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Karta över Norra kyrkogården

Inledning
Vård- och underhållsplanen för Norra kyrkogården i
Lund är utförd av Regionmuseet Kristianstad/
Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av
kyrkogårdsavdelningen i Lunds pastorat. Fältarbetet
utfördes under våren och sommaren 2013 med
påföljande rapportskrivning hösten 2013. Inventering
samt rapportskrivning har utförts av byggnadsantikvarierna Kerstin Börjesson, Anna Rabow, samt
Åsa Jakobsson, biolog.
I denna vård- och underhållsplan ingår förutom
huvudtexten två fristående bilagor; den ena med
kvartersinventering och den andra utgör rekommendationer för vård och underhåll. I bilagan kvartersinventering beskrivs anläggningar och växtlighet på
kyrkogården kvartersvis och kompletterar de
översiktliga områdesbeskrivningarna som finns i
Vård- och underhållsplanens huvuddel.
Norra kyrkogården i Lund invigdes 1816 och
skyddas enligt KML 4 kap som kyrkogård invigd
före 1940. Vård- och underhållplanen har utformats
i enlighet med Kulturmiljölagen och de föreskrifter
som finns för 4 kapitlet samt gällande direktiv från
Lund stift och Länsstyrelsen i Skåne.
Länsstyrelsen har getts möjlighet att yttra sig över
vård- och underhållsplanen och den har utförts
enligt gällande direktiv från Lunds stift som också
ska godkänna arbetet. Planen är giltig i högst 10 efter
att den godkänts, därefter ska den revideras.
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Fastighetsuppgifter
Objekt
Fastighetsbeteckning
Socken
Kommun
Fastighetsförvaltare
Areal

Norra kyrkogården i Lund
Möllevången 2:3-7 och 2:11-15
Lunds stad
Lunds kommun
Lunds pastorat
25 100 m²

Kyrkogården består av 51 kvarter, två minneslundar och två områden med
askgravplatser. På kyrkogården finns en mandeisk och en romsk begravningsplats.
Kyrkogården har 12 375 gravplatser (79 % av pastoratets gravplatser). Av dessa
utgör 1095 så kallade allframtids åtagande och 1941 är återlämnade/återtagna
gravplatser. Omkring 1000 gravplatser har pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla
vid en kulturhistorisk inventering utförd 1983.

Bakgrund
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4
kapitel. Genom de nya föreskrifterna finns ett
lagstadgat krav på vård- och underhållsplan för
kyrkogårdar. Riktlinjerna anger vissa krav på hur
vård- och underhållsplanerna ska utformas:
•

•

•
•
•

Ägare till kyrkobyggnader, kyrkotomter och
begravningsplatser ansvarar för att en vårdoch underhållsplan finns.
Planen ska redovisa hur objekten ska vårdas
och underhållas så att det kulturhistoriska
värdet inte minskas och deras utseende och
karaktär inte förvanskas.
Såväl sedvanligt underhåll som tillståndspliktiga åtgärder ska framgå av planen.
Planen revideras med 10 års intervall.
Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig
över planen.

Mål och syfte
Med bakgrund av kulturmiljölagen samt föreskrifterna till kulturmiljölagen är syftet med vård- och
underhållsplanen att lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens kulturhistoriska värden. Den ska sedan ligga
till grund för kyrkogårdsavdelningens planering och
skötsel. Målsättningen med arbetet är att kyrkogårdens värden ska bevaras. Genom vård- och underhållsplanen ska:
•

•

Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så
att de kulturhistoriska värdena inte minskar
eller karaktär och utseende förvanskas.
Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårdsavdelningen som länsstyrelsen underlättas.

•

•

Kyrkogårdsavdelningen få en vägledning i
det konkreta vårdarbetet med riktlinjer och
prioriteringar.
De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbesökare och allmänheten tydliggöras.

Utformandet av denna vård- och underhållsplan har
också gjorts i enlighet med gällande direktiv från
Lunds stift och Länsstyrelsen angående planens omfattning och innehåll. För att vara berättigad till kyrkoantikvarisk ersättning måste en vård- och underhållsplanen innehålla fyra delar. Dessa är vid planens framställande; kulturhistorisk dokumentation, värdebeskrivning, trädvårdsplan och utvecklingsplan.
Metod
Vård- och underhållsplanen är uppdelad i en kunskapsdel som utgör underlag för, värdebeskrivning
samt en utvecklingsdel där vårdkrav, målsättning,
åtgärdsbehov och rekommendationer för vård- och
underhåll ingår.
Kunskapsunderlaget
I kunskapsdelen beskrivs kyrkogårdens historia och
dess nuvarande uppbyggnad. Historiken grundar sig
på arkiv- och litteraturstudier, framför allt arkivet
hos kyrkogårdsavdelningen samt annan tillgänglig
litteratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivningen av kyrkogården omfattar fastigheten
Norra kyrkogården med kyrkogårdmur och yttre
häckar. I detta område har byggnader, gångsystem,
gravkvarter, gravplatser och gravvårdar samt växtoch djurliv inventerats och beskrivits. Särskild vikt
har lagts vid att beskriva kyrkogårdens karaktär i
kvartersbeskrivningar. Även bilagan med den mer

utförliga kvartersinventeringen bidrar till denna
beskrivning.
Värdebeskrivning
Beskrivningen av kyrkogårdens historik och nulägesbeskrivningen av de fysiska anläggningarna utgör
underlag till en beskrivning av kyrkogårdens
kulturhistoriska värden. Efter identifiering och
tydliggörande av kyrkogårdens värden har översiktliga vårdkrav formulerats. I vårdkraven hänvisas till
kyrkogårdens karaktär som den beskrivs i
kvartersbeskrivningarna och i bilagan kvartersinventering. Vårdkraven kompletteras av en karta där
områden/strukturer med särskilda vårdkrav är
markerade. Dessa områden är särskilt betydelsefulla
för bevarandet av kyrkogårdens kulturhistoriska
värden.
Åtgärdsbehov/rekommendationer
I utvecklingsdelen redogörs också för aktuella åtgärdsbehov vilka kompletteras av bilagan: Rekommendationer för vård- och underhåll. En målsättning som
formulerats av pastoratet ingår i utvecklingsdelen.
Andra verktyg och dokument
Denna vård- och underhållsplan går inte in på den
sedvanliga skötseln som finns på kyrkogården. För
detta har Lunds pastorat, tidigare Lunds kyrkliga
samfällighet, tagit fram en skötselplan för kyrkogårdarna upprättad 2003-2006. Planen revideras vart 5
år. I skötselplanen ingår:
•
•

Översiktlig beskrivning av kyrkogårdarna
och gravplatserna
Beskrivning av områdets utformning och karaktär, gravvårdar och växtlighet
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•
•
•

Mängdförteckningar – en sammanställning
av resultat från fältinventering i tabellform
Skötselanvisningar för kyrkogårdarnas allmänna ytor och gravplatser
Skötsel och åtgärder – beskriver kortfattat åtgärdsbehov.

En digitalisering av kyrkogårdens karta har utförts i
programvaran Aveny karta. I den digitaliserade kartan
ingår alla fasta anläggningar såsom byggnader och
gravplatser samt planteringar och trädbestånd.
Vårdoch
underhållplanen
innehåller
övergripande synpunkter gällande trädbeståndets
natur- och kulturvärden. För övrigt hänvisas till
trädvårdsplan för kyrkogårdarna i Lunds Pastorat,
vilken är en delfördjupning av Vård- och
underhållsplanen. Denna har tagits fram genom ett
samarbete mellan VIÖS AB, WSP Karlskrona,
Sveriges Trädvårdscentrum och Landskapsingenjör J.
Östberg AB och består av två delar; Trädvårds- och
åtgärdsplan för: Allahelgona, Norra, Sankt Peters kloster
och Östra kyrkogården samt Trädvårds- och åtgärdsplan för:
Fredentorp, Håstad, Igelösa, Odarslöv, Stora Råby, Stångby,
Vallkärra och Västra Hoby kyrkogård. Trädvårdsplanen
beräknas vara klar under våren 2015.
En kulturhistorisk inventering av kyrkogårdens
gravplatser utfördes av Gunilla Folkesson 1983 med
förslag till åtgärder. Endast de kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna och anläggningarna på kyrkogården inventerades med undantag av kvarter 25, 26, 29
och 32 som totalinventerades. Gravplatserna
bedömdes utifrån en tregradig skala; mycket
värdefull, värdefull eller mindre värdefull. Denna
inventering gäller fortfarande och kompletterar vårdoch underhållsplanens karaktärsbeskrivningar.
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö
Lag (1988:950) om kulturminnen
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 4
kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser
tillkomna före 1940 får inte på något väsentligt sätt
ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Detta gäller även vissa yngre kyrkobyggnader och begravningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbetet.
För att få genomföra väsentliga förändringar
som kan påverka det kulturhistoriska värdet behövs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd krävs till
exempel för utvidgning, uppförande eller ändring
av byggnader, murar, portaler eller andra fasta
anordningar samt större förändring av plantering
trädbestånd
och
beläggning
av
gångar.
Länsstyrelsen kan lämna besked om vad som
behöver tillståndsprövas. Enskilda gravanordningar såsom gravvårdar, staket eller stenramar
har ett skydd såsom en del av kyrkogårdens helhet och karaktär.
Plan- och bygglagen (PBL)
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader
skyddas även i PBL. En byggnad som är särskilt
värdefull ur kulturhistorisk synpunkt får inte
förvanskas och ska underhållas så att de särskilda
värdena bevaras. Ändring och flyttning av en
kulturhistoriskt värdefull byggnad ska utföras varsamt med hänsyn till dessa värden och byggnadens karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till

byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras på
grund av byggnadens eller bebyggelsens kulturhistoriska värde. Planläggning och bygglov handläggs av kommunen och ska ske med hänsyn till
byggnadens kulturhistoriska värden så att dessa
skyddas. De kulturhistoriska värdena ska säkerställas genom skydd i detaljplan i tätbebyggt område eller av områdesbestämmelser på landsbygden.
I en detaljplan eller områdesbestämmelse kan
byggnader skyddas mot rivning samt mot
förvanskning så att dess karaktärsdrag bevaras.
Byggnaden är då märkt med ett q eller k i planen.
Även träd och andra landskapselement kan vara
skyddade.
Krematoriet samt begravningskapellet på norra
kyrkogården finns utpekad i Lunds kommuns
bevarandeplan som kulturhistoriskt värdefull byggnad.
Miljöbalk (1998:808)
Norra kyrkogården utgör en del av Riksintresse för
kulturmiljö M87 Lund. Riksintressen regleras genom miljöbalken. Riksintresse finns för att skydda
och värna om att Sveriges mark, vatten och fysiska miljö används på ett långsiktligt och hållbart
sätt. Områden som är utsedda som riksintresse för
kulturmiljövården ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada kulturmiljön. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kan vara nödvändig för
att klargöra hur planerade åtgärder påverkar
kulturmiljön i området.

Alléer på kyrkogårdar, det vill säga enkla eller
dubbla trädrader om minst fem lövträd omfattas i
de flesta fall av biotopskyddsbestämmelserna i
miljöbalkens 7 kap (11§). Bestämmelserna gäller
alléer utmed vägar, tidigare vägar och även alléer
som finns i ett övrigt öppet landskap. I Beskrivning
och vägledning om biotopen allé i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken sägs det att även en gångväg i vissa
fall kan betraktas som väg.
I de fall där det finns fridlysta arter på kyrkogården gäller Artskyddsförordningen (2007:845) Förordningen omfattar dels de arter som skyddas
enligt EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv., dels
vissa andra vilt levande arter som är hotade i
Sverige. Fladdermöss är en djurgrupp som är
vanlig på kyrkogårdar. Alla arter fladdermöss är
fridlysta i Sverige.
Kulturmiljöprogram i Skåne
Enligt miljömålen ska alla kommuner ha
kulturmiljöprogram. Kulturmiljöprogrammet är till
hjälp för planerare då det visar på vilka värden
som ska bevaras, vårdas och utvecklas. Lunds
norra kyrkogård ingår i Länsstyrelsens utpekande
för Lunds stad som särskilt värdefull kulturmiljö i
Skåne.
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Kulturhistorisk bakgrund
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Källor
Kyrkogårdens äldsta anläggningshistoria fram till 1900-talet bygger
framför allt på skriften Lunds kyrkogårdar I, norra kyrkogården under 1800talet av Hilding Claesson samt genomgång av kart- och ritningsmaterial på
kyrkogårdskontorets arkiv. Claessons bok är en utförlig genomgång av
protokoll och skrivelser som beskriver anläggandet av kyrkogården.
Tyvärr är uppgifterna kring den fysiska gestaltningen och planläggningen
inte särskilt detaljerade vilket troligtvis beror på källmaterialet. Den senare
delen av kyrkogården, anlagd från 1900-talet och framåt, har inte blivit
föremål för närmare undersökning tidigare. Även här är källmaterialet
begränsat sedan mycket arkivmaterial slängdes vid flytten till nuvarande
kontorsbyggnaden. Arkivmaterialet har kompletterats med intervju av
kyrkogårdsarbetare, framför allt Kjell Mattsson som arbetat för
kyrkogårdsavdelningen sedan 1970-talet.
Den kulturhistoriska inventeringen av kyrkogårdens gravplatser som
utfördes av Gunilla Folkesson 1982 dokumenterar kyrkogårdens
kulturhistoriskt värdefulla gravplatser samt alla gravplatser inom kvarter
25, 26, 29 och 32. Hela inventeringen finns i kyrkogårdsavdelningens
arkiv. I arkivet förvaras också ritningar och dokument från kyrkogårdens
anläggande och fram till våra dagar. Nyanläggningar såväl som
renoveringar och förändringar på kyrkogården är dock dåligt
dokumenterade.
Karta över Norra kyrkogårdens nuvarande utsträckning med kyrkogårdens olika utvigningar angivna.

Föregående sida: Lantmäterikarta Jean Bergman 1704, Lantmäteriet Historiska kartor. Kartan visar
fäladsmarkerna norr om Lund med Möllevången i mitten som till stora delar motsvarar Norra kyrkogårdens
utsträckning.
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Händelser i sammandrag
1809

Mark för ny kyrkogård köps in

1816

Kyrkogårdens äldsta del invigs

sens kapell invigs detta år. Begravningskapellet från

1841

1:a utvidgningen. Kyrkogården utvidgas åt väster och

1896 tas ur bruk. Staffan Larsson blir ny kyrkogårds-

1960

invigs detta år.

Krematoriet med Sankt Olofs kapell och uppståndel-

chef i Lund.

1871

2:a utvidgningen mot norr.

1968

Mur längs Kävlingevägen uppförs.

1875

Gravar från domkyrkan flyttas till en gravplats på norra

1969

En minneslund anläggs inom kv. 43.

kyrkogården.

1971

7:e utvidgningen. Sista utvidgningen av kyrkogården

1890

3:dje utvidgningen mot väster invigs.

görs i nordväst. Nya ekonomibyggnader uppförs på

1896

Ett gravkapell uppförs efter ritningar av Henrik

området.

Sjöström.

1972

1912-1913 4:e utvidgningen mot nordväst.
1924-1925 5:e utvidgningen. Kyrkogården utvidgas mot nordost.

Gravkapellet

och

dess

tillbyggnader

byggs

om.

Askgravplatsområdet väster om krematoriet tas i bruk.
1982

Kulturhistorisk inventering av kyrkogårdens gravplatser

1924

Hilding Claesson blir kyrkogårdschef detta år.

1930

Ekonomibyggnader byggs inom kv. 24.

1989

Område för askgravplatser anläggs inom kv. 11A.

1930-talet

Norra promenaden delas i två delar när Kung Oscars

1991

Lars Borgström tillträder som kyrkogårdschef.

väg dras fram till Getingevägen.

2004

Ytterligare en minneslund ritad av Arne Nordius

1941
1943
1945

Nya kontors- och ekonomibyggnader uppförs intill grav2006

En askgravplats, kv. 48 A, anläggs på kyrkogården.

Blocks handelsträdgård förstörs när ett brittiskt RAF-

2007

Gravkapellets senare tillkomna flygelbyggnader rivs.

flygplan av misstag släpper sin last i området.

Nytt kontor för kyrkogårdsavdelningen byggs norr om

Flyktingar från koncentrationslägren begravs på kyrko-

krematoriet.

6:e utvidgningen. Kyrkogården utvidgas i nordväst för
uppförandet av ett krematorium

1956

anläggs väster om Sankt Olofs kapell.

kapellet.

gården.
1953

utförs av Gunilla Folkesson.

