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1. Fastighetsuppgifter
Fastighetsdata
Län:
Landskap:
Kommun:
Fastighet:

Uttrycket för riksintresset är:
Uppsala län
Uppland
Uppsala
Balingsta 7:2

-

-

gen (PBL)

Utdrag ur Fastighetskartan, Lantmäteriet

Ägoförhållanden och brukare

Fastigheten, mark och byggnader, ägs och förvaltas
av Svenska kyrkan genom Balingsta pastorat. Balingsta församling bildade tidigare ett eget pastorat,
men blev moderförsamling i pastoratet Balingsta,
Hagby och Ramsta den 1 maj 1923. Sedan 1962
ingår även Uppsala-Näs, Västeråker och Dalby.

Författningsskydd
Riksintresse
Balingsta kyrka ligger inom riksintresse för kulturmiljövården (K 44 Viks slott och Balingsta (Balingsta
sn). Riksintresset skyddas enligt 3 kap i Miljöbalken
(1998:808). Att ett område är av riksintresse innebär
att det bedöms ha så höga kulturvärden att det är
av vikt för hela landet. I planeringen ska det därför
väga tyngre än andra intressen, förutsatt att inte även
dessa är av riksintresse. Kommunen ansvarar för att
tillgodose riksintresset och länsstyrelsen bevakar att
så sker.

Kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier
och begravningsplatser som tillkommit före år 1940
är skyddade enligt bestämmelserna i kulturminneslagen 4 kap. Även vissa yngre, särskilt utvalda
kyrkor och begravningsplatser, kan vara skyddade.
Enligt kulturminneslagen (SFS 1988.950) ska alla
kyrkobyggnader och kyrkotomter som tillhör Svenska kyrkan samt alla begravningsplatser vårdas och
underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte
minskar. Om kyrkomiljön är från 1939 eller äldre
ska Länsstyrelsen ge tillstånd till förändringar. Detta
tillståndskrav gäller också för vissa, särskilt utvalda
kyrkor och anläggningar som är yngre och som har
höga kulturhistoriska värden.
Tillstånd krävs alltid för om- och tillbyggnader, för ändringar eller ingrepp i exteriörer, interiörer eller åtgärder på inventarier. Att ändra eller
uppföra nya installationer i kyrkorna kräver också
tillstånd, liksom för konservatorsarbeten och ändring av färgsättning. För kyrkogårdar krävs tillstånd
för utvidgning och för att uppföra eller väsentligt
ändra byggnader, murar, portaler eller andra fasta
anordningar. Det innebär att det kan krävas tillstånd
från länsstyrelsen för att ta ned träd eller för vissa
beskärningsåtgärder. Normalt underhåll får utföras
utan tillstånd under förutsättning att det utförs med
material och metoder som är lämpliga med hänsyn
till det kulturhistoriska värdet. Reglerna för kyrkliga
inventarier gäller även begravningsplatser med ett
strikt urval av gravvårdar, utsmyckningar och andra anordningar som kan vara kyrkliga inventarier.
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Kontakta alltid Länsstyrelsen, Upplandsmuseet eller
Svenska kyrkan centralt vid tveksamhet om åtgärder
är tillståndspliktiga eller inte.
För åtgärder som är bygglovpliktiga kan tillstånd krävas från såväl kommunen som från länsstyrelsen.

Fornlämningar
Inom Balingsta kyrkogård saknas registrerade fornlämningar. Inom prästgårdens område, öster om
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2. Övergripande nulägesbeskrivning och historik
Kyrkomiljön

Balingsta kyrka ligger i ett öppet slättlandskap. Närmast väster om kyrkogården ligger prästgården med
mangårdsbyggnad från 1920-talet. Söder om kyrkogården ligger skolan. Några hundra meter bort, i
sydvästlig riktning, ligger platsen för tegelkyrkan som
revs 1934. Tegelkyrkan byggdes 1872 som socknens
nya kyrka, men övergavs när den gamla kyrkan åter
togs i bruk 1919.
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Kyrkan och kyrkogården från medeltiden till
1800-talet

helgades också ett område kring den som kyrkogård
och begravningsplats. Vilken sträckning Balingsta
Namnet Balingsta nämns för första gången i ett testa- kyrkogård ursprungligen hade är inte känt. Troment från 1292 och syftar då på gården Balingstad.
Två år senare omnämns en präst i Balingsta. Kyrkan Kyrkogården omges av en kallmurad gråstensmur.
Innanför muren växer en trädkrans av lövträd. Trädär en av få i Uppland som bevarat sin ursprungliga
romanska planform, med långhus, smalare kor och
absid, och uppfördes i gråsten under 1100-talets
träden i trädkransen består av lind och lönn. Längs
slut. Tornet byggdes i början av 1200-talet, medan
sakristian uppfördes under det följande århundradet. murens norra sida växer en rad med yngre björkar,
som troligtvis planterades i samband med att kyrkoUnder 1400-talet ersattes kyrkans trävalv med valv
gården utvidgades 1970.
av tegel, som dekormålades, och ett vapenhus byggPå den nya delen av kyrkogården mot öster
des i söder.
Fram till slutet av 1800-talet är dokumentaar med putsade, vitkalkade grindstolpar med järngtionen av enskilda kyrkogårdar, och växtligheten på
dem, mager. Beskrivningen av Balingsta kyrkogårds
platser
samt
en
minneslund.
historia är därför av relativt generell karaktär fram
Gravkvarteren är täckta av gräsmattor. Ett
till slutet av 1800-talet. Äldre kartor berättar inte
heller mycket mer än kyrkogårdens sträckning.
många stora, påkostade gravstenar från förra sekelI samband med att en kyrkobyggnad invigdes skiftet i olika stilar som tillsammans ger en god bild
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av gravkonstens variation. Öster om kyrkan står en
gravtumba över Alfred Bergs grav. Han var ägare
till Viks slott, som ligger i socknen, och möjliggjorde
genom en donation restaureringen av den förfallna
medeltidskyrkan.
Vid kyrkogårdens nordvästra hörn är ett hål
upptaget i muren för en transformatorstation i ett
utförande som anpassats till kyrkobyggnaden och
påminner om en stiglucka.
Kyrkogårdens gångar är belagda med ärtsingel.
Från 1100-talets början har gravläggning
skett runt om hela kyrkan på Balingsta kyrkogård.
När kyrkogården successivt behövde utvidgas skedde
det främst åt söder. Man trodde att kyrktornet skulle
falla åt norr på den yttersta dagen. Då skulle de
människor som begravts norr om en kyrka ha svårare
att ta sig upp ur sina gravar vid uppståndelsen. Detta
är fortfarande tydligt på Balingsta kyrkogård där två
tredjedlear av kyrkogården ligger söder om kyrkan.
Under medeltiden var kyrkogårdarna alltid
inhägnade för att skydda den vigda jorden från betande och bökande djur. Ingångarna till kyrkogården

