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Figur 1. Begravningsplatsens läge, markerat med en ring. Utdrag ur Gröna kartan. 
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Inledning 

Bakgrund 

Under många år har krematorieanläggningen vid Hovdestalunds begravningsplats varit 
underdimensionerad inom flera områden. Dels är det själva krematoriedelen som inte 
räcker till kapacitetsmässigt. Idag finns endast två ugnar och dessa skulle behövas 
kompletteras med ytterligare en. En sådan teknisk lina som detta skulle medföra är 
väldigt utrymmeskrävande och ryms inte inom nuvarande anläggning. En komplettering 
med ytterligare en ugn skulle även innebära att ytterligare en pipa behövs i skorstenen. 
Denna är svår att inrymma i nuvarande skorstensschakt i klocktornet. Man är även i 
stort behov av fler platser för bisättning. Idag finns endast 64 platser och man ser ett 
behov av att utöka till omkring 100 platser. Man ser även ett behov av ett nytt 
ceremoniellt rum för borgerliga begravningar. Även ytorna för personalen är 
underdimensionerade. Till detta kommer att ytorna för transporter till och från 
anläggningen inte är anpassade fullt ut efter nuvarande behov.  
 
Det finns ännu inga konkreta om- eller tillbyggnadsförslag till den befintliga 
anläggningen. Utgångspunkten är att hålla samman anläggningen och att inte 
utlokalisera i allt för stor utsträckning. Om möjlighet finns att lägga någon del av 
anläggningen under marknivå skulle detta kunna vara ett alternativ. Detta måste dock 
först utredas vad gäller geologiska förutsättningar och är därför inte ett förslag i 
dagsläget.  
 

Befintligt lagskydd  
Begravningsplatser är skyddades genom kulturmiljölagen (KML) som fastslår att en 
begravningsplats ska vårdas och underhållas så att det kulturhistoriska värdet inte 
minskar (4 kap. 11 §). Även fasta anordningar som murar och portaler samt byggnader 
omfattas av dessa bestämmelser (4 kap. 12 §). Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för 
att på en begravningsplats som anlagts före 1940 utvidga eller på något annat sätt 
väsentligt ändra begravningsplatsen, uppföra ny byggnad eller fast anordning och 
väsentligt ändra eller riva byggnad eller fast anordning (4 kap. 13 §). Inventarier av 
kulturhistoriskt värde som tillhör en begravningsplats ska förvaras och vårdas väl (4 
kap 6 §).  
 
Begravningslagen reglerar begravningsverksamhet, begravningsplatser, gravrätt och 
gravanordningar. En begravningsplats ska hållas i ordnat och värdigt skick (2 kap. 12 §) 
och innehavaren av en gravrätt ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick (7 kap. 
3 §). När en gravanordning som har kulturhistoriskt värde har tillfallit upplåtaren ska 
upplåtaren om möjligt lämna kvar den på gravplatsen. Om gravanordningen tas bort 
från gravplatsen ska den ställas upp inom begravningsplatsen eller annan lämplig plats 
(7 kap. 37 §). 
 
I Plan- och bygglagens 8 kap 13§ regleras förbud mot förvanskning av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse samt i 14§, underhåll och varsamhet.  Ett byggnadsverk ska hållas 
i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak 
bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. En byggnad som 
är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
får inte förvanskas.  
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För att anordna, flytta eller väsentligt ändra begravningsplatser krävs det bygglov. 
Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. PBL 6 kap 1§. Förutom 
själva begravningsplatsen kan även byggnader, parkeringsplatser, murar eller andra 
åtgärder som behövs för begravningsplatsen kräva bygglov. För att ändringen ska bli 
lovpliktig krävs att den är väsentlig. 
 

