Östra kyrkogården i Lund
Vård- och underhållsplan, 2014
Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Anna Rabow

Rapport 2014:13
© Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 2014
www.regionmuseet.se
Dnr: L12.30-130-12
Text: Kerstin Börjesson, Åsa Jacobsson och Anna Rabow
Foto: Åsa Jacobsson och Anna Rabow
Kartproduktion: Anna Rabow
Formgivning: Anna Rabow
Granskning: Carin Strumpel Alftrén och Kerstin Börjesson, Regionmuseet Kristiandstad/Landsantikvarien i Skåne
Kartor ur allmänt kartmaterial, ©Lantmäteriet, Gävle. Dnr 507-99-502

Innehåll
Inledning .................................................................................................................. 5
Bakgrund............................................................................................................. 5
Mål och syfte ...................................................................................................... 5
Metod .................................................................................................................. 6
Andra verktyg och dokument.......................................................................... 6
Lagskydd för kultur- och naturmiljö .............................................................. 7
Kulturhistorisk bakgrund ...................................................................................... 9
Källor ................................................................................................................. 10
En ny kyrkogård grundas ............................................................................... 11
Östra kyrkogården anläggs ............................................................................. 12
Östra Promenaden .......................................................................................... 12
Söder om kyrkogården ................................................................................... 13
Skötseln av kyrkogården................................................................................. 14
Beskrivning av kyrkogården................................................................................ 17
Omgivningar .................................................................................................... 18
Kyrkogårdens begränsning ............................................................................ 18
Grindar .............................................................................................................. 20
Gångar och strukturer .................................................................................... 20
Belysning ........................................................................................................... 20
Servicestation och bod.................................................................................... 20
Träd ................................................................................................................... 21
Buskar och städsegrön växtlighet ................................................................. 24
Rabatter med rosor och perenner ................................................................. 25
Järnstaket, grindar och stenramar ................................................................. 26
Gravplatser ....................................................................................................... 27
Gravvårdar........................................................................................................ 27
Bänkar ............................................................................................................... 31
Kyrkogårdens natur......................................................................................... 31
Övergripande beskrivning - karakterisering ................................................ 32

Kyrkogårdens kulturhistoriska värden .............................................................. 33
Värdebeskrivning............................................................................................. 34
Kyrkogårdens betydelse i staden................................................................... 34
Kyrkogårdshistoriska värden ......................................................................... 34
Samhällshistoriska värden .............................................................................. 35
Personhistoriska värden ................................................................................. 35
Pedagogiska värden ......................................................................................... 36
Konsthistoriska och arkitektoniska värden ................................................. 36
Biologiska värden ............................................................................................ 37
Vårdkrav ................................................................................................................ 38
Kyrkogårdens kulturhistoriska värden ......................................................... 38
Allmänna vårdkrav .......................................................................................... 38
Särskilda vårdkrav ........................................................................................... 38
Kyrkogårdens struktur.................................................................................... 39
Gravplatser med högt kulturhistoriskt värde .............................................. 39
Träd och växtlighet ......................................................................................... 40
Åtgärdsbehov ........................................................................................................ 41
Begränsningar .................................................................................................. 42
Tillgänglighet .................................................................................................... 42
Gravplatser ....................................................................................................... 43
Staket och grindar............................................................................................ 43
Gravvårdar........................................................................................................ 44
Planteringar ...................................................................................................... 45
Förslag på växter i planteringar ..................................................................... 45
Trädvård ........................................................................................................... 47
Djurliv ............................................................................................................... 48
Källmaterial ........................................................................................................... 49
Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar ........................................... 51
Bilaga 2 – Målsättning och utveckling

Inledning
Vård- och underhållsplan för Östra kyrkogården i
Lund är utförd av Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Lunds pastorat.
Fältarbetet utfördes under hösten och vintern 2013
med påföljande rapportskrivning vintern och våren
2013/2014. Inventering samt rapportskrivning har
utförts av byggnadsantikvarierna Kerstin Börjesson,
Anna Rabow samt biolog Åsa Jacobsson. Kyrkogården invigdes 1847 och skyddas enligt Kulturmiljölagens 4 kap som kyrkogård invigd före 1940. Vårdoch underhållplanen har utformats i enlighet med
Kulturmiljölagen och de föreskrifter som finns för 4
kapitlet samt gällande direktiv från Lunds stift och
Länsstyrelsen i Skåne. För att vara berättigad till kyrkoantikvarisk ersättning måste en vård- och underhållsplan innehålla fyra delar. Dessa är vid planens
framställande; kulturhistorisk dokumentation, värdebeskrivning, trädvårdsplan och utvecklingsplan.
Bakgrund
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4
kapitel. Genom de nya föreskrifterna finns ett
lagstadgat krav på en vård och underhållsplan. Riktlinjerna anger vissa krav på hur vård- och underhållsplanerna ska utformas:
•

•

Ägare till kyrkobyggnader, kyrkotomter och
begravningsplatser ansvarar för att en vård- och
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.

Fastighetsuppgifter
Objekt
Fastighetsbeteckning
Socken
Kommun
Fastighetsförvaltare
Areal

Östra kyrkogården, Lund
Galgevången 1:18
Lunds stad
Lunds kommun
Lunds pastorat
11 900 m²

Kyrkogården består av 171 numrerade gravplatser varav flertalet är uppdelade i två
eller flera gravplatser. Den större delen av kyrkogården är uppdelad i 14 kvarter, A-O,
och har många gravplatser som delats medan raden längs ytterkanten har ungefär lika
stora gravplatser. Sammantaget finns det 355 gravplatser. Det finns olika former av
skötselavtal för 127 gravplatser och det finns 176 återtagna/återlämnade/ej upplåtna
gravplatser.
Arbetet med kyrkogården sköts av kyrkogårdsavdelningen som leds av kyrkogårdschefen. Kyrkogårdsavdelningen lyder under kyrkoförvaltningen som i sin tur lyder under
Lunds pastorat. Inom kyrkoförvaltningen finns andra avdelningar som innefattar arbetsområdena ekonomi, fastighet, personal och administration.

•
•
•

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 stöd av kulturmiljölagen samt föreskrifterna till
kulturmiljölagen är syftet med vård- och underhållsplanen att lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens

kulturhistoriska värden. Planen ska sedan ligga till
grund för kyrkogårdsförvaltningens 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 säkerställs och utvecklas.
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•
•
•

Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårdsavdelningen som länsstyrelsen underlättas.
Kyrkogårdsavdelningen få en vägledning i
vårdarbetet med riktlinjer och prioriteringar.
De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbesökare och allmänheten tydliggöras.

Metod
Vård- och underhållsplanen består av en kunskapsdel där kyrkogårdens historia och dess nuvarande
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på
arkiv- och litteraturstudier, framförallt kyrkogårdsarkivets handlingar samt annan tillgänglig litteratur,
kartor och ritningsmaterial. Beskrivningen av kyrkogården omfattar fastigheten Galgevången 1:18 med
stängsel, trädkrans och häckar. I detta område har
gångsystem, gravkvarter, gravplatser och gravvårdar
samt växt- och djurliv inventerats och beskrivits.
Särskild vikt har lagts vid att beskriva kyrkogårdens
karaktär.
Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de
fysiska anläggningarna utgör underlag till kyrkogårdens kulturhistoriska värden. Utifrån kunskapsdelen
med historik, nulägesbeskrivning samt värdebeskrivningen har vårdkrav till följd av kyrkogårdens kulturhistoriska värden formulerats. Vård- och underhållsplanen redogör också för aktuella åtgärdsbehov.
Andra verktyg och dokument
Denna vård- och underhållsplan går inte in på den
sedvanliga skötseln som finns på kyrkogården. För
detta har Lunds pastorat tagit fram en skötselplan
för kyrkogårdarna upprättad 2003-2006. Planen ska
revideras vart 5:e år. I skötselplanen ingår:
• Översiktlig beskrivning av kyrkogårdarna och
gravplatserna

•
•
•
•

Beskrivning av områdets utformning och karaktär, gravvårdar och växtlighet
Mängdförteckningar – en sammanställning av
resultat från fältinventering i tabellform
Skötselanvisningar för kyrkogårdarnas allmänna
ytor och gravplatser
Skötsel och åtgärder – beskriver kortfattat åtgärdsbehov och planering tidplanering

Vård- och 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, Norra Nöbbelöv
och Västra Hoby kyrkogård. Trädvårdsplanen beräknas
vara klar under våren 2015.
En inventering av kyrkogårdens gravplatser utfördes av Gunilla Folkesson 1982 på uppdrag av den
dåvarande samfälligheten. Samtliga kulturhistoriskt
värdefulla gravvårdar och anläggningar på kyrkogården inventerades och förslag till åtgärder gavs. Inventeringen gäller fortfarande och kompletteras av
vård- och underhållplanens karaktärsbeskrivning.
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö
KULTURMILJÖLAGEN (1988:950)
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. Det 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 t.ex. för utvidgning, uppförande eller
ändring av byggnader, murar, portaler eller
andra fasta anordningar samt större förändring av plantering, trädbestånd och beläggning av gångar. Länsstyrelsen ger 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.
De kulturhistoriska värdena ska säkerställas
genom skydd i detaljplan eller områdesbestämmelse.
I detaljplan eller områdesbestämmelse kan
byggnader skyddas mot rivning samt mot
förvanskning så att dess karaktärsdrag bevaras. Byggnader men även träd och andra
landskapselement kan vara skyddade i plan.
MILJÖBALKEN (1998:808)
Östra kyrkogården utgör en del av Riksintresse för kulturmiljö Lund [M87]. 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 riksintresset ingår
Östra kyrkogården genom skrivningen: parker och planteringar, både inne i det medeltida stadsområdet och i zonen runtomkring
/…/ spår av gamla infartsvägar och andra
markförhållanden i det som tidigare var obebyggda marker kring staden.

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
Enligt miljömålen ska alla kommuner ha kulturmiljöprogram. För Lunds stad finns ett
bevaringsprogram, Lund utanför vallarna, Del
I vari Östra kyrkogården tillsammans med
Botaniska trädgården utmärkt som plantering
av kulturhistoriskt intresse. Bevaringsprogrammet utgör planeringsunderlag och visar
på vilka värden som bör bevaras, vårdas och
utvecklas. Det är vägledande då den fysiska
miljön inte är skyddad i detaljplan.
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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, Sankt Peters kloster kyrkogård, Östra kyrkogården av Hilding Claesson samt genomgång av kart
och ritningsmaterial på kyrkogårdsavdelningens arkiv vid Norra kyrkogården. Claessons bok är en
utförlig genomgång av protokoll och skrivelser som
beskriver anläggandet av kyrkogården. Uppgifterna
kring den fysiska gestaltningen och planläggningen
är inte särskilt detaljerade vilket troligtvis beror på
källmaterialet.
I kyrkogårdsavdelningens arkiv förvaras ritningar
och dokument från kyrkogårdens anläggande och
fram till våra dagar. Nyanläggningar och förändringar på kyrkogården är dock dåligt dokumenterade.
Den mest detaljerade bilden ges genom en karta från
1860 där kvarteren är utlagda och gravplatsernas
olika anläggningar visas.
Källmaterialet från 1900-talet är magert och det
mesta som finns är anläggningsritningar från 1960talet och framåt. Ritningarna visar att det inte hänt
så mycket i stora drag mer än att kyrkogården har
styckats av, äldre gravvårdar har tagits bort och nya
gravrätter har tillkommit.
I en kulturhistorisk inventering av kyrkogården
som utfördes av Gunilla Folkesson 1983 är kyrkogårdens kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar och
gravplatser dokumenterade. Hela inventeringen finns
i kyrkogårdsförvaltningens arkiv.
I Lund utanför vallarna, Del I, finns en omfattande historik med bilder från tidigt 1900-tal som är
till stor hjälp då kvarterets historia sätts i sitt sammanhang.

Händelser i sammandrag
1845

Ett kyrkoaktiebolag bildades för att skapa en begravningsplats som
alternativ till Norra kyrkogården.

1847

Kyrkogården invigdes och de två första jordfästningarna gjordes.
Kyrkogården planlades av adjunkten Agardh.

1851

Järnportar beställdes till ingångarna Dalbyvägen samt promenaden i norr.

1854

Bokhäcken ersattes med hagtorn. Lindar planterades efter gångarna.

1859-1862

Ett gravkapell uppfördes norr om kyrkogården.

1868

Lindarna längs mittgången tuktades för bättre sikt mot kapellet.

1874

Trästaket och trägrindar uppfördes längs Östra Vallgatan.

1883

Kyrkogårdens förvaltning togs över av Lunds stad.

1891

Nya grindar inskaffades och kyrkogårdens nordöstra hörn planerades om.

1924

En gravkarta upprättades med förteckning av gravägarna.

1933

Gravkapellet revs.

1949

En manskapsbod uppfördes i kyrkogårdens nordöstra hörn.

1952

Kyrkogårdens skötsel övertogs av kyrkogårdsförvaltningen i Lund.

1982

Äganderätten för kyrkogården övertogs av Lund kyrkliga samfällighet.

1982

En kulturhistorisk inventering utfördes för hela kyrkogården.
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En ny kyrkogård grundas
Östra kyrkogården i Lund tillkom på privat initiativ
som ett alternativ till den av staden inrättade kyrkogården som låg i norr, nuvarande norra kyrkogården.
Den befintliga kyrkogården på norr var vid denna
tid otjänlig. Man ansåg att kyrkogården vansköttes
och att den låg för långt från staden och domkyrkan.
Vägen dit var enligt samtida utsagor tidvis i så dåligt
skick att det inte ens gick att ta sig dit till fots. Marken på kyrkogården bestod av vattensjuk lerjord
vilket gjorde att förruttnelseprocessen gick långsamt
och det var svårt att få vårdarna att stå upprätt. Även
den andra kyrkogården i Lund, Sankt Peters klosterkyrkas kyrkogård, var fullbelagd vid den här tiden.
Då det fanns ett stycke mark öster om staden till
salu tecknade sig ett antal handlingskraftiga att bilda
ett aktiebolag i april 1845. Det Nya Kyrkogårdsbolaget i
Lund, grundades följande år och stadgar för bolaget
nedtecknades. Ett lämpligt område öster om staden
hade redan i början av 1845 blivit tillgängligt och
inköpts på offentlig auktion för 1500 riksdaler
banko. Köpet fördelades på 95 aktieägare á 15 riksdaler vardera. Några aktieägare köpte fler andelar
varmed man kom upp i 100 aktier. I bolagsbildningen ingick stadens mest prominenta personer såsom
borgmästaren, kyrkoherden, domprosten samt framstående borgare och akademiker. Kyrkogårdsmarken
delades in i 100 delar med 10 gravplatser per aktieägare, det vill säga sammanlagt 1000 gravplatser. Aktieägarna kunde sälja vidare de gravplatser man inte
ville reservera för egen del till personer utanför bolaget och på så sätt få viss ekonomi i köpet.
Vid köpet av kyrkogårdsmarken kallades området
för den Bunthska lyckan efter en tidigare ägare. I
äldre tider hade marken öster om nuvarande Östra

Karta från 1704 visar att Hospitalets mark var uppdelad i flera jordar. Den östra kyrkogården kom att ligga i den del som
har beteckningen ”Lit C” på kartan.