utgjordes ofta av en liten portbyggnad kallad stiglucka, som symboliserade inträdet till Guds åker och
det stundande paradiset. Vid Balingsta kyrkogård
Fram till 1700-talet var kyrkogårdarna i stort
sett fria från träd och buskar och bestod av oklippt
gräs eller ängsmark. Man får tänka sig Balingsta
kyrkogård som en vildvuxen ängsyta med träkors och
enkla gravstenar oregelbundet utspridda över kyrkogården. Förmodligen använde klockaren dessutom
kyrkogården till bete, åtminstone efter reformationen. Betet kan vara en förklaring till varför kyrkogårdarna hölls så fria från träd. I skuggan av träd växer
gräs och örter sämre och djuren får därmed mindre
att beta. 1819 togs klockarens förmån att låta djuren
beta på kyrkogården bort.
Utvecklingen mot de kyrkogårdar vi är vana
vid att se inleddes under slutet av 1700-talet men det
var inte i första hand av estetiska skäl. Framförallt
var det hygieniska problem i de tätbefolkade städerförändrat begravningsskick. Man trodde att skadliga
gaser frigjordes i samband med likens förruttnelse i
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jorden. Genom att plantera träd på kyrkogårdarna
trodde man sig kunna rena luften från gaserna.
Under andra hälften av 1700-talet tog trädplanterandet på de svenska kyrkogårdarna fart. Från
städerna spreds idéerna om trädens positiva inverkan
även till sockenkyrkogårdarna. Både landsbygdskyrkogårdar och stadskyrkogårdar började få karaktären
av inhägnade parker. 1811 kom ett kungligt påbud
att kyrkogårdarna skulle förses med trädkransar och
vid mitten av 1800-talet var det allmänt förekommande med trädkransar kring kyrkogårdar även på
landsbygden. Trädkransen kunde planteras innanför eller utanför kyrkogårdsmuren. I Uppland är
trädkransar innanför muren det vanliga. Valet av
art avgjordes ofta av lokala förutsättningar. Vanliga
arter i de uppländska trädkransarna är lind, lönn och
ask. Även alm förekom innan almsjukan slog till och
björk har använts emellanåt.
Inga kända dokument avslöjar när Balingsta
-

des på kyrkogården. Foton från början av 1900-talet
höga träd och det innebär att trädkransen bör ha
funnits åtminstone sedan 1800-talets första decennier.
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1800-talet: En ny kyrka byggs och den gamla
överges
Vid mitten av 1800-talet var Balingsta kyrka i dåligt
skick efter en längre tid av bristande underhåll. Församlingen hade svårt att bestämma sig för om man
skulle renovera den gamla kyrkan, eller bygga en ny.
Den dåvarande ägaren av Viks gård, greve G. A. von
Essen verkade för att församlingen skulle uppföra en
ny kyrkobyggnad. År 1867 var ritningarna till den
nya kyrkan klara och tvår senare började man bygga.
Det var en kyrka i nygotisk stil med röda tegelfasader.
1873 övergavs den gamla kyrkan, som förklarades
som ödekyrka. Balingsta socken var den enda uppländska, som övergav sin gamla medeltidskyrka under 1800-talet och ersatte den med en ny och större
byggnad.
Medeltidskyrkan användes som kolupplag
och förföll ytterligare. Valven i långhuset störtade in
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och stora delar av västväggen, mellan långhuset och
tornet, rasade. Men trots att själva kyrkan hade övergivits fortsatte man att begrava på den gamla kyrkotiden då kyrkobyggnaden stod öde. Hur kyrkogården
såg ut när kyrkan stod öde får vi veta genom en situationplan upprättad på 1910-talet. Här syns att de
monumentalare familjegravarna var koncentrerade
till den sydvästra delen av kyrkogården längs gången
mellan kyrkogårdens södra ingång och vapenhuset.
gravvårdar. Kyrkogården hade alltså i stora drag
kvar det utseende de svenska kyrkogårdarna haft
sedan medeltiden, men som började försvinna under
1800-talet.