Historisk bakgrund 
Under 1900-talet kom begravningsritualerna att förändras i många avseenden. Detta 
förlopp kan sägas speglas i Hovdestalund. I början av 1900-talet var fortfarande 
eldbegängelse en ovanlig företeelse i Sverige och krematorier fanns endast i Stockholm 
och Göteborg.1 Det var inte heller helt lätt att hitta präster som ville förrätta 
jordfästningen efter kremeringen. Under 1930-talet kom en vändpunkt och under 
decenniet kom 18 nya krematorier att tas i bruk i Sverige. Den arkitektoniska 
utformningen kom delvis att präglas av ett sökande efter nya begravningsritualer som 
skulle passa för de nya tankarna. Den tekniska utvecklingen med kisthissar som sänkte 
ned kistan till den tekniska avdelningen efter ceremonin, istället som vid 
jordbegravningar ned i graven, kom även de att sätta sin prägel på byggnaderna. 
Förvandlingen av begravningsceremonierna till en alltmer privat angelägenhet kom även 
det att skapa behov av kapell av olika storlekar. Fortfarande vid mitten av 1900-talet var 
lördagar den normala begravningsdagen vilket ledde till att det fanns behov av flera 
kapell även av denna orsak. Efter de regleringar som rått under krigsåren på 1940-talet 
på grund av arbetskrafts- och materialbrist kom byggandet åter igång och intensifierades 
under 1950-talet. Typiskt för tidens byggande av sakrala rum var användandet av tegel 
som byggnadsmaterial och rum med suggestiv ljusverkan.  
Exteriört skulle kapellens volymer vara vägledande i arkitekturen. Däremellan knyts 
anläggningen samman med andra funktioner såsom väntrum och väderskyddande 
arrangemang. Den tydliga arkitekturen skulle exempelvis ge begravningsbesökaren en 
arkitektonisk vägledning var man skall samlas. Tanken är även att de skall ge ett visst 
skydd från blickar från utomstående.  
 
Hovdestalunds begravningsplats i Västerås invigdes 1924. Den dåvarande 
stadsarkitekten i Västerås, Erik Hahr, upprättade förslaget till området och ritade även 
det nationalromantiska begravningskapellet som kom att uppkallas efter S:t David, 
enligt legenden Västmanlands apostel.  
 
Den del som först anlades för begravningsverksamhet var ett ekskogsområde, vilket 
sträcker sig från öster till väster i höjd med S:t Davids kapell. Hahr tog sin inspiration 
från de skogskyrkogårdar som vid denna tid börjat anläggas i framförallt Tyskland men 
även Skogskyrkogården i Stockholm som anlagts några år tidigare.  
 
Den ursprungliga växligheten har till stor del bevarats, och gravplatserna placerades fritt 
inom de ramar som markförhållandena och den ursprungliga vegetationen medgav.  
 
Under 1940-talet utvidgades kyrkogården såväl söderut som norrut.2 Istället för det 
tidigare naturanpassade idealet anlades nu områden med tuktade häckar av idegran i 
söder och avenbok i norr vilka delar in områdena i strängt geometriskt utformade rum. 
 
Placeringen av krematoriet har dels sin grund i Erik Hahrs ursprungliga planering för 
området. Redan på de skisser som utfördes vid anläggandet av begravningsplatsen hade 
ett krematorium föreslagits ligga norr om kapellet. Den mer konkreta planeringen för 

 
1 Karlsmo 
2 Västerås kyrkogårdsförvaltning hemsida 
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ett krematorium vid Hovdestalund tog sedan sin start på 1930-talet.3  De första skisserna 
tog sin form i samband med en arkitekttävling 1937. När kriget bröt ut 1939 fanns 
färdiga entreprenadhandlingar, men i och med krigsutbrottet avbröts dock arbetet. Efter 
krigets slut togs arbetet åter upp och den starka befolkningstillväxten i Västerås drev på 
processen. Den långa tid som förflöt innan uppförandet gjorde att det färdiga resultatet 
inte har någonting gemensamt med de tidiga skisserna till krematoriet. Hösten 1953 
invigdes det nya kapellkrematoriet, vilket ritats av arkitekterna G Birch-Lindgren och R 
Holmgren.  
 

 
Figur 2. Planritning av kapellvåningen. Ur Ignis. Tidskrift för eldbegängelsespörsmål 1953:6.  
 
 
Minneslunden togs i bruk redan 1959 och är därigenom en av de äldsta i Sverige. 4 
Anläggandet av en centralplats i minneslunden godkändes av Länsstyrelsen 1980.5  
Placeringen av evig låga samt större krans godkänns av länsstyrelsen 1992.6 
 
Längst söderut har ytterligare ett område tillkommit senare. Där har planteringarna 
emellertid anlagts på ett mera omväxlande sätt, med fritt växande buskar och träd, något 
mer i linje med den ursprungliga delen av kyrkogården.7  
 
Det område längst i norr som senast tagits i bruk följer dagens trend för kyrkogårdar, 
där exempelvis mer individuella önskemål om gravöverbyggnader kan tillgodoses. Den 
ursprungliga marken växlar här från åker till skog med moränmark och röjda gläntor. 
Kvarter med urngravar har anlagts på skogsmarken och kistgravar på den tidigare 
åkermarken. I nordväst finns också ett område kallat ”Icke kristnas begravningsplats”.  