Vallgatan tillhört Lunds hospital. Staden ägde rätt att
utarrendera marken till högstbjudande. Enligt 1704
års karta var hospitalsjorden uppdelad i flera vångar,
den med beteckningen Lit C motsvarar den nuvarande kyrkogården medan Lit B i stort sett utgörs av
nuvarande Botaniska trädgården. Längs Östra Vallgatan fanns en smal allmänning som motsvarat stadens vall och tre dammar som var en rest av vallgraven. Allmänningen kom att övergå i privat ägo varmed den bebyggdes och dammarna fylldes igen.

Nya kyrkogårdar skulle godkännas av konungen
enligt en kunglig förordning från 1805 som innebar
att det blev förbjudet att anlägga kyrkogårdar innanför stadsgränserna. Kyrkogården i norr var en av de
tjugo första som anlades utanför staden i Sverige. En
ansökan med avstyckningskarta på det nya kyrkogårdsområdet gjordes men någon ritning till den nya
kyrkogården tycks inte ha lämnats in och någon
sådan tycks inte heller ha behövts. Man var möjligen
bekant med problemen på den norra kyrkogården
och mån om att lösa konflikten för stadens borgare.
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Plankarta från 1846. Beteckningen ”a” motsvaras av kyrkogården, ”b” den södra tomten och ”c” den norra delen.

Karta från 1853 som visar den östra kyrkogården, utmärkt som ”Begrafningsplats”, med schematiskt utritade kvarter.

Östra kyrkogården anläggs
Vid en bolagsstämma beslöts att planlägga kyrkogården enligt en plan som ska ha utförts av adjunkt
Jacob Georg Agardh. Kyrkogården omfattade endast den södra delen av det inköpta området, resten
arrenderades till en början ut. Kyrkogården invigdes
innan den var fullt färdig den 12 september 1847.
Vid invigningen begravdes ett litet barn och en tonåring.
Under 1851 kompletterades arbetena på kyrkogården. Ett dike löpte kring kyrkogården och åt norr
och öster dubbla vallar. Bokhäckar planterades längs
ytterkanterna och stormträd av poppel längs norra
sidan. Kyrkogården hade två ingångsgrindar av järn,
en i norr och en i söder. Efter bara några år ersattes
häcken med hagtorn som så småningom komplette-

rades med ett trästaket. Stormträden i norr hade
blivit förstörda och efter ett beslut 1854 planterades
lindar i stället. Det rådde dock delade meningar om
var träden skulle planteras. Utefter kyrkogårdens
östra, södra och västra sidor ansågs det inte finnas
tillräckligt med plats men så småningom beslöts
likväl att plantera här samt i skiljet mellan gravplatserna. De lindar som växte utefter huvudgången ska
man ha börjat tukta redan 1868.
Östra Promenaden
Den norra delen av det inköpta området hade man
redan från början haft för avsikt att göra om till
park. Arrendatorn till den marken lät lägga en dubbel jordvall som lades längs norra och östra sidan av
den Östra promenaden. Parken Östra Promenaden
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kom till stånd i slutet av 1850-talet med slingrande
gångar i engelsk stil. I parken ingick en remsa utmed
Östra Vallgatan där också stadens epidemisjukhus
låg. Planteringarna och skötseln av parken sköttes av
kyrkogårdsbolaget. Under 1860-talet planterades
buskar och träd på östra promenaden. En bro anlades i parken troligen som ett pittoreskt inslag men
möjligen fanns det våta partier i denna del. Bron
verkar ha varit av trä från början men under 1872
gjordes den om delvis med huggen granit.
I parken uppfördes år 1859-1862 ett gravkapell
till kyrkogården precis utanför den norra ingången.
Kapellet uppfördes av murarmästaren H. Ekelund
och utformades i medeltidsstil efter förlaga i en tysk
mönsterbok, Architectonische Skizzenbuch. Kapellet var
murat av tegel med tak av järnplåt, trappsteg av gra-

Kartan, från 1875-76 över Lunds stad, visar en ganska
detaljerad bild av östra kyrkogårdens kvartersindelning.

Den östra kyrkogården omkring 1910. Gångsystemet är utritat och kapellet (svartmarkerat) ligger norr om kyrkogården.

nit och golv av fyrkantig golvsten. Dörrpartiet var
putsat med portlandcement. Kapellet revs 1933 men
än idag benämns den grusade gång- och cykelvägen
som förbinder Magle Lilla Kyrkogata med Östervångsvägen för Kapellvägen.
På 1860-talet flyttades den Botaniska trädgården
från Lundagård till området norr om Östra promenaden. Initiativet togs av den dåvarande professorn i
botanik Jacob Georg Agardh som även planlade
trädgården och utformade dess byggnader. Parken
och trädgården kom att få en stor betydelse i staden
vilket fick till följd att kyrkogården så småningom
inte kunde utökas. Kyrkogården var redan på 1870talet fullbelagd varför man önskade att införliva
Östra promenaden. Men stadens makthavare ville
bevara parken som ansågs vara prydlig och väl belä-

gen. Tvisten ledde till att staden genom drätselkammaren tog över ansvaret för både Östra promenaden
och kyrkogården år 1884. Bara några år senare överlät staden nästan hela Östra promenaden till Botaniska trädgården. En 60 fot bred remsa utefter kyrkogårdens norra gräns skulle bevaras som passage
för stadens invånare. Det var också här som kapellet
låg. Botaniska trädgården utökades ytterligare under
1900-talets början med tomter i väster och epidemisjukhusets mark.
Söder om kyrkogården
Omedelbart söder om kyrkogården, i hörnet Östra
Vallgatan-Dalbyvägen låg förr stadens Östra Tullhus.
Ett tullhus i det läget finns med på 1763 års karta,
men saknas på kartan från 1704. Efter det att tullen

avskaffats 1811 miste huset sin funktion och hyrdes
istället ut. Under senare delen av 1800-talet benämndes huset Evas Krog efter hökaren Jöns Nilssons änka sedan 1859, Eva Johanna Söderman. Huset revs på 1920-talet efter beslut i stadsfullmäktige
då "byggnaden i olika fall varit mer eller mindre bidragande
orsak till inträffade bilkollisioner eller tillbud till dylika kollisioner mellan vid sagda hörn mötande bilfordon." Handlaren Hans Jönsson, som i 30 år hade haft bostad samt
matvaru- och diverseaffär i huset, vädjade till ingen
nytta, om att rivningen endast skulle omfatta den
västra senare tillbyggda delen.
Enligt kartan från 1910-talet utgjorde den del där
tullhuset låg till största del av parkmark. Mitt emot
denna, på andra sidan Dalbyvägen, fanns även där
en park.
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Kapellet, som låg norr om kyrkogården stod klart 1862,
uppfördes i medeltidsstil efter en tysk förlaga. Det revs
1933 men passagen kallas fortfarande Kapellvägen.

Mittgången med de hamlade lindarna och ligusterhäckar
som på 1920-talet ersattes av måbär.

Stadsplan från 1928 med tullhuset söder om kyrkogården
och kapellet norr därom.

Skötseln av kyrkogården
Driften och kostnaden för planering av kyrkogården,
dess inhägnad och planteringar fördelades mellan
aktieägarna. För att undvika missnöje med skötseln
var man noggrann med att kyrkogården skulle ställas
i ordning utan dröjsmål. Enligt räkenskaperna bestod det löpande underhållet av kyrkogården främst i
såning av gräs, utspridning av alun på gångarna och
utkörning av grus samt beskärning av träd och
klippning av häckar. Dränering och grävningsarbeten
var andra utgifter som ständigt återkom i kostnadsberäkningarna. Visst ansvar verkar man även ha tagit
för omgivande mark, exempelvis finns kostnader
1871 för en gång intill vägen vid västra sidan av kyrkogården och en nedrasad gärdsgård.
Enligt regelbokboken för nya kyrkogården som
upprättades vid kyrkogårdens grundande 1846 fick
gravrättsinnehavarna inte plantera storväxta träd på

sina gravplatser. Det var en regel som inte verkar ha
följts då det klagas över att de stora träden vållade
bekymmer. År 1868 beslöts att samtliga gravägare
skulle ta bort sina träd. Kravet verkar inte ha efterlevts då problemet togs upp under de därpå följande
decennierna. Sedan staden genom drätselkammaren
tagit över driften av kyrkogården togs en del träd
ner. Det ledde i sin tur till att röster höjdes för att de
storväxta träden skulle få vara kvar då borttagandet
vittnade om smaklöshet och avsaknad av pietet.
Vidare nedhuggningar förbjöds till dess att den sakkunnige, akademiträdgårdsmästaren R Christensen,
hade yttrat sig. Denne hävdade att träden på gravplatserna skulle tas bort. Något egentligt beslut om
trädens vara eller icke vara fattades dock aldrig.
Direktionen för kyrkogården gav kartografen N
P Nilsson i uppdrag att upprätta kartor över kyrkogården. Av den kartan, som är bevarad och som är

daterad till år 1860, kan man utläsa att gravplatserna
längs de yttre sidorna var indelade i ungefär lika
stora platser med häck som avgränsning. De inre
fjorton kvarteren med beteckning A-H och J-O var
mer oregelbundna. Kvarteren var alla omgivna av
häckar men storleken på gravplatserna inom kvarteren varierade stort, vissa platser motsvarade de yttre
gravplatserna medan andra var betydligt större. Även
beläggningen varierar, det var bara kvarteren A, G,
H, M och O som var helt indelade med gravplatser.
De andra kvarteren var mer eller mindre besådda
med gräs. Gravplatserna längs den yttre sidan hade
varken numrering eller bokstavsbeteckning.
Kartan visar hur gravplatserna hade växtlighet av
bland annat korsformade planteringar i mitten och
rundade planteringar i hörnen. C A Agardhs gravplats i kvarter L hade fyra njurformade och en yttre
plantering. En kvadrat visar var monumentet stod
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Karta från 1860 signerad av kartografen N P Nilsson visar främst hur kyrkogården såg ut med häckar som omgav alla
kvarter och gravplatser i den yttre raden. I kvarter L finns C A Agardhs stora gravplats med monument och njurformade
planteringar utmarkerad.

och monumentet stod och ett kors för gravplats 86.
Det finns även andra enstaka kors vilket torde betyda att gravsättning finns men inte någon gravvård
eller annan fast markering. Kartan visar i övrigt inte
något om gravvårdarnas utseende.
Räkenskaperna från kyrkogårdsbolaget visar bolagets omkostnader. Den tidiga kyrkogården hade
grusade gångar och gräsbesådda planer. Förmodligen var de delar som inte upptogs av gravplatser ännu
grässådda. Nya gravplatser tycks ha grustäckts.
Längs mittgången planterades två rader med lindar
som hamlades för att inte bli för stora. En damm
fanns också på kyrkogården, möjligen med en dränerande funktion.
År 1874 beslöts att nya grindar i trä skulle ersätta
de gamla. De nya grindarna tillverkades efter förslag
av timmerarbetaren Hallander. Det beslöts dessutom
att det skulle sättas upp ett 1 ½ fot högt trästaket
utmed Östra Vallgatan. Grinden vid den stora ingången var dock av smide som förfärdigades av
smeden Dreiger. Längs östra tullen fanns häckar. En
bro gjordes vid östra ingången 1880. Redan 1891
anförskaffades återigen nya grindar, enligt stadsarkitekten A B Jacobssons ritningar. Det torde vara de
grindar av järn som finns än idag vid båda entréerna.
Samma år ordnade Jacobsson och stadsträdgårdsmästaren Ekberg, som nyligen tagit över tillsynen av kyrkogården, ett förslag med fyra gravplatser
i det nordvästra hörnet av kyrkogården. Själva hörnet ordnades som upplagsplats.
Då staden övertog kyrkogården fanns det inte
någon fullständig förteckning över de gravsatta. Alla
dokument från den tiden då kyrkogården sköttes
som ett bolag var inte bevarade. 1924 omorganiserades kyrkogårdsförvaltningen och en ny kyrkogårds-
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föreståndare tillträdde. Samma år upprättade stadsträdgårdsmästare O Ahlström en gravkarta och en
förteckning över gravägarna. I samband med det
gjordes också en hel del förbättringsarbeten, bland
annat byttes liguster- och hagtornshäckar mot häckar
av måbär, Ribes alpinum.
Då kapellet använts som bod under de sista åren
saknades en sådan varför det fördes på tal under det
därpå följande årtiondet att uppföra en ny bod i
tegel. En provisorisk manskapsbod kom till stånd
1949 och uppfördes i det nordöstra hörnet. Enligt
ritningar tillkom ett staket kring boden 1957 och ett
vattenkar.
Gravplats 160 längs den östra sidan uppläts år
1983 till avfallsbox med plank. För att dölja planket
planterades 25 buxbom av Buxus Macrophylla och en
idegran, Taxus Baccata.
Under 1970-talet började man undersöka möjligheterna att återta äldre och övergivna gravplatser på
östra kyrkogården. Norra kyrkogården hade trots
flera utvidgningar börjat fyllas på med gravar och
beräknades vara fullbelagd omkring 1980. Kyrkogårdens historia som aktieägt bolag ställde dock till det.
Då det inte funnits gravrätter utan gravplatserna
varit bundna i aktiebrev har äganderätten varit problematisk. Under de senaste decennierna har dock
nya gravrätter med moderna gravstenar kommit till
stånd.
De speciella förutsättningarna har lett till att kyrkogården är en lummig oas med många bevarade
gravvårdar. Många gravvårdar är resta över kända
lundapersonligheter och ett fint exempel på gravanläggningar från senare delen av 1800-talet och tidigt
1900-tal. Många gravplatser är påkostade med stora
formgivna stenar, smidesstaket och med stora träd.

Mittgången med lindarkaden och kapellet i bakgrunden.
Bilden är tagen 1905 och häckarna är ännu av liguster.

Här ligger ett flertal berömda lundabor begravda,
bland annat biskopen och professorn C A Agardh
med ståtligt gravmonument i nygotik och byst i
brons signerad C G Qvarnström från 1859. Konsthistorikern och arkitekten Carl Georg Brunius har
ett solkors av granit med latinsk inskription. Tidningsmannen och naturvårdaren Waldemar Bülow,
konstnären Carl Fredrik Hill, Kulturens grundare
Georg Karlin samt några universitetsnationers gravplatser är några andra exempel.
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Johan Henrik Thomanders grav ritades av Helgo Zettervall.
Thomander var biskop i Lund och dog 1865. I bakgrunden
ses gravmonumentet över Carl Adolph Agardh som
konkurrerade om biskopstiteln med Thomander. Bilden
publicerades i Ny illustrerad tidning 1866.