Restaurering av kyrkan och ny plan för kyrkogården
År 1916 kom pastor E. Holiday-Owen till Balingsta
församling. Han trivdes aldrig i den nya tegelkyrkan
och började arbeta för en restaurering av den gamla
kyrkan. Han lär ha gått runt ödekyrkan varje dag
och bett till Gud att den skulle återställas. Vid den
här tiden var intresset stort för de svenska ödekyrkor,
som var resultatet av ett omfattande kyrkobyggande
under 1800-talet. När man uppfört nya kyrkobyggnader lämnades de gamla medeltida kyrkorna öde.
En av dem som verkligen arbetade för att de övergivna medeltida kyrkorna skulle restaureras var ärkebiskop Nathan Söderblom. Snart tillsattes en kommité,
med biskopen som ordförande, som skulle arbeta för
en restaurering av Balingsta ödekyrka.
Det omfattande restaureringsarbetet bekostades av Alfred Berg, ägare till det närbelägna Viks
slott. För restaureringen svarade professor Sigurd
Curman, arkitekt och senare riksantikvarie. Curman
introducerade en ny syn på restaurering och bröt
med 1800-talets stilrestaureringar. Han menade att
restaureringsarbetet skulle utgå från byggnadens
särart. Att Curman ville bryta med 1800-talets idéer
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-

framgår tydligt i hans beskrivning av hur restaureringen av kyrkan i Balingsta genomförts. ”1873
övergavs den gamla sockenkyrkan, som tjänat församlingen i omkring 700 år. Den år 1872 uppförda
kyrkan är en högst banal byggnad i den kvasigotik,
som tyvärr i åtskilliga decennier frodats då det gällt
att uppföra nya kyrkor.” (Sigurd Curman: Redogörelse, ATA, Sigurd Curmans arkiv, F4b vol 272)
Restaureringsarbetet påbörjades tidigt på våren 1917 , med ett kort uppehåll under vintern 1918,
och avslutades i maj 1919.
Vid restaureringens början var medeltidskyrkan starkt förfallen. Valven i långhuset och sakristian
hade rasat in och korvalvet var delvis raserat. Vapenhuset hade rivits och västra långhusmuren hade
rasat. Trots att den gamla kyrkogården fortfarande
används som begravningsplats var den vildvuxen
med högt gräs och sly.
Sedan den gamla kyrkan restaurerats revs
den nya kyrkan år 1934. Grunden till tegelkyrkan

fortfarande gudstjänst emellanåt.
Den 1 juni 1919 invigdes Balingsta kyrka av
ärkebiskopen. Högtiden inleddes i tegelkyrkan och
sedan gick deltagarna i procession till den restaurerade kyrkan.
När restaureringen av kyrkan var klar inleddes arbetet med kyrkogården. I Sigurd Curmans
ligen säger vilka delar som utfördes. Mycket få nya
träd planterades. Det syns om man jämför situationstagna efter restaureringen, där kyrkogården omgärdas av en trädkrans med höga och gamla träd.
Förslagsritningarna visar enklare gravar efter
principen allmänna varvet norr om kyrkan. Längs
gången från huvudgrinden i söder ligger mer påkostade familjegravar med infattningshäckar. Längs
gången står två till synes slumpmässigt placerade
träd, ett på var sida. Men framförallt präglas kyrko-
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gården söder om kyrkan av ett område med gravar
i allmänna raden som tillsammans bildar en kvadrat
omsluten med häckomgärdade familjegravar längs
alla fyra sidor. Från väst till öst genombryts området
två långsmala gräsytor. I skärningarna mellan de fyra
raderna av familjegravar visar planen träd.
Som en hyllning till bankir Alfred Berg, som
bekostade stora delar av restaureringsarbetet, anlades en monumental gravtumba öster om korabsiden.
Fram till graven ledde en gångväg omgiven av formklippta häckar av cypress i en meanderform som
kring själva gravtumban bildade en halvcirkel som
tog upp absidens form. I de nischer som bildades av
häckarnas meandermönster lades ytterligare gravar.
enar. Även Bergs grav ritades av Sigurd Curman.
I det nordöstra hörnet av kyrkogårdem, skulle
enligt ritningen, en bårhus uppföras. Någon sådan

kom dock inte till stånd förrän 1939, och då i kyrkogårdens sydöstra hörn.
På en förslagsritning till utvidgning av kyrkgården, daterad 20 oktober 1964, syns att åtminstone delar av förslaget utfördes. Ritningen visar dock
bara kunskap om kvarterens ytterkonturer. De tre
kvarteren med gravar på kyrkans norra sida utfördes troligtvis inte. Troligtvis behöll området den fria
form med strödda gravar som syns på situationsplaav hur kyrkogårdens norra del ska planeras. Förmodligen är det den tidens utformning som fortfarande
präglar kyrkogårdens norra del.
Utformningen av kyrkogårdens sydvästra
del är tillkommen före restaureringen. Det visar den
gamla situationsplanen. De två träd som fanns längs
gången mot vapenhuset, är inritade även på planförslaget. Den östra delens symmetriska kvarter verkar i