 
3 Tegel 1956, 2 
4 Västerås kyrkogårdsförvaltning hemsida. 
5 Lst beslut 1980-09-05 11.393-1536-80 
6 Lst beslut 1992-07-13 dnr 225-5351-92  
7 Västerås kyrkogårdsförvaltnings hemsida. 
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Under 1950-talet hade arkitekterna fortfarande ett mycket stort inflytande på 
utformningen av kyrkobyggnaderna. Byggnadens estetiska uttryck kom ofta att 
framhävas framför de funktionella kraven. Monumentaliteten gav en sakral upplevelse 
som i sig kunde tillskapa värden för kyrkorummet. I många fall kom Svenska kyrkan 
som institution att stå som mecenat för arkitektur och konst, men kunde inte fullt ut 
styra beställningen. Den stora demografiska förändringen efter andra världskriget, med 
tilltagande inflyttning till städerna och framväxande förorter ledde till nya lokalmässiga 
behov.  
 

   
Figur 3. Anläggningen sedd från öster. Ur: Tidskriften tegel 1956.  
Figur 4. Anläggningen sedd från öster. Ur: Tidskriften tegel 1956.  
 

    
Figur 5. Korsets kapell sett mot koret. Foto: ATA. 
Figur 6. S:t Ilians kapell sett mot koret. Foto: ATA. 
 



 

9

 

 
Figur 7. Anläggningen sedd trån nordväst innan tillbyggnaden av S.t Ilians kapell. Foto: Åke V 
Larsson 1961. Västerås stadsarkiv. 
 

 
Figur 8. Anläggningen sedd från nordöst 1956. Foto: Åke V Larsson. Västerås stadsarkiv. 
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Krematoriet  

Översiktlig beskrivning 

Krematoriet är ett komplex med flera sammanbyggda enheter på kanten till sluttningen 
ned mot Svartån. Huvudkomponenterna är kapellen. Det större Korsets kapell och det 
lite mindre S:t Ilians kapell samt det minsta, S:ta Gertruds kapell, vilket idag i princip 
endast används som visningsrum. Till dessa kapell fogar sig låga längor som binder 
samman anläggningen. Dessa innehöll från början anläggningens expedition, arbets- 
och tekniska lokaler, vänthallar och officientrum. Anläggningen kännetecknas också av 
det högresta, kampanilformade klocktornet. Anläggningens additiva form gör att ett 
flera gårdsrum bildas centralt i och runt om anläggningen.  
 

 
1. Korsets kapell 
2. S:t Ilians kapell 
3. S:ta Gertruds kapell 
4. Administration 
5. Kransgården 
6. Väntrum 
7. Väntrum 
8. Väntrum 
9. Kransgång 
10. Skärmtak 
11. Pergola 
 
 

Figur 9. Situationsplan.  
 

Exteriör beskrivning 

Östra delen av anläggningen 
Anläggningens arkitektoniska centrum får sägas vara Korsets kapell, vilket 
karakteriseras av sitt höga, branta takfall som ger anläggningen en tydlig profil mot öster. 
Gavelns massiva murverkan och tydliga entréparti är ytterligare uttryck för byggnadens 
modernistiska och avskalade prägel mot öster. Det branta takfallet återfinns även på 
kyrkogårdens äldsta kapell; S:t Davids kapell. Därifrån kommer sannolikt även 
inspirationen till grundvåningens rubbelmurade granitmurar. Volymspelet mellan lägre 
längor och vertikala element som klocktornet och den högresta, i den närmaste 
triangulära kapellgaveln, ger en tydlighet i arkitekturen. Man anar på långt håll vilka delar 
som är de centrala.  
 
Taket är på Korsets kapell är skiffertäckt med koppardetaljer. Gavlarna har ingen 
utskjutande takfot, utan anslutningen mellan tak och vägg täcks endast med kopparplåt 
i korta längder. Långsidorna har däremot en tydligt utskjutande takfot.  
 
De gula tegelmurarna är murade i munkförband med gult 5 x 25 cm tegel från Röbo 
tegelbruk norr om Uppsala. Murningen är utförd med djupt indragna liggfogar och 
strukna stötfogar. Översta skiftet markeras genom att stenarna där är ställda på högkant.  
 
Entrépartiet skjuter ut en bit från vägglivet. Omfattningen är utåt klädd med kopparplåt 
i korta längder. Inåt har entrén klätts med marmor. Partiet har samma spetsformade 
avslut uppåt som fönstren. Dörren har ett tätt, vertikalt spröjsverk med glas för 

ljusinsläpp som smala slitsar i dörrbladen.  
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Det höga klocktornet i anläggningens norra del har i likhet med Korsets kapell en 
modernistisk prägel, men har samtidigt en tydlig formspråksmässig koppling till 
traditionella kampaniler. Murverket har givits en uttrycksfull yta genom att koppstenar 
murats utskjutande från vägglivet i ett repeterat mönster. Den utkragade omfattningen 
till klockvåningen urskiljs materialmässigt genom att ha utförts i betong. I klocktornet 
är även skorstenen för krematoriet inrymd, vilket gör att öppningen för klockvåningen 
är asymmetriskt placerad.  
 