Beskrivning av kyrkogården
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Omgivningar
Östra kyrkogården utgör idag den äldsta anläggningen i den här delen av staden och sätter stor prägel på
sin omgivning. Kyrkogården omges idag av tätbebyggda stadskvarter i väster, villabebyggelse och
institutionsbyggnader med stora lummiga tomter i
öster och söder samt park i norr. I princip all bebyggelse och alla parker närmast kyrkogården, utom den
södra delen av den Botaniska trädgården som är
samtida med kyrkogården, har bebyggts eller anlagts
efter att kyrkogården kom till 1847. De flesta gathus
längs andra sidan av Östra Vallgatan är från 18501870-talen. Botaniska trädgården och före detta
Dövstumskolan anlades på 1860-talet. Gymnasieskolan Spyken och det före detta Landsarkivet i söder
samt villorna på Galjevången i öster uppfördes under tidigt 1900-tal. Mellan Dövstumskolan och kyrkogården låg förr ett trädgårdsmästeri som avstyckades till tomter och bebyggdes mellan 1920- och
1960-talet.
Östra kyrkogården har utgjort en central del i det
parkstråk som Botaniska trädgården och kyrkogården utgör. Institutionsbyggnaderna i öster, söder och
även området norr om Botaniska trädgården utgör
tillsammans med villabebyggelsen i nordöst en förlängning av grönområdet.
Det som utgör gång- och cykelväg mellan kyrkogården och Botaniska trädgården var en gång en del
av Östra promenaden. Här finns idag ett antal höga
träd, bland annat bokar, samt fyra träd som tagits ner
och kapats. De står inte i raka rader och påminner
om den tiden då det var park här. Ett av träden, av
vilket det numera bara är en kort stam, står dessutom mitt i den grusade gång- och cykelvägen. Antagligen stod det trädet bredvid kapellet som låg här.

Passagen norr om kyrkogården har en gång utgjort en del av parkstråket Östra promenaden. Dess träd och buskage kompletterar kyrkogårdens växtlighet.

Kyrkogårdens begränsning
Kyrkogården omgärdas av en trädkrans, nätstaket
och häck. Kyrkogårdens trädkrans består av 42 lövträd som, alla utom ett, är lindar. Alla lindar utom de
på den västra sidan är troligtvis de ursprungliga som
sattes på 1800-talet och har hamlats på en hög höjd.
Väster om den södra ingången står en ovanligt storväxt björk. Träden står längs insidan av staketet och
häcken, på själva gravplatserna. I det nordöstra hörnet står de en bit indragna på gravplatserna vilket
visar att kyrkogården utvidgats i detta hörn. Några
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gravplatser och en upplagsplats, där det numera står
två bodar, planerades på 1890-talet.
Träden längs den västra sidan står däremot utanför staketet och häcken. De träden är planterade
senare, under 1900-talets mitt, och är därför inte lika
stora som de andra i trädkransen då de hamlats mer.
Ett galvat nätstaket med metallpollare omger hela
kyrkogården och innanför den finns en klippt bokhäck. Häcken är gles på sina ställen, speciellt längs
den norra sidan. Många gravvårdar kan därmed
ses från omgivande gator och gångstråk.

Invid ett flertal gravplatser kompletteras häcken av
höga friväxande tujor och cypresser samt klippt
storbladig buxbom.
Längs västra sidan av kyrkogården, mellan lindarna, finns måbär. Måbärsbuskarna är låga och mer
friväxande. Även längs den norra sidan, speciellt den
västra halvan närmast Östra Vallgatan, finns det
lövfällande buskar. Buskaget kompletterar kyrkogårdens häck och gravplatsernas växtlighet.
Trädkransen kompletteras av fritt placerade
idegranar, bokar och andra lövträd i passagen norr
om kyrkogården.

Ovan t v: Träden längs den västra sidan står utanför kyrkogården vid trottoaren och är planterade på 1900-talet.
Ovan: Ett av träden i trädkransen är en högväxt björk som
står vid den södra entrén. Det är ovanligt med så stora
och gamla björkar. De övriga träden utgörs av hamlade
lindar.
Ovan t h: Lindarna längs den östra sidan, invid Östervångsvägen, är ursprungliga och från 1800-talets senare
hälft.
T h: I det nordöstra hörnet är träden indragna och står
mellan gravplatserna.

Östra kyrkogården i Lund, vård- och underhållsplan, 2014 | 19

Norra entrén vetter mot passagen Kapellvägen och Botaniska trädgården.

Södra entrén vetter åt Spyken och Dalbyvägen.

Servicestationen vid den södra entrén är enkelt hållen med
en låg redskapsställning.

Grindar
Kyrkogården har två entréer med grindar, en i norr
och en i söder. Entréernas placering är troligtvis de
ursprungliga. I källmaterialet talas det om en tredje
entré i öster men den finns inte kvar idag. Någon av
de två grindarna som är av järn kan vara de som
sattes upp i slutet av 1800-talet. Den norra grinden
finns med på ett foto som fotografen Per Bagge
tagit år 1933 (se bild på kapellet på sidan 14). Den
har en mer traditionell utformning med raka ribbor
som avslutas med voluter och liljeformade spetsar.
Det finns flera grindar och staket med likadant utförande, till exempel staketen på Tegnérs gravplats,
nummer 22D samt 144 och 145. Grinden har ett
typiskt utseende för det sena 1800-talet.
Den södra grinden finns avfotograferad i Hilding
Claessons beskrivning av kyrkogården från 1955.
Grinden skiljer sig från andra grindar, både genom
dess höjd och genom sin utformning. Den är ovan-

ligt hög, vilket beror på att kyrkogården förr i tiden
var stängd om nätterna, med ett symmetriskt mönster av geometriska former av romber, cirklar och
fyrpass.

Belysning
Det finns inte någon elektrisk belysning på kyrkogården. De omgivande gatorna, Östra Vallgatan, den
norra passagen och Östervångsvägen har dock gatubelysning.

Gångar och strukturer
Kyrkogården har en tydlig mittaxel från norr till
söder genom sin huvudgång som accentueras av
grindarna på vardera sidan och inte minst av lindarkaden. Längs kyrkogårdens ytterkant löper en gång
som är nästan lika bred som mittgången. Mellan
kvarteren finns gångar som är lika breda som de
yttre gångarna. I kvarteren finns en eller ett par små,
smala gångar som leder in till de innersta gravplatserna.
Alla gångar kantas av kvarterens måbärshäckar
och är belagda med grus. Även passagen i norr och
en stor del av grönytan söder om kyrkogården är
belagda med grus.
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Servicestation och bod
Det finns en servicestation, en kompost och två
bodar på kyrkogården. Servicestationen ligger innanför den södra entrén och består av en orienteringsoch informationsskylt, vattenpost med kar, sopkorg
och ställning för redskap. Skylten är enkelt utformad
med en liten tavla, sopkorgen är av ståltråd och karet
av betong. Redskapsställningen är låg och av trä med
plats för redskapen i horisonalt läge. Ett papptak
skyddar redskapen.

Ovan: Mittgången med den hamlade lindarkaden som är
från omkring 1850-talet.
T h: Den stora boken i kvarter O och akacian i kvarter M
är de två största solitärerna som finns på kyrkogården.

De två bodarna är placerade i det nordöstra hörnet,
på den plats som anordnades som upplagsplats på
1890-talet. De är enkla med grönmålad träpanel,
flacka pulpettak med papp, vita fönster och knutar
samt står på plintar. Hörnet omges längs den yttre
sidan av ett högt omålat plank. Längs den västra
sidan, utmed gravplats 143, finns ett lågt omålat
staket. Invid staketet finns även här en redskapsstation. På motstående sida, närmast gravplats nummer
144, finns ytterligare en vattenpost med betongkar.
På plats 160 i öster finns en kompostplats som
ramas in av ett omålat träplank och buxbomshäckar.
Även här finns en ståltrådskorg för avfall.
Vid den norra entrén finns det ytterligare en orienteringstavla, likadan som den vid södra servicestationen. Tavlorna innehåller plan över kyrkogården
och ordningsföreskrifter.

Träd
Det som utmärker kyrkogården är främst att det
finns så många högväxta träd som ger en väldigt
lummig miljö. Förutom de fyrtiotal träd i trädkransen finns det även fyrtio hamlade lindar längs mittgången. Lindarkaden torde vara från omkring 1850
eftersom det finns uppgifter på att träden började
hamlas 1868. Träden står tätt med tre träd per kvarter. Arkaden är nästan komplett, förutom i den
södra delen där två träd har tagits bort.
Vad gäller solitära storväxta lövträd finns det
endast ett fåtal kvar eftersom en del har huggits ner.

På Agardhs grav nr 85 har det till exempel funnits en
hängask och invid Georg Karlins gravhäll på nr 99B
ett annat träd. Idag är det främst tre stora lövträd
som utmärker sig, och det är boken i kvarter O,
hängboken i kvarter L samt akacian i kvarter M. Det
finns även en del stora björkar, bland annat två i
kvarter B och en i kvarter H. Utöver dem finns det
tre ganska stora hängbjörkar, två i kvarter G och en i
kvarter K. Övriga björkar är mindre eller hängande,
som på gravplats 113 i väster. Andra mindre träd är
en rönnsumak och ett japanskt körsbärsträd.
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På gravplats 22B står fyra stora tujor, en i varje hörn.

På gravplats 73 finns en stor cypress.

På gravplats 67 växer en av de riktigt stora idegranarna.

Det som dock främst utmärker Östra kyrkogården
är det stora antalet storväxta städsegröna träd eller
buskar. Många har växt sig väldigt stora och en del
har blivit beskurna så att de fått en stam. Totalt sett
finns det drygt 100 stora ädelcypresser och tujor,
omkring 50 idegranar och 25 buxbomsträd eller
stora buxbomsbuskar. Det finns även tre järnekar
och en hiba som är ganska stora.
Det kan vara svårt att skilja mellan ädelcypress
och tuja. Båda släkterna ingår i familjen Cypressväx-

ter (Cupressaceae). Både tuja och ädelcypress är höga,
kompakta och cylinderformade sorter med utbrett
växtsätt och hängande grenar. Ädelcypresser har
runda kottar och barren har en tvålig parfymerad
doft. Tujan har däremot avlånga kottar och dess ved
doftar barr. Tujan är känd under namnet livsträd.
Tujor är vanligare än ädelcypresser och många av
dem återfinns i kvarteren A-O. De är oftast placerade två och två eller fler, eller tillsammans med
ädelcypresser och idegranar. På Thomanders grav-

plats 82H och på gravplatserna 22B, 27B och 73
finns det fyra eller fler tujor planterade. De tre förstnämnda platserna har tujor med kompakt växtsätt.
Ädelcypresserna är oftast friväxande och har i få
fall blivit beskurna. De flesta finns i de inre kvarteren och är oftast placerade två och två. Det finns
dock en hel del solitärer av just cypresser, fyra stora
exemplar finns till exempel inom kvarter C på platserna på 16, 18E och 18D. Andra exempel på stora
cypresser är på gravplatserna 71 och 94.
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Foto från 1955 på Wiecks familjegrav nr 79D.

Buxbomsträdet på plats 79D finns kvar än idag. Jämför
med bilden till vänster.

På gravplats 68 finns två ovanligt storväxta buxbomar.

De flesta ädelcypresser har gröna barr som liknar
tuja och kan därför lätt förväxlas med dessa. Blå
ädelcypresser och japanska cypresser är lättare att
urskilja men av dem finns det inte så många. Av den
japanska cypressen finns det bara ett exemplar.
Av idegranar finns det en väldigt stor variation
vad gäller storlek, form, färg och växtsätt. De pelarformade har en naturligt strikt form och blir inte
jättehöga, men omfångsrika. De vanliga idegranarna,
Taxus Baccata kan både vara formklippta och både ha
en friväxande krona. De frivuxna är uppstammade
och flera har en eller flera ganska kraftiga stammar
och kan vara förhållandevis höga. Då idegran växer
långsamt överstiger den vanligtvis inte 30 centimeters diameter. Idegranen är det träd kan bli äldst i
Europa. Då gamla träd ofta har en ihålig stam är

åldersbestämning osäker. Stora idegranar återfinns
främst i den yttre, västra och norra raden. På gravplats 128 finns ett stort exemplar, liksom i de inre
kvarteren på plats 67 och 94C.
Det finns buxbom på totalt sett 35 gravplatser
och på omkring 20 av dem finns det sammanlagt 25
större buxbomsträd eller buskage. Flera av dem är
troligtvis trädbuxbom, Buxus sempervirens 'Arborescens'.
Det kan betraktas som ganska unikt, dels att det
finns buxbomsträd men också att det finns så många
av dem. Buxbomen är oftast lågt hållen eller tuktad
men den har, liksom allt annat vedartat växtmaterial,
ett naturligt växtsätt som träd. På de flesta gravplatser finns det endast ett träd, men då många växter
oftast planterats två och två kan man förmoda att
det funnits fler från början. På gravplats 79D finns

det största exemplaret. Det fotograferades 1955 och
redan då var det ett ganska stort träd. Gravvården är
odaterad men den äldsta gravsättningen är från senare delen av 1800-talet. Andra exempel på stora
buxbomar är gravplats 75. På nummer 20 finns det
två buxbomsträd. På plats 68 finns det vidare två
ovanligt stora buxbomsbuskar. På de flesta ställen är
buxbomen inte högre än 2 meter och ofta klippt,
antingen rundklippt som på plats 138 och 139 eller
som en häck på plats 169 och 170.
Det finns även järnekar på några platser som är i
storlek med de största buxbomsträden.
Genom alla träd skapas en mångfald av miljöer
för fågel- och insektslivet. De många städsegröna
växterna ger kyrkogården ständig grönska och ger
både skydd och mat åt fåglar under vinterhalvåret.
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Syren är tillsammans med hortensia mest förekommande
bland de lövfällande buskarna. På bilden ses plats 71.

Rundklippt idegran som blivit ganska hör finns på ett flertal platser, här ses gravplats 2.

Rundklippta buxbomshäckar finns det många av, som på
plats 138.

Buskar och städsegrön växtlighet
Förutom måbärshäckarna finns det en hel del buskar
och klippta häckar på kyrkogården, både städsegröna
och lövfällande sådana. Bland de lövfällande buskarna är det syren och hortensia som dominerar och de
återfinns på ett tiotal gravplatser vardera. Även snöbär, bruddeutzia, ölandstok, schersmin och paradisbuske förekommer på en eller några platser. Blommande buskar kompletterar planteringar med rosor,
perenner och annueller. De är vanligtvis planterade
två och två och ganska bredda, i synnerhet syrener.
Bland de städsegröna växterna är det främst
idegran som är representerad på ett 80-tal gravplatser. Liksom bland de höga idegranarna finns en
mängd variationer beroende på växtsätt och beskärning. Det finns klotrunda, spretiga och låga samt
hårt beskurna pelaridegranar. De senare har i många
fall skjutit nya skott.

Bland övrig städsegrön växtlighet finns murgröna,
klippt buxbom, mahonia, lagerhägg, rododendron
och en. Murgrönan är väldigt vanlig och växer på ett
20-tal gravplatser. Den finns nästan enbart som
murgrönekullar framför gravvårdar och markerar
den forna gravkullen. Där det finns murgrönekullar
finns det oftast ett par eller flera kullar. På gravplats
115 har murgrönan blivit jättestor med tjock stam.
Den flankerar den höga gravvården tillsammans
med en stor buxbom på motstående sida.
Buxbom finns främst i rundklippt form och
flankerar då gravvårdarna. På ett 10-tal gravplatser
står buxbomar som häck längst bak. De flesta buxbomshäckar eller buskar är förhållandevis stora.
Rundklippta buxbomshäckar finns exempelvis på
gravplatserna 15A, 138, 139, 156 och 157 och som
klippt häck längst bak på gravplatserna 142, 152, 162
och 167.