-
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viss mån ha utförts, men om hela systemet av häckar
och träd planterades är okänt. Enligt ritningen från
1964 fanns redan då utsparningen i kvarterets nordvästra del. Den öst-västliga gången som skär igenom
Förslagsritningen innebär alltså en tydlig
arkitektonisk utformning av kyrkogården. Däremot
skedde ingen mer omfattande trädplantering och de
gamla träden på kyrkogården behölls.
Alfred Bergs grav utfördes enligt ritningarna
och själva tumban tillverkades av Bröderna Gustafssons stenhuggeri i Stockholm. Cypresshäckarna
blev så småningom förvuxna och togs bort 1975.
Man hävdade att de skymde sarkofagen och att
gravplatsen nyttjades på ett ovärdigt sätt Gravrättsinnehavaren ansökte om att få göra ett avgränsande
arrangemang med slipade granitplattor i form av
upplandsvapnet i häckens ställe. Det avstyrktes av
länsantikvarien.
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1970: Utvidgning av kyrkogården
I mitten av 1900-talet hade kyrkogården blivit för
liten och församlingen köpte därför ett markområde
norr och öster om den gamla kyrkogården. Man
tänkte sig att börja öster om kyrkogården och sedan fortsätta med det norra området. Utvidgningen
genomfördes 1970 efter några års arbete med utformningen. För ritningarna stod arkitekt Carl-Eric
Nohldén och landskapsarkitekt Lennart Pedersen /
NOARK. Slutbestiktningen gjordes i augusti 1972.
Den nya kyrkogården förbands med den
gamla genom att man bröt igen bogårdsmuren och
slutning till ingången anlades en viloplats för besökare. Som avgränsningsbuskage för den nya delen
ca’). Rygghäckarna mellan kistgravarna skulle bestå
av häckberberis och mellan urngravarna tänkte man
sig vresros (Rosa rugosa ’Hansa’). Längs områdets
södra, östra och norra sida planterades friväxande
exemplar av oxel. I avgränsningen mellan kist- och
urngravar planterades en rad med oxel. Sammanlagt planterades 22 oxlar. Utförandet blev enklare än

förslaget. Istället för berberishäckar och de avgränsande buskagen planterade man amerikansk hagtorn.
I urngravplatsernas ställe anlades en minneslund
1994.
För utformningen av minneslunden svarade
ARKSAM och Uno Söderberg, Stockholm Minneslunden har markbeläggning i form av terrakottafärgade betongplattor, kantsten av betong med frilagd ballast, perennplanteringar och tre bänkar. Två
av bänkarna är nygjorda kopior en äldre bänk som
funnits sedan 1900-talets början på kyrkogården.
Bänkens förlaga är tillverkad i gjutjärn och trä, de
nya kopiorna är tillverkade av stål och trä. Centralt
plåt på låg stolpe. Strax väster om minneslunden står
ment. Den utvidgade delen innehåller fortfarande
mycket få gravar.
ett oorganiserat upplag av äldre, överblivna gravvårdar.
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Trädkransen
Hela den gamla kyrkogården vid Balingsta kyrka
omgärdas av en kallmurad bogårdsmur. Längs hela
murens insida har det tidigare löpt en rad av träd,
en så kallad trädkrans. Trädkransen är synlig på den
situationsplan som gjordes inför restaureringen av
kyrkan på 1910-talet. På det stora hela saknas relativt
många träd i trädkransen.
Hur länge Balingsta kyrkogård varit omgärdad av en trädkrans är svårt att avgöra, men troligtvis går det tillbaka till början av 1800-talet. Träden
hamlades, alltså beskars hårt, regelbundet. Det gav
dem ett lägre växtsätt som skuggade kyrkogården
betydligt mindre än om träden hade fått växa fritt.
Det möjliggjorde en tätare plantering.
Lönn är inte särskilt lämpligt som hamgården har vissa av träden blad som liknar lönnlöv.
Ofta hämtade man träden i den omgivande naturen
och lönn kan helt enkelt ha varit det trädslag som det
fanns mest av.
Att döma av den hårda beskärningen (hamling), som utförts av träden i trädkransen fram till
förra sekelskiftet, användes träden som lövtäkt. Det
innebar att skotten höggs av under högsommaren
med några års mellanrum för att användas som foder

till djuren, något som var mycket vanligt fram till
början av 1900-talet.
Ännu på 1960-talet hade Balingsta kyrkogård
en relativt väl sammanhängande trädkrans. Det visar
en förslagsritning till en utökning av kyrkogården,
År 1966 gavs en entreprenör vid namn Eskil
Novén i uppdrag att fälla 14 träd på Balingsta kyr-

ANDRÉ STRÖMQVIST andre@andrestromqvist.se

20

Trädvårdsplan för Balingsta kyrkogård

beloppen bör innebära att fyra av träden var större
och svårare att fälla. Han skulle dessutom kapa torra
grenar och putsa resterande träd. De träd som fälldes
hade troligtvis ingått i den ursprungliga trädkransen.
Efter denna fällning bör trädkransen ha bestått av
nio träd.
Ett av träden (nr 10) kan ha ingått i den ursprungliga trädkransen.

Till rygghäckarna inom det nya området användes
mellan kistgravarna häckberberis och mellan urngravarna planterades häckar av vresros (Rosa rugosa ’Hansa’). Minneslunden kantas av häckar av en
lågvuxen spirea, möjligen dvärgspirea.

