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1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Antikvarisk kontrollant

Anders Franzén

Rapportförfattare

Anders Franzén

Fastighetsbeteckning/Populärnamn
Kommun

Stadsdel/Trakt

Socken/Församling

Ekonomisk karta

Koordinat x

Gislaved
Burseryd

6345.30

Slutbesiktning utförd

433-201-10

31 maj 2013

Lagen om kulturminnen m.m.
Förordningen om bidrag till kulturmiljövård
Plan- och bygglagen

Län

Burseryd 5C 9j,
Betarp 5C 8j

Lst./Kommun dnr.

97/10
Beslut enligt

Burseryds kyrkogård
Jönköpings

Dnr.

Koordinat y

1347.80

Fastighetsägare/Adressuppgifter

Burseryds kyrkliga samfällighet
Kyrkvägen 19
330 26 BURSERYD

2. BAKGRUND (bakgrundsbeskrivning, historik)
Kyrkogården i Burseryd har medeltida anor. Vid 1700-talets slut hade den tre ingångar, en i norr, en i söder och
en i väster. Dessa var försedda med stigluckor i början av 1800-talet. På 1830-talet revs två av stigluckorna och
samtidigt övergick man från att begravna byavis till en linjebegravning. År 1866 utvidgades kyrkogården mot
söder och 1899 skedde en utvidgning åt norr. Nästa utvidgning företogs väster om landsvägen år 1907.
En översyn av kyrkogårdens disposition gjordes 1948 av arkitekten Bent Jörgen Jörgensen. År 1961 gjordes
ytterligare en utvidgning av kyrkogårdsområdet på andra sidan landsvägen genom att ny mark togs i anspråk
mot norr. Denna utvidgning utformades av trädgårdsarkitekt Sylvia Gibson, Stockholm, och trädgårdskonsulent
Gunnar Bergfeldt vid Jönköpings Hushållningssällskap. Kyrkogårdens bårhus uppfördes 1964 efter ritningar av
ingenjör Lars-Göran Lindstén.
Arkitekten Per Rudenstam utformade en ny parkering norr om kyrkogården med en tillgänglighetsanpassning till
kyrkobyggnaden. Troligen asfalterades även övriga gångar vid detta tillfälle.
Kyrkogården har genomgått en liknande utveckling som många andra kyrkogårdar efter andra världskriget,
d.v.s. gravramar, häckar och grusningar har avlägsnats och äldre stenar har ställts upp utefter bogårdsmuren.
År 1999 ordnades med ny belysning på kyrkogården. Inom flera kvarter är gravvårdarna tämligen heterogena
med ömsom låga, liggande stenar och ömsom äldre, höga gravvårdar.
Det aktuella förslaget till askgravlund har gestaltats 2009 av arkitekt Lars Redegard, Kalv, vilken dock inte
medverkat i genomförandeprocessen.
3. ÅTGÄRD
Period/år

Arkitekt

Entreprenör/Hantverkare

Byggherre

2010

Lars Redegard, Kalv

Egen regi

Burseryds kyrkliga
samfällighet

Berörd byggnadsdel

Tillstånd före renovering

Vidtagna åtgärder (med angivande av
material, metoder, avvikelser från program)

Nya kyrkogårdens
nordligaste del (se
karta i bilaga 1)

Den norra delen av nya
kyrkogården, vilken anlades 1961,
ligger i en kraftig västsluttning och är
därför terrasserad. Den aktuella
platsen för askgravlunden ligger på
den översta terrassen i
kyrkogårdens nordliga utkant.
Denna del har sentida låga
gravvårdar i nord-sydlig riktning.
Längst i norr, strax innan
kyrkogården övergår i naturlig
lövskog, finns en ännu inte nyttjad
gräsyta. Precis vid gränsen finns ett
större stenblock. Strax intill i öster
finns en plast där borttagna
garvvårdar från den äldre

Den nya askgravlunden har anlagts med det
naturliga granitblock, som fanns på platsen,
som central blickpunkt och huvudfokus i
gestaltningen. Askgravlunden följer det
ritningsförslag som upprättas av arkitekt Lars
Redegard , Kalv, daterad 2009-12-15 (se
planskiss i bilaga 2). Framför stenblocket görs
en halvoval rabatt som avgränsas med
kantsten av grå råkilad granit. Kring rabatten
anläggs en grusyta, även den med cirkulär
planform, för placering av två bänkar.
Markytan hårdgörs här med packat stenmjöl
samt beläggs med ett tunt lager med singel.
För att skapa en rumslig avskildhet omges
platsen av en häck av avenbok. Bänkarna
placerades slutligen mitt emot varandra,
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kyrkgården ställts upp. Åt öster
avgränsas området av en låg
terrassmur i kanthuggen granit.
Kyrkogården har asfalterade gångar.

istället för svagt vinklade mot centrumstenen, i
syfte att öka besökarens möjligheter till utblick
från platsen.
Från befintlig gång i söder, anläggs en ny
gång med glest placerade oregelbundna
granitplattor. Arkitektens avsikt har här varit att
ge besökaren en tydlig anvisning till
askgravlunden samtidigt som platsen ges en
egen karaktär som urskiljer sig från övriga
jordningsområdet. Granit av samma gråa kulör
valdes till kantsten och gångplattor (leverantör
S:t Eriks AB).
Namnskyltar placeras i slänten direkt söder
om stenblocket, ovanför en befintlig äldre,
anonymiserad gravvård. Jordningsområdet
förlades direkt väster om platsen med
minnesstenen.
Som växtmaterial till rabatten valdes röd
slottsros, krypen och pelarlönn. En vas- och
ljusbärare av modell Limhamn ( Gravlyktan
AB) med nio armar placerades i rabatten.

4. KOMMENTARER (erfarenheter, kritisk granskning)

5. BYGGNADSHISTORISKA RÖN / HISTORISKA RÖN (nya upptäckter, datering, ev. kommande publikation)

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv

Datum: 20 januari 2014

Anders Franzén
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BILAGA 1. Kartöversikt
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BILAGA 2. Ritningsförlag, Lars Redegard, Kalv, 2009-12-27
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BILAGA 3. FOTO

Översikt över den tänkta plasten för askgravlunden. Det jordfasta stenblocket utgjorde en lämplig lokaliseringsfaktor
och blickfång för lunden. Foto: J. Haas.

Platsen för askgravlunden inför arbetena. Till höger finns en uppställningsplats för överblivna stenvårdar. Foto: J.
Haas.
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Den nya askgravlunden vid slutbesiktningen.

Den nya askgravlunden vid slutbesiktningen.
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