdet bestod av kyrkpark med gräsytor, planteringar, träd, gångstråk mm. Inom
området fanns även en minnessten från Konung Gustav V och Drottning Viktoria. Denna
skulle istället flyttas till kvarvarande del av kyrkparken i söder. Det var en del diskussioner
om att förändra parken till en mer sluten eller intim enhet som begravningsplats. Men enligt
ordförande i kyrkorådet, Margareta Molin, var alternativet att använda sig av kyrkoparken
den lösning som verkade bäst eftersom gravplasterna annars skulle hamna flera mil utanför
Sveg.2 Förändringen sker helt inom kyrkotomten och användningsmässigt sker en
förändring men intrycket av park i sin utformning och karaktär skulle kvarstå. Vissa träd och
planteringar skulle tas bort men nya träd och planteringar skulle tillkomma i större mängd än
vad som borttas.

1 http://www.herjedalen.se/kommunalservice/byggabo/samhallsplanering/detaljplaner
2 Granberg, Emma. Parken halveras till förmån för nya gravplatser. Länstidningen. 2011-05
Ill. 3: Plankarta över det
aktuella området för
utvidgning. Delvis beskuren,
se bilaga för planbestämmelser.
(Härjedalens kommun,
-17

upprättad 2011-02-16)
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Historik
Svegs kyrka uppfördes i nyklassicistisk stil med långhus, sakristia i öster och västtorn med
lanternin. Den stod färdig år 1847 och i samband med uppförandet revs den medeltida stenkyrkan,
eftersom den nuvarande uppfördes på samma plats.

Kyrkogården breder ut sig öster om kyrkan och omgärdas av en stenmur. Från vapenhusets entré
västerut ligger den kyrkopark dit begravningsplatsen skulle utökas till. Det är oklart vad marken
framför kyrkan har använts till innan 1800-talet slut och om det varit bebyggelse eller bedrivits
verksamheter där. De flesta fotografier som visar kyrkogården är tagna från kyrkans torn och ger
utblickar över Svegs tidiga bebyggelse. Men hur parken ser ut intill kyrkfasaden är svårt att avgöra.
De tidigaste fotografierna som visar platsen framför kyrkan är tagna från kyrktornet och visar en
bebyggelse runt kyrkan med kyrkstallar och andra låga bostadshus.

Bild 1: Utsikt från tornet mot nordväst. Klunga av hus i förgrunden ligger på mark som
numera är införlivad i kyrkotomten, 1880-tal. (Bildarkivet, Jamtli nr.90X219:15)

Mellan sekelskiftet och 1904 blev platsen runt kyrkan omgärdad av staket. Staketet bestod av
trästolpar med mellanvarande stående ribbverk. Staketet var målat eller tjärat mörkt och
kontrasterar mot de vita stolparna. Dessa hade snedskuren topp som troligen var målad i samma
färg som staketet. Trägrindarnas stolpar var krönta av kors och vitmålade. Vid södra entrén fanns
dubbla grindar i mitten för körekipage med en grind på var sida för gångtrafikanter. I norra
utgången fanns bara dubbla grindar.
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Bild 2: Efter sekelskiftet 1800/1900 byggdes ett staket runt den öppna platsen. (Bildarkivet, Jamtli nr.??)

Här på bild 2 ses staketet omfatta området på tre sidor. På den södra och västra sidan är
sträckningen lika dagens sträckning men i norr stannar staketet ca 50 m längre söderut. Innanför
staketet finns en gräsplan utan växtlighet. På bilden som visar entrén till kyrkparken från söder
syns också minnesstenen från Kung Gustav V och drottning Viktorias besök år 1909. Norr om
kyrkan, utanför staketet, fanns en yta som verkar vara en gräs- och/eller grusplan med gångstråk
utan bestämd aktivitet. Se nedre bild.