Mahonia, lagerhägg och rododendron bidrar med
blomning och finns på omkring tiotalet platser vardera. De står oftast intill gravvårdarna på båda sidor
om dessa. Av mahonia kan det dock finnas fler exemplar och längs hela sidor. Mahonian har likheter
med järnek genom sina läderartade och taggiga blad.
Måbärshäckar ramar in nästan alla gravplatser,
utom de platser som har staket. Häckarna är förhållandevis lågt hållna och på många ställen ganska
glesa. De gamla exemplaren är lavtäckta och växer
dåligt, de nyplanterade är inte beskurna. På många
gravplatser fattas det häck. Måbärshäckar utgör tillsammans med den omgivande häcken, trädkransen,
lindarkaden de enda allmänna planteringarna.
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Gravplats 80 är väl bevarad med staket, gravvårdar, buxbomsinfattning med plantering och stenkar.

Gravplats 54 har kullar av murgröna vilket ger en bild av
hur kyrkogårdar såg ut mer förr.

Rabatter med rosor och perenner
Det stora flertalet gravplatser har inte någon rabattplantering utan oftast enbart buskar. Den traditionella rabatten med buxbomsinfattning finns bara på
ett femtontal ställen. Modernara gravplatser från
senare delen av 1900-talet och framåt har små stenkantade rabatter framför vårdarna. Det är däremot
en hel del gravplatser som har kar av antingen sten,
järn eller buxbom. Karen markerar precis som murgrönekullarna de avlidnas gravsättningar. På de allra
flesta gravplatser, omkring 70 totalt, är karen av sten.
På många ställen finns det två eller flera stenkar. Vid
Agardhs grav finns det till exempel sju stenkar.
Gravplats 80 är ett exempel med ovanligt många
komponenter bevarade. Den är omgiven av staket,
har buxbomsinfattad rabatt längs hela ytterkanten
med såväl träd som blommande buskar samt tolv
vårdar och nio stenkar. Tre av gravplatsens hällar är

dessutom innefattade i stenkar. De flesta kar i den
bakre raden är planterade med murgröna. Förutom
murgröna återfinns rosor eller kinesisk kärleksört i
karen, men många saknar helt plantering.
Rosor finns på ett fyrtiotal gravplatser och är efter idegran den växt som är näst mest representerad
på kyrkogården. Många rosor är förhållandevis låga
och har kort blomningssäsong vilket gör att de inte
är så framträdande. Rosor växter främst i rabatter
bredvid eller framför gravvårdarna och ofta finns det
flera exemplar av dem. Tidigare fanns 30-40 buskrosor utmed huvudgången men de flesta är borttagna.
Bland perenner återfinns främst ormbunkar och
kärleksört vilka finns på vardera ett tiotal gravplatser.
De står långt in på hösten med blomställningar och
gröna blad. Av andra sorters perenner finns ett fåtal
av funkia, lavendel, pion, julros, och vinka. Julros
och vinka är liksom murgröna gröna året runt.

På gravplats 14 finns buxbomskar och buxbomsinfattade
rabatter. Rosor återfinns i några av rabatterna.

Ormbunkar är den vanligaste perennen näst efter rosor och
kinesisk kärleksört. På bilden ses gravplats 28 som har en
natursten som dekor.
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Staket med ram och pollare av huggen granit finns på fyra
gravplatser men det är bara nr 34 som har kedjor.

Staket med ribbor, rosetter, voluter och liljor som avslut.
Den brutna kolonnen symboliserar det avbrutna livet.

Järnstaket, grindar och stenramar
Drygt 30 gravplatser är omgärdade av järnstaket
och/eller stenram. Fem gravplatser har ram och
pollare av sten. En har järnstaket mellan pollarna
(22B) och en har järnkedjor (34). Två har haft kedjor
(82B) och staket (30C) medan en har grovt huggen
ram med låga pollare utan spår efter staket (15A).
Många staket har en stenram vari de är fästa. Staketen har i huvudsak två utseenden, antingen har de
vridna ribbor med spetsiga eller kulförsedda avslut
eller har de raka ribbor med voluter och heraldiska
liljor som avslut. Tre av den senare modellen har
dessutom rosetter i volutkryssen (bild s 14).
Det som är unikt för Östra kyrkogården är dock
att så många som 26 gravplatser har enbart gjutjärnsgrindar. Ytterligare omkring 30 gravplatser enbart stentrösklar varav en del har märken efter
grindstolpar, vilket betyder att det funnits fler grin-

dar förut. En del har troligen bara utgjort just tröskel
och fungerat som avsats vid nivåskillnader. Alla
andra gravplatser har öppningar för ingångar i häckarna. Enligt äldre bilder var häckarna högre förr.
Idag är de förhållandevis låga och når inte upp till
grindarna.
Grindarna är mer konstnärligt utformade än staketen. Det finns de som har enkla ribbor med spetsiga avslut men det finns även de som är mer påkostade med voluter och geometriska mönster samt fria
kompositioner med bladmönster. På gravplats 29 har
grinden mönster av eklöv och gravplats 123 är grinden utformad i enhetlighet med gravvården.
Staketen och grindarna är generellt i dåligt skick,
dels har stenramarna satt sig eller spruckit och dels
är järnkonstruktionerna skadade på olika sätt. På
flera grindar har den ena stolpen rostat sönder och
tagits bort eller välts.
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Tre exempel på grindar vid gravplatserna 123 (ovan) och
74 (nedan).

På en gravplats (nr 159) finns ett staket längs främre
kanten som är förankrat med pollare i granit. Pollarna är dekorerade med kors uthuggna i relief och
staketets järnribbor är raka med fasade avslut.

I kvarter G har södra raden delats upp i små gravplatser.

Handlanden Hennig och dennes familjs gravvård, nr 50.

Gravplatser
Det finns 355 gravplatser fördelade på 172 nummer.
I den yttre raden, nr 103-172, är de flesta gravplatserna ganska stora. Drygt 3/4 av gravplatserna är
bevarade vad gäller sin storlek med 12-15 platser per
gravplats. De inre kvarteren är däremot uppdelade i
större grad, med fler mindre gravplatser men också
några riktigt stora med mer än 30 platser, t ex Ekberg/Wahlgrens grav (80), Thomanders (82H) och
Agardhs grav (85-86).
I de inre kvarteren är det inte lika tydligt vilka
som är stora gravplatser vilket delvis beror på de
oregelbundna former som skapats av att kvarteren
inte är rätvinkliga. Numren är i sin tur uppdelade,
både med bokstavskombinationer och i platsnummer. Gravplats 30 har till exempel delats 16 gånger.
Det finns bara ett fåtal gravplatser som är
tomma, utan vare sig gravvård eller plantering.
Många av de stora gravplatserna har oftast många

gravvårdar. De kan ha upp till ett tiotal vårdar med
både resta vårdar och hällar. De små gravplatserna
har oftast bara en vård och i många fall är det vårdar
som tillkommit under de senaste decennierna.
Gravplatserna har annars i genomsnitt omkring två
gravvårdar. Nästan alla gravplatser är täckta med
singel. En har kalkstensplattor och ett par andra
plattsättning på delar av ytan.
Gravvårdar
På Östra kyrkogården finns det totalt omkring 600
gravvårdar. Det som är speciellt med kyrkogården är
att det finns väldigt många äldre gravvårdar bevarade
och det stora flertalet av dessa består av resta vårdar.
Omkring 4/5 av gravvårdarna är från tiden före
1940 och lika många är resta eller lutande vårdar.
Den rika variationen visar på 1800-talets stora utbud
av gravvårdar.

Biskop C A Agardhs grav så som den såg ut 1937 med
tulpanplantering och hängask i fonden.

Fastän många som begravts här varit välbärgade
finns det bara ett par riktigt stora och påkostade
gravvårdar. Den mest spektakulära är Carl Adolph
Agardhs gravvård som är ett gjutet monument från
1859 med byst signerad av skulptören Carl Gustaf
Qvarnström. Monumentet är komponerat med flera
andra vårdar i grå granit, stenramar, järnstaket och
stora idegranar längs med sidorna. Det har stått en
stor ask bakom vården men idag är det hängboken i
andra änden av kvarteret som utgör bakgrund.
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Ovan: En rikt dekorerad liten marmorvård med akantusblad
över Åboen Lars Nilsson från 1880, nr 95.

Nedan: Sandstensvårdar har ofta många inslag av marmor
och biskvi. Här en sandstensvård med infälld tavla i marmor, krönkors och skakande händer, nr 30.

Sandstensvård med krans av eklöv och litet kors, nr 104.

Krans av eklöv, troligtvis i biskviporslin, nr 91c.

En annan stor vård är den höga granitvården med
sidostycken som utgör bänkar och har järnstaket på
nummer 50. Vården är rest över Handlanden G S
Hennig som dog 1877 och dennes familj. Vården har
en typisk jugendstil med stiliserade växtornament
och organiska krön i koppar på de kraftiga sidopelarna. På ett av krönen finns signaturen JM 1907.
Många av de äldsta bevarade gravvårdarna är i
marmor, sandsten eller konststen. Det som utmärker
dem är att de är rikt varierade genom både utformning och dekor. Marmorvårdarna har fasade eller
trappstegsformade avslut med gotiska mönster i
relief eller har någon dekor i form av bladkransar
med rosetter, skakande händer, krönkors och runda
biskviporslin. De skakande händerna som antingen
är av marmor eller porslin är en symbol för äktenskapet. Kransen symboliserar det eviga livet och
segern över döden. Kransen kan vara av eklöv eller

rosor. Inskriptionstavlorna på marmorvårdarna är
ibland utformade som uthuggna pergamentrullar.
Många av biskviporslinen gjordes efter en danske
skulptören Bertel Thorvaldsens former, som motiven Natten och Julglädje varav den förra är mest förekommande på kyrkogården. Uppståndelseängeln och
Ängel vid Meta finns också, men lär dock inte vara
ritade av Thorvaldsen. Biskviporslin användes också
till eklövs- eller rosenkransarna och de skakande
händerna. Dessa kan vara utförda i marmor men det
var mindre vanligt.
I just marmor finns det många små rektangulära
flata tavlor. De lutar ofta mot en stötta av sten och
förekommer långt in på 1900-talet. Tavlor som är
utformade som böcker är vanliga och kan vara innefattade i vårdar eller lutandes mot en sten.
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På gravplats 122 finns två naturinspirerade vårdar, en
grovt huggen och en med murgröneblad och urna.

Gravplats 96 har en av de äldsta daterade vårdarna. Den
är daterad 1850 och är en liten murgrönevård (längst t.v).

På gravplats 90 finns två stora gravvårdar i granit, den ena
har ett kors och det andra är en bautasten från 1885.

Sandstensvårdar förväxlas lätt med gjutna vårdar,
dels genom att de har liknande utformning, dels
genom att tidens tand gjort dem svåra att skilja åt.
Sandstenarna är i sig enkelt utformade med fasade
avslut men är liksom marmorvårdarna ofta försedda
med dekorer av marmorkors, kransar, skakande
händer och biskvier. De har nästan som regel alltid
en infälld inskriptionstavla i marmor. Låga, nästan
kubiska, sandstensvårdar är vanliga och har oftast
haft krönkors i marmor.
De naturromantiska vårdarna är gjutna och kom
på 1840-talet, därför finns många av de äldsta vårdarna i just den modellen. Stenarna känns igen genom sin dekor av murgröna eller eklöv, även socklarna är utformade med denna dekor. De har en
infälld marmortavla och krönkors av marmor.
Gjutna kors i form av korsande trädstammar med
kransar förekommer också. Det finns sammalagt ett

30-tal gravvårdar av de gjutna vårdarna. På gravplats
nr 96 finns två vårdar av den här typen. De är två av
de äldsta bevarade gravvårdarna med synlig inskription. Den ena är daterad 1850 och den andra 1858.
En annan form som var vanlig i slutet av 1800talet var trädstammen varav det finns tre exemplar.
Den är naturromantisk samtidigt som den, precis
som kolonnen, symboliserar det avbrutna livet.
Samtliga trädstammar är i granit. Wiecks grav är ett
exempel på en sådan vård (bild s 23). Det är en familjegrav och därför inte lika typisk som de andra
två där vårdar rests över yngre personer vars liv avbrutits.
Det naturromantiska idealet återfinns i mer eller
mindre naturligt formade vårdar som ska efterlika
stenar. Dessa vårdar kan vara gjutna i konststen eller
av huggen natursten. Vårdar utan synlig inskription
förekommer också och de har haft en dekorativ

funktion där de ingått i en komposition med planteringen. En sådan sten är på plats 28 (bild s 25) där
den är omgiven av ormbunkar. På plats 55A ligger
stenen intill en snöbärsbuske.
Även enkla granitvårdar med grovt huggna baksidor kan vara uttryck för naturromantiken. De har
ofta en polerad oval inskriptionstavla. Låga svarta
granitvårdar med helt polerad framsida och grovt
bearbetade baksidor förekommer på såväl stora
bautastenar som små på låga vårdar. Den stora
bautastenen eller bumlingen är också ett uttryck för
det historiska intresset.
Jugendgraven som nämnts ovan är i synnerhet en
fortsättning på den naturinspirerande stilen. Efter
jugenden på 1910-talet försvinner modet att avbilda
naturen och symbolerna. Dekorerna blir ytterst få
och inskränker sig till kors och urnor.
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Gravplats 147 rymmer två svarta obelisker, en avfasad
vård och C W Blomstrands vård med porträtt.

J H Thomanders gravvård ritades av domkyrkoarkitekt
Helgo Zettervall 1865 i medeltidinspirerad stil.

Christian Bülows grav på nr 94 föregår den liggande formen, den så kallade kofferten, men är betydligt mer bearbetad med huggen yta än de vanliga 1960-talsvårdarna.

Kolonner och obelisker återfinns på de flesta kyrkogårdar, så även på Östra kyrkogården. Det finns tre
kolonner och elva obelisker. Obelisker blev populära
under tidigt 1800-tal då influenser kom från antiken.
I Egypten användes obelisken just som minnesmärke. Kolonner och obelisker är vanligen i granit
och kommer under mitten av 1800-talet. Under
1800-talets senare del är graniten den vanligaste
stensorten. Först kommer de ljusare stensorterna,
därefter den svarta graniten eller diabasen. En av
kolonnerna är dock i sandsten.
Två andra typer av vårdar som förekommer i
granit är den fasade stenen och korset. Den förra är
bredare än en obelisk och har avfasat avslut samt är
bredare nertill. Korset kröner oftast en rektangulär
bas där inskriptionen återfinns. Kors förekommer i
stor utsträckning, både på krön och som dekor, till
exempel på plats 90 där korset omges av strålar.

