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Förord 

Denna rapport färdigställdes 2018, på uppdrag av Fresta församling, inom ramen för en 

kulturhistorisk inventering 2017-2018 av Fresta kyrkogård. Syftet var att översiktligt beskriva 

anläggningen, kartlägga kulturhistoriskt värdefulla gravplatser och/eller gravvårdar. Noterade 

vård- och underhållsbehov redovisas även. Rapporten och inventeringen, som redovisas 

separat, är tänkta att tjäna som underlag i den fortsatta förvaltningen av kyrkogården. 

 

Stockholms läns museum 2018 

Rolf Hammarskiöld 

Bebyggelseantikvarie  
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Bilden ovan visar övre delen av södra kyrkogården, som anlades 1946-53 i direkt anslutning till den äldre kyrkogården 

närmast kyrkan. I förgrunden ses tidstypiskt en gång lagd av Ölandskalksten. Kyrkogårdsmuren till höger omlades 2016.  
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Kartan ovan visar Fresta kyrkogård, vars medeltida omfång runt kyrkan markerats 

med grön färg. En östlig förlängning, på 1910-talet, har gulmarkerats. I mitten av 

1900-talet tredubblades kyrkogårdens omfång, vilket den blå markeringen visar.  

Sockenmagasin med källarvalv Ljusgården 

Ekonomibyggnad 
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Miljöbeskrivning 

Fresta kyrka och kyrkogård ligger i slättbygden väster om sjön Norrviken, som varit en betydande 

kommunikationsled, i förbindelse med Östersjön. Bygden är rik på vikingatida lämningar, varav 

runstenarna är mest kända. Sockennamnets förled har setts som en variant av ett dialektalt ord för 

frö, ”fruktbar”. 

Idag präglas området av småhusbebyggelse, 

tillkommen under 1900-talets senare del. Miljön 

närmast kyrkan har dock behållit en äldre 

historisk karaktär. Där finns en knuttimrad f d 

klockarstuga från 1775, en länga kyrkstallar av 

tidig 1900-talstyp och Harderska villan från 

1923. Ett församlingshem som tillkom 1997 fick 

ett utseende som anknyter till den befintliga 

kulturmiljön. I öst-västlig riktning passerar 

Frestavägen, vars sträckning har lång historisk 

kontinuitet. 

 

 

Gamla kyrkogården 

Kyrkogården kring kyrkan har en långsträckt, 

femsidig form, omgärdad av en kallmurad 

gråstensmur. I muröppningarna finns 

tegelmurade, vitputsade grindstolpar, med 

plåttäckta krön formade som sadeltak. Innanför 

följer grusade gångar, 1-2 meter breda, som 

förbinder området. En krans ädellövträd 

innanför kyrkogårdsmuren skänker rumslighet. 

Längst i nordväst finns en bod med källarvalv och 

före detta sockenmagasin.  

Klockarstugan uppfördes 1775. 

Församlingshemmet och kyrkan. Frestavägen passerar norr om kyrkogården. 

En bod med källarvalv och sockenmagasin uppfördes 

1780-81 i kyrkogårdens nordvästra hörn. 
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I gravkvarteren närmast norr och söder om 

kyrkan finns kyrkogårdens äldsta 

gravvårdar. Monumentala gravstenar 

förekommer, liksom krattade grusbäddar, 

omgärdade med stenramar eller 

formklippta häckar. Gravhällar ligger i 

kvarteret med formklippta måbärshäckar 

närmast öster om kyrkan.  

 

Längre österut vidtar fem dubbla nord-sydliga gravrader, indelade med formklippta rygghäckar av 

främst måbär. Denna del av kyrkogården tillkom vid utvidgning på 1910-talet. Flertalet gravar är 

låga/breda, av relativt enhetlig storlek, en del med blomlister. Klippta gräsytor dominerar.  