är en grupp tujor
(11) intill en grav
vid östra murens insida och två sockertoppsgranar
strax söder om kyrkan. Enligt arboristen är tujorna
friska.
Avgränsningsbuskagen för den nya delen

-
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3. Kulturhistorisk värdering
Balingsta kyrka är en av Upplands bäst bevarade
romanska kyrkor, trots att den stod öde och förföll en
tid under 1800-talet. Kyrkogården har använts som
begravningsplats utan uppehåll sedan medeltiden.
Även när själva kyrkobyggnaden stod öde.
Den gamla kyrkogårdens sträckning är betydligt större åt söder än åt norr. Det visar på medeltidens rädsla för den yttersta dagen, då kyrkan skulle
rasa samman åt norr och göra det svårt för dem som
begravts där att återuppstå.
Utformningen av Balingsta kyrkogård representerar den förändring som många medeltida
sockenkyrkogårdar genomgått med utvidgningar av
själva kyrkogårdsområdet och en förändring från en
öppen gräsyta som kunde användas till bete och med
oregelbundet utplacerade gravvårdar till en noggrant
planerad yta med gravkvarter, grusgångar och trädkrans.
Kyrkogården ingår i den helhetsmiljö som
skapades vid Sigurd Curmans restaurering i slutet
av 1910-talet. Sigurd Curman svarade för utformningen av tillägg och förändringar på själva kyrkobyggnaden, men också gestaltningen av kyrkogården. Tillsammans med själva kyrkobyggnaden och
bevarade ritningar är kyrkogården ett viktig del i en
helhetsmiljö som visar Curmans stilbildande restaureringsidéer om att en anläggning skulle berätta sin
egen historia.
Kyrkogården i Balingsta präglas i hög grad
av gravar från 1800-talet och tidiga 1900-talet varav
många är stora och påkostade. Gravarna visar på
den tidens önskan att manifestera familjen och att,
även efter döden, förmedla den ställning personen
hade i samhället. De gamla gravvårdarna förstärker
upplevelsen av den ålderdomliga miljön och ger kyrkogården ett stort kulturhistoriskt värde.

Balingsta en trädkrans. Den visar på den strävan
efter mer hygieniska begravningar och kyrkogårdar
som utvecklades under slutet av 1700-talet och fortsatte under 1800-talet. Man trodde att träden renade
luften och marken från skadliga gaser från liken och
förhindrade smittspridning.
Arrangemanget med en trädkrans innanför
muren går troligtvis tillbaka till början av 1800-talet
på Balingsta kyrkogård. Den lönn som har nummer
tio i inventering är mycket gammal och kan mycket
väl vara en rest av den ursprungliga trädkransen.

Utökningen av den gamla kyrkogården åt norr och
öster berättar om 1900-talets kraftiga befolkningsökning och det växande behovet av nya gravplatser.
en minneslund som berättar om utvecklingen under
kistbegravning.
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Trädbeståndet på Balingsta kyrkogård utgörs framförallt av individer i åldersklassen vuxen. Det kan därför vara bra att förnya med nyplanteringar för att få
ett bestånd säkrat för framtiden. Konditionen hos de
Den gamla lönnen (10) har relativt allvarliga
ner sig, enligt arboristen, i slutet av sin funktionella
protokoll för en genomförd sondering som påvisar
rötskador. Då det är det enda träd på kyrkogården
som troligen har ingått i den ursprungliga trädkransen har det ett högt kulturhistoriskt värde. Trädet har
också ett dokumentvärde då det visar att trädkransen
tidigare har hamlats regelbundet. Målet är att lönnen
få i uppdrag att säkra trädet för att hindra personskador till följd av nedfallande grenar.
Lind nummer 13 planterades i samband med
restaureringen av kyrkobyggnaden och kyrkogården
i slutet av 1910-talet. Kronans utseende visar att
trädet aldrig varit hamlat och hamlingen av träden
i trädkransen upphörde alltså före restaureringen i
slutet av 1910-talet. Ett foto som troligtvis är taget
på 1920-talet visar tydligt att trädkransen hamlades
fram till slutet av 1800-talet. Linden har nedsatt vitalitet, men bör värnas och beskäras med stor sakkunskap för att leva länge och på ett sätt som förhindrar
personskador.
Trädkransen har blivit allt glesare under
årens lopp. Det har lett till att trädkransen har blivit
allt svårare att uppfatta. Fram till för några decennier
sedan bestod trädkransen helt av så kallade parkträd,
som lind och lönn. Men någon gång i senare tid,
förmodligen på 1970-talet, återplanterades trädkransens norra del med björkar. Något som tyvärr
ger denna del av kyrkogården en helt annan, mindre
parkartad, karaktär.

ersattes med björk, eller om man redan vid anläggningsarbetet planterade björk är inte känt. Men det
troligare är att man först planterat oxel.
Samtliga oxlar har god vitalitet, men med
mindre beskärningsskador. Tre av björkarna har god
vitalitet, medan en har nedsatt.

”Beståndet består av träd i främst en åldersklass; vuxen. Det kan därför vara bra att förnya trädbeståndet
med nyplanteringar för att få ett bestånd säkrat för
framtiden. Den gamla lönnen har relativt allvarliga
rötskador i stammen och samt nedsatt vitalitet och
är i slutet av sin funktionella livslängd och bör bytas
ut. (Se protokoll över sonderingen.) Två större almar
som växer direkt utanför muren uppvisar tecken på
att ha angripits av almsjukan. Träden kommer att
dö och bör därför fällas snarast för att undvika grenoch stambrott.”
Det är av stor vikt att de personer som utför
åtgärderna som föreslås i denna trädvårdsplan är
trädvårdskunniga på en hög nivå, eftersom det annars kan leda till skador på träden. Krav bör ställas
på anlitade företag att personalen som utför beskärningen ska vara utbildade enligt riktlinjer som följer
European Arboriculture Council eller International
Society of Arboriculture.