Carl Georg Brunius gravvård är i form av ett solkors, ett grekiskt kors omgivet av en cirkel. Symbolen fanns redan på hällristningar från bronsåldern.
Den representerade solen som liknades vid ett hjul,
eller en solvagn, och drogs över himlavalvet. Brunius
var liksom många i sin samtid intresserad av medeltiden och forntiden och dess bildspråk.
På kyrkogården är de annars så vanliga vårdarna
som är mer breda än höga inte särskilt representerade. Det beror delvis på att det inte begravts så
många under 1950- och 1960-talen när de var moderna. En tidig sådan vård, som dock är i det närmaste kvadratisk, är Christians Bülows på nr 94. Den
är dock bearbetad med huggen struktur och har
profilerad ram runt inskriptionen.
Grå, sparsmakade granitvårdar med fint huggna
sidor runt om, är den mest förekommande vårdtypen, oavsett form. Den har ett naturligt utseende

och smälter in i miljön. De flesta gravvårdar är resta,
det vill säga mer höga än breda, vilket alluderar på
att man ”reser en sten” över en avliden.
Exempel på sekulariserade motiv är vårdar med
personporträtt i metall. Två exempel är på C W
Blomstands vård på nr 147 och eller Fredrik Wulffs
på nr 54A. Dekorer med emblem från till exempel
studentnationer, som Smålands, är andra vanliga
sekulariserade motiv.
Vårdar i järn eller metall finns det ett tiotal utav.
Några är i gjutjärn andra är i smide. Gjutjärnsvårdarnas texter är svåra att tyda på grund av korrosion.
Den mest originella vården är den som är rest över
Jonas Hasselgren med familj då den har ett porträtt.
Det föreställer Hasselgrens fru Anna som dog 1894.
Paret bedrev bleckslageriaffär vilket förklarar den
ovanliga utformningen av gravvården.
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Bänkar under hängbjörken ger ett inbjudande intryck intill
kvarter G.

Mittgångens lindar har beskurits under hela sin livslängd,
vilket har skapat en mängd intressanta håligheter.

På Petréns familjegrav finns förutom syrener, buxbom,
murgröna och ett antal vårdar även två gjutna pallar med
dekor av murgröna.

Bänkar
På Östra kyrkogården finns i princip inte några allmänna planteringar eller platser som passar för sittbänkar. Några bänkar är utplacerade längs sidogångarna och på en del ställen kan gravplatsernas lummighet utnyttjas genom att de skänker skugga. Växtligheten utgör bakgrund och ger en känsla av att
vara omsluten.
Många gravplatser hyser egna bänkar, vilket
kanske beror på att det inte finns någon gemensam
kontemplationsplats. De flesta av dessa bänkar är
förhållandevis nya och av trä, smide eller betong. På
Petréns familjegrav finns två äldre varianter av bänkar. Det är två pallar som är i form av stubbar med
murgröna och kuddar. Pallarna är troligtvis gjutna i
konststen.

Kyrkogårdens natur
Östra kyrkogården är en intressant grön plats mitt
inne i Lunds tätort. Den är placerad bredvid Botaniska trädgården och tillsammans utgör de en betydelsefull grönyta för både människor och djur. Kyrkogårdens kombination av träd, buskar och grusgångar lockar till sig en lång rad levande organismer.
De stora träden skapar mycket skugga, men solljus
kan ändå nå fram till markytan i mittenpartierna av
kyrkogården.
De flesta organismer på kyrkogården är små och
mer eller mindre osynliga. En uppmärksam besökare
kan med lite tålamod upptäcka många insekter på
platsen. Bin, humlor och skalbaggar är några av
dessa. Buxbom och fetbladsväxter på och kring
gravplatserna besöks flitigt av olika småkryp eftersom de innehåller nektar och pollen. Förutom det
gröna intresserar vindskyddade ytor och den lagrade

värmen i gravvårdarnas och grusgångarnas stenmaterial många insekter. Kyrkogården är dock förhållandevis fattig på rabatter och planteringar vilket
påverkar djurlivets frekvens eftersom det innebär en
mindre födotillgång.
Fåglarna representerar den djurgrupp på kyrkogården som är lättast att upptäcka då de rör sig mellan häckar, gräsytor, gravvårdar och träd. Ljudet från
dem är tyvärr knappt märkbart eftersom den ständigt bullrande trafiken på Östra Vallgatan i stort sett
överröstar fågelsången. En stor variation i födovalet
erbjuds då både löv- och barrväxter finns. Idegranens bär äts till exempel gärna av fåglar, liksom frukterna hos tuja och järnek. Fladdermöss förekommer
på kyrkogården. En inventering i Botaniska trädgården sommaren 2012 visade förekomst av 7 olika
fladdermusarter i området.
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Idegran är en av de många fruktbärande buskar som innebär tillgång till föda för fåglar och andra organismer.

Både planterade och vilda växter kan erbjuda pollen och
nektar. Här har en ärtväxt hittat en fristad i ett järnkar.

Vanligast var dvärgfladdermus. Sverige har totalt
19 arter fladdermöss och alla är fridlysta. Tillgång
till äldre ihåliga träd och ett rikt insektsliv är viktiga
faktorer för dem.
Trädbeståndet är den beståndsdel på Östra kyrkogården som är mest betydelsefull för djurlivet då
de innebär att det finns goda möjligheter till livsmiljöer. Trädkransen av lind, de bärande träden och
buskarna de stora solitärträden på gravplatserna
erbjuder föda, skydd och boplats för fåglar och
andra små organismer. De formklippta träden i lindallén längs mittgången innehåller många ihåligheter.
I hålen samlas organiskt material som bryts ner av
en lång rad insekter. Den kompostliknande massan
kallas för mulm. Det råder brist på mulm i landskapet då få gamla träd tillåts stå kvar så länge att värdefulla kvaliteter som till exempel grov stam och
stammar med ihåligheter hinner utvecklats.

Övergripande beskrivning - karakterisering
Östra kyrkogården är enhetligt utformad och strukturen har inte förändrats vilket beror på att den inte
utvidgats eller omgestaltats. Det enda som bytts ut
eller tillkommit senare är den västra trädraden och
måbärshäckarna har ersatt ligusterhäckar.
Det som är karakteristiskt för kyrkogården är
dess symmetri med trädkrans, en mittaxel som accentueras en lindarkad och entréer med grindar i
norr och söder. Kyrkogården har ovanligt tät
grönska med många höga träd och buskar. Bland
lövträden dominerar en bok, en hängbok och en
akacia och några björkar. Av de städsegröna växterna
finns det en hel del stora tujor och cypresser men
främst många variationer och former av idegran och
inte minst ovanligt många små träd och buskar av
buxbom. Rosor, syrener, hortensia, ormbunke och
murgröna är andra typiska växter på kyrkogården.
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En ovanligt hög andel av gravvårdarna är äldre än
från 1940-talet och många är resta. De äldre vårdarna i sandsten, marmor och gjutna vårdarna är karakteristiska med rik dekor av krönkors och infällningar
av tavlor och biskvier. De resta grå granitvårdarna är
dock de vanligaste men de kan ha olika utformningar med dekorer, porträtt och avslutningar. Traditionella gravstenar som obelisker, bautastenar, kolonner,
trädstammar och korsformade stenar återfinns i hög
grad.
I de inre kvarteren är de stora gravplatserna
blandande med mindre medan i den yttre raden är
de flesta stora. Gravplatserna är belagda med grus
och de flesta omges av måbärshäckar. Staket och
framförallt grindar är vanliga inslag på kyrkogården.
På många gravplatser finns kar av framförallt sten
och buxbom.
Stora gravplatser som Agardhs gjutna gravmonument, Thomanders enhetligt utformade gotiska
vårdar, Hennigs stora jugendkoloss eller stora familjegravplatser med många vårdar, så som Petréns och
Wahlgrens gravplatser, utmärker sig på kyrkogården.
Även de många gravvårdarna över lokalt och nationellt kända gamla lundaprofiler ger kyrkogården en
historisk dimension till upplevelsen av kyrkogården.

Kyrkogårdens kulturhistoriska värden
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gården till en plats med unika upplevelsevärden. Här
finns möjlighet till rekreation och reflektion.

Rundande planteringar som kantas av buxbom som på gravplats 83 var troligtvis vanligare förr. I förgrunden ses en syren.

Värdebeskrivning
Östra kyrkogården utgör en komplex kulturhistorisk
miljö. I den inbegrips faktorer som berör omgivning,
landskap, växt- och djurliv, personhistorik, konsthantverk samt kyrkogårdshistoria. Värdebeskrivningen syftar till att ta fasta på alla dessa delar.
Kyrkogårdens betydelse i staden
Östra kyrkogården är en grön oas precis intill centrala Lund där det för övrigt inte finns så mycket
grönska. Kyrkogården ingår i ett parkstråk som,
förutom kyrkogården, utgörs av Botaniska trädgården och gamla Östra Promenaden. Stråket är en

förlängning av parken kring Östervångsskolan, trädgårdarna i Professorstaden samt institutionsparkerna
i norr.
Kyrkogården har kvar sin ursprungliga form vilken bestämdes av den markbit, Bunthska lyckan,
som köptes. Det var en expansiv period i Lunds
historia vilket visas av att marken runt omkring började bebyggas snart efter att kyrkogården anlagts. I
norr anlades Botaniska trädgården redan på 1860talet. I öster fanns ett trädgårdsmästeri vars mark
bebyggdes med villor på 1920-talet. Den täta växtligheten med många lindar, barrträd och buxbomar,
samt variation av äldre gravmonument gör kyrko-
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Kyrkogårdshistoriska värden
Östra kyrkogården är unik på flera sätt. Kyrkogården
är sannolikt den enda begravningsplats i Sverige som
finansierats som aktiebolag och drevs som sådan i
nära 30 år. Det är också unikt för en begravningsplats att såväl grundformen som kvartersindelningen
är bevarad. Kyrkogården utgör ett tidsdokument för
1800-talets strävan till symmetri och struktur genom
kvarter, häckar, mittaxel, grindar och trädkrans. Nya
anläggningar förlades utanför stadsvallarna på grund
av en kunglig förordning som syftade till att få bort
de sanitära olägenheter som fanns på befintliga kyrkogårdar. Enligt äldre protokoll var just syftet med
att grunda kyrkogården att skapa en värdig begravningsplats. Varken Norra kyrkogården eller Sankt
Peters klosters kyrkogård ansågs som några bra alternativ då det fanns problem med överbeläggning
och dåliga markförhållanden.
Stora delar av kyrkogården är även bevarad vad
gäller gravplatser, gravvårdar, gravanordningar och
växtmaterial. Många gravplatser, speciellt i den yttre
raden, är bevarade i storlek och form. Kyrkogården
blev från början indelad i lika stora gravplatser där
platserna kunde säljas av. Det har resulterat i att vissa
kvarter blivit oregelbundna med många små gravplatser. Familjegraven som blev populär under 1800talet var ett sätt för individen att manifestera sig. Här
fanns förutsättningar att skapa stora gravplatser och
eftersom det fanns plats för flera generationer är
många gravvårdar från både 1800- och 1900-talet.
Aktieägarna utnyttjade sina platser först när någon
dog.

De konstnärligt utformade gravplatserna med symmetriska eller organiskt formade planteringar, som
ses på 1860-års karta, visar på ägarnas strävan efter
individualism. Ett sätt att manifestera sig kan ha varit
att anlägga gravplatsen redan innan de användes.
Idag finns reminiscenser kvar i from av buxbomshäckar och tjockstammiga träd och buskar. Även
staket och grindar minner om den tiden.
Träd var ett hett debattämne, vilket protokollen
vittnar om, då gravrättsinnehavarna ständigt ålades
att ta bort träd och buskar som blivit för stora. Att
det inte gjordes så stora åthävor att ta bort dem visar
på en individualism men också på tron på trädens
praktiska funktion och symbolvärde. Sorgeträd som
hängbok och hängbjörk har en särställning i detta
sammanhang.
Samhällshistoriska värden
Östra kyrkogården och även den del som utgör
gamla Östra promenaden, det vill säga Kapellvägen,
har samhällshistoriska värden. De visar på att planeringen av staden i stor grad påverkades av privata
aktörer men också på parkens och kyrkogårdens
betydelse för stadens image. Parkerna bidrog till en
försköning av den annars trädfattiga staden. Borgarna syftade till att skapa promenadstråk för invånarnas söndagspromenader. Kyrkogården anlades under
en tid när de första allmänna parkerna började planeras.
Att kyrkogården anlades av en samhällselit som
både hade inflytande och finanser märks genom
gravplatsernas storlek, gravvårdarnas utformning,
titlar och efternamn. Det är trots det få gravanordningar som sticker ut. C A Agardhs gjutjärnsgrav på
plats 85 är den i särklass mest annorlunda gravvården och troligtvis också den mest påkostade. De

gravanordningar som bevarats till idag är större träd,
staket och grindar.
Personer som torde ha haft det gott ställt i samhället är representerade i ovanligt hög utsträckning.
Det finns således gott om titlar så som professorer,
handlanden, kyrkoherdar, fabrikörer och läkare.
Även vårdar utan titlar är vanliga, som till exempel
Thomanders vård. Inskriptioner på latin, som på C
G Brunius, examina och benämningar som student,
jubeldoktor och akademiräntmästare visar på Lunds
betydelse som universitetsstad. Även nationsgravar
som Smålands och Västgötas nation tyder på det.
Titlar som häradshövding, tornväktare och
borgmästare visar betydelsefulla samhällsfunktioner,
liksom att medlemskap i exempelvis ordnar som
Sankt Knuts Gille i Lund kunde framhävas.
Att Lund fortfarande var en liten stad med
landsbygden nära visas av att det finns titlar som
lantbrukare och åbo. Smedmästare och skomakaremästare var vanliga hantverkstitlar som fanns såväl
på landsbygd som i städer. Titeln mästare tyder på
hög rang inom hantverksyrket då man hade rätt att
anställa lärlingar.
Kvinnor har oftast inte några titlar. Det vittnar
om kvinnans ställning, och presenteras oftast som
någons hustru. På gravvårdar som är resta över enbart kvinnor är ofta presenterade med alla makens
titlar och namn. Det finns dock några undantag,
Hilma Borelius har titeln Fil dr docenten, Malena
Andersson var trotjänarinna och Anna Hasselgren,
som överlevde sin man och drev en bleckplåtsslageriaffär, fick även sitt porträtt prytt på vården.

Anna Hasselgrens gravvård är troligtvis från slutet av
1800-talet och speciell då den har ett kvinnoporträtt.

rikedom. Att det var ett skikt av samhället som
kunde teckna platser här märks inte minst genom
vårdarnas titlar och namn på prominenta eller betydelsefulla lundapersonligheter som till exempel familjen Gleerup. På en stor del av gravplatserna är
vårdar resta över personer med viktiga samhällspositioner.

Personhistoriska värden
Östra kyrkogårdens tillkomst var avhängig av de
dåtida lundabornas handlingskraft och uppfinnings-
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E Tegnérs (dy) gravplats som den såg ut 1937 med buxbom, ros och ormbunke. Idag är bara vård och staket kvar.