Bild 3: Plats för lek. Till vänster syns Godtemplarhuset och till höger den stora vita ”Krantzvillan” som
fortfarande finns kvar. Fotografiet är taget innan 1909. (Bildarkivet, Jamtli nr.??)
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Bild 4&5: Grusplanen norr om kyrkparken, längst ner i bilden på båda bilderna. Bilderna visar Härjedalsgatan och korsningen mot
Jämtlandsgatan. (Bildarkivet, Jamtli, nr.JFGÖ9179, JFGÖ7052)

Bild 5: Den nyanlagda parken på 1930-talet. Minnesstenen har flyttats till en central kulle. (Bildarkivet, Jamtli, nr.94X87:11)

Under 1930-talet anlades promenadstråk i ett diagonalt mönster som cirkulerar runt en kulle dit
minnesstenen flyttades. Nu utökas kyrkoparken till att även omfatta området norr om kyrkan.
Björkar placerades längs kyrkoparkens kanter och i allé längs Härjedalsgatan. Längs både
Jämtlandsgatan och Härjedalsgatan finns trottoarer och innanför björkraden löpte ett
promenadstråk i parken. Staketet togs troligen bort i samband med att parken utökades.
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Bild 6: Vy från 1937 (Bildarkivet, Jamtli, nr.DL2282)

Området blir under 1950-60-talet återigen omringat av det staket om kan ses idag. Från den strikt
diagonala parkanläggningen som anlades under 1930-talet ändras formen till mjukare linjer.
Minnesstenen placering ändras inte, dock ändras kullens form från cirkulär till ovalformad.
Promenadstråken längs med gatorna tas bort och de diagonala stråken ändrar form och beläggs
med glest placerade kullerstenar. En förhöjd markbädd med popplar omringar gångstråken och
kompletterar de björkar som omringar parken samt de granar, tallar och lövträd som planterades
på 1930-talet.

Bild 7: Vy från 1947. Fortfarande saknas staket kring parken. (Bildarkivet, Jamtli nr.??)
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Bild 8: Bilden ovan visar kyrkparken ca 1937, de röda markeringarna visar parkområdet. (Bildarkivet, Jamtli nr.DL371)

Dessa bilder illustrerar hur kyrkparken har gått från stram och tillrättalagd till en alltmer lummig
och trädbevuxen park. Träden som planterades vid anläggandet av parken har på det senare fotot
vuxit upp och nya träd har tillkommit.

Bild 9: Flygfoto från omkring 1954. (Bildarkivet, Jamtli, nr.DL1046)
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Bild 10: Vy från 1937. Fotot visar två av sidoingångarna som finns till kyrkparken, från nordvästlig riktning.
(Bildarkivet, Jamtli nr.Ejneg4886)

Bild 11: Vy från nordväst visar kyrkan och sidoingången till kyrkparken 2011. (Digital bild nr.021)
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Bild 12: Nordvästra ingången, sedd från kyrkan och ut mot vägen. (Digital bild nr.059)

Bild 13: Parken mot väster där det tidigare promenadstråken har legat längs med björkraden samt den
förhöjda markbädden. (Digital bild nr.027)
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Bild 14: Parken sedd från norr. (Digital bild nr.031)

Bild 15: Popplar planterade på förhöjd markbädd. (Digital bild nr.025)
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Bild 16: Promenadstråk inom parkområdet, asfaltsbeläggning och kullersten. Fotografiet taget mot söder. (Digital bild nr.062)

Bild 17: Det befintliga staketet mot Jämtlandsgatan. (Digital bild nr.014)
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Antikvariska ställningstaganden
Minnesstenen är skyddad enligt kulturminneslagen. Länsstyrelsen besökte området och bedömde
att det inte fanns något behov av arkeologisk utredning innan utvidgningen. Den kulle med stenar
i cirklar som finns i parken, märkt med R på situationsplanen, är med största sannolikhet inte
någon förhistorisk grav och utgör inte en fast fornlämning.

För det nytillverkade staketet som ramar in den nya begravningsdelen användes tryckimpregnerat
virke. Att tänka på till nästa restaurering är att välja ett virke av bättre kvalitet, det vill säga, ett
virke som inte är kvistigt och med en större kärnandel som gör att stammen får en naturlig
impregnering. Är det av bättre kvalitet från början är det inte heller nödvändigt med
tryckimpregnering. Som det var nu uppmärksammades flera kvistbortfall vid slutbesiktningen samt
vid efterbesiktningen. Entreprenören hade några sparade spjälor, ungefär tio stycken, och det
beslutades att dessa skulle byta ut de dåliga i staketet. Vid Jamtlis besök i augusti kunde bara en
spjäla med kvistbortfall hittas. Staketsektionen är infäst i stolpar av natursten, med hjälp av
vinkeljärn. Det hade varit önskvärt om infästningarna hade kunnat utföras finare.