Ny häck planteras längs Getingevägen och nya
grindpartier sätts upp.
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Kyrkogården flyttas ut från staden
Fram till 1800-talets början låg Lunds begravningsplatser ännu inne i staden, dels i anslutning till domkyrkan samt dels på ett par kyrkogårdar där de
medeltida kyrkorna inte längre fanns kvar. År 1805
utfärdade Gustav IV Adolf en kunglig förordning
om att städernas kyrkogårdar skulle flyttas utanför
stadsgränserna. Den nya förordningen gav också
vissa riktlinjer för planläggandet. Platsen skulle förses med anständigt stängsel och ”tecken som utmärka platsens ändamål”, samt trädkrans. Ritning till
de nya kyrkogårdarna skulle godkännas av
överintendensämbetet.
Bakgrunden till de nya reglerna var att många av
städernas kyrkogårdar var överfulla och närheten till
intilliggande bebyggelse skapade sanitära problem.
Genom att flytta ut kyrkogårdarna utanför städerna
hade man förhoppning om att kunna stävja smittspridning vid epidemier. Problemen gällde i högsta
grad i Lund där kyrkogårdarna utnyttjades till bristningsgränsen och att relativt nya och knappt
förmultnade gravar fick grävas upp för att ge plats
till nya. Detta ansågs ovärdigt och många menade att
graven borde vara fredad för evigt i den sista vilan.
Staden omgavs vid den här tiden av öppna
vångar och fälader där borgarna hade sina
odlingslotter och släppte ut sina djur på bete. Platsen
som valdes ut för den nya kyrkogården i Lund utgjorde en allmänning norr om stadens vallar och låg
i en kil mellan Getingevägen och Kävlingevägen.
Söder om området fanns en gammal lertäckt och
under 1700-talet hade det också funnits ett tegelbruk
väster om platsen.

Ett rektangulärt, långsmalt område tillhörande
handskmakaren Abraham Mellblom i fäladslotten nr
303 löstes in 1809 mot att han fick ett lika stort angränsande område och därtill 66 rdlr och 6 s.k. Kostnaden för kyrkogården skulle delas mellan staden,
universitetet och domkyrkan.
Planläggningen av den nya kyrkogården uppdrogs åt Fredrik Magnus Piper vid Överintendentsämbetet som lämnade ett ritningsförslag till kyrkogårdsmur och kapell 1809. Tvister om den
ekonomiska ansvarsfördelningen gjorde dock att
kyrkogårdens anläggande försenades och Pipers
förslag genomfördes aldrig eftersom man ansåg att
det skulle bli för dyrt. Istället anlades kyrkogården
några år senare och nu hade man antagit ett annat
förslag av arkitekten och professorn Fredrik Blom.
Bloms förslag delade upp kyrkogården i åtta kvarter
omgivna av ett gångsystem och ett begravningskapell i klassicerande stil placerat mitt för huvudingången. Kyrkogården skulle inhägnas av järnstaket
på en låg stenmur med murade grindstolpar. Grindstolparna skulle flankeras av större murstolpar med
nischer för statyer.
Inte heller Bloms förslag genomfördes i någon
större utsträckning. De ekonomiska problemen hade
inte lösts ännu men för att någorlunda färdigställa
kyrkogården utsåddes timotej och klöverfrön och
170 almar planterades ut. Vid invigningen 1816
saknades ännu gångar på kyrkogården och inhägnad
på tre sidor. Begränsningarna utgjordes av ett lågt
stengärde i öst, i väst av en hagtornshäck och på
övriga sidor av diken. Huvudentrén var vid denna tid
från Getingevägen. Första begravningen skedde den
15 maj 1816 och följande år beviljades de första

familjegravplatserna mot en särskild avgift. Liken
efter ”kända missdådare” gravsattes i det sydöstra
hörnet medan ”anatomieliken” gravsattes i den sydvästra rutan (nuvarande kv. 25).
Under de närmaste åren uppfördes trästaket mot
norra och södra sidan där behoven uppenbarligen
var som störst. Trästaketet rödmålades senare med
svarta spjälor. Ett järnstaket skulle uppföras längs
Getingevägen i öster enligt Bloms ritningar men
detta sköts på framtiden. Murar och grindstolpar
saknades också men 1825 kompletterades slutligen
kyrkogården med trästaket där sådant saknades och
trägrinden ersattes av en järngrind. På grindstolparna sattes svarvade urnor och kulor av ek upp.
Missnöjet på den nya kyrkogården under dess
första tid var stor. Den sanka och vattensjuka lerjorden som kyrkogården anlagts på innebar problem
vid gravgrävning och sättningar gjorde kyrkogårdens
underhåll kostsamt. Eftersom ordentliga kringgärdningar saknades kunde djur ta sig in och böka runt
bland gravarna. Vägarna till kyrkogården var inte
heller farbara årets alla månader och avståndet från
staden och domkyrkan ansågs för långt. Trots problemen var merparten av stadens innevånare hänvisade till norra kyrkogården och efter tio år var
kyrkogården så överfull att även gångarna börjat
användas för begravningar.
Kyrkogården utvidgas
Först 1837-1839 utvidgades kyrkogården mot väster.
Det nya området inhägnades genom diken och däri
försänkta stengärden, två alnar höga. Innanför diket
planterades häckar av hagtorn och trädrader av kastanj.
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Karta över norra Lund från 1853. Vid denna tid har man förbättrat omgivningarna kring
begravningsplatsen genom trädplantering dels på kyrkogården i ett rätlinjigt mönster men även
Getingevägen har försetts med allé. Nedanför kyrkogården har man anlagt parken Norra
promenaden. Lantmäteriet Historiska kartor.

Akademiträdgårdsmästare Carl Lundberg, fick i
uppdrag att planlägga det nya området som delades
in i två stora kvarter med en paradgång i öst-västlig
riktning mitt för den gamla huvudingången. Paradgången bestod av tre parallella gångar omgivna av
familjegravplatser, cirka 4 x 5 m stora, ordnade i fyra
rader (nuvarande kv. 23). Gången ledde fram till en
rundel i gränsen till gamla kyrkogårdsdelen som
ännu syns i gångsystemet. De större gravområdena
begränsades också av familjegravar liksom gången
mellan det äldsta området och den nya delen. Området i mittpartierna var avsedda för allmänna gravar
som endast markerades med murgrönekullar eller

Karta över kyrkogården 1861. N. A. Lindberg, kyrkogårdsavdelningens arkiv Lund. Inom den
vänstra nya delen syns kanalen och gångsystemet som ännu finns kvar på kyrkogården. Den
nordvästra delen avsattes sannolikt redan från början som område för deponi.
Kyrkogårdsavdelningens arkiv, Lund.

enklare gravmonument och i övrigt var helt
grästäckt. Den södra delen (nuvarande kv. 22) var
indelad i fyra delar med korsande gångar, medan en
L-formad gång gick genom norra delen (kv. 24).
Inom det nya området hade man en vattenpump
(inom kv. 22, idag en gräsyta där arkeologiska
skelettmaterial har begravts).
Dräneringen av området ordnades under 1845
och utgjordes möjligen av den kanal som syns i
södra gravområdet. Kanalen bör ha legat ungefär där
gravrad 148-168 inom kv. 28 finns idag. Ritningar
från 1800-talets mitt visar också hur man ordnat
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med ett bisättningskapell (idag motsvarande gravplats 13 kv. 22).
För det nya området uppgjordes strängare regler.
Kistorna skulle läggas på rad i rak östlig-västlig linje.
Inga gravplatser kunde köpas i förväg (detta var för
att spara utrymme). Inga träd fick heller planteras på
gravplatserna. Mellan gravarna skulle dock ges plats
för efterföljande make/maka.
Den gamla kyrkogården renoveras
Lundberg fick också i uppgift att snygga till den
gamla kyrkogårdsdelen. Det är ovisst hur mycket
gångar som fanns i området när Lundberg påbörjade

Täckdikningsplan som visar 1873 års utvidgning. De röda linjerna visar dräneringsledningen.
Philip Åkerman 1870-tal. Kyrkogårdsavdelningens arkiv, Lund.

arbetet. Troligtvis hade det en gång funnits en
ambition att följa Bloms planläggning med raka
gravrader och gångar, vilket dock satts ur spel genom dålig planering. Lundbergs bedrift var
förmodligen att han förfinade en organiskt framvuxen struktur till ett system av slingrande gångar
vilket gav området en romantisk karaktär i stil med
en engelsk trädgård i miniatyr. Almarna från den
äldsta planteringen togs samtidigt bort och övriga
träd i trädkransen topphöggs.
Cirka 1850-tal snyggades också ett område söder
om kyrkogården till. En gammal lertäckt fylldes igen
och en park anlades på platsen, vilken fick namnet

1890 års utvidgning mot väster. Till vänster syns norra promenadens anslutning till det nya området.
Kartan är orienterad med väster uppåt i bilden. B. Kjellson 1888. Kyrkogårdsavdelningens arkiv,
Lund.

Norra promenaden. Parkområdet var utlagt med
gräsmattor och blomplanteringar. Tillfartsväg från
söder ordnades också till kyrkogården. Under 1850talet beskrivs kyrkogården äntligen som välplanerad
och välplanterad.
1873 och 1890 års utvidgningar
Nästa utvidgning gjordes 1873 mot norr. De äldre
områdena på norra kyrkogården var då närmast
fullbelagda och även Östra kyrkogården i Lund samt
Sankt Peters klosterkyrkogård som utgjorde enda
alternativ till begravningsplatser
i Lund.
Anläggningsträdgårdsmästare Wiecks fick i uppgift

att planlägga området som också dränerades. Den
nya delen anlades i en strikt rätlinjig plan efter mönster som utformats i Tyskland och Danmark med
breda huvudgångar kantade av lindar. Mellan gamla
och nya området lade man familjegravar med gångar
på var sida, nuvarande gamla linjen. Även den östra
yttre gången var avsatt för familjegravar. Dessutom
uppläts det sydvästra kvarteret från ”mittkullen”
(förmodligen en mindre höjd på området) åt döda
från Lunds studentcorps. Storleken på gravarna
skulle vara det samma som tillämpades på Östra
kyrkogården. Järngrindar till kyrkogården från
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Getingevägen sattes upp 1881 och ritades av stadsingenjör Jakobsson.
Mellan åren 1887-1890 gjordes den tredje utvidgningen som invigdes 1890. Den nya delen bestod av
två lotter i Möllevången och var lika stor som hela
den gamla delen i öster. Det s.k. Holmbergska
kruthuset som låg utanför det nordvästra hörnet av
kyrkogården köptes också in och man anhöll om att
få använda området där norra wångvaktarehuset låg
(nordost om där gamla begravningskapellet ligger
nu). Kruthuset flyttades cirka 70 meter norrut och
kom att ligga norr om dåvarande kyrkogårdens
gräns.
Även den nya delen anlades med kvarter i rutnätsmönster och gångar kantade av lindar. Indelningen gjordes med strikt numrering i kvarter och
gravplats. Större gravplatser lades längs gångar och
delade platser längre in i kvarteret. Planläggningen
för den nya delen gjordes av länsträdgårdsmästare
Bengt Kjellsson.
Gravkapell saknades ännu på kyrkogården och
begravningsakten fick utföras i domkyrkan eller i St
Peters kloster. Detta avhjälptes 1896 då ett gravkapell byggdes intill södra infarten av kyrkogården
efter ritningar av Henrik Sjöström som också ligger
begravd på kyrkogården inte långt från kapellet.
Enligt ritningsmaterial planerades också en parkanläggning med svängda gångstråk kring kapellet men
om detta utfördes är inte dokumenterat.
Norra utvidgningen
Norra delarna av kyrkogården utökades i två etapper. Den västra som utgör en förlängning till 1890
års utvidgning tillkom 1913. Kyrkogårdens tillsynsman seminarieträdgårdsmästaren Johan Persson
planerade denna del i samma anda som Kjellsson.

Gravkapellet ritat av Henrik Sjöström uppfört 1896. Kyrkogårdsavdelningens arkiv, Lund.

Drygt tio år senare fortsatte man med den östra
delen som en direkt följd av spanska sjukans härjningar. Stadträdgårdsmästaren Birger Myllenberg
ritade denna del med östra kyrkogården i Malmö
som förebild. Myllenberg tycks också ha avslutat
Perssons arbete med den västra delen.
Den västra delen planerades i sex större kvarter
åtskilda av större gångstråk som en fortsättning av
den äldre delen i söder. Längst i norr och centrerat
mellan de två huvudstråken gjordes en rundad
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avslutning. Särskild omsorg lades vid mittgången i
detta kvarter och de två intilliggande kvarteren söder
om detta. Här tänkte sig Myllenberg en gång med
grästäckta sidor kantade av buxbom och rader av
klängrosor (American Pillar) samt mindre rosenbuskar (Ellen Persson) längs gången. Även gången mellan kvarter 16 och 19 samt gången från brunnen i
kvarter 19 och fram till den rundade omgången
skulle kantas av klätterrosorna. I omgången och
längs norra gången skulle pyramidek planteras. Öv-

riga trädplanteringar skulle bestå av lind liksom i den
södra, gamla delen. Gravarna ordnades i raka rader
med rygghäckar av avenbok. I omgången i norr hade
Myllenberg ritat in familjegravar ordnade i grupper
om tre stycken. Dessa kom istället att läggas på rad
längs gången. Nordöstra kvarteret vid sidan var
avsett för ensamgravar och raderna skulle separeras
med buxbomshäckar. En rad norr om detta kvarter
var undantaget för Drottning Sofias stiftelse troligen
avlidna från Sofiahemmet. Området har senar använts till barngravar för Lunds Lasarett. På andra
sidan om kvarter 19, nuvarande nr 20 var avsett för
försörjningsinrättningen, dvs. fattigvården, också
med en rundad avslutning mot väster. Längst i väster
skulle en kompost göras vilket dock också blev anlagt som gravkvarter möjligen en utökning av
försörjningsinrättningens gravkvarter.
Det östra området planerade Myllenberg till fem
kvadratiska ”gårdar”. Varje gård skulle ha karaktär av
ett slutet rum avgränsat med två meter höga avenbokshäckar med valv över ingångarna. I hörnet av
varje gård skulle fyra träd planteras, olika i varje gård,
men endast en sort i varje gård. Myllenberg föreslog
rosenapel, dubbelblommande hagtorn och gullregn.
Kvarteren eller gårdarna planerades med gångar
längs sidorna och rader av familjegravplatser samt en
inre mittkvadrat med ensamgravar kring ett korsformat gångsystem. Mitten skulle beläggas med hardebergasandsten och en brunn i centrum för bevattning. Inom varje kvarter skulle också finnas en uppsamlingsplats för avfall som skulle döljas av planteringar.
Gravvårdarna i de nya gårdarna tilläts ha en höjd
av 1,5 m intill häckar á 2 m och 0,9 m framför 1,2 m
höga häckar. Vårdarna i ensamgravsområdena skulle

Ortofoto, flygfoto från 1940-tal. Kyrkogården har ännu inte utvidgats mot nordväst där man ännu kan se Blocks handelsträdgård (uppe
till väster i bild) med Blockska villan längst till vänster. Omgivningarna norr om kyrkogården är ännu landsbygd. Uppe till höger i
bilden syns Blindinstitutet som stod klart 1922 och norr om kyrkogården syns Möllevångshemmet, anstalten för sinnesslöa som invigdes
1878. Öster om kyrkogården låg ett tegelbruk och söder om det låg folkskoleseminariet och lasarettområdet som började anläggas under
tidigt 1900-tal. I nedre vänstra hörnet väster om Kävlingevägen syns skjutsstallarna som var stadens skjutsinrättning. Bebyggelsen
längs Kävlingevägen tillkom vid 1800-talets andra hälft och tidigt 1900-tal.

vara enkla kors, eller inskriftstavlor högst 50 cm
höga. Familjegravarna kunde inhägnas med buxbom,
tuja eller idegran. Buxbom kunde tillåtas även vid
ensamgravarna. Inga skrymmande träd fick planteras
på gravplatserna.