    
Figur 10. Korsets kapell är anläggningens arkitektoniska centrum.  
Figur 11. I öster är fasaden sluten och gaveln till Korsets kapell övergår i en lägre länga som 
inrymmer väntrum.  
 

  
Figur 12. Entrépartiet är klädd med koppar på utsidan och marmor på insidan av det utskjutande 
partiet.  
Figur 13. Den stora öppna gräsytan framför anläggningen framhäver den modernistiska 
arkitekturen. 
 

   
Figur 14. Skärmtaket sett från söder.  
Figur 15. Skärmtaket sett mot väster.  
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Södra delen av anläggningen 
Fönstren på Korsets kapell återfinns endast på dess södra fasad. De har avslutas med 
en spets uppåt och välvningen markeras i murverket med tegel ställd på kant. 
Fönsterbågarna är av trä och utformade med ett vertikalt spröjsverk som delar in 
fönstret i sex delar. Konstverket Kören, som är integrerat i kapellets södra fasad är 
utfört som en scen med sadeltak som skjuter ut från fasaden.  
 
I sydväst ansluter en låg, diskret länga med separat, uppglasad entré. Där inrymdes 
ursprungligen expedition, officiantrum m.m. Långsidan är murad i gult tegel samt 
försett med ett uppglasat träparti. Gaveln mot söder är rubbelmurad i granit, utan 
fönster. Taket är asymmetriskt och täckt med kopparplåt. Det är stor höjdskillnad 
mellan suterrängplanet/transportytan i väster och gräsytan söder om 
expeditionsbyggnaden. En hög rubbelmur i granit avgränsar däremellan.  
 

   
Figur 16. Södra väggen till Korsets kapell till höger och den ursprungliga expeditionen rakt fram.  
Figur 17. Korsets kapell har mot söder försetts med en konstnärlig utsmyckning, verket ”Kören”, 
som integrerats i fasadens uppbyggnad. 
 

   
Figur 18. Den ursprungliga expeditionen. 
Figur 19. Det är stor höjdskillnad mellan suterrängplanet/transportytan i väster och gräsytan söder 
om expeditionsbyggnaden.  
  

   
Figur 20. Söder om expeditionsbyggnaden finns en avskärmad uteplats för personalen.  

Figur 21. Södra gaveln på expeditionsbyggnaden har en fasad av rubbelmurad granit.  
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Figur 22. Expeditionsbyggnadens gavel av granit med asymmetriskt sadeltak.  
Figur 23. Sexkantigt fönster i trä med mittpost på expeditionsbyggnadens gavel.  
 

Västra delen av anläggningen 
Mot väster har anläggningen en mer heterogen och uppbruten arkitektur än den slutna, 
enhetliga fasaden mot öster. Mot väster finns även logistikytor för verksamheten som 
delvis ger en mer funktionsanpassad arkitektur. Mot baksidan vetter även kist- och 
kransmottagningen och tekniska avdelningens entréer. Suterrängläget på denna sida 
medför att den undre våningen enkelt nås från markplanet, något som säkerligen var 
eftersträvansvärt vid uppförandet.  
 
S:t Ilians kapell ligger som en utskjutande byggnadsdel i nordväst. Exteriört präglas 
kapellet av sin beklädnad med rubbelmurad fasadsten av granit med tunna, lätt indragna, 
mörka fogar. Mot norr är kapellfasaden uppglasad med höga, smala fönsterslitsar i ett 
fönsterband. Fönstren har i sen tid försetts moderna, snedställda solskyddsribbor av 
aluminium. Taket är flackt och assymetriskt, klätt med kopparplåt. I den södra gaveln 
har fasadstenen murats så att ett diskret kors urskiljs i murningen. S:t Ilians kapell 
byggdes till med ytterligare en byggnadskropp, inrymmandes ett väntrum, på 1960-talet. 
Arkitekt till tillbyggnaden var Paulli Harder, men eftersom man använt sig av samma 
material som den ursprungliga anläggningen; gult tegel och rubbelmurad granit, så skiljer 
den inte ut sig nämnvärt.  
 