I parken växte några träd och vid planeringen för förändringen angavs vilka som skulle
bevaras och vilka som skulle behöva tas bort. Dessa markerades med ett band. Vid andra
byggmötet uppmärksammades dock att ett träd, ett barrträd, tagits bort av misstag då någon
”ryckt bandet” som angav att det skulle sparas. Ingen återplantering av denna skedde. Med
hänsyn till det fåtal träd som finns i denna del av begravningsplatsen hade det varit att
föredra om trädet hade ersätts.

Platsens funktion som en offentlig plats att röra sig inom förändras inte genom en
utvidgning av kyrkogården. Dock får platsen en förändrad funktion vad gäller användandet
av marken och den fysiska utformningen av platsen. För tillfället är den nyanlagda
kyrkogården inte lika lummig och inbjudande som den tidigare parken men då ett flertal träd
har sparats och nya träd och buskar har planterats, bl.a. ett flertal björkar, så är det en fråga
om tid innan det blir lummigt och grönt igen. En kyrkogård uppfyller oftast liksom en park
behovet av grönska, att kunna promenera och sitta ner på en bänk en stund och detta finns
kvar. Parkfunktionen har funnits på platsen under en relativt lång tidsperiod och att just
värna om en parkkänsla för att betona detta är en viktig aspekt. Dock har parken under hela
tiden angränsat till kyrkan vilket inte borde göra själva övergången från park till kyrkogård så
omvälvande.
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Utförda åtgärder

Ill. 4: Här ovan ses planritningen för området, delvis beskuren. Pilarna pekar på de saker som skiljer sig från
handlingarna: ett träd som togs bort samt nyplantering där det saknas en buske. Ett tydligare exemplar av
planritningen finns som bilaga. (Härjedalens kommun, upprättad 2011-01-03)
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Minnessten flyttades från sin tidigare upphöjda plats ungefär 50 m i sydlig riktning och placerades
istället strax väster om kyrktornet. Jordkullen schaktades ner i nivå med angränsande ytor för att
bättre kunna utnyttja marken.

Vegetation har förändrats till viss del, en del av det äldre trädbeståndet av björk byttes ut mot nya
träd. Ett nytillskott av 12 stycken björkar av arten vårtbjörk, planterades ut. Popplarna har helt
tagits bort och markytan schaktades ner. En av blågranarna togs bort eftersom denna var väldigt
torr men de övriga är kvar. Ett nytillskott är buskväxten norsk brudspirea och i asklunden
planteras alpspirea. Vid rundvandringen på efterbesiktningen uppmärksammades att en buske
fattades längs med staketet mellan grindarna. Enligt handlingarna skulle det planteras 13 buskar
men istället växer där tolv stycken.

Gångstråken har förändrats, främst genom en ändrad struktur på promenadvägarna genom
området. Gångvägarna asfalterades, innan var de belagda med kullersten, och längst med dessa
placeras belysningsstolpar med passande armatur av äldre modell. Befintligt staket mot
Jämtlandsgatan och Härjedalsgatan behölls och mot parkeringen samt mot gång- och cykelvägen
gjordes nytt staket i samma utförande som det befintliga. Två öppningar görs i staketet med
smidesgrindar på stolpar av granit. Den tidigare öppningen i nordvästra hörnet mot korsningen
Härjedalsgatan/Jämtlandsgatan stängdes igen med ny staketsektion. Utrymmet för
begravningsplats kommer således att helt vara omgärdat av staket och kan bara nås inifrån
kyrkotomten.

Gatstenen som låg på gångstråken togs upp och användes för att göra stenbäddarna i asklunden.
Vid slutbesiktningen kunde sprickor ses i murbruket men till efterbesiktningen var detta till största
delen åtgärdades. Några kunde fortfarande ses men det bestämdes att detta lämnas på bevakning.
Risken finns att det kommer in fukt i bruket så att detta sprängs sönder.