Ett rutnät av gångar skulle löpa kring gårdarna
och i kryssen skulle hängpilar planteras vid bänkplatser. Östra delen skulle reserveras för plantskola och
ekonomiområde. Utmed södra östra och norra gränsen av den nya delen skulle en ringväg löpa för kör-
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trafik. Övriga gångar skulle enbart vara för gångtrafik. Längs norra vägen ville Myllenberg ha en mur
som skulle kunna användas för minnestavlor och
med möjlighet att uppföra mausoleum längs insidan.
Trädplanteringarna skulle byggas på från tidigare
områden med lindar och pyramidekar. Lindar i södra
gränsen mot gamla kyrkogården skulle beskäras i
arkadform för att inte skugga kvarteret mot norr.
Mellan ringvägen och kvarteren i norr skulle bälten
av liguster planteras.
Vid Myllenbergs planering av det nya området
sågs även de gamla delarna över för att knyta samma
området till en helhet. Vid centralallén föreslog
Myllenberg att man skulle bryta av den långa linjen
vid gränsen mellan den norra delen och de äldre
delarna. Här tänkte han sig en större rektangulär
plats omgiven av häckar och stamlindar med en
gräsplantering och ett monument i mitten. Genom
en donation till kyrkogårdens prydande tillkom på
denna plats det befintliga korset och dammen 1937.
Korset som var av kopparklätt trä anlades vid en
brunn som också hade till uppgift att samla upp
vatten från omkringliggande gravar.
Under 1900-talets första hälft skedde också en
del förändringar vid kyrkogårdens södra gräns.
Fastigheten 261, som utgjordes av Norra promenaden, delades av under 1930-talet när Kung Oscars
väg byggdes fram till Getingevägen. Med den nya
vägen införlivades den norra delen av parken i
kyrkogården. Ett nytt grindparti och hägnad mot
söder uppsattes 1942.
Vissa renoveringar gjordes sannolikt fortlöpande
av de äldre kvarteren. En odaterad karta med förslag
till planteringar inom Tegnerska kvarteret, kvarter
26, kan möjligen vara från tidigt 1900-tal. Vad som

Kyrkogårdens östra utvidgning 1924-1925 efter Myllenbergs planläggning. Kyrkogårdsavdelningens arkiv.

genomfördes finns inte dokumenterat. Enligt förslaget skulle äldre buskar och träd grävas upp och
ersättas med nytt, bland annat lind, forsythia, hängbjörk, ädelgran, brokbladig lönn, snöbollsbuske,
silvergran, hängbok, pyramidek, luktschersmin, guldregn, blodplommonträd, trubbhagtorn, m.fl. arter.
Kyrkogårdens kontors- och ekonomibyggnader
Under 1930-talet uppfördes ekonomibyggnader på
kyrkogården med plats för personalutrymmen, matsal, kontor samt redskaps- och maskinutrymmen.
Byggnaderna förlades till ett område utan gravplatser
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som användes för upplagsplats. De nya byggnaderna
ritades av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin.
Ekonomibyggnaderna, som utgjordes av två längor,
formade ett V med en kort sammanbindande länga i
södra spetsen och låg i det nordvästra hörnet av
kvarter 24 omgivet och inhägnat av grönska. Gravplats 98 i kvarter 24 bör ha legat precis utanför ekonomiområdets sydvästra hörn.
Redan 1941 byggdes nya kontorsutrymmen vid
det gamla gravkapellet. Den västra utbyggnaden av
kapellet revs och nya låga kontorslängor byggdes av
tegel efter ritningar av Tor Andersson. Två längor
byggdes dels väster om kapellet och vid dess södra

sida. Under den rivna västra delen av kapellet gjordes
ett skyddsrum. De gamla kontorlokalerna inom
kvarter 24 byggdes troligtvis om samtidigt till personalutrymmen.
Under 1960-talet hade man planer på att bygga
ut kontorsbyggnaden intill begravningskapellet med
personalbyggnader. Det gamla kapellet skulle rivas.
Efter påtryckningar från landsantikvarien och byggnadsnämnden ändrades planerna och istället valde
man att bygga om de befintliga byggnaderna kring
kapellet. Ekonomibyggnaderna inom kvarter 24 revs
samt några enklare längor intill de äldre kontorslokalerna vid kapellet. Samma år byggdes nya ekonomibyggnader med personal, maskin, och redskapsutrymmen norr om krematoriet efter ritningar av
staffan Larsson och Friedrich Weisse.
1950-talets renoveringar
Från 1924-1960 var Hilding Claesson kyrkogårdföreståndare och han satte sin prägel på kyrkogården. I
en artikel från 1951 Beskrivs Claessons arbete med
att hålla kyrkogården i städat och prydligt skick.
Stora delar av de äldre kvarteren planerades om och
moderniserades under Claessons ledning. Kvarter 27
beskrivs vara i ett förvildat skick men röjdes och
ansades. Där det blev någon oregelbundet stycke
jord över sammanfördes övergivna gravstenar till en
grupp med blomsterarrangemang. Övergivna
gravstenar togs också om hand och rengjordes och
lagades samt återställdes på gravplatserna.
I Claessons renovering av kyrkogården ingick en
höjning av marknivån. Delar av 1890 års område
som höjts går allmänt under beteckningen ”hålan”
på grund av att marknivån har skiftat mycket inom
denna del. På sina ställen har marknivån höjts med
en meter.

Jorden forslades från olika byggarbetsplatser till
kyrkogården där den kom väl till pass för växtligheten men på så sätt underlättades även grävningsarbetet på kyrkogården som ligger på lerig jord. Även
inom kvarter 24 höjde man marknivån med 4000
kbm jord. Kring en ek i området som betecknades
som vårdträd jordades skelettmaterial från från arkeologiska utgrävningar i Lund. Ett gräsbesått område
intill eken avsattes för askurnor för anonyma döda
dvs. personer som direkt uttalat att de önskade en
anonym gravplats. Senare har även ett triangulärt
område inom nordöstra delen av kvarter 22 använts
för nedgrävning av arkeologiska ben. Med blivande
krematoriet i tankarna fanns också behov av
urngravplatser på kyrkogården som iordningställdes
inom samma kvarter.
Under 1956-1957 renoverades norra linjen och
kvarter 6-8. Längs norra linjen fanns många tomma
gravplatser. Gravplatserna lades samman i gräsmatta
med begränsning av kantställda kalkstensplattor. För
att få ett mer enhetligt kvarter uppsattes regelverk
för gravplatsplanteringar och gravvårdar. Dessa fick
inte vara för höga och singel var inte tillåtet på gravplatserna. På vårdarna skulle alla ytor vara lika behandlade och text med metallbokstäver var inte
tillåtna. Gravplatsernas storlek ändrades också till
högst 2 gravar per gravplats. Inom kvarter VI-VIII
var 45 % av totalytan outnyttjad och många återtagna gravplatser var förvildade med gräs och
buskvegetation. Stora återlämnade gravplatser med
plats för 8 gravar delades upp till mindre på 2-3
gravar. Vackra träd och buskar behölls men i övrigt
nyplanterades området med begränsningshäckar av
måbär. Området dränerades också samtidigt. Lik-

som för Norra linjen infördes riktlinjer för planteringar och vårdarnas utseenden.
Under 1956-1957 färdigställdes den östra delen
av 1925 års utvidgade område, kvarteren 45 och 46,
efter arbetsbeskrivning av L. Lundqvist. Kvarter 44
användes vid den här tiden som plantskola.
Gravplatser med plats för två gravar skulle anläggas
med sammanhängande gräsmatta och rabatter
avgränsade med buxbom. Begränsningshäckarna
skulle utgöras av blomsterhäckar och gångar läggas
av röda kalkstensplattor. Sidopartierna skulle bestå
av ensamgravar och begränsas av buxbom. Solitärträd av Robinia skulle planteras och häckar av avenbok längs gångarna och mellan gravraderna
ölandstok.
Längs Getingevägen fanns i mitten på 1950-talet
en hagtornshäck som behövde föryngras och en ny
häck av avenbok ersatte den gamla häcken. Samtidigt
som den nya häcken planterades gjorde man också
om grindpartierna mot Getingevägen som var grindar för både kör och gångtrafik. Eftersom körtrafik
endast förekom genom den norra grinden byttes
grindarna ut vid de mindre gångstråken till nya grindar av smidesjärn med grindstolpar av grå granit.
Krematoriet och kyrkogårdens nordvästra
del
Krematoriet uppfördes 1960 efter ritningar av Sven
Backström och Leif Reinius. Planeringen för uppförandet av ett krematorium började redan på 1930talet. Världskrigen och ekonomiska åtstramningar
gjorde att projektet drog ut på tiden. Efter en arkitekttävling 1946 togs två förslag fram som segrare
men det ena, ”Skeppet”, utfört av Sven Backström
och Leif Reinius föredrogs av byggnadskommittéen
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Till vänster: 1950-talets utvidgning av kyrkogården mot nordväst. Krematoriets placering har planerats in på ritningen. Kyrkogårdsavdelningens arkiv, Lund. Till höger: Förslag till ändring av stadsplan,
1950. Lantmäteriet, historiska kartor.

och 1952 ansökte man om bygglov. Inför anläggandet av krematoriet hade kyrkogården utvidgats mot
nordväst inom den s.k. Blockska Handelsträdgården
som bombats av ett flygplan från Brittiska Royal Air
Force av misstag under kriget 1943.
Reinius och Backströms anläggning bestående av
ett klocktorn samt två kapell med en förbindelselänga mellan började byggas 1957 och invigdes 1960.
Kapellen placerades i öster och den tekniska
anläggningen och personalutrymmen mm i en länga
i suterräng mot norr. Den östra delen har en mer
representativ karaktär medan verksamhetslängan

mot norr gavs en mer vardaglig och profan prägel. I
tävlingsprogrammet ingick även planering för den
omgivande miljön. Arkitekterna tänkte sig
krematorieanläggningen som relativt isolerad på en
höjd och tillfartsvägarna skulle gå runt hela anläggningen.
1971 inkorporerades marken i norr längs
Baravägen i kyrkogården. Året efter byggdes gravkapellet om och en äldre tillbyggnad som tidigare inrymt personalutrymmen byggdes till med väntrum
och entré. Nya personalutrymmen byggdes istället i
kyrkogårdens norra del längs Baravägen, efter rit-
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ningar av K-Konsult. I de nya ekonomibyggnaderna
inrymdes redskaps-, maskin-, vagns-, och omklädningsrum samt matsal och kontor. Nytt kontor för
kyrkogårdsavdelningen har sedan dess uppförts norr
om krematoriet. Detta har medverkat till att miljön
norr om krematoriet har blivit mer sluten och mer
knuten till kyrkogårdsavdelningens verksamhet.

Urn- /askgravplatser och minneslunden
Längs Kävlingevägen saknades ännu kyrkogårdsmur
men 1968 anlades en låg mur av betongstomme med
yttersidan täckt av grå sågad marmor. Ritningsförslag till muren hade utarbetats av krematoriets arkitekter. Insidan av muren bestod av en sluttande vall
som avsattes för planteringar. Muren och växtligheten på dess insida fick inte bli för hög för att inte
skymma sikten upp mot kapellen.
En minneslund med plats för 3500 askor fanns
sedan 1969 i kvarter 43. 1972 invigdes det
nordvästra området av kyrkogårdar med
urngravplatser. Området planlades av Friedrich
Weisse och Staffan Larsson. Anläggningen delades
in med höga rumsbildande häckar som medvetet
skulle samspela med utblickar i omgivningen och
mot krematoriet.
Inom kvarter 48 och 49 gjordes en del ändringar
omkring 1978 som framför allt verkar ha berört
planteringsrabatterna för gravplatser med stående
vårdar. Planteringsrabatten angavs till 40 centimeters
bredd med kantsten av kalksten mellan gravplatsrabatterna och gravvården max 50 cm bred och 9 cm i
tjocklek. Mellan gravplatserna skulle också mahonia
planteras.
Kyrkogården var i stort behov av en större minneslund och ansökan om att förlägga en minneslund
väster om Sankt Olofs kapell gjordes 2003. Förslaget
till minneslunden ritades av Arne Nordius som ett
examensarbete på landskapsarkitektprogrammet vid
SLU Alnarp. Eftersom minneslunden i viss mån
skulle komma att inkräkta på den öppna ytan framför krematoriet lades stor vikt om att integrera det
nya
området
med
krematoriedelen
och
urngravområdet i norr. Från urngravområdets södra

Krematoriet i Lund. S. Backström och L. Reinius 1960. Kyrkogårdsförvaltningen, Lund.

sida byggdes en minneslund i sicksackform som
börjar vid slänten mot krematoriet med en källa och
slutar i en damm i väster. I minneslunden finns plats
för 36 000 askor.
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Beskrivning av kyrkogården
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Omgivningar
Kyrkogården ligger i den del av staden som växte
fram under 1800- och 1900-talet. Till en början omgavs kyrkogården av olika institutioner och tidiga
industrier såsom skjutsinrättningen, blindinstitutet,
folkskolärarseminariet och Möllevångshemmet. Flera
av byggnaderna finns ännu kvar och bidrar till områdets karaktär bestående av ett komplex av
sjukvårdsinrättningar, kyrka och kyrkogård vilket har
varit en medveten planering från stadens beslutsfattare. Allhelgonakyrkan byggdes 1891. Från 1900talets början har också egnahemsbebyggelse
kompletterat de tidiga institutionerna och förtätat
området. Längre ut mot ringvägen och mellan
Kävlingevägen fram till järnvägen utgörs bebyggelsen av bostadsområden. I tävlingsprogrammet för
Lunds krematorium ingick att lämna förslag till den
radhusbebyggelse som idag finns nordväst om
kyrkogården. Fokus i området utgörs idag framför
allt av lasarettsområdet som upptar ett stort område
väster om kyrkogården. På senare år har bebyggelsen
förtätats norr och söder om kyrkogården i form av
hyreshus.
Kyrkogården omges av de gamla vägsträckningarna till Kävlinge och Getinge samt Kung Oscars
väg i söder och Baravägen i norr. Eftersom
kyrkogården upptar en stor yta på en idag relativt
central plats i staden utgör dess gångar viktiga stråk i
staden. Kyrkogården utgör också ett av stadens
viktigaste och största grönområden idag.

Översiktskarta över Norra kyrkogården i Lund. På kartan är de gamla kontors- och personalbyggnaderna intill begravningskapellet utritade.
Dessa är numera rivna och ersatta av nya personal- och maskinutrymmen norr om krematoriet. Kyrkogårdsavdelningens arkiv, Lund.
Föregående sida visar dammen och korset i mötet mellan kyrkogårdens södra delar och de norra delarna tillkomna vid 1900-talets början.
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Östra begränsningmuren med häck.

Häck ut med norra sidan, Baravägen.

Södra vallen med häck.

Stängsel och mur vid södra entrén.

Mur längs Kävlingevägen.

Kyrkogårdens begränsning
Den äldsta delen av kyrkogården begränsas mot
öster av en låg stenmur med häck och nätstängsel.
Muren har form av en stödmur eftersom omgivande
mark utanför kyrkogården ligger högre. Från utsidan
syns enbart häck och stängsel. Stödmuren utgörs av
grovhuggna kalkstensblock fogat med bruk.
Längs södra sidan av kyrkogården, utmed den
gamla parkdelen, Norra promenaden, finns en stödjande vall. Även här är marknivån lägre på kyrkogår-

den än omgivande gatumark. Ovanför vallen finns
en bokhäck och nätstängsel. Vallen är gräsbevuxen.
Intill kapellet vid kyrkogårdens södra infart finns
ett murat entréparti och därefter ett nätstängsel som
även fortsätter längs kyrkogårdens västra sida. Utanför västra linjen kantas kyrkogården också av ett
vildvuxet buskage av måbär.
Längs med Kävlingevägen från den västra infarten till norra infarten omgärdas kyrkogården av en
mur i betong med beklädnad av rektangulära mar-
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morplattor. På murens insida finns en jordvall som
sluttar upp mot muren, ca 1,5 meter i höjd intill
muren och 3 meter i bredd. På jordvallen växer bl.a.
mahonia, murgröna, oxbär, snöbär och sumak.
Från den nordvästra infarten längs kyrkogårdens
norra och nordöstra sida sträcker sig ett övervuxet
nätstängsel med en blandhäck innanför av bland
annat avenbok, korkalm och någon sorts spirea med
flera växter som vuxit upp på insidan av stängslet.

Grindar
I muren, häckarna och stängslet som omsluter
kyrkogården finns nio grindpartier. Det äldsta som
ännu finns kvar är beläget i kyrkogårdens nordöstra
hörn med ingång från Getingevägen. Grinden består
av tre grindpartier, två för gångtrafik och en större
anpassad för bilinfart mellan grindstolpar av huggen
granit. Grindarna är av smidesjärn med spjutformade gjutjärnsdetaljer. Grindstolparna av granit har
pyramidformade krön.
Övriga grindar längs Getingevägen, 3 stycken, är
för gångtrafik och utförda i svartmålat järn med
lodräta spjälor och betonggjutna grindstolpar. Grindarna är från 1956.
Den södra infarten har ett grindparti med putsad
och vitmålad mur och en större grind för bilinfart
och en mindre gånggrind. Grindarna är av svartmålat stål med lodräta spjälor. En mindre gånggrind
med samma uppbyggnad finns också från Norra
Promenaden i sydväst.
I mursträckningen längs västra och nordvästra
delen finns tre grindpartier. Vid västra och norra
infarten finns grindöppning både för bil och för
gående. Grindarna är utförda av smidesjärn med
diagonalt ställda plattjärn mellan lodräta järnspjälor
sammanfogade med järnringar. Grindstolparna är
utförda på samma sätt som intilliggande mur med
marmorbeklädnad. Mitt för urngravområdet finns
också en ingång från Kävlingevägen. Den är utförd
som de övriga i denna del och har bara en grindöppning för gående.
I norr, mot Baravägen och mitt för
Margaretavägen, finns en öppning till kyrkogården.
Öppningen kom till som en smitväg för
gångtrafikanter och cyklister som självsvåldigt klippt

Södra entrén till kyrkogården.

Ingång från Getingevägen med grind från 1950-talet.

Ingång från Getingevägen i nordost med en äldre grind.

Ingång från Baravägen.

upp ett hål i stängslet. Den ursprungliga ingången
låg mitt för mittgången, kvarter 33. Grinden är av
samma uppbyggnad som grindarna i söder.