På baksidan av anläggningen bryter sig även byggnadskroppen för S:ta Gertruds kapell 
sig ut ur komplexet med sin karakteristiska åttkantiga form. Kapellet kallades 
ursprungligen för mottagningskapellet och var från början tänkt för mottagning av 
kistorna och för mindre jordfästningar. Huvudentrén till kapellet ligger mot väster. 
Entrépartiet skjuter ut från väggliv och har en liknande form som entrén till Korsets 
kapell. Dörrarna är av glas och fungerar även som ljusinsläpp. Formen på dörrens 
ramverk bildar en korsform. Direkt söder om kapellet, i anslutningen till 
huvudanläggningen finns en entré till S:ta Gertruds kapell och . Här finns även en liten, 
intim gårdsbildning som begränsas av kapellets tegelmur i norr, huvudanläggningens 
rubbelmurade granitgrund i öster och ett högt plank i söder. Marken är stenlagd med 
smågatsten.  
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Figur 24. S:t Ilians kapell med väntrum sett från norr.  
Figur 25. S:t Ilians kapell sett från sydväst. Fönsterbandet döljs delvis av solskyddsribbor. 
 

   
Figur 26. S:t Ilians kapell sett från söder.  
Figur 27. Södra gaveln till S:t Ilians kapell har smyckats med ett diskret kors i fasadens 
rubbelmurning. 
  

   
Figur 28. S:ta Gertruds kapell sett från nordväst. Kapellet har en karakteristiskåttkantig form. 
Figur 29. S:ta Gertruds kapell sett från väster.  
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Figur 30. Anslutningen mellan S:t Ilians kapell och teknikutrymmen. I fasaden har man använt sig 
av olika fönstertyper för att artikulera skilda användningsområden??? I norra delen av fasadpartiet 
finns tre sexkantiga fönster. 
Figur 31. På samma vägg är övriga fönster rektangulära.  
 

   
Figur 32. Direkt norr om S:ta Gertruds kapell finns en liten, intim gårdsbildning med entré till 
kapellet. 
Figur 33. Gården norr om S:ta Gertruds kapell avgränsas mot parkering och transportytor med ett 
högt plank, vilket ger avskildhet och stillhet.  
 

   
Figur 34. Från väster är anläggningen mer heterogen och uppbruten än från öster.  
Figur 35. De hårdgjorda transportytorna är dominerande vad gäller markytor i direkt anslutning till 
anläggningens västra del.  
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Figur 36. Parkering och transportytor är underdimensionerade för verksamheten. 
Figur 37. Rubbelmuren i bildens högra del avgränsar suterrängplanet med transportytor från den 
högre liggande ytan söder om Korsets kapell.  
 

Norra delen av anläggningen 
Direkt norr om Korsets kapell bildar den kringbyggda anläggningen en skyddad 
innergård; Kransgården. Tanken är att kransar skall kunna förvaras där efter 
begravningen.  
 
Gården begränsas i söder av Korsets kapells slutna tegelfasad, där ett senare tillkommet, 
utskjutande skärmtak bildar en gång med skyddad plats för kransar. Pelare och en låg 
mur bildar gräns mellan kransgången och trädgården. Skärmtaket vilar på träbalkar. I 
norr avgränsas gården av en låg mur mot den pergola som följer som en naturlig 
förlängning av det stora, skärmtak som bildar entré till anläggningen. I väster finns den 
halvöppna kransgången där kransarna placeras efter jordfästningarna. Fasaden har givits 
en genombruten struktur genom tätt placerade hål där koppstenen saknas. På så sätt får 
man ett ljusinsläpp samtidigt som man ger avskildhet.  
 
I öster avgränsas trädgården av vänthallens fasad, där tegelpilastrar avgränsar putsytor 
på ett sätt som är typisk för 1950-talets arkitektur.  
 
Gångarna är belagda med smågatsten och betongsten. Av äldre foton att döma har man 
ursprungligen använt sig av oregelbunden kalksten.  
 

   
Figur 38. Klocktornet med utskjutande koppstenar som ger liv åt fasadytan..  
Figur 39. Vänthall till vänster och entrén till S:t Ilians kapell i bakgrunden.  
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Figur 40. Kransgården avgränsas i norr av en pergola.  
Figur 41. Gården ligger i ett skyddat läge och kringgärdas av byggnadskroppar. Mot väster syns den 
genombrutet murade väggen för den västra, ursprungliga kransgången.  
 

   
Figur 42. Södra delen av kransgången har tillkommit senare genom att ett skärmtak tillfogats 
Korsets kapell, sedd mot öster 2012. 
Figur 43. Kransgården sedd mot nordöst 2012. Den låga längan för vänthallen har en typisk 1950-
tals prägel, där murade tegelytor och pilasterformer bildar ramen för putsade fält. 
 