Gravvårdarna gör historien påtagligt fysisk genom
att påminna om människorna bakom olika händelser. Som stadskyrkogård i en av Sveriges viktigaste
universitetsstäder finns representanter från såväl
kulturpersonligheter som banbrytande forskare vilka
hjälpt till att föra utvecklingen framåt. Många av
dem har också varit kända utanför stadens gränser
och är av nationellt intresse. För dåtiden var många

av de som har sin sista vila på kyrkogården kända i
samhället och en del av dem finns ännu kvar i minnet hos den äldre generationen till skillnad mot dagens unga som saknar relation till äldre händelser.
Här vilar den rikskände konstnären C F Hill som
har fått det modesta epitetet artist. Arkitekten Hans
Westman, som satt sin prägel på en stor del av Lund,
har bland annat ritat flera studentbostäder. Här vilar
Esaias Tegnér den yngre, C A Agardh och dennes
son C F Agardh, som grundade Botaniska trädgården, för att nämna några exempel.
Men alla har inte titlar som ger dagens besökare
en ledtråd om vilka de var. Under 1900-talet blir
titlarna allt ovanligare, men på många äldre vårdar
saknas sådana uppgifter. De äldre gravvårdarna har
överlag få inskriptioner, vilket kan betyda att man
önskade hålla låg profil efter döden. Då vårdarna
även är sparsmakade med symboler och de symboler
som finns är allmängiltiga kan man inte få några
ledtrådar om de avlidna. Vårdar med porträtt ger
dock en dimension till personerna. Förutom Anna
Hasselgren har även Fredrik Wulff och C W Blomstrand porträtt.
Information om vilka personer som finns begravda på Östra kyrkogården finns att få genom
internet, tryckta skrifter och guidade visningar. På
internet finns information om och foton på ett 20tal personer som är begravda på Östra kyrkogården.
En skrift om Berömda personer begravda på Lunds kyrkogårdar är författad av Ingmar Folkers.
Vårdar så som de över Carl Hagberg (nr 70) och
Arvid Sture Bruzelius (nr 116) är tämligen enkla
utan vare sig titel eller dekor, vilket är ovanligt. Ändå
är de från så tidigt som 1864 respektive 1865.
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Pedagogiska värden
Det finns viktiga pedagogiska värden kopplat till
kyrkogårdshistorik samt samhälls- och personhistorik. De fysiska monumenten berättar om världsuppfattning, klasskillnader och avspeglar samhällets
uppbyggnad. Kyrkogårdens struktur och 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 kan levandegöras genom information och
guidningar.
Konsthistoriska och arkitektoniska värden
Kyrkogårdens begravningsmonument uppvisar variation på begravningstrender under hundrafemtio år.
Både material, teknik och konstnärligt uttryck samt
kvalitet har skiftat genom åren. Framför allt gravvårdar från 1800-talets andra hälft och 1900-talets början är exempel på högt tekniskt kunnande inom
stenhuggeri. Få är emellertid unika exemplar, de
flesta från 1800-talets slut och framåt, höggs efter
särskilda typexempel.
De tidiga vårdarna är inte standardiserade i
samma utsträckning och därför 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 som likväl
har höga kvalitéer som konsthantverk.

Gravplatsernas begränsningar i form av järnstaket
och grindar är exempel på järnsmidets och gjutjärnets konsthantverk. Även det industriellt tillverkade
gjutjärnet uppvisar god kvalitet under en period när
det stod som högst. De är ovärderliga eftersom de
inte tillverkas längre och blir allt mer sällsynta på
grund av att de förstörs genom korrosion och mekanisk åverkan. Gravstaketen och inte minst grindarna är en viktig del av kyrkogårdens och gravplatsernas karaktär samt för 1800-talets gravkultur.
Biologiska värden
Östra kyrkogården ligger mitt inne i tätorten där det
generellt sett är sparsamt med gröna ytor. Det innebär att den gröna kulturmiljön kan liknas vid en oas
med stor betydelse för växt- och djurlivet i området.
Skugga kombinerat med ljusinsläpp bidrar med essentiella kvalitéer för det vilda. Den variation av
miljöer som skapas när grönska blandas med stenoch grusmaterial är också mycket speciell.
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 grönområden. Närliggande dungar med träd och villaträdgårdar är exempel på viktiga förbindelse- och spridningslänkar
för arter som kan förflytta sig till och från kyrkogården.
Trädens betydelse för andra arter är stor. Miljöer
med både barr- och lövträd lockar till sig fler olika
arter. De trädslag som funnits länge i landet har extra stort värde för insekter, och även rödlistade arter.
Även ett vanligt trädslag som björk härbärgerar
många olika arter, till exempel skalbaggar.

I en miljö med många stora och halvstora växter skapas en
biologisk mångfald. I bakgrunden ses järneken i kvarter I,
på plats 79 k.

Gravvårdarna uppvisar konstnärliga värden med former
som inte går ur tiden och stor hantverksmässighet genom
huggningstekniker. Kvarter M, plats 91e.

Lindarna i arkaden, som funnits sedan 1850-talet, är
kyrkogårdens mest dyrbara träd, sett ur ett biologiskt
perspektiv. De ihåliga stammarna är en naturlig följd
av beskärningen som har format trädens utseende. I
trädens håligheter lever sannolikt ovanliga insekter.
Östra kyrkogården i Lund har många särskilt
skyddsvärda träd. Varken träden i trädkransen eller
arkaden är dock inte registrerade i Trädportalen på
internet där Länsstyrelsens inventering av träd på

landsbygden finns. Inventeringen föregicks av att
Naturvårdsverket upprättade ett Åtgärdsprogram för
särskilt skyddsvärda träd.
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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 i
skötsel. Dess kulturhistoriska värden kan snabbt
förändras genom exempelvis ovarsam skötsel. Värdena kan också gå förlorade genom många små förändringar som sker under en längre tid. För att bevara kyrkogårdens värden måste de vårdas aktivt och
medvetet och underhållas löpande. Följande vårdkrav är formulerade med utgångspunkt av beskrivningen av kyrkogården och de kulturhistoriska värdena. Tillämpningen av vårdkraven måste sålunda
ske med utgångspunkt från såväl beskrivning som
kulturhistoriska värden.
Vårdkraven syftar till att bevara kyrkogårdens
övergripande värden så att de inte förvanskas. Vårdkraven är översiktliga och kan ses som ett komplement till den äldre inventeringen från 1982. Den tar
huvudsakligen fasta på bevarandet av enskilda gravvårdar och gravanläggningar med kulturhistoriska
värden.

Kyrkogårdens kulturhistoriska värden
Östra kyrkogården har ett högt kulturhistoriskt
värde som helhet och därför är det viktigt att bevara
dess karaktär. Det kan gälla områden med särskilt
välbevarade gravplatsområden eller områden längs
huvudgångarna som är mer exponerade än andra
delar av kyrkogården. Eventuella förändringar bör
därför ske i liten omfattning, samt varsamt och anpassas till områdenas planläggning, skala, växter och
stenmaterial. För hela kyrkogården gäller:

•
•

•
•
•

•

•
Större åtgärder såsom exempelvis omläggning av gångar, kvarter eller samt även ersättande av växtmaterial såsom måbärshäckar 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.

kyrkogårdens historik. Riktlinjer bör vara vård- och
underhållplanens beskrivningar.
I samband med den kulturhistoriska inventeringen
av samtliga kyrkogårdar i Lunds pastorat formulerades några övergripande förslag till bevarande för
kyrkogårdarna av Länsstyrelsen i Skåne. De bör
fortfarande gälla som vårdkrav och lyder:

Gravplatser bör bevaras vad gäller numrering,
storlek och planläggning.
Strukturer, karaktärsskapande anläggningar och
växtlighet bör vårdas och bevaras.
Äldre gravvårdar från tiden före 1930-talet bör i
första hand bevaras. Ett representativt urval av
gravvårdar eller gravvårdar med särskilda värden
kan också väljas ut.
Gravvårdar som återlämnats bör få stå kvar på
gravplatsen tills behov finns att återanvända
gravplatsen. Gravplatserna bör inte lämnas
tomma.
Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar där inte
inskriptionen eller autenticiteten har stor betydelse för värdet kan återanvändas om de slipas
om. De bör markeras med en omarbetningssymbol.

Allmänna vårdkrav
Nya gravplatser med gravvårdar och växtlighet ska
underordnas de befintliga strukturerna och utformningen. Vid omläggning av gravplatser bör utgångspunkten vara den ursprungliga planläggningen och
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•
•

Nuvarande vägsystem och kvartersindelning
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 såsom värdefulla eller mycket värdefulla, bevaras.

Särskilda vårdkrav
Genom kartbilden på nästa sida anges vårdkravens
nivå för specifika delar av kyrkogården. Vårdkraven
delas in i två kategorier:

■

Strukturer som är viktiga att bevara.

■

Gravplatser med högt kulturhistoriskt värde
som bör bevaras i sin helhet.

Kyrkogårdens struktur
Med kyrkogårdens struktur avses dess yttre begränsningar, kvartersindelning, gångar, och indelning i
gravplatser.
•
•

Kyrkogårdens yttre begränsning och kvartersindelning bör bevaras.
Kyrkogårdens samtliga gångar, och yttre begränsningar bör bevaras vad gäller bredd,
material och utsträckning.

Gravplatser med högt kulturhistoriskt
värde
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser/gravvårdar är
sådana som har pekats ut vid 1982 års gravplatsinventering eller som har bedömts vara viktiga för att
bevara ett områdes kulturhistoriska värde. På gravplatser med högt kulturhistoriskt värde bör:
•

•

Gravplatsernas struktur, ytmaterial, gravvårdar,
omgärdningar och växtmaterial mm bör vårdas
och underhållas regelbundet för att bevaras i sin
helhet.
Gravvårdarna bör stå kvar på gravplatserna så
långt det är möjligt och dess livslängd förlängas
om det går genom kvalificerad konservering och
rengöring. Vid skötsel av gravplatserna hänvisar
till bilagan 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.

■ Strukturer som är viktiga att bevara.
■ Gravplatser med högt kulturhistoriskt
värde som bör bevaras.
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•

•

Texter och inskriptioner bör rengöras och förtydligas vid behov 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.

Åtgärdsprogram för träd
I Rapporten Åtgärdsprogram för särskilt
skyddsvärda träd – Mål och åtgärder 20122016 finns det mål och åtgärder som särskilt gäller för Svenska kyrkans arbete med
värdefulla träd på kyrkogårdar och begravningsplatser. De lyder:

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.
De bevarandeområden som pekas ut i kartan är
karaktäristiska för kyrkogården eller delar av den och
särskilt viktiga att bevara ur denna synpunkt. Strukturerna och områdena utgör delar eller spår av gamla
aktiviteter och äldre planläggningar. Andra delar är
viktiga att bevara som huvudstråk, där många passerar, men också för att de har särskilda kvaliteter.
Kyrkogården är levande miljö och ska kunna användas inom vissa ramar för att bevara ett levande kulturarv.
Träd och växtlighet
• Äldre och unika växtsorter bör i första hand
vårdas och få stå kvar på gravplatserna, även efter återlämnande av gravplats. Vid behov kan
växterna behöva föryngras eller flyttas till annan plats på kyrkogården.
• Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla gravplatser och gångstråk bör förnyas vid behov
med samma eller liknande växtmaterial som det
befintliga.

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.

•

•

För bevarandet av äldre växter bör man informera nya gravrättsinnehavare om dess kulturhistoriska och biologiska 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.
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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.
Naturvårdsverket har upprättat ett Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. I samband med det genomförde Länsstyrelsen en
inventering av landsbygden. Träd som registrerats som särskilt skyddsvärda finns inlagda i Trädportalen på internet.
Östra kyrkogården i Lund har många särskilt
skyddsvärda träd, däri inräknat trädkransen
och lindarna i arkaden, men de är ännu inte
registrerade. 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.

•

Kyrkogårdens alléer ska bevaras i sin utsträckning och omfattning och återplanteras med
samma växtslag vid behov. Samtliga lindalléer
utgör biotopskyddsområden.

Åtgärdsbehov
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Bokhäcken är gles på vissa ställen, vilket syns tydligt vid
de gravplatser där det inte finns några låga buskar.

Grindarna till en del staket står mitt för arkadlindarna som
kan ta skada när grinden öppnas.

Begränsningar
Bokhäcken som omgärdar kyrkogården är gles på
sina ställen, främst i nordväst där skuggande träd
och idegranar konkurrerar om solljuset. Häcken
fungerar inte som skyddande omgärdning för kyrkogården. Nätstaketet är det enda som utgör fysisk
barriär på dessa ställen. Men det råder full insyn på
en hel del ställen och gravplatserna ramas inte in av
någon grönska.
Lindarna i trädkransen har många svaga punkter
då de hamlats, särskilt de yngre lindarna utmed
Östra Vallgatan. Björken vid den södra grinden är
troligtvis i dåligt skick då den är väldigt stor och
lutar. Björkar har normalt sett inte har så lång livsålder. För trädkransen kommer det att tas fram en
separat trädvårdsplan.
Grindarna till entréerna är i gott skick men den
södra grinden bör målas.

•

•
•

Bokhäcken bör antingen kompletteras med nya
plantor av bok alternativt sätts nya buskar av
exempelvis buxbom och idegran på gravplatserna med där häcken är gles.
Målning av grindarna bör utföras vart tionde år.
För trädkransen upprättas en separat vårdplan.

Tillgänglighet
Kyrkogården är lätt tillgänglig genom att den ligger
centralt och intill gångstråk. Grindarna hålls öppna
och det finns inga nivåskillnader i form av trappor
eller terrasseringar. Hela kyrkogården sluttar något åt
söder men det är inte något som påverkar framkomligheten. Gruset i gångarna är av fin ballast och är
ganska hårt packat.
Alla gravplatser är omgivna av staket eller måbärshäckar med grindar eller öppningar i häckarna.
Många grindar är dock i dåligt skick och går inte att
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En del vårdar står precis bakom en lind och är svår att se
då det även finns hög buxbom.

öppna. I andra fall har marknivån höjts så att grindarna inte längre kan öppnas. En del lindar i arkaden
står precis framför en del grindar och då grindarna
öppnas inåt kan träden ta skada. Andra lindar står så
att de skymmer gravvårdarna som står precis bakom.
De inre gravplatserna går att nå genom öppningar och smala gångar men gångarna är ganska smala.
Det finns informationstavlor med översiktskarta
vid båda ingångarna. Kyrkogården är liten och har
en enkel form varmed den är lätt att överskåda. På
kyrkogården finns både intressanta växter och
personhistoria som besökaren dock inte får någon
information om.
•

Grindarna vid gravplatserna bör justeras och
lagas så att de kan öppnas och stängas ordentligt. De grindar som står framför träd borde
hängas om så att de öppnas utåt.

På många ställen är måbärshäcken i dåligt skick. Den är
gles och grenar är täckta med lavar.

•

•

En kort historik, beskrivningar av växter och
gravvårdar, lista på viktiga personer och tillhörande karta samt uppgifter om vidare information bör finnas på informationstavlan.
Grus i gångarna bör fyllas på lite i taget så att
ytan förblir hårt packad och framkomlig. Nytt
grus bör vara samma som på gravplatserna.

Gravplatser
Om man ser till äldre bilder har måbärshäckarna
varit högre. Det är troligtvis för tillgänglighetens
skull som det gjorts öppningar. På en del ställen har
öppningarna markerats med stentrösklar och på
andra ställen finns grindar. Grindarna fyller inte någon funktion om man kan gå in genom luckor i
häcken eller om den är alltför låg och tanig.
Gravplatserna är belagda med fint grått grus. På
nyanlagda gravar finns ljust grus med större fraktion.

Staketet på plats 102 har satt sig på grund av bokens
rötter men dess skick beror också på korrosion.

•

•
•

Gravplatsernas måbärshäckar är i behov av
beskärning, föryngring och komplettering. De
är också i behov av mer solljus på sina ställen.
Nytt grus bör ha samma fraktion och kulör
som det befintliga, grått och i små fraktioner.
Nya gravplatser bör infogas i mån av plats. Om
det finns äldre gravvårdar bör de bevaras inom
gravplatsen. Stora kompletta äldre gravplatser
bör dock bevaras så långt det är möjligt.