Infart från Kävlingevägen i väster
med murparti och grind från 1968.
.
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Gångar och strukturer
Kyrkogården är indelad i ett rutnätssystem av större
och mindre gångar. Gångstråken är relativt enhetliga
i den västra och norra delen medan det finns större
variationer inom de östra och äldsta delarna. Huvudgångarna är farbara med bil medan gångarna inom
kvarteret endast är till för gångtrafik eller mindre
fordon. Gångarna är grus/singeltäckta med undantag av vissa gångstråk av gräs.
Infartsvägarna för biltrafik är asfalterade. Bilinfart finns från Kung Oskars väg med asfalterade ytor
kring det gamla gravkapellet. Bilvägen som löper
genom nordvästra kyrkogårdsdelen med infart från
Kävlinge- och Baravägen är likaledes asfalterad.
Såväl svart och röd asfalt finns. Från arbetsbeskrivningar tycks man ha lagt röd asfalt på huvudinfarten
till krematoriet medan den norra infarten och parkeringsytorna vid infarten från Kävlingevägen täcktes
med svart asfalt. Även vid södra infarten till
kyrkogården från Kung Oscars väg finns röd relativt
nylagd asfalt. Övriga asfalterade ytor består av svart
asfalt.
Kring krematoriekapellen finns också stråk av
smågatsten och snedställd storgatsten i den s.k.
blomstergården mellan kapellen. Under skärmtaket
intill blomstergården ligger skifferplattor. I urngravområdet kvarter 48-50 ligger gångar av betongsten
omväxlande lagt med eller utan sjösten. En del
gångar har mönsterverkan av svart smågatsten.
I de moderniserade gravkvarteren från mitten av
1900-talet har man grästäckt och en del gångstråk
består av kalksten. Det gäller framför allt gångar
inom kvarter 22 och 24. Även inom kyrkogårdens
nordvästra del samt i kvarter 11A finns en del grästäckta ytor med kalkstensgångar.
Gångarna på kyrkogården är övervägande lagda med grus med inslag av natursten i gräsbelagda delar. Större vägar är asfalterade.
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Till vänster: parkering vid krematoriet, västra infarten. I mitten syns parkeringsyta utanför södra infarten till kyrkogården. Till höger: informationstavla.

Parkeringsplatser
Längs infartsvägen från Kävlingevägen finns
häckomgärdade parkeringsplatser i rader längs hela
södra sidan. Längs den norra infarten finns parkeringsfickor mot norra sidan av vägen. Parkering
finns också intill norra sidan av krematoriet och
utanför kyrkogårdskontoret. Parkeringsytorna är
asfalterade.
Kyrkogårdens stora besöksparkering ligger i
områdets västra del med infart från Kävlingevägen.
Parkeringsraderna på parkeringen skiljs åt med växtlighet i form av häckar av buxbom. Längs med den
södra sidan avgränsas parkeringen från den intilliggande hustomten med häckar av avenbok. På parkeringens norra sida skiljs parkeringen åt från vägen
också här med häckar av avenbok. Utmed infartsvägen från Kävlingevägen har en rad röd ek (Quercus
rubra) planterats.

Information och skyltning
Här och var på kyrkogården möts man av informationsskyltar som visar kyrkogårdens kvartersindelning
i plan. Informationstavlorna står vid de större
ingångarna till kyrkogården. Planerna är översiktlig
och visar inte gångarna inom kvarteret. Vid flertalet
av gångarna in till respektive kvarter finns också
nummerskyltar i form av låga stenpollare med fasad
ovansida där kvarterets nummer syns.
Belysning
Vid parkeringen i kyrkogårdens västra del är belysningen belägen längs med den asfalterade vägen som
går från den västra infarten och på den smågatstensbelagda uppfarten till Kapellet. Belysningen består
av svartmålade lyktstolpar med klotformade glasarmaturer. Längs med minneslunden finns mindre
lyktstolpar av varmförzinkat stål med nedåtriktad
belysning.

Exempel på belysningsarmatur överst och markering av
kvartersområde med låg stenpollare, nedre bilden.
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Till vänster: kv. 39. Kompost för växtavfall samt upphängning av redskap. Mitten: servicestationen inom kv. 18. Till höger: vattenho i en av gravgårdarna, kv. 40, kyrkogårdens nordvästra del.

Vänster: vattenpost med central placering inom kv. 37. Till höger och mitten: brunn inom kv.19.

Servicestationer
Servicestationer, omkring 30 stycken, finns inom de
flesta kvarter eller nära intill varje kvarter. De har i
stort sett samma utformning; en brädinhägnad kompost för trädgårdsavfall, sopkorg och redskapsställ.
Servicestationerna är oftast väl inhägnade och dolda
med klippta häckar. Utöver servicestationerna finns
också vattenposter på flera ställen runt om på kyrko-

gården. I norra och västra delen av kyrkogården
finns bassänger gjutna av betong i antikiserande stil
(sarkofagliknande). I norra delen finns också bassänger eller brunnar murade av kalksten centralt
inom varje kvadrat. I de äldre delarna har utformningen av brunnarna lösts på ett enkelt sätt genom
en uppochnedvänd betongbrunn intill vattenposten.
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Byggnader
Begravningskapellet
Begravningskapellet uppfört 1896 är utfört i rött
maskinslaget tegel i medeltidsromantisk stil, som är
typisk för det sena 1800-talet. Fasaderna är uppbrutna av en rik mönstermurning av blinderingar,
listverk och omfattningar. Entréporten markeras av
en mittrisalit och kröns av en trappstegsgavel. Taket
är av skiffer med röda och svarta plattor och har
ursprungligen varit lagt i ett mer tydligt mönster.
Ingången från öster består av en bastant pardörr av
brunmålat trä med överljusfönster av gjutjärn. Även
övriga fönster är av svartmålat gjutjärn samt en del
andra detaljer såsom gjutjärnsventiler.
Kapellet består idag endast av den ursprungliga
byggnaden men var mellan 1941 och 2007
kompletterat med administrativa byggnader för
kyrkogårdens förvaltning. Idag utgör kapellet gudstjänstlokal för etiopisk-ortodoxa församlingen.
Krematoriet
Krematoriet invigdes 1960 och består av två kapell
sammanbyggda med två lägre längor till en U-formad enhet. Sankt Olofs kapell i sydväst är det största
kapellet, sammanbyggt med en länga i nord-sydlig
riktning som ansluter till en större länga med östvästlig sträckning. Den större längan är byggd i sutteräng med ingång till källarvåningen från norra
sidan. Längan är i sin tur sammanbyggd med en låg
länga till det mindre kapellet, Uppståndelsens kapell,
i öster. Utvändigt löper öppna arkader, eller en portik, längs gården mot söder. Ursprungligen var arkaden mot söder tänkt att fungera som ett öppet kolumbarium men av någon anledning blev detta aldrig
utfört. Den öppna men relativt skyddade gården

används som blomstergård där begravningsblommorna läggs ut efter jordfästningsceremonin.
Krematoriet är byggt av betong med
fasadbeklädnad av ekebergsmarmor på kapellen
samt arkaden mot blomstergården. Övriga delar är
putsade med rödbrun ädelputs. Taken är av kopparplåt.
Krematoriets tekniska del är idag föråldrad och
den norra längan kommer att rivas och byggas om
med en ny kontors/krematoriedel. Ansökan om
ombyggnad har gjorts till Länsstyrelsen.
Övriga byggnader
Kyrkogårdens administrativa byggnader består idag
av krematoriebyggnaderna med kontorsutrymmen i
den norra längan samt kyrkogårdsavdelningens
lokaler i en relativt nybyggd låg putsad och gulmålad
länga norr om krematoriet. Kyrkogårdsavdelningens
lokaler byggdes om i början av 2000-talet men kommer att renoveras 2014 till ny matsal för personalen.
Kyrkogårdsavdelningen kommer att få nya lokaler i
krematoriet som också ska byggas om. Vid sidan av
kyrkogårdsavdelningens byggnad finns dagens
personalutrymmen med vagns-, material- och redskapsförråd byggt i rött tegel 1973.

Gamla begravningskapellet.

Krematoriet från sydost. Nedan syns toalett vid södra entrén.

Besökstoaletter
Personal- och besökstoaletter inrättades 2011 i östra
längan till krematoriet efter ritningar av A. Pulverer,
Panorama arkitekter, Malmö. Toaletter finns också i
en ny fristående byggnad intill södra kyrkogårdsentrén.
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Växtlighet
Trädplanteringar
Sammanlagt fanns år 2005, 37 träd i arkad samt 572
träd i trädkrans/allé och 463 träd i grupp/eller solitära. Merparten av trädbeståndet i de äldre delarna är
lind i alléerna (bohuslind eller skogslind) med inslag
av enstaka solitära träd som ek, bok, björk och gran
eller andra större barrträd såsom tuja, idegran och
hiba. I de nordvästra delarna intill minneslunden,
Sankt Olofs kapell och västra infarten har rödekar,
Quercus rubra, planterats. Inom kvarter 48-50 växer
framför allt olika bäraplar förutom en stor ek vid
västra sidan. Väster om krematoriet längs norra
infarten finns en grupp bokar i ett tätt buskage av
idegran.
Längs norra ytterkanten av kyrkogården växer
aplar, lind, bok och björk som tidigare kompletterats
med alm. Inom de nordöstra kvarteren finns solitära
träd av olika arter, hagtorn, bäraplar, gullregn, robinia, röd ek och inom kvarter 41 dominerar björk. I
minneslunden kvarter 43 växer flera katsuror. Vid
östra ingången finns flera höga popplar.
I södra parkdelen, norra promenaden, finns träd
av olika ålder och art främst bok och björk men
även klibbal, lönn och ek.
Häckar
Kyrkogårdens häckar förekommer främst i form av
begränsningshäckar och rygghäckar vid gravplatser
samt kring olika anläggningar. Kyrkogården ramas
också bitvis in av klippta häckar eller buskage. De
klippta häckarna består av buxbom (både småbladig
och storbladig) samt avenbok/bok, måbär, tuja, och
hemlock.

Nordvästra kyrkogårdens planteringar består av
urngravområdets höga klippta häckar av hemlock
och tuja samt häckar av buxbom och bok intill
parkeringsplatserna i söder.
Andra planteringar
På kyrkogården finns sparsamt med allmänna
planteringar. De används framför allt för att mjuka
upp och skärma av ytterkanterna av kyrkogården
samt markera och lyfta fram centrala platser och
entréer.
Längs norra ytterkanten av kyrkogården finns
täta buskage av snöbär, måbär, bok, oxbär och spirea. En mindre plantering med bland annat prakttry
och olvon finns inom kvarter 24. Allmänna planteringar utöver begränsnings och rygghäckar inom
kvarteren är ovanliga på kyrkogården men finns i
viss utsträckning exempelvis inom kvarter 16 där
mittgången kantas av rabatter med lavendel, rosor
och buxbomsklot.
En mindre planteringsyta finns kring dammen
och korset vid östra linjen som omges av häckar och
klot av buxbom. I kryssen längs gamla linjen finns
planteringar med bland annat rhododendron.
I den nordvästra delen finns planteringarna vid
vallen intill kyrkogårdsmuren samt kring kapellet.
Söder om kapellen och intill infarten finns ett gångstråk med utställningsgravplatser omgivet av rabatter
och gräsmatta. En plantering finns också vid
krematoriets norra sida med framför allt vintergröna
växter såsom järnek och lagerhägg. På norra slänten
om gravkapellen finns ett större buskage av idegran.
Värt att nämna är också Norra promenaden och
västra sidan utmed kyrkogården som under vår och
sommar är rik på tidiga blomsterlökar och ängsväxter.
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Överst syns träd och vårblommor längs norra promenaden.
Nederst visar en plantering med utställningsgravplatser vid västra
infarten.

Kyrkogårdens natur
Norra kyrkogården är en varierad och komplex
livsmiljö för en lång rad levande organismer. Dessa
finns främst i anslutning till träd, häckar, grusgångar
och gräsytor som innehåller blommande kärlväxter.
Insektsliv
De flesta organismer på kyrkogården är små och
mer eller mindre osynliga för besökare och hör till
olika insektsgrupper. Bin, humlor, fjärilar, skalbaggar
och trollsländor är några av dessa. Spindlar, mångfotingar, kräftdjur är exempel på andra organismer.
Den uppmärksamme besökaren kan se en stor
mängd insekter på platsen. Blommande träd, prydnadsapel, buxbom, ljung och fetbladsväxter besöks
flitigt av olika småkryp eftersom de innehåller nektar
och pollen. Alla slags rabatter och planteringar har
betydelse för djurlivets frekvens liksom gräsmattor
som innehåller kärlväxter med nektar- och pollenrika
blommor till exempel vitklöver och svartkämpe.
Förutom det gröna är även vindskyddade ytor
och den lagrade värmen i gravvårdarnas och grusgångarnas stenmaterial viktiga livsmiljöer. Grusgångar utgör en stor del av kyrkogården vilket ger
god tillgång till värmeutstrålning som insekterna drar
nytta av.
Fåglar och fladdermöss
Fåglarna representerar den djurgrupp som är lättast
att upptäcka då de rör sig mellan häckar, gräsytor,
gravvårdar och träd. Om inte annat så hörs de. Fågelsång är ett ständigt närvarande inslag på kyrkogården under en stor del av året. En stor variation i
födovalet erbjuds då både löv- och barrväxter finns.
Idegranens bär äts till exempel gärna av fåglar, liksom frukterna hos tuja. Ett par studenter besöker

platsen regelbundet och studerar fågellivet. Förutom
vanliga arter som rödhake med flera har de sett
stjärtmes, stenknäck och nyligen även berguv. Arbetsledarna på kyrkogården har satt upp och ansvarar för ett 100-tal holkar inom området. När äldre
ihåliga träd inte längre kan behållas är en god
holktillgång av avgörande betydelse för de hålberoende arterna. De som arbetar med markskötseln har
sett flera fladdermöss på kyrkogården. Tillgång till
äldre ihåliga träd och ett rikt insektsliv är viktiga
faktorer för dem. Det finns 18 arter i landet och alla
är fridlysta.
Lövträd
Trädbeståndet är troligen den beståndsdel som är
mest betydelsefull för andra arter eftersom de fungerar som goda livsmiljöer. Flera stammar har ihåligheter som är ett resultat av tidigare beskärningar. I
hålen samlas organiskt material som bryts ner av en
lång rad insekter. Den kompostliknande massan
inuti träden kallas mulm. Savflöden och svampar
som lever på träden är andra betydelsefulla kvaliteter
som gynnar många arter.
Prydnadsaplarna som utgör en viktig karaktär i
kvarter 48, 49 och 50 är en betydelsefull livsmiljö för
en lång rad småfåglar och andra organismer på
kyrkogården. De många och långa lindalléerna erbjuder det mesta av betydelse för överlevnaden; föda,
skydd och boplats. Arkadlindarna som utgör gräns
mellan kvarter 30 och 34, har gott om boplatser och
innehåller även död ved som lockar till sig vedinsekter. Det finns även mer inslag av död ved på kyrkogården, en livsviktig vara det råder brist på i hela
landet. Stora trädindivider, som till exempel de utanför Västra linjen och popplarna vid nordöstra ingången, har ofta mycket höga naturvärden. Veckig

och grov bark med åratal av inlagrad näring från
grusdamm är en av många viktiga egenskaper hos
dessa träd som bland annat gynnar en specifik grupp
av lavar och mossor.
Ängsytor
De gräsytor där gräs och örter tillåts växa upp,
blomma och fröa av sig innan vegetationen klipps
ner är värdefulla för många arter, inte minst pollinerarna bland insekterna. Ängsytor har en långt större
betydelse för tätortens gröna värden än vad man
tidigare har trott. De pollinerare som har överlevt
landskapets omvälvningar är i stort behov av att det
finns tillgång till nektarrika grönytor i staden.
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Kvarter 1-11 och omgivande linjer
Kvarter 1-11 och de yttre linjerna i norr, öster, söder
och väster är anlagda 1890 i en pentagonal. Den
yttre strukturen är likriktad men bland gravplatsernas utformning finns en stor bredd och växtligheten
är rik. Kvarteren är stora och åtta av dem är kvadratiska medan de i den västra spetsen är trekantiga eller
oregelbundna. Alléer av högväxta lindar löper runt
alla kvarter och längs de yttre huvudgångarna eller
linjerna i norr, öster, söder och väster. Den andra
allén räknat från öster är yngre och träden är inte
satta mitt för varandra, så som de gamla alléerna är.
Alla kvarter har en yttre rad av gravplatser som i
de flesta kvarter är stora med 8 eller fler platser. Här
finns många äldre stora gravvårdar i form av grovt
huggna bautastenar, slipade obelisker eller fasade
stenar. Många platser är dock tomma. Med stora
gravplatser och låga häckar skapas siktlinjer till det
inre av kvarteren. De inre raderna i kvarteren är
betydligt tätare med höga rygghäckar, mindre och
oregelbundna gravplatser samt låga och enkla vårdar
i företrädesvis grå granit.