   
Figur 44. Väggen till västra kransgången är uppförd med en mur där saknade koppstenar ger ett 
genombrutet mönster.  
Figur 45. Pergolan i norr skapar en uppluckrad övergång mellan byggnadskomplexet och dess 
omgivningar.  
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Figur 46. Norr om S:t Ilians kapell ansluter ett väntrum som byggdes till på 1960-talet.  
Figur 47. tillbyggnaden är utförd med rubbelmurfasad i samma stenmaterial som de ursprungliga 
delarna. Jämför med figur X. 
 

Interiör beskrivning 

Korsets kapell 
Interiört har ceremonirummet i Korsets kapell ett högrest innertak av naturfärgad furu, 
vilande på sparrar som står på längsgående putsade betongbalkar. Rummet är 
treskeppigt med sidoskeppen är smala och utnyttjas främst som sidogångar. 
Fondväggen med gult, sandat fasadtegel har en triangelformad nisch där koret ryms. . 
Övriga väggar i ceremonirummet är klädda med en stående, slät panel av bandsågad, 
jugoslavisk ek. Korutrymmet har komponerats i trä av skulptören Robert Nilsson. 
Centralt har ett kors placerats framför en förgylld, skålformad oval infogad i ett knippe 
av delvis förgyllda snedställda profiler. Det hela är belyst med dolda ljuskällor. Altaret 
och det nedre fundamentet är tillverkade i sten. Golvet är av kalksten i fallande 
längderÖver den marmorklädda vestibulen ligger orgelläktaren. Det branta takfallet ger 
orgelläktaren en triangulär form.  
 
Interiören är mycket välbevarad och tidstypisk. Katafalken tycks av äldre foton att döma 
vara utbytt från en ursprunglig, som möjligen varit utförd i sten, till en modern i trä.  
 
 

 
Figur 48. Interiör mot koret i Korsets kapell. Foto: Matilda Henningsson. 
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Figur 49. Interiör mot koret i Korsets kapell. Foto: Matilda Henningsson. 
Figur 50. Interiör mot koret i Korsets kapell. Foto: Matilda Henningsson. 
 

 
Figur 51. Interiör med kisthiss, sett mot entré i Korsets kapell. Foto: Matilda Henningsson. 
 

S:t Ilians kapell 
Ceremonirummet i S:t Ilians kapell har en parallellepipedisk form. Väggarna är putsade 
och altarväggen pryds av en temperamålning; ”Inför evigheten”, utförd av konstnären 
Tor Hörlin. Innertaket av furu är plant och vilar på två limträbalkar, vilka delar in taket 
i tre fält. Mot väster är fasaden uppglasad med höga fönsterslitsar som ger en blick ut 
över kyrkogården och sluttningen ned mot Svartån. Golvet är belagt med kalksten. 
 
  

   
Figur 52. Interiör mot sydväst i S:t Ilians kapell. Kisthiss. Foto: Matilda Henningsson. 
Figur 53. Interiör mot koret i S:t Ilians kapell. Foto: Matilda Henningsson. 
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Figur 54. S:t Ilians kapell sett mot sydväst. 
Figur 55. Altare i sten.  
 

   
Figur 56. Solskyddsskivor i fönstret.  
Figur 57. Ursprungligt dörrparti i trä.  
 

S:ta Gertruds kapell 
S:ta Gertruds kapell är anläggningens minsta kapell och används idag i princip endast 
för visningar och kistmottagning. Kapellet har en åttkantig plan och en interiör 
utsmyckning av figuralt utförd glasmosaik som täcker hela väggarna. Golvet är belagt 
med kalksten. Utsmyckningen är komponerad av den då unge konstnären Björn 
Hallström som fick uppdraget efter en tävling bland studenterna på Konstfack. Till 
rummets fasta inredning hör även radiatorskydd i ett i det närmaste skulpturalt 
utförande i smide. Särskilt viktigt för upplevelsen rummet är samspelet mellan ljus och 
mörker.  
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Figur 58. De högt placerade fönstren ger ett ljusinsläpp som skapar en stämning i rummet.  
 

   
Figur 59. S:ta Gertruds kapell sett mot dörr.  
Figur 60. S:ta Gertruds kapell sett mot orgel. 
 

   
Figur 61. S:ta Gertruds kapell mosaik. 
Figur 62. S:ta Gertruds kapell med skulpturalt utformat radiatorskydd i smide. 
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Vänthallar 
Till anläggningen hör ett antal vänthallar. Dessa har stora arkitektoniska kvaliteter och 
är utförda med omsorg om detaljerna. Materialen är tidstypiska och samstämmer med 
övriga delar av byggnadskomplexet.  
 

 
Figur 63. Dricksvattenfontän som har integrerats i arkitekturen som ett konstnärligt utformat 
objekt.  
 