På den nya delen av kyrkogården mot öster växer ett
tiotal oxlar som alla är planterade i samband med
utvidgningen av kyrkogården 1970. Längs utvidgningens norra sida växer istället björkar. Enligt
planteringsförlslaget skulle även dessa ha utgjorts av
oxel. Om man planterade oxlar som inte tog sig och
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5. Förnyelse
Balingsta kyrkogård är relativt stor vilket gör att en
trädkrans inte skapar så mycket skugga som den kan
göra på mindre kyrkogårdar. Skuggning kan skapa
problem vid etablering av nya träd mellan de äldre,
men också för gräsmattor och planteringar vid gravvårdarna. Kyrkogården bör återfå en sammanhängande trädkrans av såkallade parkträd. De arter som
vi vet har lång hävd på Balingsta kyrkogård är Lönn,
lind och alm. Alm går inte att plantera på grund
av den aggressiva almsjukan. Eftersom trädkransen
den. Förslagsvis planteras lönn och lind. Avenbok är
inte ett lämpligt alternativ i det här sammanhanget
eftersom den blir lägre än lind och lönn. Träden bör
planteras med jämnt avstånd, men med slumpartat
förhållande mellan arterna. Det ska inte upplevas
som att det är varannan lönn och varannan lind.
Eftersom träden inte har hamlats på över hundra
år föreslås att träden även fortsättningsvis får vara
friväxande, men med regelbundna beskärningsåtgärder.
Det är viktigt att träden planteras på tillräckligt avstånd från muren och med sådana anläggningsmetoder att muren inte skadas.
Det lämpligaste tillvägagångssättet för Balingsta
ersätts successivt när det är nödvändigt efter bedömning av en arborist. Den öppna platsen gör att
nyetablering mellan äldre träd bör vara möjlig. På
så sätt bevaras upplevelsen av den långa kontinuitet
som såväl kyrkan som kyrkogården förmedlar. De
äldsta träden kan säkras genom att man avlägsnar
”krymper” de och dör så småningom.
Björkarna längs kyrkogårdens norra sida bör
successivt ersättas med lönn och lind.
Det arrangemang av häckar som infattade
Alfred Bergs grav bidrog mycket till kyrkogårdens
karaktär och den sammanhängande miljön från
tiden för restaureringen. Det vore värdefullt för upplevelsen av kyrkogården om detta kunde återskapas.
de bevarade.

Balingsta nya kyrkogård är ett 40-tal år gammal och
många av träden är livskraftiga och kommer att leva
länge till. Några omfattande insatser är därför inte
nödvändiga inom detta område. Men om träd avverkas bör de ersättas med nya av samma art.
I jämförelse med den ursprungliga utseendet
saknas dock några träd. I det nordöstra hörnet saknas två björkar. Intill träd 22 och 27 saknas en oxel.
En oxel saknas även intill nummer 30, nummer 21
och nummer 20.

Vid nyplantering är det viktigt att träden uppbyggnadsbeskärs under de första åren. Gamla träd ska ges
regelbundna säkerhetsöversyner och trädvårdsåtgärder ska utföras av arborist.

Så snart ett nyplanterat träd har etablerat sig, ett
par år efter planteringen, är det dags att börja med
uppbyggnadsbeskärningen. Under uppbyggnadsperioden stammar man upp trädet successivt och arbetar
med att ge kronan en balanserad form. Man tar
också bort korsande grenar som skaver mot varandra eftersom de kan ge skador med rötangrepp som
följd. Vissa träd skickar ut nya skott från stammen,
nedanför kronan. Ta bort dem snarast eftersom de
stjäl kraft från grenarna i kronan. Vill du höja kronan ska du inte ta bort de nedre grenarna för snabbt,
eftersom de gör att stammen växer till i tjocklek.
Unga träd kan man beskära på våren eftersom det
stimulerar tillväxten. Men träd som blöder ska alltid
beskäras under sensommaren, till exempel avenbok,
björk, bok, hästkastanj, prydnadskörsbär och lönn.

Mer ingående undersökningar av räkenskaper i Balingsta kyrkoarkiv (RA) skulle kunna ge mer information om kyrkogårdens äldre utseende.
Det vore värdefullt att få klarhet i hur mycket
av Sigurd Curmans plan som verkligen utfördes.
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6. Särskilda vårdkrav
Ett träds rotsystem växer långt utanför dess krona.
Man bör inte gräva intill träden, eller köra med
tunga maskiner. Tunga maskiner gör jorden kompakt
och syrefattig samt kan orsaka mekaniska skador på
träden. Den minsta skyddszonen för ett träd är under
trädets krona.
Träd som formats med omfattande beskärning, som hamling, bör man fortsätta beskära.
Annars förlorar det lätt i livskraft och förväxta grenar
alltid så kallade toppkapningar, som innebär att man
sågar av trädets huvudstam. Det ger ofta ganska breda snittytor som gör det lätt för rötsvampar att ta sig
in i trädet. Där har trädet inte heller samma möjlighet att (läka) valla över snittytan. Samtidigt bildas så
kallade stamskott som så småningom bildar ”träd”
på träden. Dessa stamskott är dåligt förankrade och
knäcks till slut av sin egen tyngd.

Uppbyggnadsbeskärning av prydnadsträd
Så snart ett nyplanterat träd har etablerat sig, ett
par år efter planteringen, är det dags att börja med
uppbyggnadsbeskärningen. Under uppbyggnadsperioden stammar man upp trädet successivt och arbetar
med att ge kronan en balanserad form. Man tar
också bort korsande grenar som skaver mot varandra
eftersom de kan ge skador med rötangrepp som följd.
Vissa träd skickar ut nya skott från stammen, nedanför kronan. Ta bort dem snarast eftersom de stjäl
kraft från grenarna i kronan. Unga träd kan man
beskära på våren eftersom det stimulerar tillväxten.
Men träd som blöder ska alltid beskäras under sensommaren, till exempel avenbok, björk, bok, hästkastanj, prydnadskörsbär och lönn.