Ett linjegravkvarter upptar gräsplanen längst österut från kyrkan sett. På 1930-talet och följande 

decennier gravsattes där mindre bemedlade, vilket framgår av gravstenarnas ringa omfång.  

 

 

 

Södra kyrkogården 

Direkt nedanför den äldre historiska kyrkogården 

utbreder sig en begravningsplats från 1950-talet. 

Där omgärdar en mur bestående av 

kalkstensskivor lagda kring en gjuten kärna av 

sprängsten i betong. Ingångar i öster och väster 

har grindstolpar med platta krön. Innanför västra 

ingången finns en mindre samlingsbyggnad. Dess 

yttre drag efterliknar gamla kyrkogårdens 

bod/sockenmagasin.   

 

 

På kyrkans södra sida har flera gravplatser 

omgärdats med häckar eller stenramar. 

Ett linjegravkvarter upptar en gräsplan längst österut på 

kyrkogården. 

Närmast öster om kyrkan vidtar gravkvarter omgärdade 

med formklippta häckar. 

Kyrkogården utvidgades söderut i mitten av 1900-talet 
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Områdets grusgångar är rätvinkligt 

lagda, med grusade planer i 

skärningspunkterna. Oxlar med vida 

kronor kantar den mellersta gången i 

östvästlig riktning. 

I slänten nedanför gamla kyrkogården 

finns två gravrader förbundna med en 

plattsatt gång av Ölandskalksten. 

Gravstenarna är från de senaste 30 

åren, måttliga till omfånget och 

personligt präglade.  

Södra kyrkogårdens centrala kvarter 

består av femton raka nord-sydliga 

gravrader, åtskilda med rygghäckar. Gravstenarna har likartad storlek och utformning, enligt 

regleringar som rådde från 1950-talet fram till 1980-talet.    

Längre söderut finns minneslund och askgravlund. Minneslunden upptas av en rund, gräsbevuxen 

kulle, kring vilken en grusgång slingrar. Askgravlunden har cirkelformiga gravplatser, avgränsade med 

stålkanter. I cirklarnas yttre delar ligger skulpterade gravplattor i grus. Innanför finns planteringar. I 

kyrkogårdens sydvästra, ännu nästan obesatta del finns öppna gräsytor, formklippta häckar, en 

halvcirkelformig plantering, samt lönnar och en ornäsbjörk.  Kyrkogårdsmuren och trädkransen 

innanför sluter kyrkogården mot omgivande bostadsbebyggelse.     

 

 

 

 

 

Minneslunden anlades 1986, förnyades 2014. Asklunden anlades 2005. 

Ovan ses några av södra yrkogårdens raka gravrader och rygghäckar. 
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Historisk översikt 

På Fresta kyrkogård har begravningar 

sannolikt skett sedan platsens första 

kyrka byggdes, möjligen på 1100-

talet. Denna träbyggnad ersattes 

under första hälften av 1200-talet 

med en stenkyrka.   

Äldsta kända uppgiften om en 

kyrkogårdsmur är från 1620, då södra 

muren, försedd med stigport, hade 

underminerats genom plöjning och 

därför måste repareras. Av en karta 

från 1636 framgår att kyrkogården då 

var snävt tilltagen. 

 

År 1712 omnämndes att kyrkogårdsmuren var täckt med huvar - gissningsvis spån. Murens stigportar 

revs omkring 1780. Murstenar därifrån togs till bygget av alltjämt befintlig, källarliknande bod, delvis 

ingrävd i en backe nordväst om kyrkan. På bodens övervåning inrättades sockenmagasin. 

 År 1802 planterades en trädkrans, förmodligen i samband med en allmän förnyelse. Vid visitation 

1821 befanns kyrkogården välstädad och kyrkogårdsmuren väl underhållen.  

På 1910-talet utvidgades kyrkogården österut, med följden att kyrkogårdsmuren måste förlängas och 

fick ungefär dagens utseende. En upprustning skedde 1926.   