De östra, södra och västra linjerna har stora
gravplatser som flankerar gravplatserna i de motstående kvarteren. Här är gångarna breda och huvudaxeln som går upp till korset är asfalterad. Många gravplatser, främst i söder och öster är påkostade med
stora äldre gravvårdar som är kompletterade med
hällar och mycket städsegrön växtlighet. En stor del
av gravplatserna är komponerade med påkostade
järnstaket, grindar och huggna stenmurar.
De yttre raderna i kvarteren har oftast begränsningshäckar av måbär och de inre kvarteren har
buxbom och rygghäckar av bok. Även en och annan
yttre rad har buxbom, en mörk och storbladig sort.
De östra, södra och västra linjerna har likaså
begränsningshäckar av buxbom medan den norra är
täckt av gräs. Kvarteren 9 och 10 urskiljer sig genom
att det förra har häckar av tuja och oxbär medan hela
det senare har måbär.
De flesta kvarter har en handfull dominerande
löv- eller barrträd som ger skugga i de stora kvarteren. Bland lövträden är det vanligaste trädslaget
björk, det finns också en del katsuror, hängaskar och
körsbär. En stor ek dominerar i kvarter 1. Det finns
en rik variation av städsegröna växter som ger djurlivet skydd under vinterhalvåret. Förutom stora
cypresser, tujor och en och annan tall, gran och hiba
finns det många olika varianter och former av
idegran och buxbom. Förutom dessa växter finns
även rododendron, järnek, mahonia, hemlock, murgröna, blommande buskar, perenner och rosor.
Kvarter 11A består av en yttre rad av stora gravplatser och har en omgivande häck av bok som sluter om den inre delen som är en askgravplats. På
askgravplatsen finns en allmän plantering och en
brunn med sidor av huggen granit. I brunnens mitt
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Överst syns gravplatser i södra linjen och nedan gång mellan
kvarter 10 och 11A.

finns en fontän med formen av tre ormar på en
pelaruppburen skiva.
Kvarter 11B i nordväst är tillkommet efter att
kyrkogården utvidgats på 1950-talet och den består i
likhet med de inre raderna i de övriga kvarteren av
små gravplatser, låga enkla gravvårdar, begränsningshäckar och omgivande häckar.

Nordvästra delen, kvarter 12-20
Den nordvästra delen av kyrkogården tillkom under
tidigt 1900-tal och kan sägas vara en påbyggnad på
den södra delen. Huvudgångarna kantas av dubbla
rader lindar på samma sätt som denna del. Inne i
kvarteren finns sparsamt med större träd och
växtlighet. Området är uppdelat i relativt likstora
kvadrater och kan verka enhetligt men det finns en
del variationer mellan kvarteren. Flertalet gravplatserna inom kvarteren 12-17 är singeltäckta med
begränsningshäckar av buxbom och rygghäckar av
avenbok.
Centrumplats för området utgörs av kvarter 19
och 16 som har getts viss parkkaraktär med ett mittstråk från en öppen plats mitt i kvarter 19 som
ansluter till mittgången i kvarter 16. Gravplatserna
längs mittgången i kvarter 16 har viss representativ
framtoning även om vårdarna är relativt modesta.
Gravplatserna begränsas på tre sidor av klippta bokhäckar och längs mittgången finns gräsmattor och
rabatter med lavendel, rosor och buxbomsklot.
Kvarter 19 är uppbyggt längs rundade gångstråk, ett

brett med höga träd i ytterkanten och smala gångar
in mot mitten. Längs den breda gången ligger stora
gravplatser kantade av höga buxbomshäckar på tre
sidor och måbärshäck mot gången som bildar små
gröna rum. In mot mitten av kvarteret är
gravplatsernas gravvårdar och även växtligheten mer
lågskalig.
I området finns en del fina gravvårdar och gravplatser från tidigt 1900-tal främst inom kvarter 12-17
och 19. En hel del karaktärskapande höga vårdar av
diabas finns medan stora och breda gravplatsanläggningar av jugend- eller art decostil är få. Enstaka
stenramar och järnräcken syns. En hel del vårdar
med individuella uttryck finns framför allt inom
östra delen i kvarter 12, exempelvis Thornbergs
gravvård eller Ola Hanssons monumentala gravplats.
Inom kvarter 18 och 20 finns urngravsområden i
gräs med enhetlig, lågskalig och mer modern karaktär vad gäller gravvårdar och växtlighet. Gravvårdarna av röd eller grå granit och stående mot rygghäckarna eller liggande inne i kvarteren.
Många gravplatser står tomma framför allt längs
de större gångarna. En del gravplatser har delats av i
mindre. Växtligheten på området är bitvis mycket
sparsam och många gravplatser saknar planteringar.
Rosor, kinesisk kärleksört och parvis planterade
barrträd är vanliga och även lövfällande eller vintergröna buskar. En del infattningshäckar av buxbom
finns också kvar liksom andra traditionella inslag i
form av murgrönekullar och gravkar. Några katsuror
har planterats för mer grönska inom området. I
övrigt står begränsningshäckar, rygghäckar och enstaka höga gravplatsträd i form av olika barrträd och
hängbjörk för grönskan.

Gångstråk i kvarter 12 överst. Nederst syns centrumplatsen i
kvarter 19.

Ytterkanterna av området mot norr och mellan kvarter 18 och 19 består av en vildvuxen yta med stora
friväxande bokar och buskage. Eftersom ytan
lämnas orörd till största delen är den extra intressant
för fåglar och andra organismer.
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Till vänster: Kvarter 22 mot norr med gamla gångstråk och terrasserat område i fonden. Till höger: Gravplats i kv. 23. Detta kvarter består av ett par raka gravplatsgångar mellan kv. 22 och 24.

Kvarter 21-24 och gamla linjen
Kvarter 21-24 tillhör de delar som tillkom 1841 samt
gamla linjen 1873. Inom kvarter 21-24 finns relativt

få äldre gravplatser bevarade och stora delar har
planerats som områden med gräsgravplatser. Längs
gamla linjen och i gångarna längs områdets ytterkanter finns en del äldre singeltäckta familjegravplatser
bevarade samt insprängt på enstaka ställen i kvarteren. Även i sydvästra delen, kvarter 21, finns ett äldre
område bevarat med stora familjegravplatser med
monumentala gravvårdar och järnstaket. Liksom
längs gamla linjen är dessa gravplatser omgivna av
parallella gångstråk och gravvårdarna är därför vända
inåt gravplatsen för inte vända ryggsidan till och
kunna läsas från båda gångstråk. Huvudstenarna är
ofta kompletterade med gravkar, murgrönekullar
eller mindre stentavlor.
Kvarter 22 har kvar de ursprungliga gångstråken
som löper i ett snett kryss över kvarteret, möjligen
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format efter topografiska förhållanden. En kanal har
funnits längs den västra delen av det öst-västliga
gångstråket. Ett bisättningskapell fanns tidigare där
Theodor Wåhlins gravplats finns idag (vid norra
kanten av kvarteret). Terrasser har tillkommit i sydöstra hörnet samt norra delen under 1900-talets
mitt. Stora partier av gravplatsområden har också
grästäckts efter hand som gravplatser återlämnats.
Dessa delar har möjligen varit grästäckta också
ursprungligen, under 1800-talet. Den södra och
västra raden med äldre gravplatser är skuggig med
hög växtlighet på gravplatserna och även i
omgivande trädrader. Övriga delar är ljusa och
öppna med enstaka större gravplatsträd. De södra
och norra terrasserna har lågskalig växtlighet och
gravstenar samt enhetligt hållen, modern karaktär.

Bilden till vänster visar kvarteret Gamla linjen som löper mellan de två äldsta delarna av kyrkogården. Den högra gravplatsraden tillhör kvarter 24. Bilden till höger visar det norra terrasserade området inom
kvarter 22.

Kvarter 23 är ett äldre gångstråk där de större familjegravarna tidigare låg samlade på parad. Idag är
de flesta äldre gravvårdarna borta och ersatta av nya
gravstenar men enstaka äldre vårdar, stenramar och
järnstaket finns kvar. Gravplatserna är singeltäckta.
Kvarteret har ett varierat trädutbud med arter som
magnolia, friväxande tysklönn, två stora björkar och
en hängbjörk. Förutom gravplatsträden finns också
flera fina formklippta buxbomsklot och äldre murgröna på gravplatserna.
Kvarter 24 är ett stort kvarter med oregelbunden
planläggning som har gått samma öde till mötes som
de omplanerade delarna i kvarter 22. Stora delar har
terrasserats och gjorts om till mindre gravplatser i
gräs indelade i gårdar med begränsningshäckar. Inga
gravräcken eller stenramar finns, vilket är ett resultat
av 1900-talets renovering.

Den nordvästra delen upptogs fram till 1970-talet av
kyrkogårdens ekonomibyggnader. Här finns numera
gräsgravplatser med gångar av kalksten och relativt
nya gravvårdar med enhetligt utseende. Även resten
av kvarteret har planerats om och jord fyllts på så att
terrasser skapats. Kvarterets yttersidor ligger lägre
och kantas av relativt stora gravplatser med fin exponering. Den västra delen är mycket skuggig medan
övriga delar ligger soligt och öppet. Inom kvarter 24
finns en del äldre gravvårdar bevarade, dock inte på
ursprungliga gravplatser, men utställda i lapidarium.
Inom gravplatserna 621-724 står gravvårdar uppställda längs sidorna omgivna och inbäddade med
tujahäckar på sidor och i rygghäck.
Även kvarter 24 är öppet utan omgivande trädrader, undantaget mot väster, längs östra linjen. Enstaka solitärer finns som skänker grönska. I det
nordvästra hörnet finns en stor friväxande bok, som

har beskurits hårt och därmed blivit ansatt av svamp.
I motsatta hörnet står det en stor ek intill en mycket
vacker minneslund omgiven av tujahäckar och med
en bildhuggen sten i fonden mot söder. Ett par
robinior står även inom kvarter 24 som tillsammans
med rygghäckarna, gräsmattor och gravplatsernas
planteringar skänker stor grönska i området.
Gamla linjen ligger öppet i ett soligt stråk med en
mycket fin exponering mellan de äldsta delarna och
senare delar från 1870-tal. Gravplatserna är stora
men gångarnas storlek och avsaknaden av stora träd
längs linjen gör att gravplatserna känns mer småskaliga än gravplatser längs de breda huvudlinjerna.
Gravplatsernas planläggning och gravvårdarnas inskriptioner och variation vad gäller form och utförande speglar det sena 1800-talets samhälle och gravkultur.
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Kvarter 25-26
Kvarteren 25-26 är de äldsta på kyrkogården och har
bevarat den planläggning som de erhöll i mitten av
1800-talet. Kvarteret har karaktär av en engelsk park
med slingrande gångar och oregelbundet mönster,
det sena 1800-talets romanticerande ideal av en begravningsplats. Kvarteret ger intrycket av att ha vuxit
fram organiskt men också att vara något igenvuxet
och lämnat åt förgängelsen. Träd och gravar står
synbart huller om buller med skuggiga partier och
öppna gläntor med blomsteräng. En del gravstenar
står fritt i ängsmarken medan en del markerade gravplatser finns insprängda i den vilda växtligheten.
Gravräcken av gjutjärn eller smidesjärn var förr
mycket vanliga för att freda gravarna från djur och
markera gravplatsen och många av dessa finns ännu
kvar. En del stenramar finns också.
Kvarteret samlar en stor del av det sena 1800-talets kulturella lundaelit med intressanta personhistoriska värden. Flertalet vårdar har höga konstnärliga
eller hantverksmässiga kvaliteter och tillhör de äldsta
på kyrkogården. Vårdarna bjuder också på en stor

variation i utförande, material, storlek. Ovanliga
gravvårdstyper som liggande runda hällar eller gravkar i olika former samt material som idag är ovanliga
exempelvis sandsten, kalksten och marmor eller
naturstenar. Vårdarna är ofta utförda i en kombination av olika material exempelvis biskviporslin
eller marmor i infällda tavlor i stenen eller krönkors
och urnor av järn, brons eller marmor Flera liggande
hällar av kalksten finns och många av dessa är i dåligt skick.
Gravkvarteren har en rik och varierande grönska.
På de ytor som sköts som ängsmark finns rikligt av
olika lökväxter som blommar under våren och
längre fram på sommaren finns en hög blomstrande
midsommaräng som slås efter blomning. Det
städsegröna, framför allt i form av barrträd, buxbom
och murgröna skänker grönska även under de mörka
månaderna på året.
Kvarteren innehåller gott om träd av varierande
slag, både lövträd och barrträd. Några exempel är
gamla idegranar med kraftiga stammar, en stor
friväxande lönn, valnötsträd och ett par askar. Det
finns inslag av död ved vilket stärker områdets betydelse för insektslivet och ökar möjligheten för en rik
biologisk mångfald. Trots många träd finns det gott
om plats för solljuset att nå fram till marken.
Inom kvarteret har enligt äldre uppgifter arkeologiskt skelettmaterial begravts, möjligen under robinian vid västra sidan av kvarteret.
Bilderna till höger visar kv. 26 överst och i mitten. Den nedre
bilden visar en gravplats omgärdad av järnstaket i kv. 25.
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Kvarter 27-32
Kvarteret 27-32 har i likhet med 22-24 planerats om
under 1900-talet mitt. Den ursprungliga planläggningen finns bevarad främst i öster samt i stråk
centralt genom området.
De äldre delarna utgörs av singeltäckta gravplatser omgivna av buxboms- eller måbärshäckar. Rygghäckar finns inte, vilket ger ett öppet och kalt intryck. Däremot finns enstaka järnräcken eller stenramar bevarade. Större gravplatser med monumentala
gravvårdar finns framför allt längs huvudgångarna
men gravplatserna är i allmänhet relativt stora. En
hel del äldre gravvårdar finns bevarade, framför allt
större vårdar från sent 1800-tal till tidigt 1900-tal.
Flertalet har monumental karaktär i form av kors
eller obelisker. Man kan förmoda att mindre och
anspråkslösa vårdar har tagits bort i stor utsträckning. En del gravvårdar har ställts samman i lapidarium. Vårdarna i dessa reservat visar vilken
mångfald och kvalitet som har funnits inom kvarteret tidigare. I vårdarnas inskrifter hittar man flera
titlar med anknytning till universitetsvärlden, såsom

studerande och jubeldoktor, samt adliga och militära
titlar såsom löjtnant, friherre och major. Inskrifternas titlar är för övrigt av mycket varierande karaktär.
Många gravplatser i de äldre bevarade delarna är
tomma och eller saknar planteringar med undantag
för enstaka barrträd såsom idegran och tuja samt
rosenbuskar. De äldre delarna kantas också av höga
lindar, ursprungligen i dubbla rader, som ger mycket
skugga på gravplatserna. Inom kvarter 29 och 32 har
man planterat mycket barrträd på tomma gravplatser
och en del gravplatser täcks helt och hållet av täta
buskage.
De nyare delarna har fyllts på med jord i låga terrasser. Mot västra ytterkanten finns en hög terrasserad gravrad, tre trappsteg upp från gången, med
stödmurar av kalksten. Denna del är mycket skuggig.
Ut mot gamla linjen finns också terrasserade
gravplatser med fin exponering ut mot gången. Terrassområdena omges av och är indelade med rygghäckar av tuja eller bok vilket ger en trivsam grönska
till gravplatsområdet som har relativt lite hög växtlighet. I övrigt är grönskan mer rik och varierande på
de nyare gravplatserna än i de äldre delarna. Rosor
och traditionella växter är vanligast liksom olika låga
barrväxter eller buskar. Gravstenarna här är av granit
och från 1900-talets mitt med raka kanter och relativt höga, dock vanligen lägre än rygghäcken. Den
nordvästra delen kvarter 30 har en alldeles unik karaktär med mindre gravplatser/urngravar indelade av
tujahäckar i mindre områden med smala och ibland
svängda eller halvcirkelformade gångstråk. Här finns
också flera intressanta vårdar med bl.a.
personhistoriska värden.

Den övre bilden visar kv. 31 där en äldre gravplatskaraktär
finns bevarad. Mittersta bilden visar terrasserade gravplatser i
västra delen av kv 27. Nederst syns urngravplatser inom kv.30.
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Kvarter 33 och 34
Kvarter 33 och 34 utgör huvudgångstråk i den nordvästra delen och ansluter till mittkvadraten där norra
linjen och östra linjen möts. Dessa har också karaktär av huvudgångar i de breda gångstråken, gravplatsernas exponering och storlek, framför allt kvarter
33 är mer öppet än kvarter 34. Här hittar man flera
fina gravmonument från 1900-talets första hälft till
mitten av samma sekel. En del gravplatser har återlämnats och är tomma, framför allt i kvarter 33.
Kvarter 33 skuggas av de höga dubbla raderna av
lindar som kantar huvudgången. Gravplatsernas
växtlighet är också begränsad och kan ha sin förklaring i att många växter inte trivs i dessa skuggiga
delar. Rosor är vanligt samt barrväxter och vintergröna barrväxter. Gravvårdarna har stor variation
men oftast klassicerande uttryck. Både liggande
hällar och stående stenar finns. Några vårdar har helt
unika former.
Även inom kvarter 34 finns hög kvalitet i
gravvårdarnas material och uttryck. Gravplatserna
har ett mer soligt läge tack vare lindarna mot söder

som är klippta i arkadform. Begränsningshäckarna
av tuja ger gravplatserna ett lummigt intryck och
skapar små enskilda rum som samspelar fint med
vårdar och övriga planteringar på gravplatsen. Flera
gravplatser kompletteras också av infattningshäckar i
olika former och hängbjörkar som bildar ett tak över
platsen. Både formklippta städsegröna buskar och
högre friväxande barrträd förekommer. Flertalet
gravplatser har sparsamt med planteringarna men de
är varierande. Växtermaterialet består främst av
traditionella sorter och framför allt rosor. Gravplatsernas utformning har många traditionella drag
såsom gravkar, murgrönekullar och infattningshäckar.