Vid nyplantering är det viktigt att träden uppbyggnadsbeskärs under de första åren. Gamla träd ska ges
regelbundna säkerhetsöversyner och trädvårdsåtgärder ska utföras av arborist.
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7. Källor
ARKIV
Stockholm
K-byrån
FI
Up, Balingsta sn,
ATA RAÄ och SHM
Ämbetsarkivet
Sigurd Curmans arkiv
F4 b vol 272
.
Uppsala
Landsarkivet
Balingsta kyrkoarkiv
O 1b Handlingar rörande Balingsta kyrkogård 1903-1993
R Kartor och ritningar
INTERNET
Riksintresset K 44 Viks slott och Balingsta http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/riksintressen/riksintressen-uppsala/Pages/default.aspx
TRYCKTA KÄLLOR OCH LITTERATUR
Bonnier, Ann Catherine:
Bucht, Eivor och Bengtsson, Rune (Red.)

, Uppsala 1987.
Alnarp 1992
Uppsala kommun, Uppsala 1984.
Carlsson, Åke och Hultgren, Svante: Kyrkogården - en Noas ark, utan ort 2009.
Kilström, Bengt Ingmar,
, Upplands kyrkor 104, Uppsala 1960
, Stockholm 2004
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Trädbesiktning vid Balingsta Kyrka
juni och augusti 2011

Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-905281

1

Uppdrag
På uppdrag av Lotta Sobéus, Scenario, utförde Cathrine Bernard, Svartsjö Trädkonsult, en
besiktning av träden vid Balingsta kyrkogård. Trädbesiktningen bygger på objektiva kriterier för
hållfasthet i träd där den strukturella och biologiska konditionen bedöms. Besiktningen utfördes
okulärt samt med rötsonderingsinstrument Resistograph IML F500.
Trädbeståndet
Beståndet består av träd i främst en åldersklass; vuxen. Det kan därför vara bra att förnya
trädbeståndet med nyplanteringar för att få ett bestånd säkrat för framtiden. Den gamla lönnen
har relativt allvarliga rötskador i stammen samt nedsatt vitalitet och är i slutet av sin funktionella
livslängd och bör bytas ut på sikt. Se bifogat protokoll över sonderingen.
Två större almar som växer direkt utanför muren uppvisar tecken på att ha angripits av
almsjukan. Träden kommer att dö och bör därför fällas snarast för att undvika gren- och
stambrott.
Det är av stor vikt att de personer som utför åtgärderna som är föreslagna i besiktningen är
trädvårdskunniga på en hög nivå, eftersom det annars kan leda till skador på träden.
Krav bör ställas på anlitade företag att den personal som utför beskärningsarbeten ska vara
utbildade enligt riktlinjer som följer European Arboriculture Council (www.eac-arboriculture.com)
eller International Society of Arboriculture (www.isaarbor.com).

Enhörna 2011-09-19

Cathrine Bernard
Arborist (Diplomerad HND Arboriculture)

Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-90 52 81
2

Balingsta Kyrka

Lönn nr 10 uppvisar nedsatt vitalitet

Vuxna lindar

Träd nr 2 har allvarliga stamskador

Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-90 52 81
3

relativt motstånd

Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-905281

Stambasen norra sidan
Stamdiameter vid mätningspunkt: 97 cm
Anmärkningar: Sonderingen visar försvagningar eller håligheter med start vid ca 28 cm vid mätpunkten.

cm in i stammen
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Undersökningsinstrument Resistograph IML F500
2011-08-17 - Balingsta Kyrka - Nr 10 Lönn (Acer platanoides )
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relativt motstånd

Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-90 52 81

Stambasen södra sidan
Stamdiameter vid mätningspunkt: 97 cm
Anmärkningar: Sonderingen visar försvagningar eller håligheter med start vid ca 28 cm vid mätpunkten.

cm in i stammen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Undersökningsinstrument Resistograph IML F500
2011-08-17 - Balingsta Kyrka - Nr 10 Lönn (Acer platanoides )
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Plats: Balingsta Kyrka, Uppsala

Datum
2011-06-20 och 2011-08-17
Besiktning utförd av: Cathrine Bernard
Ålder
Nyplanterad
Ung
Vuxen
Gammal
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Art
Skogslind
Tlia cordata
Björk
Betula pendula
Björk
Betula pendula
Björk
Betula pendula
Björk
Betula pendula
Björk
Betula pendula
Fälld Lönn
Acer platanoides
Fälld Alm
Ulmus glabra
Skogslind
Tlia cordata
Lönn
Acer platanoides
Thuja
Thuja occendentalis
Parklind
Tilia x europaea
Parklind
Tilia x europaea

Vitalitet
God
Nedsatt
Dålig

Prioritet
På sikt
Inom 1 år
Akut

Kulturhistoriskt värde
1. Mycket högt kulturhistoriskt värde
2. Högt kulturhistoriskt värde
3. Kulturhistoriskt värde
4. Lågt kulturhistoriskt värde

Ålder

Stamdiameter

Kronradie

Vitalitet

Vuxen

25 cm

4m

God

Snäva stamvinklar

Kronhöjning

Inom 1 år

Vuxen

25 cm

4m

Nedsatt

Allvarlig stamskada

Fällning

Inom 1 år

Vuxen

25 cm

4m

God

Vuxen

25 cm

4m

God

Vuxen

30 cm

4m

God

Vuxen

20 cm

3m

God

Kronhöjning

Inom 1 år

4. Lågt kulturhistoriskt värde

Avlastande beskärning av hela kronan.
Inom 1 år
Avlägsnande av döda grenar. Fällning på sikt.
Avlägsna dött parti.
Inom 1 år