Staket och grindar
Staketen kring gravplatserna och i synnerhet grindarna utgör viktiga komponenter på Östra kyrkogården då de visar på både manifestationen av familjegraven och stor hantverkskunnighet. Det är främst
grindarna som är unika för kyrkogården. Samtliga
kvarvarande staket och grindar bör tas om hand,
innan fler går sönder.

På vissa staket (här nr 145) har färgen flagnat och det har
mycket lava och alger vilket går att åtgärda med rengöring
och målning.

Märken i socklar och trösklar i sten vittnar om att
staket och grindar redan tagits bort. De flesta staket
och grindar går troligtvis att laga med hjälp av en
kunnig smed. Underhåll genom rengöring och målning är viktigt då det annars finns stor risk för korrosion.
•
•

•

Skydda grindar som ligger vid hörn från mekanisk åverkan genom exempelvis en enkel sten.
Staket och grindar som går att laga bör kompletteras, justeras och kontrolleras vad gäller infästning i stensockel.
Samtliga staket och grindar bör rengöras och
målas. Eventuellt behövs även rostskyddsbehandling. Rengöring vid skuggiga ställen bör utföras oftare än på andra ställen och målning
vart 10-15:e år.
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Gravvård som blivit rengjord med en hård borste så att
stenen repats.

Gravvårdar i olika material som blivit svårtydda på grund
av lavor. Då de står på en gravplats med fler vårdar ingår
de i ett sammanhang.

En ny vård som är anpassad då den har ett rest form och
är i granit. Den blå keramiken och texten är nya inslag.

Gravvårdar
Många gravvårdar är vittrade, skadade, har alg- eller
lavpåväxt: Inskriptionerna på de äldre gravvårdarna,
speciellt de i marmor och sandsten och tavlorna i
marmor, är svåra att tyda idag. Stenen vittrar på
grund av miljöpåverkan och enda sättet att förhindra
det är att rengöra stenarna regelbundet. När väl alger
och lavor har fått fäste är det svårt att få bort dem.
På en del vårdar kan man se att de repats och i samband med det rengjorts med för hårda verktyg.
På många äldre gravvårdar har texten varit ifylld
med vit, svart eller guldfärg men på de flesta stenar
har den slitits ner vilket försvårar läsbarheten.
Särskilt de gjutna vårdarna och de som är av
sandsten samt marmor består av flera delar. De kan
ha trasiga kors och spruckna/bortfallna inskriptionstavlor eller biskviporslin. Stenen kan vara sprucken
eller ha spjälkningsskador på grund av vittring. Ge-

nerellt är stenar i granit och gjutna vårdar i gott
skick. Polerade stenar är lättare att hålla rena men
även de får till slut lavor och alger.
Det finns behov av att fortfarande använda kyrkogården och belägga med nya vårdar. En kyrkogård
som är, eller ger intryck av, att vara i bruk blir en mer
levande miljö. Nya gravvårdar bör anpassas till kyrkogården och till den tilltänkta gravplatsen.

•

•
•
•

Skadade lösa delar som inte går att laga kan tas
bort från kyrkogården då de ger ett trist intryck.
Håligheter på krön bör fyllas igen med lämpligt
putsbruk så att vårdarna inte frostsprängs.
Enstaka gravvårdar som är i väldigt dåligt skick,
med sprickor och som har flera skadade delar
kan tas bort. Det gäller främst lösa hällar/
gravvårdar som lutat mot en stötta och gravvårdar som står ensamma utan sammanhang.
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•

•
•

•

Vårdar som är nedplockade och höga vårdar
som inte är tillräckligt fast förankrade bör säkras med med rostfria dubbar i socklarna.
Vårdarnas inskriptionstavlor eller framsidor bör
rengöras med varsamma metoder. Vid mycket
lavpåväxt är det dock bättre att undvika rengöring då man annars riskerar att stenen förstörs.
Vårdar med mycket grön algpåväxt bör rengöras helt och hållet.
Nya vårdar bör vara resta och med matt, det vill
säga huggen yta, i grå granit. Även hällar och
låga naturstenar passar bra, speciellt på platser
som där det är tätt belagt och ett flera höga vårar redan dominerar platsen.
Nya vårdar bör ha stor och djupt huggen inskription, gärna med titel.

Gravplats 117 som blivit delad i två delar (nr 117a utgör
den andra delen) har en stor buxbomsinfattning men bara
ett stort barrträd.

Gravplats 117 a (bredvid 117) finns en nyanlagd del med
infattningar med bl a buxbom, julrosor och lagerhägg.

Planteringar
Idag finns det väldigt få rabatter vilket resulterat i att
det varken finns så mycket perenner eller rosor kvar.
Därtill har också många buxbomsinfattningar försvunnit. Gravvårdar står ensamma och i bästa fall är
de flankerade av lövfällande buskar eller städsegröna
barrväxter eller har kullar av murgröna framför sig. I
många stenkar finns murgröna medan andra är
tomma.
Då det inte finns några allmänna planteringar på
kyrkogården bör man ta till vara på de få planteringar som finns. Enligt äldre kartor och bilder har det
funnits mer låg växtlighet. Genom att sätta planteringar intill gravvårdar ger kyrkogården intryck av att
användas, samtidigt som djurlivet och den biologiska
mångfalden gynnas.

•

•

•

•

De få rabatter och låga planteringar som finns
kvar bör bevaras och underhållas genom jordförbättring och påfyllnad av växter.
Rabatter i kar av sten, järn eller med buxbom
bör bevaras och planteras med murgröna, kärleksört, rosor eller andra växter.
Nya planteringar kan göras, antingen intill
gravvårdar., i befintliga kar eller i gravplatsernas
hörn, gärna utmed huvudgången där flest
människor rör sig. Se vidare för förslag på växter.
Planteringar i krukor bör undvikas och information om det bör finnas på anslagstavla.

Schersmin är en växt som bör gynnas då den har rikligt
med pollen och nektar, till skillnad från syren.

Förslag på växter i planteringar
Prydnadsväxter som kan användas i planteringar är
sådana som blommar länge eller är vintergröna.
Traditionellt sett har blå och vita blommor använts
på kyrkogårdar medan röda setts som ett tabu. Den
röda kärleksörten är ett undantag och även rosen
Rödhätte. Förändringar har skett under 1900-talet,
vilket kan ses på äldre vykort från 1960- och 1970talen där man ser just många röda rosor på de
skånska kyrkogårdarna.
Funkia – Hosta, finns på kyrkogården, en traditionell
sort är exempelvis gravfunkia, Hosta crispula.
Höstflox – Phlox paniculata varav sorterna ’Alma
Jansson’ och Ingeborg från Nybro är från 1930-talet
och är Grönt kulturarv®-perenner.

Östra kyrkogården i Lund, vård- och underhållsplan, 2014 | 45

Mahonia finns på ett tiotal gravplatser. Den självsår sig
lätt.

På många gravplatser finns bevarade stenkar varav flera
har planteringar med rosor.

Stora rosor står ibland utanför plantering och här kompletterar den en naturinspirerade och mossbevuxen vård.

Julros – Helleborus, finns på östra kyrkogården.

umbellatum) och trädgårdstulpan (Tulipa gesneriana).
Det finns väldigt få vårlökar på östra kyrkogården.

Francofurtana-gruppen, Frankfurtrosorna anses ha
uppkommit genom spontan hybridisering mellan
Rosa gallica - provinsros och Rosa majalis - kanelros. I
handeln förekommer den ofta under namnet Rosa
gallica 'Splendens'. 'Frankfurt' är en tålig ros som kan
klara magra jordar och skuggiga lägen.
Andra traditionella sorter är Gruss an Aachen som
är en tehybrid från 1909 och floribundarosen Else
Poulsen från 1924. Ytterligare två härdiga och traditionella sorter som kan rekommenderas är. Rödhätte
och Orange Triumph. Rödhätte är den äldsta floribundarosen och har funnits sedan 1911. På 1920-talet
var det den mest sålda rossorten och är väldigt vanlig
på våra kyrkogårdar. Orange Triumph är en klasblommande persikofärgad polyantharos från 1937.

Kinesisk kärleksört – Hylotelephium spectabile, finns på
östra kyrkogården. Sorten ’Granlunda’ är en Grönt
kulturarv®-perenn. Den har rosa blommor men det
finns även med vita.
Kärleksört – Sedum telephium ssp maximum är egentligen mer traditionell i kyrkogårdssammanhang. Den
är lägre och har röda blommor.

Mahonia – Mahonia aquifolium, finns på östra kyrkogården.
Murgröna – Hedera helix, finns på östra kyrkogården,
mestadels som murgrönekullar.
Nattviol – Hesperis matronalis.

Lavendel – Lavandula angustifolia, blåblommande
sorter finns på östra kyrkogården.

Ormbunke – Finns på östra kyrkogården, en traditionell sort är strutbräken Matteuccia struthiopteris.

Lök- och knölväxter – så som Tidlösa (Colchium
automnale), krokus (Crocus ssp), snödroppe (Galantus
nivalis), kejsarkrona (Fritillaria imperalis), brunröd daglilja (Hemerocallis fulva), morgonstjärna (Ornithogalum

Rosor – vilka sorter som finns på kyrkogården är ej
känt men det finns gamla rosor som kallas för kyrkogårdsrosor i Sverige; Rosa x francofurtana. Sorten
'Frankfurt' är förmodligen den äldsta av rosorna i
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Många gravvårdar är omgivna av växter som döljer gravvårdarna och på sikt förstör dem.

Vintergröna – Finns på kyrkogården, traditionella
sorter är Vinca minor med blå blommor eller Vinca
minor Alba med vita blommor.
Vårtörel – (Euphorbia cyparissias)
Perennsorter som lanseras under varumärket Grönt
kulturarv® har funnits i odling i Sverige sedan före
1940. De har lång odlingstradition, intressant kulturhistoria och bra odlingsegenskaper. Sorterna har
samlats in inom Perennuppropet som var en landsomfattande inventering av äldre prydnadsperenner
och pågick mellan 2003 och 2010. Bakom uppropet
stod Programmet för odlad mångfald, POM. Perennsorterna som säljs under varumärket Grönt kulturarv® är utvalda att bevaras i den svenska genbanken för vegetativt förökade växter. Sorterna finns att
köpa i handelsträdgårdar och garden centers.

Buxbomsträd som blivit beskuret genom att den ena grenen kapats.

Lövfällande buske som beskurits på liknande sätt som
buxbomen på bilden intill.

Trädvård
Trädbeståndets natur- och kulturvärden bör alltid
beaktas vid genomförande av åtgärder enligt trädvårdsplanen. Några kommentarer gällande detta tas
upp här.
Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regelbundet för att varje enskilt träd skall kunna finnas på
platsen så länge som möjligt. De kostnader förvaltaren lägger på regelbunden trädvård under ett träds
livslängd förväntas vara lägre än kostnaden för om-

fattande akuta insatser och nyplantering med ett
tätare intervall. Samtidigt står kulturhistoriska värden
på spel som är svåra att värdera. Alnarpsmodellen
som har tagits fram för att möjliggöra en ekonomisk
värdering av urbana träd, är intressant att studera för
att få mer kunskap om trädens värden mätt i pengar.
Som en följd av de tidigare beskärningar som
gjorts på träden i allén har det utvecklats håligheter i
stam och grenverk. Håligheter innebär generellt sett
inte att det finns en större risk för att dessa träd
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skulle trilla. Det är vanligt med oro över gamla träd
på kyrkogårdar, särskilt om de är ihåliga. Arborister
med lång yrkeserfarenhet har dock konstaterat att
träd som har håligheter är stormfasta och fungerar
ungefär som grässtrån i vinden, de rör sig men utan
att brytas. Upp till 70 % av stammen av ett träd kan
vara murken eller försvunnen och trädet är ändå
stormfast.
Arkadlindarna i allén har höga kulturhistoriska
och biologiskt värden. Träden omfattas av biotopskyddbestämmelserna i Miljöbalken och kan användas av de fladdermöss som konstaterats i Botaniska
trädgården. Samråd med Länsstyrelsen i god tid före
åtgärder. Dispens kan krävas från både biotopskydd
och artskyddsförordning.
Varje enskild trädindivid bör bevaras så länge
som möjligt. Så länge träden hålls under god uppsikt
och regelbundna insatser görs, finns det ingen anledning att ha bråttom och att göra snabba åtgärder.
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. En Picusbesiktning, som utförs av arborist, ger besked om
trädens skick och om det finns höga risker att träden
kan falla. En fördjupad insektsinventering rekommenderas för att få veta om träden hyser hotade och
rödlistade insekter. Resultatet av dessa undersökningar ger vägledning om hur en restaurering av
arkaden kan göras för att bäst vårda de värden som
har högst prioritet.
En del stora solitärträd har huggits ner och det
finns väldigt få nyplanterade träd varav några är små
klotträd. Då de inte utgör en del av en trädrad har
det varit lättare att ta ner dessa.

Även mindre träd såsom buxbomsträden och buskar
bör tas om hand genom beskärning. Det gäller såväl
de lövfällande som de städsegröna. En del står framför eller nära gravvårdar och har vuxit sig så stora att
gravvårdar skuggas och kan skadas på sikt.
Blommande buskar så som syrener och stora rosenbuskar kompletterar perennrabatterna varav det
inte finns så många. Av den anledningen har de
blommande lövfällande buskarna en stor betydelse
för både upplevelsen och mångfalden.
• Återplantering av arkaden och trädkransen bör
göras på samma plats och av samma trädslag
med beskärning på liknande sätt som tidigare.
Återplantering görs först då trädraderna tagits
bort helt och hållet.
• Nya solitärträd på gravplatserna bör på sikt
ersätta de nuvarande och de som en gång funnits.
• Mindre träd och buskar bör beskäras genom
gallring och vid årstider som är anpassade efter
arterna.
• Buskar som står för nära gravvårdar bör likaså
beskäras eller tas ner helt.
• Trädvårdsplanen bör även omfatta träd med
omistliga kvaliteter med betydelse för kulturmiljön. Dessa är stora barrträd, buxbomsträd,
björkar och övriga solitärträd på kyrkogården
som ibland står på enskilda gravplatser.

I ett träd på gravplats 67 hänger en fågelholk.