Överst till höger syns den breda gången i kvarter 33. Bilden i
mitten visar en av gravplatserna inom kvarter 33. Nederst syns
gången i kvarter 34 med tujakantade gravplatser på ömse sidor.
Bilden nedan: En av gravplatserna i kvarter 34 med en unikt
formad infattningshäck.
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Kvarter 35-46, nordöstra delen
Den nordöstra delen av kyrkogården planerades av
Myllenberg under 1920-talet. De västra delarna togs i
bruk först medan ytterkanterna och östra delen
tillkom senare. Området är indelat i sex gravgårdar
utifrån en kvadratisk grundplan med korsande
gångstråk och låga träd (hagtorn, gullregn, bärapel) i
innerkvadratens hörn. Gårdarna är öppna med
lågskalig växtlighet och strikt rätlinjig struktur indelad med gångar, rygghäckar och begränsningshäckar.
Kvarter 41 avviker något med ett flertal uppvuxna
höga björkar, vilket ger området en skogig och mer
skuggig karaktär.
Skalan är något större i gravgårdarnas ytterkanterna och mindre in mot mitten. I huvudgångarna
och de yttre gångarna är gravplatserna större och
vårdarna högre dock sällan högre än rygghäckarna.
Vårdarna är i regel stående dvs. lodräta med höga
smala former eller låga breda sk. koffertmodell. In
mot mitten blir gravplatserna och planteringarna
mer lågskaliga exempelvis med liggande, horisontella, stenar i gräs utan rygghäckar och endast små

planteringsytor kring gravstenen. I de inre delarna
finns fler ensamgravar och gravvårdarnas titlar tillhör i regel arbetarklass medan titlarna i huvudgångarna varierar mer. Gravplatserna i huvudgångarna
har traditionell utformning med grustäckning, begränsningshäckar, infattningshäckar och parvis
planterade perenner. Några få murgrönekullar förekommer.
Kvarter 44, 45 och 46 är de senast tillkomna
gravgårdarna och har en enklare uppbyggnad än de
äldre delarna i området. Kvarter 44 saknar avskiljande rygghäckar mellan gravraderna. Häckar finns
längs mittkvadraten och ytterkanterna. Kvarteret är
öppet och soligt och mittkvadraten accentuerad av
höga träd (ett par robinia, men enligt plan fyra träd).
Gravvårdarna har i regel stående format placerade
med ryggsidorna mot varandra i gravraderna. Gravplatserna har endast små planteringar i anslutning till
stenen, i övrigt är de grästäckta. Inom kvarter 46 har
många av gravvårdarna svängda eller asymmetriskt
formade ovankanter vilket är typiskt för mer moderna gravstensformer. Gravvårdarna är heller inte
lika ensartade i denna del som i kvarter 44.
Ytterkanterna av området har använts som begravningsplatser för olika institutioner. (se även avsnitt Institutionsgravplatser). Delar används ännu av
universitetssjukhuset. Dessa områden har karaktär av
överblivna ytterkanter. Växtligheten är vildvuxen och
saknar genomtänkt struktur. Den lummiga växtligheten har kanske varit ett sätt att kompensera avsaknaden av gravplatsplanteringar. I norra ytterkanterna
finns också mer träd i form av den yttre trädkransen,
och vid entrén står två grupper med vardera tre
popplar.. 46 och nederst kv.41.

Den övre bilden visar kv.37 i dess yttre gång. Ett gullregnsträd
syns i fonden som står inne i den inre kvadraten. Bilden i mitten
visar urngravar i kv.46 och nederst kv. 41.
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Blocks handelsträdgård, intill gånggrinden från
Kävlingevägen. Lavendel är en populär gravplatsperenn som finns i mängder vilket lockar till sig fjärilar
och andra insekter.
Kvarter 48A utgörs av askgravplatser med namntavlor liggande i gräset och en rund askgravlund där
namnplattor sätts upp på en gemensam sten. Blomstersmyckning sker endast i de gemensamma smyckningsplatserna i planteringar runt gräsrundeln.
Gångar av betongsten leder fram till skyltstenen.

Kvarter 48-50, urn- och askgravar
Urngravplatserna är ordnade i relativt slutna gårdar
omgivna av höga hemlockgranar, cirka 2 m. Området är planlagt så att sikten ska vara fri från krematoriet genom området till dess västra del. Skalan mot
krematoriet är därför lägre med liggande gravvårdar i
ett stråk rakt genom området. Gårdarna är grästäckta och gravplatserna utlagda i rader med gångar
av kalksten mellan gravraderna. Gångarna i övrigt
består av rektangulära betongstenar med förskjuten
fog och kontrasterande inläggningar av svart smågatsten. Smågatstenen tycks ha ersatts av betongsten
i flera av gångarna och de som ännu finns kvar har
problem med sättningar. I gårdarna finns både stående stenar, rektangulära, smala vårdar i grå eller röd
granit samt liggande vårdar i de östra delarna. I åtminstone en del gravrader har det ursprungligen
funnits rygghäckar av mahonia men de finns endast
kvar på ett fåtal gravplatser. Övrig växtlighet består
av bäraplar och buskplanteringen längs vallen upp
mot begränsningsmuren i väster. En stor ek finns
också kvar sannolikt från tiden då området utgjorde

Till vänster: Gemensam namnsten vid askgravlunden, kvarter 48 A.
Till höger: De två övre bilderna visar urngravplatser inom kvarteren 48-50, dels med stående och dels med liggande vårdar. Nederst
syns askgravplatser med individuella namnplattor intill askgravlunden.
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Minneslundar
Kyrkogården har två minneslundar; en äldre belägen
inom kvarter 43 som numera är fullbelagd och den
andra väster om krematoriet. Minneslunden vid
krematoriet är fortfarande i bruk och är beräknad till
36 000 stoft (i två skikt). Den består av en sicksackformad gräsplatå med en källa i östra delen och en
damm i väster med smyckningsplatser. Från källan
rinner vatten ned i en ränna och pumpas upp till
källan i ett kretslopp. Gräsplatån samt källkarets och
dammens kantsten är av granit.
Minneslunden i kvarter 43 har rund form och
den grästäckta ytan sluttar ned mot sydväst och en
smyckningsplats. Smyckningsplatsen består av en
upphöjd plantering med brunnar runt om där man
kan sticka ned blommor. I planteringen växer daggkåpa, klottuja och utplanterade krukväxter kring en
apel. Minneslunden omges av en cirkelrund bokhäck
med ingång från öster och norr. Ett par Gångar av
kalkstensplattor är utlagda i ett solstrålemönster i
minneslundens rundel. Bänkar står utmed häckarna.
Ett par katsuror växer i minneslunden och söder om

Ovan syns minneslunden inom kvarter 43. Bilderna till
höger visar minneslunden vid krematoriet med källan
nederst.

minneslunden finns en stor sälg. Sälgens pollen och
nektar är en viktig födoplats för insekter då den
blommar tidigt på våren.
Fågellivet är extra påtagligt i minneslundarna eftersom det både finns möjlighet för fåglarna att
släcka törsten och att bada.
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Minneslund inom kv. 24 för anonyma begravningar.

Institutionsgravplatser och särskilda gravplatsområden
På kyrkogården finns ett flertal gravområden som
använts som begravningsplats för olika institutioner.
En del av dessa gravplatser saknar gravrätt och är
helt anonyma begravningar.
Redan inom den äldsta delen av kyrkogården begravdes döda från anatomiska institutionen och
avrättade personer inom särskilda områden. Några
särskilda monument för dessa finns inte kvar och
förmodligen har deras gravar aldrig varit markerade.
Under 1900-talet, har ett område inom kvarter 22
tagits i bruk som minneslund för arkeologiskt
material dvs. påträffade ben från utgrävningar inom
Lund. Arkeologiskt material har också begravts
under en ask inom kvarter 26 och i ett område inom
kvarter 22. Det senare är grästäckt och saknar gravplatsmarkering eller monument. Även minneslunden
inom kv. 24 användes för nedgrävning av arkeologiskt benmaterial. Den stora eken som idag finns på
platsen planterades som vårdträd för dessa anonyma
begravningar.

Inom 1871 års utvidgning avsattes ett särskilt område för Lunds universitet. I området finns också en
del gravvårdar kvar efter studerande. Området bör
ha legat inom kvarter 28, dvs. mitt i kyrkogårdsdelen
från 1870-talet, där det finns många gravvårdar från
studerande bevarade. År 1873 gjordes en gravplats i
ordning inom kvarter 32, i den nordöstra delen, för
personer som legat begravda i Lunds domkyrka.
Gravplatsen, nr 59, markeras med en stor granitsten
med inskription som talar om de gravsattas namn.
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Gravplatsområde inom kv 20 som använts av försörjningsinrättningen. Idag finns några enstaka gravvårdar kvar. Dessa har
enkel karaktär i form av lutade eller liggande stenar.

Lasarettsgravplatsen inom kvarter 10.

I den västra delen av kyrkogården har gravplatserna
8-10 samt 18-20 inom kv. 10 använts av Lasarettet i
Lund. Gravplatsen består av en grästäckt yta med
rabatter (idag utan planteringar) längs kanterna och
en huvudsten i ena kortsidan. Längs långsidorna
finns låga, lutade stentavlor över de gravsatta.
Kvarter 11 utgjorde begravningsplats för anatomiska institutionen och avrättade och utgjorde en
helt anonymt gravplatsområde. Sedan slutet av 1980talet har kvarter 11A tagits i bruk för askgravplatser.
Inom 1913 års utvidgning avsattes den norra delen (kv. 18) för Sofiahemmet. Här finns idag inget
särskilt monument för dessa gravar däremot kan
man förmoda att de relativt anspråkslösa gravvårdarna inom detta område är gravsatta från
Sofiahemmet. Under senare tid har norra delen av
kv 18 samt kv. 20 använts för barngravar utan gravrätt för Lunds universitetssjukhus. Även norra delen
av kv. 37 har använts för detta ändamål. Såväl kv. 20
som de delar av kv. 18 och 37 som använts för detta
syfte är relativt anspråkslösa områden, täckta av gräs

Minnesstenen för patienterna från Vipeholmshemmet. På
stenen står: ”Minne över patienter från Vipeholms sjukhus
som här fått sitt sista vilorum 1935-1965 Var resan stormig
huru skön är hamnen”.

med enkla lutade eller liggande gravvårdar i den mån
det finns gravplatsmarkeringar.
Vipeholmshemmet förfogade över nordöstra delen av kyrkogården. Inom kv. 46 finns idag ett
monument till de begravdas minne men ingen
markerad gravplats i övrigt.

Gravplatsområde i norra delen av kv 37som används idag för
barngravar.
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Mandéernas begravningsplats inom kvarter 37.

Flyktinggravarna längs ytterkanten av västra linjen.

Flyktinggravarna
Utanför Västra linjen, utmed kyrkogårdens västra
sida finns ett grästäckt, skogigt parti med gravplatser.
De så kallade flyktinggravarna utgör viloplatser för
flyktingar som kom till Sverige efter kriget men inte
överlevde. Flertalet gravstenar består av lutade stentavlor av marmor eller gravkors. Några gravar är
anonyma. Vid flyktninggravarna finns en skulptur
gjord 1963 med namnet ”ängel” av Nándor Wagner
som var en ungersk-svensk-japansk skulptör och
målare. Skulpturen föreställer en ängel och är gjord i
gjutet, rostfritt stål. Skulpturen utfördes till minne
över polska offer och flyktingar från andra världskriget. Nedanför denna skulptur ligger ytterligare ett
märke i form av en liggande sten som hedrar andra
världskrigets offer. På stenen finns en relief i form
av skånska gripen med två davidsstjärnor på vingarna samt texten ”till koncentrationslägrens offer –
polska landsmän”.

Nándor Wagners skulptur ”Ängel”.

Romska begravningsplatsen inom kvarter 41.

Romska begravningsplatsen
Den norra delen av kvarter 41 har avsatts som
romsk begravningsplats. Området är långsmalt och
grästäckt och upptas i övrigt av stora sarkofager i en
rad längs södra sidan.

Mandeiska gravområdet
Mandeiska gravplatser finns i norra delen av kvarter
37. Denna del ligger utanför ”gården” och har möjligen tidigare varit avsatt för institutionsändamål.
Gravplatserna är orienterade 20° nord-väst med
huvudstenar i södra eller norra kortsidan av graven.
En del gravar är grustäckta och skiljs åt genom betongplattor. Andra ligger i gräs utan annan markering än huvudstenen.
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Kyrkogårdens kulturhistoriska värden
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Värdebeskrivning
Kyrkogårdar och i synnerhet Lunds norra kyrkogård
är mycket komplexa och mångfacetterade
kulturhistoriska miljöer. De inbegriper omgivning,
landskap, växt- och djurliv, byggnads- och kyrkogårdshistoria samt konst- och hantverksmässiga
värden. Värdebeskrivningen tar fasta på alla dessa
delar.
Kyrkogårdens betydelse för omgivningen
Norra kyrkogården i Lund tillhör ett av Lunds innerstads största grönområden och är ett viktigt promenadstråk i anslutning till universitets och lasarettområdet och de omgivande bostadsområdena.
Området har på ett påtagligt sätt formats av de äldre
fäladslotterna som bevaras i kyrkogårdens form och
även format omkringliggande bebyggelse.
Dess sammansättning av gravmonument, den arkitektoniska planuppbyggnaden, den gröna växtligheten och djurlivet gör kyrkogården till en plats med
unika upplevelsevärden. Här finns möjlighet till
rekreation och reflektion, inspiration och meditation.
Kyrkogårdshistoriska värden
Lunds norra kyrkogård invigd 1816, tillhör en av
landets äldsta begravningsplatser som planerades
och nyanlades utanför städernas stadsgräns i enlighet
med den kunglig förordningen från 1805.
Begravningsplatsen är ett unikt tidsdokument
som speglar synen på kyrkogården kring 1800-talets
början och dess utveckling fram till dagens begravningsplats. Kyrkogårdens äldsta historia är relativt
väldokumenterad och beskriven av Claesson (1936)
utifrån bevarade dokument. I de äldsta delarna av
kyrkogården finns strukturer bevarade i gångstråk,

trädrader och gamla gravplatsmarkeringar. Den
befintliga kyrkogårdens planläggning har formats av
platsens förutsättningar och de äldre gravplatsområdena.
Kyrkogårdens gravplatskultur har växlat från de
allra enklaste grästäckta gravarna, möjligen markerade med en gravkulle och träkors, till stora familjeägda, sten- eller järnräckesomgärdade gravplatser
med monumentala gravvårdar som visade den avlidnes samhällsstatus under sent 1800-tal. Kring 1930
svänger gravkulturen tillbaka igen till små gravplatser
och mindre och enklare gravvårdar. När det gäller
gravplatsväxtligheten lever traditionella planteringar
såsom murgrönekullar, sorgeträd och infattningshäckar kvar i hög grad även på sentida gravplatser.
Merparten av gravplatserna utgörs ännu av
grus/singelgravplatser med begränsningshäckar av
buxbom i enlighet med traditionell skånsk trädgårdskultur.
Krematoriet med urngravar och minneslunden
på den nya kyrkogårdsdelen representerar nya
begravningstraditioner som i hög grad accepterats
och ersatt äldre begravningsformer. Gravplatserna är
homogent utformade vilket kan ses som ett uttryck
för minskade sociala skillnader i samhället.
En romantisk syn på döden och kyrkogårdens
miljö speglas i kyrkogårdens äldsta kvarter såsom en
engelsk park. Denna del är en unik plats med få
motsvarigheter i Sverige. Området har ännu kvar den
planläggning den erhöll i mitten av 1800-talet då
man slutade ta upp nya gravplatser i dessa kvarter.
Norra promenaden har även om den inte använts
som kyrkogård en viktig betydelse för kyrkogården
och omgivningens historia. Den uppstod under en
tid när de första allmänna parkerna började planeras.
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Influensen från den engelska parken märks även här.
Dess historia är intimt förknippad med kyrkogården
som ett promenadstråk i anslutning till denna.
Samhälls- och personhistoriska värden
Kyrkogården speglar på ett intressant sätt de människor som befolkat Lund fram till våra dagar. Gravstenstitlar som universitetsadjunkt, fläskhandlare,
läkare, gjuteriarbetare och juvelerare berättar om
verksamheter som präglat och format Lund. En del
är föråldrade och finns inte längre kvar såsom titeln
exekutionsbetjänt. En sådan titel har viktiga
pedagogiska värden som ett minnesmärke över den
tid då vi ännu hade dödsstraff i Sverige. Åkeriägare
och chaufför är andra titlar som på ett intressant sätt
berättar om samhällets utveckling under 1900-talet.
På få ställen är samhällsskikten så tydliga och
samtidigt så påtagligt förgängliga som på Norra
kyrkogården där titlar som ”Patron” återfinns
bredvid ”Portvakten”.
Som stadskyrkogård i en av Sveriges viktigaste
universitetsstäder finns representanter från såväl
kulturpersonligheter och banbrytande forskare som
hjälpt till att föra utvecklingen framåt. Många av
dem har också varit kända utanför stadens gränser
och har ett nationellt intresse. En del av dem finns
ännu kvar i minnet hos den äldre generationen medan dagens unga saknar relation till den äldre
tidsepoken och dess händelser. Gravvårdarna gör
historien påtagligt fysisk genom att påminna om
människorna bakom olika händelser.
Viktiga historiska händelser speglas också i exempelvis flyktinggravarna och gravstenar efter hemvändande militärer under 1900-talets krig som också har
viktiga symboliska och emotionella värden knutna
till sig.