Vid visitation 1938 ansågs kyrkogården vara ”i behov av förbättringar”. Kommentaren kan ha avsett 

platsbrist. Snart köpte Fresta församling nämligen ett angränsande markområde i söder, dittills 

använt för trädgårdsodling.  

En ritning över tillkommande kyrkogård upprättades 1946 av Byggnadsstyrelsens arkitekt Erik Fant. 

Året därpå vidtogs dräneringsåtgärder. Sedan fortgick anläggningsarbetet fram till 1953. Av 

ekonomiska lades ingen kyrkogårdsmur av granit, som först föreslagits. Istället gjöts en mur i betong, 

som täcktes med kalksten. Förlaga var nyligen lagda kyrkogårdsmurar i Solna, Danderyd och 

Västerhaninge. I områdets nordvästra del uppfördes en byggnad, som till sitt yttre efterliknade 

sockenmagasinet på gamla kyrkogården.  

Efter att nya kyrkogården invigts följde omläggning av muren kring den gamla kyrkogården, ett 

arbete som pågick 1955-62.   

I sydost på södra kyrkogården anlades 1986 en minneslund, ursprungligen med en gång av 

smågatsten. Samtidigt uppfördes en ekonomibyggnad för kyrkogårdens drift och underhåll.  

Asklund anlades 2005. 

2014 förnyades minneslunden, varvid gångarnas stenläggning borttogs.  

Till höger ses del av en geometrisk 

avmätningskarta från 1636.  

Källa: Lantmäteriet, A28-1:a 1021 

. 
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Allmänt om gravvårdsinventeringen  

Inventeringen av gravvårdar på Fresta kyrkogård 2017-2018 omfattade 65 objekt. Av dessa 

bedömdes 12 hålla klass 1, kulturhistoriskt mycket värdefulla.  20 objekt bedömdes hålla klass 2, 

kulturhistoriskt värdefulla.  De övriga objektens kulturhistoriska värde bedömdes vara otillräckligt 

som grund för bevarande.  Inventeringen finns tillgänglig på Fresta församlingsarkiv och Stockholms 

läns museums arkiv.      

Noterat om gravvårdarna 

Närmast kyrkans norra och södra sidor finns mer monumentala gravar, med stora stenar i skilda 

utföranden, samt inhägnade grusbäddar. I sydväst finns kyrkogårdens äldsta gravar, från 1700-talet. 

I kontrast till kvarteren närmast kyrkan står linjegravkvarteret, i en gräsplan på kyrkogårdens östra 

del. Där är gravstenarna genomgående låga och oansenliga.  

En mer enhetlig prägel har gravkvarteren i södra kyrkogården, invigd 1953. I enlighet med arkitekt 

Erik Fants ambitioner och dåtida gravregleringar är gravstenarna likformiga, placerade längs raka 

rygghäckar.  

Vad berättar inskriptionerna? 

Äldre gravstenar på Fresta kyrkogård redovisar titlar relaterade till kyrkans organisation, såsom 

kyrkovärden, kontraktsprost, prosten magister och kyrkoherden. Andra titlar bland de äldre stenarna 

antyder också hög social status, exempelvis fabrikören och possessionaten.  Huvudintrycket är dock 

att på gravvårdarna i Fresta förekommer relativt få titlar. Gravsatta kvinnor tituleras bara makan eller 

dottern, om överhuvudtaget. Gårds- och platsnamn anges också sällan.  

   

Otryckta källor 

Fresta kyrkoarkiv i Stockholms stadsarkiv 

 N 1 Visitationsprotokoll för 1737-1850 

 N 2 Visitationshandlingar 1863-1969 

 O I 3 Handlingar angående kyrka, kyrkogård och övrigt 1877-1964 
 

Digitala källor 

Fresta kyrkogård, karakterisering, Stockholms läns museum 2012 

 
Litteratur 

Kyrkor i Vallentuna härad, östra delen/Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium utarbetat av 

Ingegerd Henschen och Armin Tuulse/s 148-150 
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