2. Högt kulturhistoriskt värde
4. Lågt kulturhistoriskt värde

Kronhöjning

4. Lågt kulturhistoriskt värde

Strukturell kondition /Anmärkningar

Åtgärder

Prioritet

Kulturhistoriskt värde
4. Lågt kulturhistoriskt värde

Fälld
Fälld
Vuxen

25 cm

4m

God

Gammal

80 cm

6m

Nedsatt

Vuxen

God

Vuxen

30 cm

4m

God

Vuxen

70 cm

8m

Nedsatt

Tidigare toppkapad. Döda partier i kronan.
Sondering påvisade rötskador i stammen.
Grupp. Ett parti dött.

Inom 1 år

3. Kulturhistoriskt värde
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26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Nr

Skogslind
Tlia cordata
Bohuslind
Tilia platyphyllos
Oxel
Sorbus intermedia
Oxel
Sorbus intermedia
Oxel
Sorbus intermedia
Oxel
Sorbus intermedia
Oxel
Sorbus intermedia
Oxel
Sorbus intermedia
Oxel
Sorbus intermedia
Björk
Betula pendula
Björk
Betula pendula
Björk
Betula pendula
Björk
Betula pendula

Art

Vuxen

Ung

Ung

Ung

Vuxen

Vuxen

Vuxen

Vuxen

Vuxen

Vuxen

Vuxen

Vuxen

Vuxen

Ålder

Ålder
Nyplanterad
Ung
Vuxen
Gammal

Datum
2011-06-20 och 2011-08-17
Besiktning utförd av: Cathrine Bernard

20 cm

15 cm

15 cm

20 cm

35 cm

45 cm

40 cm

35 cm

40 cm

35 cm

40 cm

40 cm

35 cm

Stamdiameter

3m

1m

2m

2m

4m

4m

4m

4m

4m

4m

4m

5m

4m

Kronradie

God

Nedsatt

God

God

God

God

God

God

God

God

God

God

Nedsatt

Vitalitet

Vitalitet
God
Nedsatt
Dålig
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Beskärningsskada

Mindre beskärningsskador.

Mindre beskärningsskador.

Mindre beskärningsskador.

Mindre beskärningsskador.

Mindre beskärningsskador.

Mindre beskärningsskador.

Mindre beskärningsskador.

Mindre beskärningsskador.

Stamskador från gammalt kräftangrepp.

Strukturell kondition /Anmärkningar

Åtgärder

Prioritet

Prioritet
På sikt
Inom 1 år
Akut

7

4. Lågt kulturhistoriskt värde

4. Lågt kulturhistoriskt värde

4. Lågt kulturhistoriskt värde

4. Lågt kulturhistoriskt värde

4. Lågt kulturhistoriskt värde

4. Lågt kulturhistoriskt värde

4. Lågt kulturhistoriskt värde

4. Lågt kulturhistoriskt värde

4. Lågt kulturhistoriskt värde
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KULTURHISTORISK VÄRDERING

GRAVKVARTER

STENMUR

KLIPPT LÖVFÄLLANDE HÄCK

BARRTRÄD
numrering enligt trädbesiktning

LÖVTRÄD
numrering enligt trädbesiktning

TECKENFÖRKLARING

N

UNDERLAG FÖR KULTURHSTORISK VÄRDEBEDÖMNING

1. TRÄD MED MYCKET HÖGT KULTURHISTORISKT VÄRDE FÖR HELHETEN OCH
SOM INDIVID
Trädet bedöms vara ett historiskt huvud- eller karaktärsträd, genom att det förknippas med en känd
person eller särskild berättelse eller händelse som har stor betydelse för platsens historia. Det kan också
vara det enda eller ett av få bevarade träd som visar på en försvunnen struktur.
På grund av dess kulturhistoriska betydelse och starka upplevelsevärde är det i princip oersättligt. När
det ändå måste ersättas bör det göras med ett exemplar som förökats med växtmaterial från
ursprungsträdet.

2. TRÄD MED HÖGT KULTURHISTORSIKT VÄRDE FÖR HELHETEN OCH SOM
INDIVID
Trädet ingår i ett medvetet planerat trädgårdshistoriskt sammanhang, dvs en arkitektonisk gestaltning
som karaktäriserar kyrkogården i stort. Det kan vara del av en trädkrans, trädrad, allé, parträd som
accentuerar en ingång eller ett solitärträd som har stor betydelse för upplevelsen. Trädet kan genom
sin ålder bilda grund för en tidsbestämning av det koncept som det ingår i.
Tidsbestämningen har stor betydelse för den historiska förståelsen. Om trädet fälls, rekommenderas
återplantering. Företrädesvis med samma art eller sort.

3. TRÄD MED KULTURHISTORISKT VÄRDE SOM DEL I EN FORMATION
Trädet ingår i en medveten arkitektonisk gestaltning. Det kan vara del av en trädkrans, trädrad, allé,
parträd som accentuerar en ingång eller ett solitärträd. Trädet är inte ursprungligt utan utgör en
senare komplettering.

4. TRÄD MED LÅGT KULTURHISTORISKT VÄRDE
Bidrar inte nämnvärt med en kulturhistorisk förståelse men kan ha ett visst miljöskapande värde.