Pedagogiska värden
Kopplat till kyrkogårdshistorik samt samhälls- och
personhistorik finns viktiga pedagogiska värden. De
fysiska monumenten berättar om världsuppfattning,
hur man såg på döden, och avspeglar samhällets
uppbyggnad inte minst de klasskillnader som fanns
förr. Kyrkogårdens monument berättar en historia
som kanske inte alltid är synlig i historieböcker.
Gravstenarnas inskrifter utgör ett tvärsnitt av samhällets aktörer. Påtagligt är kvinnornas status, underställda männen även på gravstenen. Avvikelser från
normen finns och är viktiga att lyfta fram. Kyrkogården utgör en outtömlig källa för kunskap som väntar
på att få komma till liv igen i besökarens medvetande.
På kyrkogården finns ett antal mindre kända
gravplatsområden som har varit mer eller mindre
anonyma. Dessa har varit knutna till olika
sjukvårdsinrättningar, fattigvård eller använts som
gravplatser för avrättade. Dessa områden har ett
viktigt socialhistoriskt värde. De avspeglar synen på
fattiga, sjuka och kriminella och hur samhället var
organiserat för dessa grupper. Att gravområdena inte
är markerade visar också hur marginaliserade dessa
grupper var i samhället och hur skambelagt det var
exempelvis med mental sjukdom och fattigdom.
Konsthistoriska och arkitektoniska värden
Kyrkogårdens begravningsmonument uppvisar
variationen i tvåhundra års begravningstrender. Både
material, teknik och konstnärligt uttryck och kvalitet
har skiftat genom åren. Framför allt gravvårdar från
1800-talets andra hälft och 1900-talets början är
exempel på högt tekniskt kunnande i stenhuggeri. Få
är emellertid exempel på unika uttryck utan de flesta,

från 1800-talets slut och framåt, höggs efter särskilda
typexempel som beställaren kunde välja mellan. De
tidiga vårdarna är inte standardiserade i samma utsträckning och mer unika i sina uttryck. Som helhet
har de äldre vårdarna fram till cirka 1930-talet viktiga
karaktärskapande och stilhistoriska värden och har
stor betydelse för upplevelsen av kyrkogården.
Några kan klassas som högkvalitativa vad gäller
stenhuggarkonst. Gravstenar av järn eller vårdar
med bronsporträtt utgör en särskild typ av vårdar
som är mindre vanlig men likväl har höga kvaliteter
som konsthantverk och personhistoriska monument.
Gravplatsernas begränsningar i form av järnräcken är exempel på järnsmidets konsthantverk
under en period när det stod som högst. Dessa är
ovärderliga och blir allt mer sällsynta i den takt de
bryts ned av korrosion och genom stöldräder på
kyrkogårdarna. Gravräckena är en viktig del av
kyrkogårdens och gravplatsernas karaktär samt
1800-talets gravkultur.
Biologiska värden
Norra kyrkogården ligger mitt inne i tätorten där det
är sparsamt med gröna ytor. Det innebär att den
gröna kulturmiljön har stor betydelse för växt- och
djurlivet i området och kan liknas vid en oas.
De djur som finns på kyrkogården interagerar
med grönområden i närområdet och vice versa. Bin
och andra pollinerare som hittar föda på kyrkogården kan på så vis påverka frukt- och bärtillgången i
tätortens bostadsområden och i grönområden för
allmänheten. Vägrenar, järnvägsbanvall, dungar med
träd och trädgårdar är exempel på viktiga förbindelse- och spridningslänkar för arter som kan förflytta sig till och från kyrkogården.

Skugga kombinerat med ljusinsläpp alstrar en intressant kombination för det vilda på kyrkogården. Den
variation av miljöer som skapas när grönska blandas
med sten- och grusmaterial är mycket speciell. De
kvaliteter som uppstår i varje kvarter liknar till mångt
och mycket naturliga miljöer som finns eller funnits
tidigare på landskapsnivå.
Trädens betydelse för andra arter i tätorten är
stor. Det är ovanligt med en stor mängd äldre träd
på ett och samma ställe inom tätbebyggt område och
möjligen saknar trädbeståndet på Norra kyrkogården
motsvarighet på någon annan plats i Lund. Trädslag
som funnits länge i landet har extra stort värde för
insekter, och även rödlistade arter. Bok, ek och ask
är väl kända som viktiga naturträd men även
hästkastanj, pil och poppel är viktiga livsmiljöer. Till
och med sykomorlönnen kan bli värdefull med rätt
dimensioner på stammen. Miljöer med både barroch lövträd lockar till sig fler olika arter.
Arkadlindarna, som funnits sedan början av
1900-talet kan vara kyrkogårdens mest dyrbara träd,
sett ur ett biologiskt perspektiv. Träden har värdefulla ihåligheter som bildats som ett resultat av beskärningen. I dessa brukar känsliga arter husera.
Naturvårdsverket har upprättat ett Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. I samband med
det genomförde Länsstyrelsen en första inventering
av landsbygden. Tätorterna ingick inte, men enligt
kriterierna för vilka träd som avses kan det konstateras att Norra kyrkogården omfattar många särskilt
skyddsvärda träd. De flesta av dem finns i kyrkogårdens äldsta delar i sydöst och berör kvarteren 21-32.
Ytterligare ett antal finns i kvarteret väster om den
västra linjen.
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Vårdkrav
Kyrkogårdens miljö är i hög grad föränderlig både
under årets olika säsonger men också i längre perspektiv beroende på förändringar i brukande och
skötsel. Dess kulturhistoriska värden kan snabbt
förändras genom exempelvis ovarsam skötsel.
Värdena kan också gå förlorade genom många små
förändringar som sker löpande under en längre tid.
För att bevara kyrkogårdens värden måste de aktivt
vårdas och underhållas löpande. Följande vårdkrav är
formulerade med utgångspunkt av kyrkogårdens
kulturhistoriska värden. Tillämpningen av vårdkraven måste ske med utgångspunkt från såväl värdebeskrivning samt kyrkogårdens beskrivning i vård- och
underhållsplanen. Framför allt kvartersbeskrivningen
samt bilaga 2; kvartersinventering.
Vårdkraven är översiktliga och kan ses som ett
komplement till den äldre inventeringen som huvudsakligen tar fasta på bevarandet av enskilda gravplatser och gravanläggningar med kulturhistoriska värden. De nya vårdkraven syftar till att bevara
kyrkogårdens övergripande värden och karaktär
så att de inte förvanskas.

darna av länsantikvarien Carin Bunte. Dessa bör
fortfarande gälla som allmänna vårdkrav:
•
•
•
•

Nuvarande vägsystem och kvartersindelningar
bibehålles.
Randplanteringar, alléer, arkader och karaktärsbildande planteringar bibehålles.
Permanenta hägnader kring kyrkogårdarna
jämte grindar bibehålles.
Gravvårdar och andra minnesmärken, hägnader
kring gravplatser, grindar och karaktärsbildande
eller tidstypiska planteringar och andra
gravplatsanläggningar, som klassats som värdefulla eller mycket värdefulla, bevaras.

Obs!
Större åtgärder såsom exempelvis omläggning
av gångar, kvarter eller samt även ersättande av
växtmaterial såsom buxbomshäckar och rygghäckar är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en
åtgärd är tillståndspliktig bör man samråda med
Länsstyrelsen. Vård- och underhållsplanen kan
ses som ett planeringsunderlag för tillståndsansökan i dessa fall.

Allmänna vårdkrav
Nya gravplatser med gravvårdar och växtlighet ska
underordnas befintlig struktur och utformning. Vid
omläggning av gravplatser bör utgångspunkten vara
den ursprungliga planläggningen och kyrkogårdarnas historik. Riktlinjer bör vara vård- och underhållplanens beskrivningar.
I samband med den kulturhistoriska inventeringen av samtliga kyrkogårdar i Lunds kyrkliga
samfällighet (nu Lunds pastorat) formulerades några
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Särskilda vårdkrav
Genom kartbilden på nästa sida anges vårdkravens
nivå för specifika delar av kyrkogården. Vårdkraven
delas in i tre kategorier;

■
■
■

Områden med högt kulturhistoriskt värde som
bör bevaras i sin helhet.
Strukturer som är viktiga att bevara.
Områden med stor betydelse för kyrkogårdens
karaktär.

De bevarandeområden som pekas ut i kartan är
karaktäristiska för kyrkogården eller delar av den och
särskilt viktiga att bevara ur denna synpunkt. En del
områden bevarar strukturer från gamla aktiviteter,
äldre planläggning eller särskilda gravmonument.
Andra delar är viktiga att bevara som huvudstråk,
där många passerar, men också för att de har särskilda kvaliteter. Tanken är inte att frysa kyrkogården
i det skick den är eller att återskapa förlorade delar.
Kyrkogården måste vara en levande miljö och kunna
användas inom vissa ramar för att bevara ett levande
kulturarv.
De delar som inte är utpekade i kartan är inte
ointressanta utan har alla sin unika betydelse i en
större helhet. Här kan det också finnas enskilda
gravplatser, utpekade i 1982 års gravplatsinventering,
med höga värden som ska bevaras i enlighet med
vårdkraven.

Områden med särskilda vårdkrav

■
■
■

Områden med högt kulturhistoriskt
värde som bör bevaras i sin helhet.
Strukturer som är viktiga att bevara.
Områden med stor betydelse för
kyrkogårdens karaktär.
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Kyrkogårdens struktur
Med kyrkogårdens struktur avses dess yttre begränsningar, kvartersindelning, gångar, och indelning i
gravplatser.
• Kyrkogårdens huvudgångar, och yttre begränsningar bör bevaras.
• De gångar eller anläggningar som markeras som
kulturhistoriskt värdefulla bör bevaras vad gäller
material, storlek och utsträckning. Dessa är markerade med orange på kartan sida 47.
Kulturhistoriskt mycket värdefulla gravplatser/områden
Områden med högt kulturhistoriskt värde är särskilt
känsliga för förändring eller företräder en unik händelse/form/miljö eller liknande. Dessa områden är
grönmarkerade på kartan sida 47.
I mycket kulturhistoriskt värdefulla områden/ gravplatser ska:
• Strukturer, ytmaterial, gravvårdar, kringgärdningar och växtmaterial mm vårdas och underhållas regelbundet för att bevaras i sin helhet.
• Kvartersbeskrivningen bör gälla som utgångspunkt för en övergripande bevarandeplan inom
respektive område.
De förslag till åtgärder som ges i 1982 års inventering är av övergripande karaktär men bör i stort sett
följas än idag och kan därför kvarstå. Huvudmeningen är att de kulturhistoriskt värdefulla gravplatserna skall bevaras både vad gäller gravvårdar men
också gravplatsens utformning vad gäller omgärdning och växtlighet.

Områden med stor betydelse för kyrkogårdens karaktär
Dessa områden är viktiga att bevara eftersom de är
betydelsefulla för kyrkogårdens karaktär och därmed
också dess kulturhistoriska värde. Det kan vara
områden med särskilt välbevarade gravplatsområden
eller områden längs huvudgångar som är mer
exponerade än andra delar på kyrkogården. Områdena är särskilt känsliga för förändringar. Eventuella
förändringar bör därför ske i liten omfattning, samt
varsamt och anpassas till områdenas planläggning,
skala, växtmaterial, stenmaterial mm.
•
•
•

•

•

Gravplatserna bör bevaras vad gäller storlek och
planläggning.
Strukturer, karaktärsskapande anläggningar och
växtlighet bör vårdas och bevaras.
Gravvårdarna bör i första hand bevaras. Ett
representativt urval av gravvårdar eller gravvårdar med särskilda kvaliteter bör också väljas ut.
Gravvårdar som återlämnats bör få stå kvar på
gravplatsen tills behov finns att återanvända
gravplatsen. Gravplatserna bör inte lämnas
tomma på gravanläggningar eller växtlighet.
Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar där inte
inskriptionen eller autenticiteten har stor betydelse för värdet kan återanvändas om de slipas
om och bör då markeras med en omarbetningssymbol.
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Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser/gravvårdar
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser/gravvårdar är
sådana som har pekats ut vid 1982 års gravplatsinventering eller som bedöms vara viktiga för att bevara ett områdes kulturhistoriska karaktär. Generellt
gäller att alla gravvårdar uppställda i lapidarier bör
bevaras med nuvuarande uppställning ex inom kv.
24, 28 och 27. Alla minnesstenar bör bevaras ex.
minnessten för hemvändande flyktingar vid västra
linjen, domkyrkostenen i kv. 32, vipeholmsstenen i
kv. 46. Kvarter 22, 23 och 24 är några av de äldsta
gravkvarteren med mycket få äldre gravplatser bevarade. Äldre spridda gravplatser som finns utöver de
områden som markerats i kartan för områden med
särskilda vårdkrav, är särskilt viktiga och bör bevaras
i dessa kvarter.
• Gravvårdarna bör kvarstå på gravplatserna så
långt det är möjligt och dess livslängd förlängas
om det går genom kvalificerad konservering och
rengöring. Vid skötsel av gravplatserna hänvisas
till denna vårdplans bilaga 2; Rekommendationer för
vård- och underhåll eller till kvalificerad yrkeskunnig för mer avancerade åtgärder. Vårdåtgärder
som inte kan karaktäriseras som normalt underhåll är tillståndspliktigt liksom flyttning eller
borttagning av kulturhistoriskt värdefulla
gravvårdar.
• Texter och inskriptioner bör förtydligas vid
behov och rengöras för att inte vårdarnas pedagogiska värde ska förloras.
• Återlämnade gravvårdar med kulturhistoriskt
värde bör få stå kvar på ursprunglig plats och
endast i undantagsfall flyttas till lapidarium.

Växtlighet
• Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla
gravplatser och gångstråk bör förnyas vid behov
med samma växtmaterial som det befintliga.
• Äldre och unika växtsorter bör i första hand
vårdas och få stå kvar på gravplatserna även sedan de har återlämnats. Äldre eller unika växter
samt växter med höga biologiska värden kan finnas på samtliga delar av kyrkogården. Vid behov
kan de behöva flyttas och föryngras på annan
plats på kyrkogården.
• För bevarandet av äldre växter bör man informera nya gravrättsinnehavare om dess värde.
Skötselavtal kan skrivas för bevarande av växtlighet på gravplatsen.
• Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör
identifieras och skyltas/märkas eller markeras i
skötselplan för att underlätta vård- och underhållsåtgärder.
• Ängsområden bör skötas enligt anvisningar i
bilaga Rekommendationer för vård- och underhåll.

Trädbestånd
Trädbeståndets natur- och kulturvärden bör alltid
beaktas vid genomförande av åtgärder enligt
trädvårdsplan. Kyrkogårdens alléer bör bevaras i sin
utsträckning och omfattning och återplanteras med
samma växtslag vid behov.
Samtliga lindalléer på Norra kyrkogården är biotopskyddsområden inklusive raden av arkadlindar
mellan kvarter 30 och 34. I kvarter 41 finns även en
björkallé med 7 träd som omfattas av samma skydd.
I Rapporten Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda
träd -Mål och åtgärder 2012-2016 finns det mål och
åtgärder som särskilt gäller för Svenska kyrkans
arbete med värdefulla träd på kyrkogårdar och begravningsplatser. Dessa är följande:
•

Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrkogårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tätorter
minskar inte på grund av avverkning, där
alternativ finns.

•

•

•

Beskärning och stabilisering som metod för att
bevara särskilt skyddsvärda träd är väl spridd
och används normalt i arbetet med dessa träd
från och med 2012.
I majoriteten av all nyplantering används det
eller de trädslag som är mest värdebärande och
typiskt för traktens kulturlandskap.
Trädvårdsplaner med nödvändiga åtgärder för
att vidmakthålla särskilt skyddsvärda träd finns
framtagna senast 2012 och tillämpas inom minst
70 % av kyrkogårdarna inom förvaltningen i
Götaland och södra Svealand från och med
samma år.

De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd
som har en stamdiameter på mer än 1m, mycket
gamla träd som är äldre än 140/200 år (beroende på
trädslag) och ihåliga träd med stamdiameter på mer
än 40 cm.
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Åtgärdsbehov
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Murar och begränsningar
Kyrkogårdens murar är få och låga och vårdbehoven
är relativt oproblematiska. I begränsningsmuren mot
Getingevägen finns fogbortfall. I västra muren finns
förutom fogbortfall, lösa täckplattor som behöver
kompletteras. Växtligheten på vallen mot
Kävlingevägen är relativt hög och kan med fördel tas
ned något. Sikten från krematoriet bör bevaras öppen.
I de terrasserade områdena finns framför allt
problem med trapporna där trappstegen har flyttats
av tryck från massorna. Problemen finns på alla
terrasser. Även i de högre murarna finns enstaka lösa
stenar.
Grindar
Grindarna behöver ses över och målas. Vårdbehovet
är särskilt viktigt för grindarna av de äldre
grindpartierna som är utsatta för korrosion. Flagnande färg på stålgrindarna behöver också åtgärdas.