 
Figur 64. Utefter fönstren har radiatorerna byggts in i fönsterbänk av teak(?). Yttertakets form ger 
även interiörens takform.  
 

Övriga utrymmen.  
Incineratoravdelningen (där ugnarna finns) har fått en mer omsorgsfull arkitektonisk 
utsmyckning och högre kvalitet på ingående byggnadsmaterial än andra delar av de 

tekniska utrymmena. Formen på öppningen till ugnarna har integrerats i 
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arkitekturen. Fönsteröppningarna och anslutningen mellan tak och vägg har en 
sofistikerad form. De sexkantiga fönstren har en fönsterbräda som följer den spetsiga 
formen på fönstret. Anslutningen mellan taket och väggen artikuleras i en snedställd 
form som gör att man även över fönstren har urtag som ger karaktär åt rummet. Golvet 
är belagt med kalksten.  
 
Flertalet korridorsytor har däremot en enklare karaktär med klinkerbelagda golv och 
tegelklädda eller putsade väggar. Taken i dessa delar har i allmänhet akustikplattor. 
Fönstren sitter högt placerade i och med att dessa utrymmen ligger i souterrängplanet. 
Dörrpartier tycks i flera fall vara i originalutförande. 
 
Kontorsutrymmena har vissa detaljer som materialmässigt är mer påkostade medan 
andra ytor är relativt enkelt utformade.  

 
Figur 65. Formen på öppningen till ugnarna har integrerats i arkitekturen. Fönsteröppningarna och 
anslutningen mellan tak och vägg har en sofistikerad form.  
 

   
Figur 66 och 67. Sammanbindningslänga med gult klinkergolv och innerväggar med tegel och puts. 
Högt placerat fönsterband. 
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Figur 68 och 69. Sammanbindningslänga med gult klinkergolv och innerväggar med tegel och puts. 
Högt placerat fönsterband. 
 

   
Figur 70. Fönsterbänkar av sten.  
Figur 71. Sannolikt originaldörrar.  
 

   
Figur 72. Tekniska avdelningen.  
Figur 73. Korridorsutrymme med enklare ytskikt.  
 

   
Figur 74. Kontorsutrymme i den administrativa delen av byggnaden.  
Figur 75. Korridorsutrymme med enklare ytskikt.  
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Omgivningar  

Omgivningarna är sig relativt lika sedan 1950 – 60-talen, bortsett från att gångsystemen 
byggts ut allt eftersom kyrkogårdsmark tagits i anspråk för begravningar.  
Omgivningarnas kulturhistoriska värden har kartlagts i rapporten ”Kulturhistorisk 
karakterisering av Hovdestalunds kyrkogård”.  
 

  
Figur 76. Flygfoto 2014 – 2017. Källa Eniro.  
Figur 77. Flygfoto 1955 – 1967. Källa Eniro historiska flygfoton. 
 
 

Kulturhistorisk värdering 

Ett kulturhistoriskt värde består av de möjligheter en kulturmiljö har att förmedla 
kunskaper om, och förståelse för, olika historiska skeenden och sammanhang - samt 
därigenom människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som råder i 
dag. Ju tydligare en företeelse kan bidra till möjligheten att tillgodogöra sig och 
kommunicera en bredd av kulturhistorisk kunskap, desto högre anses dess 
kulturhistoriska värde vara. 
 
Kyrkobyggnader och begravningsplatser har i dag inte enbart en funktion som 
religiösa rum. De har även en historisk och en existentiell dimension som intresserar 
många. Kyrkor och begravningsplatser är välbesökta av människor – inte minst i 
städerna – som söker en plats för lugn och eftertanke.  
 
Krematorieanläggningen vid Hovdestalund är en viktig exponent för modernistisk 
arkitektur i Västerås. Hela anläggningen är mycket välbevarad, såväl exteriört som 
interiört. Autenticiteten i anläggningen förstärker värdet.  
 
Byggnaderna är uppförda i påkostade material som är valda för att förenkla underhållet. 
Tegelfasaderna har givits lite olika skulpturala uttryck i några fall, men i huvudsak har 
de murade med ett enkelt munkförband som ansluter till traditionell arkitektur. Vissa 
fasader är utförda med rubbelmurade fasadmurar i granit. Taken är täckta med skiffer 
och kopparplåt, vilket är material som är kända för att åldras med en vacker patina. 
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Samspelet mellan de olika materialen är viktig för upplevelsen. De rubbelmurade 
fasaderna och muravsnitten ger en tyngd till anläggningen som även ger ett intryck av 
hållfasthet och beständighet.  
 