Det nya staketet är lägre än det befintliga staketet som är kring hela kyrkparken. Spjälorna är även
mindre kraftiga och inte avfasade upptill. En avfasning hade gjort att vatten lättare skulle ha runnit
av. Staketet målades med lasyr eftersom en sådan inte blir fulltäckande och därför inte märks lika
väl färgen börjar ge med sig. Ett framtida underhåll blir därmed lättare att se över. Färg som
användes var Yunik wood care lasyrolja.
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Bild 18: Parken under markarbetet som pågick från slutet av augusti till mitten av oktober 2011. De två synliga
ädelgranarna är markerade på planritningen för att bevaras. Staketet i mitten av bilden avskärmar mot Härjedalsgatan.
(Digital bild nr.071)

Bild 19: Samma vinkel efter att det nya staketet är uppsatt. (Digital bild nr.6515)
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Bild 20: Barrträdet som försvann men som enligt handlingarna var tänkt att sparas.
(Digital bild nummer saknas)

Bild 21: En rekreationsplats med parksoffor för vila och rekreation. Den södra delen av kyrkparken har kvar
funktionen som park. (Digital bild nr.9219)
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Bild 22: Minnesstenen innan den flyttades från sin upphöjda plats, efter tillstånd från Länsstyrelsen.
(Digital bild nr.037)

Bild 23: Här har den flyttats ca 50 meter söderut. En placering som den även har på fotot från sekelskiftet, se bild 2.
(Digital bild nr.9207)
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Bild 24: Minnesstenen på sin nya plats hösten 2011.
Bild 25: Stenen lutade något framåt efter den har blivit flyttad men på bilden har den rätats upp.
(Digitala bilder nr.9148 och 6512)

Bild 26: Det nya staketet som ramar in den nya kyrkogården. Marken som ses inhägnad här kommer att användas till
kistgravar. (Digital bild nr.9153)
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Bild 27 & 28: Den nya kyrkogården är avgränsad med ett staket med grindar, enligt kyrkohistorisk tradition. Grinden
är i smide, trästaketet står mellan stolpar av granitsten. (Digital bild nr.9205 och 9211)

Bild 29 & 30: Trästaketet är behandlat med vit trälasyr, Yunik wood care lasyrolja. Flera kvistbortfall kunde ses på
staketet men vid besök i augusti var detta åtgärdat. (Digital bild nr.9193 & 9198)
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Bild 31: En av blågranarna som har funnits inom parkområdet sedan tidigare. Trädet som togs bort fanns strax till
vänster om denna gran. (Digital bild nr.9172)

Bild 32: De nyplanterade vårtbjörkarna som står längst med det sedan tidigare befintliga staketet, parallellt med
Jämtlandsgatan. Bild 33: En blågran och nyasfalterad gångväg, här ses även en av belysningsstolparna med armatur.
(Digitala bilder nr.9171 och 9195)
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Bild 34: En av de två platserna där en skärmvägg av trä har byggts upp, ca 120 cm hög. Inom denna kommer
skräpbehållare för både brännbara - och komposterbara fraktioner att finnas. Här ska det även placeras en ställning
för vattenkannor och en vattenpost samt en el-stolpe för kyrkogårdspersonalen. Målning pågick vid efterbesiktningen
i juni. (Digital bild nr.9185)

Bild 35: En mindre jordhög finns ca 12 meter norr om den norra driftsbyggnaden i anslutning till asklunden. Det är
inte några arkeologiska fornfynd eller fornlämningar observerade inom planområdet sedan tidigare, och jordhögen är
med största sannolikhet inte en förhistorisk grav. (Digital bild nr.9189)
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Bild 37: Planteringar med buskväxten Alpspirea. Sprickor i bruket mellan stenarna kunde ses vid slutbesiktningen men
var till var till största delen åtgärdat till efterbesiktningen. (Digital bild nr.9167)

Bild 36: Asklunden med planteringar som
omgärdas av en låg mur, bestående av
storgatsten i 2 skift. Muren är lagd på en bädd
av bergkross 0-40 på ett schaktdjup av ca 40 cm
under den befintliga gräsytan. Utrymmet
innanför är fyllt med matjord med ett jorddjup
på 30 – 40 cm. Gravsättning av askan utförs
under gräsytan, i anslutning till stenmurens
utsida inom en fyrkants yta på ca 45- 50 cm.
(Digital bild nr.9187)
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