Från vänster: Västra muren vid minneslunden behöver ses över vad gäller fogar. Ursprungligt bruk bör användas och inte
mjukfogar. Andra bilden från vänster visar kantsten vid kv. 28 som har fallit ut från gravplatsen av jordmassornas tyngd. Längst
till höger syns stödmur intill terrasserat område i kv. 22.

Gångar behöver underhållas inom kv. 48-50 (bild till vänster) och kantsten i minneslunden har problem med sättningar (bild till höger).
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Gravplatser som är avdelade på djupet är svårtillgängliga. Tomma gravplatser utan växtlighet ger ett tråkigt intryck. På sina ställen har träd rubbat kantsten eller gravplatsstaket.

Vägar och gångar
Grusgångarna är i gott skick. Problem med sättningar verkar inte finnas i någon större utsträckning.
En del gångstråk med kalkstensplattor är övervuxna och behöver läggas om.
Olika asfaltbeläggning har använts i olika områden. Avvikande asfaltsorter har också använts vid
lagning. Enhetlig asfaltsbeläggning behövs. Möjlighet
till underhåll bör utredas innan ny asfalt läggs.
Tillgänglighet
Kyrkogården har god fysisk tillgänglighet till de
flesta delar av kyrkogården med undantag från en
del mindre trappor. Här finns dock i de allra flesta
fall möjlighet att komma fram annan väg. Gångarna
är relativt breda med möjlighet att ta sig fram med
rullator eller rullstol. De större gångarna är farbara
med bil för rörelsehindrade med tillstånd att köra in
på kyrkogården. Framkomligheten för exempelvis
rullator är mindre bra i de områden där plattor ligger
glest i gräsmatta eller är delvis övervuxna.

Tillgänglighet kan också innebära belysning och
information genom kartor och planer för att hitta på
kyrkogården. Tillgängligheten bör utvecklas vad
gäller kartor eller planer för området som möter
besökaren när man kommer in på kyrkogården.
Likaså bör kvartersnumreringen kompletteras på
vissa ställen där det är osäkert var ett kvarter börjar
och slutar. Ytterligare och aktuella informationstavlor kan hjälpa besökaren att hitta rätt. Detta är
särskilt viktigt eftersom kyrkogården är så stor och
det är mycket svårt att som besökare få en bra överblick över området.
Pedagogisk verksamhet
Kyrkogårdens historia samt samhälls- och personhistoriska värden knutna till olika gravvårdar är viktiga
att förmedla till besökarna. Förmedling kan
exempelvis ske genom digitala appar som besökaren
kan ladda ned, skyltar eller guidning.
En annan viktig aspekt i bevarandet av gravvårdarnas pedagogiska värde är läsbarheten. När in-
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skriptionerna täcks av mossa förlorar man dess informationsvärde. Av denna anledning bör
inskriptionerna hållas rena och vid behov målas i om
de varit målade tidigare.
Ett bevarande av ett representativt urval
gravplatser, samt även unika exempel, är viktiga för
att kyrkogården ska kunna förmedla de pedagogiska
värdena. Urvalet bör ske från alla delar på kyrkogården, inte bara paradstråken och familjegravarna utan
även ensamgravar och anonyma och oansenliga
gravvårdar kan vara viktiga att bevara. Framför allt
bör kyrkogårdens gravplatsområden för olika
institutioner markeras och skyltas för att tillgängligöra dess historia.
Gravplatser
Återlämning av gravplatser sker i hög takt och
många områden riskerar att utarmas eftersom
växtlighet och gravvårdar plockas bort på återlämnade gravplatser. En ny strategi behövs för att kunna
bevara kyrkogårdens karaktär och kulturhistoriska
värden. I första hand bör vårdkraven tjäna som

Den öppna platsen i kvarter 19 skulle kunna utvecklas med fler planteringar. I första hand bör man titta på områdets ursprungliga planläggning. Växtligheten i skuggiga områden behöver utvecklas.
Ytterkanterna av kyrkogården kan behöva göras med tillgänglig och hade en mer tydlig planläggning i de ursprungliga planerna.

handledning vid bevarande av kyrkogårdens
kulturhistoriska värden. Vårdkraven bör kompletteras med en handlingsplan för kyrkogårdens övriga
områden vad gäller planläggning, bevarande, skötsel
och underhåll. Handlingsplanen bör utgå från vårdoch underhållplanens vårdkrav, rekommendationerna för skötsel och underhåll samt kvarters-, och
värdebeskrivning.
På sina ställen har man börjat dela av gravplatser
i mindre. Delningen sker i många fall längs med
gången vilket gör att en gravplats hamnar bakom
den yttre. Uppdelningen på detta sätt bör inte ske
längs huvudstråken men kan i viss mån ske inne i
kvarteren. En bättre uppstyckning av gravplatserna
skulle kunna vara på djupet av gravplatsen. Inom en
större gravplats finns det också möjlighet att ta upp
mindre urngravplatser och ordna dessa på ett traditionellt sätt exempelvis med en huvudsten och gravkar eller liggande tavlor längs sidorna.
Stenramar som rubbats ur sitt läge bör i första
hand läggas om i synnerhet i de markerade kulturhi-

storiska stråken. Eventuell anpassning kan behöva
göras där exempelvis trädrötter är i vägen.
Gravvårdar
Det förekommer nedlagda gravstenar. Dessa bör i
första hand återmonteras på återlämnade gravplatser
i enlighet med vårdkraven.
De gravvårdar som har kulturhistoriskt värde enligt 1984 års inventering ska bevaras och behöver
rengöras och lagas vid behov. Det allmänna intrycket
är att vårdbehoven är mycket stora vad gäller kyrkogårdens äldsta och mest betydelsefulla gravvårdar.
Här kommer förvaltningen att behöva göra stora
vårdinsatser inom de närmaste åren om dessa inte
ska gå förlorade. Vid vård- och underhållsåtgärder
på gravvårdar hänvisas till bilagan Rekommendationer
för vård- och underhåll.
Utvecklingsarbete
Delar av kyrkogården skulle kunna utvecklas mer för
att tydliggöra kvarterens karaktär. I söder har delar

av norra promenaden tagits i anspråk för tillbyggnad
med personalbyggnader. Dessa är nu rivna och det
som tidigare varit en del av parken utgörs av en stor
gräsmatta. Möjligheten att återställa området till dess
ursprungliga planläggning bör utredas.
I kvarter 19 har den centrala planteringen förlorat sin ursprungliga uppbyggnad. En återplantering
av rosor längs en pergola eller annan hög växtlighet
skulle understryka platsens betydelse som centralpunkt i området och ge en bra inramning av platsen.
Nya begravningsformer behöver tillgodoses på
kyrkogården. I första hand bör de rymmas i
anpassas till kvarterens befintliga karaktär.
Växtlighet
Måbärshäckarna mår dåligt som begränsningshäckar
eftersom de inte trivs i de skuggiga och näringsfattiga kvarteren där de finns idag. De är också känsliga
för rensning på gravplatsen och får inte det
näringstillskott som blir i en mer naturlig växtplats.
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Gravvårdarna bör besiktigas regelbundet vad gäller säkerhet. Nedmonterade gravvårdar bör i första hand återmonteras. Återlämnade och kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar behöver också skadebesiktigas
regelbundet.
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Växtmaterialet behöver föryngras i kvarter 48-50
där hemlockgranarna har vuxit mycket höga och
börjar se risiga ut.
Buxbomen intill västra parkeringen ser ut att vara
i dåligt skick på sina ställen, möjligen har de beskurits för kraftigt.
Växtligheten på kyrkogården består främst av
kyrkogårdens trädrader och gravkvarterens planteringar. En mer skiftande växtlighet och mindre kontrollerad sådan finns framför allt längs kyrkogårdens
norra ytterkant. Växtligheten har en viktig funktion
här som bullerridå från vägarna intill. Den vildvuxna
buskvegetationen ger dock ett mindre vårdat och lite
övergivet intryck. Ett exempel är gångarna som
slutar i det nordöstra hörnet. Sådana områden kan
lätt bidra till att besökaren känner sig otrygg och
ovälkommen. Korkalmen längs norra sidan är också
i dåligt skick och behöver föryngras eller ersättas
med ett annat växtmaterial. I de ursprungliga
planerna hade dessa ytor mer tydligt definierade

planteringar. En utvecklingsplan behövs för
området.
Inom framför allt de äldre kvarteren på kyrkogården har gravplatsplanteringar vuxit i väg okontrollerbart. På sina ställen har kyrkogårdsförvaltningen
använt tomma gravplatser eller återlämnade
gravplatser till utplantering av barrväxter från en
plantskola som tidigare fanns på kyrkogården. Dessa
har nu vuxit upp och täcker hela gravplatser och
medverkar till att även intilliggande gravplatser skuggas eller skyms. Barrträd som växter upp framför
vårdar så att de inte syns eller täcker hela gravplatsen
saknar tradition och dessa bör gallras eller klippas
ned. Hänsyn får naturligtvis tas till växtexemplar
med särskilt biologiskt eller kulturhistoriskt värde.
Inom kvarter 25 och 26 består stora delar av
växtbeståndet av barrväxter men även här kan man
gallra till fördel för andra växter inom området som
inte trivs när det blir för skuggigt. Gamla träd bör
dock bevaras. Större variation med exempelvis syren
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och rosenbuskar, ormbunkar och funkia bör tillåtas
för mer varierande grönska i synnerhet på gravplatserna.
Gravplatsplanteringar
Planteringarna på gravplatserna råder inte
kyrkogårdsförvaltningen över då gravrättsinnehavaren till viss del själv får bestämma vad som ska
planteras på gravplatsen. Inom vissa kvarter har det
funnits förhållningsregler både vad gäller gravvårdar
och planteringarnas storlek. Dessa bör gälla fortsättningsvis såvida man inte bestämmer sig för att planera om ett område. Vid upplåtande av en gravplats
måste de aktuella riktlinjerna vara tydligt formulerade.
På nya gravplatser finns en trend att plantera i
krukor samt även att placera ut prydnadsföremål av
keramik/plast eller sten. Keramik och glas får inte
användas på gravplatserna på grund av skaderisk.
För att minska bruket av lösa föremål på gravplat-

Till vänster: Begravningskapellets järnfönster behöver ses över, kittas, och målas om. I mitten: Rostande armatur i arkadgången till krematoriet. Till höger: Text på kampanilen behöver fyllas i.

serna kan det vara lämpligt att informera om vilka
växter som kan planteras på gravplatsen och vilken
skötsel de kräver. Idag vill de flesta att gravplatsen
ska vara lätt att sköta och då kan man informera om
växter som kräver lite skötsel. En del gravkvarter är
mycket skuggiga och andra är mer utsatta för sol och
vind. Även dessa här bör man informera om växter
som kan vara lämpliga.
Många gravplatser har ännu kvar traditionella
planteringar med infattningshäckar, gravkullar (av
murgröna eller liknande) och gravkar. Dessa planteringar bör uppmuntras och genom att underhålla
planteringar av detta slag på återlämnade gravplatser
kan traditionen förhoppningsvis leva kvar. På återlämnade gravplatser bör gravplanteringar i form av
murgrönekullar och i gravkar vårdas och vid behov
förnyas. Tomma gravkar ger ett trist och ovårdat
intryck. Dessa har viktiga traditionsvärden och är en
del av gravplatsen med lika stor betydelse som gravvården.

Trädvård
Trädbeståndets natur- och kulturvärden bör alltid
beaktas vid genomförande av åtgärder enligt
trädvårdsplanen. Några kommentarer gällande detta
tas upp här.
Arkadlindarna i kvarter 34 har höga kulturhistoriska och biologiskt värden. Träden omfattas av
biotopskyddbestämmelserna i Miljöbalken, samråd
med Länsstyrelsen i god tid före åtgärder. Dispens
kan behövas. En fördjupad insektsinventering
rekommenderas för att få veta om träden hyser
hotade och rödlistade insekter. Varje enskild
trädindivid av de 37 ingående träden bör bevaras så
länge som möjligt. När en trädindivid slutligen dör
eller är så illa däran att det inte längre reproducerar
löv, kan trädets stam tas bort och placeras i en
faunadepå. Återplantering kan ske i mindre luckor
med hamlade träd som förpreparerats på plantskola.

Samma trädslag bör användas och knuthamling
fortgår på samma sätt som tidigare.
Vid ersättning av utgångna träd i övriga allér där
träden inte hamlats kontinuerligt och därför har
stora kronor, bör man vänta med återplantering. I
praktiken innebär det att återplantering sker först när
en hel sträcka saknar träd eller tills det finns stora
luckor. Vänta ut träden, det specifika
upplevelsevärdet som skapas av träd i rad kan
kvarstå länge, även om många träd tas bort.
Alléträd i dubbla rader återplaceras i rak linje
mittemot träden på motstående sida enligt tidigare.
Om konflikt kan uppstå mellan träd och objekt på
sikt kan det vara anledning till undantag från detta i
vissa fall.
I kvarter 37 och 44 behöver ”gårdarna” med 4
träd planterade i hörnet av varje gård kompletteras
då träd saknas. Använd de ursprungliga trädsorterna.
Hängpil har också funnits i området.
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Vid förnyelse av trädbeståndet i kv. 48, 49 och 50
bör en återplantering av blommande och fruktbärande träd göras då detta har stor betydelse för den
biologiska mångfalden i området.
Djurliv
Sätt gärna upp fler holkar och glöm inte holkar för
fladdermöss.
Det finns goda möjligheter att ha fler ytor med
ängsskötsel för att gynna biologisk mångfald på
kyrkogården! Strax norr om entrén från Kung
Oscars väg finns det en stor gräsyta kring begravningskapellet som skulle passa fint att klippa mer
sällan.
Om möjligt bör man vänta längre än idag med
att klippa gräsytor med ängsskötsel. För att gynna
biologisk mångfald fullt ut bör klippning inte utföras
förrän i september månad.
Det vore en bra åtgärd att placera ut sten-öar i
vattenanordningarna på kyrkogården för att bistå
insekter när de besöker vattnen. Det är svårt för dem
att ta sig upp för de branta kanterna.
Anlägg gärna en vedsamling/faunadepå av död
ved med träd och grenar som städats bort. Depån
fylls på då och då, men lämnas för övrigt helt utan
åtgärder för att förmultna. Lämplig plats finns i den
nordvästra delen, där sådant material redan placeras.
Äldre trädstammar från de andra kyrkogårdarna i
pastoratet kan också placeras här när det inte finns
utrymme för detta på aktuell kyrkogård.

På krematoriet och dess kapell behöver fasaderna
ses över vad gäller fogar på fasadbeklädnaden av
marmor. En del olika lagningsmaterial finns och
enhetligt utseende bör eftersträvas, i första hand med
samma typ av fogbruk som det ursprungliga.
Armaturer i arkadgången mot söder är mycket
rostiga. Om lamporna behöver bytas bör dessa
ersättas av lampor av samma utseende.
Texten på fasaden till krematoriets kampanil behöver
fyllas i.

Byggnader
Begravningskapellets järndetaljer samt järnfönster är
angripna av korrosion och är i behov av översyn.
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Målsättning och utveckling
Kyrkogårdsavdelningen i Lunds pastorat har formulerat följande punkter för sitt
målsättnings- och utvecklingsarbete för Norra kyrkogården:
1) Tillmötesgå samhällets olika begravningstrender, nya som gamla, och
särskilt den stora efterfrågan på urn- och askgravar genom att:
Anlägga flera askgravplatser och urngravar i befintliga kvarter (med
kistgravar).

Statistik år 2013
Vid vård- och underhållsplanens upprättande fanns cirka 10000
gravplatser på norra kyrkogården. Av dessa var 2500 återlämnade.
Antalet begravningar beräknades till 60 kistbegravningar samt 450
kremeringar per år inom hela pastoratet varav merparten jordades på
norra kyrkogården.

2) Bevara och utveckla kyrkogården som en grön kulturmiljö, bland annat
genom att:
Lyfta fram och vårda kulturhistoriskt intressanta växter samt ersätta
dessa vid behov.
Öka användandet av perenner i planteringar
Förnya och utveckla trädsortimentet
Ge förutsättningar för en skiktad växtlighet med plats för både sol
och skugga.
Upprätta och underhålla trädvårdsplan. Trädvårdsplanen utförs i
samförstånd med antikvarie och i enlighet med vård- och underhållsplanen.
3) Bevara och levandegöra kyrkogårdarnas och begravningsplatsernas
historiska
kulturarv
(övergripande
mål
fastställda
av
Kyrkogårdsnämnden 2013)
4) Öka tillgängligheten på kyrkogården (gångar, skyltning, sittplatser, belysning, hemsida mm).
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Förkortningar:
AF- antikvarisk förundersökning
AM- antikvarisk medverkan
AU- arkeologisk utredning
DK- dokumentation
FU- arkeologisk förundersökning
KA- kulturhistorisk analys
MD- murverksdokumentation
OU- osteologisk undersökning
PJ- projektrapport
VP- vårdplan
UN- arkeologisk undersökning
BD- byggnadsdokumentation
BAD- byggn-ark-dokumentation
BMU- byggnadsminnesutredning
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