Begravningsplatsen som sådan har stora socialhistoriska och samhällshistoriska värden 
och i detta spelar även krematorieanläggningen en viktig roll. Begravningsplatsen är 
tillkommen som en följd av ett behov av att flytta ut begravningsplatserna till stadens 
utkant och med inspiration från de tidiga skogskyrkogårdarna. Själva 
krematorieanläggningen har tillkommit i en tid då ett stort antal krematorieanläggningar 
uppfördes i Sverige. Den har en tydlig koppling till Västerås befolkningsmässiga tillväxt 
efter andra världskriget.  
 
Hela kyrkogårdsanläggningen har stora kulturhistoriska värden och de olika ingående 
komponenterna är viktiga för förståelsen och tydligheten. Med tanke på arkitekturens 
tydliga formspråk och de välbevarade ytorna runt om blir det enkelt att förstå den 
berättelse som anläggningen kan förmedla.   
 
 

 
Figur 78. Anläggningen från öster. Arkitekturen framhävs extra tydligt genom läget på höjden och 
de stora fria gräsytorna framför. 
 

   
Figur 79 och 80. Krematorieanläggningen sedd från väster med en mer heterogen karaktär.  
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Att tänka på  

Mot öster är arkitekturen sluten och förmedlar på ett tydligt sätt vilka delar som är de 
centrala. Det kan ur kulturhistorisk synvinkel vara svårt att tänka sig en tillbyggnad som 
påverkar denna del av anläggningen. Fasaderna mot detta håll får därmed anses ha en 
mycket hög känslighet för förändringar. En tillbyggnad i detta läge skulle påverka såväl 
arkitekturens formspråk som upplevelsen av hela anläggningen från Skultunavägen i 
öster.  
 
Mot väster är arkitekturen mer uppbruten, men samtidigt har sammanlänkningarna 
mellan byggnadsdelarna gjorts på ett omsorgsfullt sätt. Anläggningen har i dagsläget sina 
tekniska avdelningar och logistiska strukturer åt detta håll, vilka till viss del givits en mer 
praktisk utformning. Samtidigt finns även entrén till S:ta Gertruds kapell i detta läge. 
Kapellet har en karakteristisk form och har även mycket höga interiöra värden. 
Krematorieanläggningen är från detta håll känslig för förändringar, men möjligen något 
mer tålig än den östra sidan. Man behöver förutom exteriörens arkitektur även ta hänsyn 
till ljusinsläppet till S:t Ilians kapell och de viktiga utblickarna från detta mot Svartåns 
dalgång. Den västra sidan av begravningsplatsen vänder sig mycket ned mot dalgången 
varför det är viktigt att se på hur en tillbyggnad påverkar just det samspelet. 
 
Anläggningen har tidigare byggts till med en länga inrymmande ett väntrum under 1960-
talet. Denna har utförts i samma typ av material och med samma taklutning som de 
ursprungliga delarna, och upplevs idag som helt integrerad. Det visar på den additiva 
arkitekturens möjligheter att ändå integrera nya delar då verksamheten förändras eller 
då nya behov uppstår.  
 
Hur skulle skorstenen kunna kompletteras utan att förstöra det kampanilartade 
uttrycket på klocktornet? Denna är en av anläggningens arkitektoniska signum. Här 
behöver man sannolikt sträva efter en lösning i befintligt utrymme. Möjligheten till att 
göra det måste utredas noga innan någon annan lösning förordas. Kan det finnas 
tekniska lösningar som gör att det räcker med befintliga pipor eller kan det inrymmas 
ytterligare en pipa  i befintligt utrymme?  
 
Kan delar av en ny anläggning förläggas under mark? Vilka geologiska förutsättningar 
finns och vilka logistiska behov finns då olika delar av funktioner i byggnaden skall 
bindas samman?  
 
Vad som kan vara värt att tänka på är att integrera nya byggnadsdelar genom att tillfoga 
nya värden. Exempelvis har man i anläggningen sedan tidigare ett flertal ”gröna rum” 
där mellanrummen mellan byggnadskropparna bildar små avskilda rum med 
planteringar och sittmöjligheter. Genom att sammanlänkningen av byggnadskropparna 
får egna värden tillskapas upplevelsevärden till byggnaden.  
 
Hur kan tillfartsvägar etc förbättras utan att innebära större andel hårdgjorda ytor? 
 
Den additiva arkitekturen gör att det kan finnas möjligheter till tillbyggnader men detta 
måste göras på ett sätt som tar stor hänsyn till befintliga volymer och 
storleksförhållanden. Man behöver även ta hänsyn till befintliga material och 
grundtankar i den ursprungliga arkitekturen.  
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