Flera av de befintliga växterna och de föreslagna
växterna har rikligt med pollen och nektar vilket
gynnar både pollinering, insekts- och fågellivet.
Dessa växter är julros, kärleksört, lavendel, krokus,
snödroppe, kejsarkrona, mahonia, murgröna, nattviol, och vissa rossorter.
•

•
•

Djurliv
Det bästa sättet att behålla Östra kyrkogårdens värde
som en oas för djurlivet är att värna om de äldre
träden. Även genom lägre planteringar gynnas djurlivet och ett enkelt sätt är också att se till att det finns
vatten.
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Sätt gärna upp holkar, både för fåglar och för
fladdermöss, men var då försiktig med angörningen. Fäst holkar med träplugg, elastiska
band eller med en smal regel lagd över trädets
grenklykor.
Enkla fat som dagligen fylls med vatten betyder
mycket för fåglar och insekter.
Det vilda skulle även gynnas av en förstärkning
av låga planteringar och rabatter med växtsorter
som innehåller nektar och pollen. Exempel på
sådana, som har en kulturhistorisk förankring
på platsen, är lavendel och murgröna.
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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar
Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar enligt 1982 års inventering:
Gravplats
A1
A2
A 4 /1-8
A 12
B 13
B 14

Gravvård, beskrivning

Namn, årtal

Bevarad

Växtlighet

Stående marmor
Stående sandsten med murgröna, kors
Stående röd kubisk med urna på krön
Järnkors
Obelisk
Stående sandsten, krans, marmortavla

P Eriksson, 1876
A E Piltz, 1857
Handlanden Ernst Fredrik Lundgren
A M Cederschjöld
N Samberg, 1858
Akademiräntmästaren Carl Johan Zetterström, 1867
Gerhard Regnell, 2002
Robert Sachsel, 1977
Louis
Akademiräntmästare Otto G Regnell, 1949
Akademikamreraren Carl Göran Regnell,
1910
Astrid Regnell, 1945
Oscar Gerhard Regnell, 1910
Fagerström, familjegrav

x
x
x
x
x
x

Idegran
Klippt idegran
Buxbomsträd
Buxbomsträd
Björk, mahonia
6 buxbomsrabatter och buxbomskar

Stående röd granit med rakt avslut
Stående låg vård med rakt avslut
Stående låg vård
Stående grå granit med rakt avslut
Stående svart vård i diabas

B 15
B 15 e
B 15 f
B 15 g
C 18
C 18 d
C 18 h
C 18 l
C 18 n
D 19

Stående marmor med spetsigt avslut
Stående svart vård i diabas
3 vårdar varav en stående marmor, krans
med rosett
Stående granit
Marmorvård med biscuit
4 gravvårdar varav tre stående, en häll
En vård i granit med krönande kors
Stående sandsten
Ingen gravvård, liten skylt på staketet
Liten marrmorbok
Stående stor svart diabas
Stående sandsten, biscuit och kors
Liten lutande granitvård

Kommentar

En ny vård 1990-tal

Ny vård som tillkommit
x
x
x
x

H Ahlmströms familjegrav
Marianne Benett, 1875
Jöns Johansson, 1882 (vård med kors)

x
x
x
x
x
x
x
x

Carl Fredrik Borg, 1873
Smedmästare G Holmberg
Oläslig
Kemisten Fredrik Brunius, 1869
Oläslig tavla
Gottfr Ekelöf, 1894

x
x
x
x
x
x

4 stenramar med rosor, järnstaket
med stensockel
Idegran
4 stenramar med murgröna 2 cypresser
Låg idegran
Järnstaket, två cypresser

Vård skymd av idegran

Järngrind
Järngrind, tujor
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D 20
D 21

D 22 a
D 22 b
D 22 c

D 22 d
D 22 h
D 22 j
D 22 q
E 24
E 27 a
E 27 b
E 27 f

E 27 i
E 27 k
E 27 m

Liten lutande marmortavla
Stående sandstensvård, avbrutet kors
Stående granit med rundat avslut
Sandsten med eklöv samt biscuit, bok och
kors i marmor, en sandsten
Sandstensvård med kors,

Låg granitvård, svart
Lutande marmortavla
Marmorvård med spetsigt avslut
Stående kalksten med urna på krön
Marmor med spetsigt avslut, händer
Låg grovt huggen granit,
Stående kalksten
Stående granit med tympanon,
Svart stående vård
Lutande tavla och liggande häll
Stående marmor spetsigt avslut, krans
Stående kubisk röd granit
Obelisk
Stående grovt huggen, kopparplatta
Stående sandsten, marmortavla med
spetsbågsrelief
Stående svart diabas, polerad framsida
Stående marmor, klöverbladskors
4 liggande granitvårdar

Stående svart diabas med vinklat avslut
Låg stående röd granit, metallbokstäver
Stående marmor, spetsigt avslut, kors och
akantus i relief
Stående sandsten med avbrutet kors

Amelie Ekelöf, 1922
Handlanden Svante, Ekelöf, 18(?)
Pauline Ekelöf, 1933
H M Melin, 1877
Enkefru Ulrica Lovisa Brinck 1874
Präebende Comminister Magister Mårten
Pihl, 1856
Fru Sophie Pihl, 1890
Mårten W Pihl, 1865
Carl Bergh
Bernt August Borg, 1922, mfl
J P Möllers familjegrav
John P Möller, 1962
Handskfabrikören Alfred Mauritz Möller,
1941
Esaias Tegnér, 1928
Christopher Tegnér, 1885
Lars Andersson, 1882
Otto Fredrik Mattsson, 1962
Fredrik Berling
Johannes Strömberg, 1916
Häradshöfding Georg Wilhelm Borg, 1868

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Järnstaket, idegran

Hedvig Matilda Lindgren, 1870, mfl
Mårten Svenssons familjegraf
Olivia Svensson, 1879
Mårten Svensson, 1898
Ida Svensson, 1921
Tandläkare Saxo Löwegren, 1913
Lantbrukaren Christian Andersson, 1885
Lantbrukare, Jöns Christiansson, 1933
V Pastorn Olof Hallengren, 1873

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Järnstaket, 4 tujor
Grind

Carl Hedin, 1871

x

Två stora cypresser
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x
x
x
x
x
x
x

Två stora buxbomsträd, två små
idegranar
-

Lutar mot sandstensvård
Idegranar
Järnstaket och idegran
Järnstaket

Grind
Idegran
Formklippt idegran
Murgröna, 2 träd
Tujor

Tuja
-

En ny vård har tillkommit

Ena halvan av gravplatsen
ersatt med ny vård

Liggande marmortavla
2 liggande granitvårdar
E 27 o
F 30
F 30 a
F 30 b

F 30 c
F 30 e
F 30 g

F 30 h
F 30 k
F 30 l
F 31

Stående röd granit
Stående marmorvård, krönande kors
Stor stående granitvård
3 stående röda granitvårdar med kors

Stående röd granitvård
Liggande svart häll
Liggande tumba i röd granit med kors
Stor stående granitvård med kopparporträtt
Låg stående röd granit
Liggande tumba granit
Stående svart diabas
Stående grovt huggen granit
Stående granitvård, kopparporträtt
Låg svart stående diabas
Röd stor granithäll
Obelisk grå granit
Stående sandsten, biscuit borta
Stående marmorvård med krans
Stående marmor
Låg stående marmor, spetsigt avslut
Kolonn grå sandsten med krans

F 33

Stående granitkors
2 liggande tumbor i granit

G 34

4 svarta stående diabasvårdar

Lorentz Hedin, 1913
Olga de Maré f Hedin 1978
Madeleine de Maré, 1989
Västgöta nations gravplats, 1862
Anna Sophia Zinkerman, 1876
A W v Gegerfeldt
Margareta Wendt, 1912
Johan Gustaf Wendt, 1901
Magnhild Wendt,1877
Gerda Wendt, 1940
Hilda Söderberg, 1928
Filosofie jubeldoktorn J M Sjögren, 1918

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Trotjänarinnan Malena Andersson, 1931
Endast ett kors
Fil dr Hilma Borelius, 1932
Provinsialläkare Torsten Uddman, 1981
Johan Jakob Borelius, 1909
Lektor J E L Borelius, 1956
Lars Magnus Westrup, 1905
?
Marianne Witting, född Ewerlöf, 1899
Hilma Witting, född Ewerlöf, 1871
Handlanden Frans Witting, 1880
Sofia Christina Rudenschöld, 1878
Akademidocenten Medicine doctor Albert
Lindström, 1857
C G Brunius, 1869
Maria Charl Brunius Tilliander, 1883
Cath Charl Tilliander, 1856
Jenny Regnell, 1909
Häradsskrifvaren Lars Peter Regnell, 1888
Haradshöfdingen Axel Julius Regnell, 1911
Elise Regnell, 1909

x

-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-

x
x
x
x
x
x
x

Stenram och murgröna

Buxbomsinfattning
Formklippt idegran
Tujor och formklippta idegranar
Pelaridegranar och järnstaket

Tujor, murgröna och stensockel

Idegranar i behov av beskärning

Järnstaketet är borttaget

Staket, murgröna

-

Stenram med stenpollare och järnkedjor
6 stenkar
idegranar
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Stor grå stående granit med slät tavla
G 36
G 37
G 38
G 47
G 50
G 53
G 54 a
G 55 a

Sanstensvård, krans med rosett
Låg stående marmor, tro, hopp & kärlek
Stående sandsten, biscuit och tavla
Stående granit med kopparbokstäver
Stående röd granit med krönkors
Stor jugendvård i granit med pollare, detaljer i koppar och järnstaket
Två granitvårdar med vinklat krön
Stående granit, kopparporträtt
Stående sandsten
Sluttande ovansida
Liten marmor i vinkel, krönkors

Häradsskrivaren Lorentz August Regnell,
1911
Oläslig
Gustaf Waldemar Linder, 1877
Tornväcktaren Ch Sörensson, 1878
Magnhild Brühl, 1891
B M Bolmeer, 1849
Handlanden G S Hennig, 1877, mfl

x
x
x
x
x
x
x

Idegran
Två stora tujor

Professor Carl Johan Hill, 1875, mfl
Artist Carl Fredrik Hill, 1911
Fredrik Wulff, 1930
oläslig
J M Lang, 1855
Christian och Laura Schlüschen, 1874 och
1890
Ingen synlig inskription
Inskriptionstavla borta
Maria Flensburg, 1874

x
x
x
x
x
x

Lagerhägg

Nils Johan Flensburg, 1857(?)
Fabrikör Magnus Wahlbom, 1867, mfl

x
x

H 68

Natursten
Låg sandstensvård
Låg sandstensvård, biscuit, tavla och avbrutet kors i marmor
Stående sandstensvård, marmortavla
Stor granitvård med förhöjd inskription

H 74

En stor naturstensformad granitvård

N Anderssons familjegraf

x

I 75

Liten stående svart granit, grovt huggen
Liten stående svart granit, grovt huggen
Liten stående svart granit, grovt huggen
Liten stående svart granit, slät framsida
Gjuten vård, tavla och kors i marmor
Stående grå granit, tympanon och porträtt
Stående sandsten, gotisk, marmortavla
Stående vård med spetsigt avslut
Liten stående svart granit, slät tavla
Låg fyrkantig sandsten, kors borta

Filosofie Doktor Wilhelm Widegren, 1905
Louise Widegren, 1895
Karl Wilhelm Widegren, 1890
Stina Morman, 1888
Frans A Ehrensvärd, 1868
Professor Gustaf Cederschiöld, 1928
Eberhard Rosenblad, 1859
Mimmi Widegren, 1880,
Betty Morman, 1895
Överste-löjtnanten Anton Mormans maka

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

H 61 d

(10 vårdar)
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x
x
x

Två ädelcypresser
-

2 tujor
Ormbunke
Barrträd

2 stora buxbomar
stenkar
3 stenkar med låga idegranar, järngrind
Buxbomsträd

Inskriptionstavla borta
Tavla nedtagen och trasig

I 77

I 79

I 79 d
I 79 g
I 79 i
I 79 k
I 79 l
I 79 m

I 79 n

Naturstensvård med marmorbok
Två stående röda granitvårdar med kors

Liten sandstensvård
Liten stående svart granit
Stående grå granit
Liten stående svart granit
Liten konststen med murgröna och kors
Trädstam i granit
Liten sandstensvård med biscuit
Kvadratisk marmorvård med krönkors
Svart kolonn diabas
Två små liggande hällar
Svart obelisk diabas
Låg svart diabas
Stående granitvård, krönkors och tavla

I 80

Stående granitvård med biscuit
Liten sandstensvård
3 sandstensvårdar, krönkors i marmor

(12 vårdar)

3 lutande marmortavlor
5 liggande granithällar

K 81
K 82 a

1 lutande svart tavla
Stor grov granitvård med emblem
Svart diabas kors på bas

Ottilliana Wilh Arnell, 1856
August Toll, 1870
Johan Toll, 1887
Ebba Toll, 1882
A (?) Toll, 1867
Adelaide Ljunggren, 1911
Professor Gustaf Ljunggren, 1905
Eva Ehrensvärd, 1887
Helesine Ljunggren 1891
Th Wiecks familjegraf
Chr Eleon Jung, 1860
Carl Daniel Wulfcrona, 1862
Grosshandlaren Gustaf E Olin, 1886
Professorn Philibert Humbla, 1891
Sofie Ewerlöf, 1916
Med Candidaten Frans Gustaf Everlöf,
1862
Paul Holmberg, 1878
Holmberg (resten av texten oläsligt)
Clara Magdalena Vahlgren, 1869
Anders Ekberg, 1867
Maria Katharina Ekberg, 1908
Maria, 1893
Anders Ekberg, 1873
Axel Olof Ekberg, 1878
Ebba Wahlgren, 1934
Fru Bertha Wahlgren, 1925
Överstelöjtnant C O Wahlgren, 1940
Olof Wahlgren, 1990
Christian Wahlgren, 1987
Jeanna Oloén, 1890
G B Ravnsborg, 2006
Apotekaren C A F Montelin, 1895

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Stora rundklippta idegranar

Krön borttaget
Murgröna, pelaridegran

Buxbomsträd
Stor järnek
Järnstaket

Ny vård ersatt en äldre?

Järnstaket, klippta grova idegranar

Stor cypress

I västra delen av I 79 n
finns en ny gravvård.

Järnstaket på hög stensockel, infattning av buxbom, cypress, tuja
och stora buskar av bladig buxbom

2 murgrönekullar
Järnstaket på sockel, en och bux-

Även äldre inskriptioner
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K 82 b

Stor svart slät diabas med korssymbol

Carl von Essen, 1879, mfl

x

K 82 h

Stående hög sandsten, gotisk
5 stående låga sandstenar

K 82 k
K 83

Liggande svart diabas
Låg grå granitvård
Obelisk
Stående låg grå granit
Röd stående granit med tympanon
Svart stående diabas
Rektangulär stående röd granit
Stående grå granit
5 m högt monument i järn
4 stående granitvårdar

Johan Henrik Thomander, 1865
Natalia Thomé, 1887
Emma Thomander, 1916
Emelie Thomander, 1890
Gottfrid Warholm, 1906
Ida Thomander, 1932
Rektor Harald Wiezel, 1957
Anders Petrén, 2005
J Göransson, 1864
Annie Petrén, 2012
Tina Petrén
Kyrkoherden C Edvard Petrén, 1901
Ernest Overton, 1933
Professor Gustaf Petrén, 1962
C A Agardh, 1859
Professor Jacob Georg Agardh, 1901
Ryttmästare Carl Arvid Agardh, 1906
John Mortimer Agardh, 1862
Fredrik Agardh, 1879
Maria Elisabeth Meck, 1860
Martin Åberg (?)
Oläslig
Jeanna Wickström, 1903
A O Dreilick, 1885
Kaptenen Otto S Dreilick, 1890
Professor L F Westman, 1861
Handlanden P Larsson, 1874
Inskription med vers
Gleerup, bl a Sten Gleerup, 1928

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Inskription med vers och stjärna
Bernhardina Malmros, 1872

x
x

L 85-86

L 88 e
L 90
M 91
M 91 b
M 91 l

M 92

Låg naturformad med lutande bok
Tumba i granit med lutande tavla
Låg vård med triangulär form
Stående granitvård med kors i relief
Stående bautasten i granit
Häll
Rund sten med försänkt tavla
Svart diabas med slät framsida
Sandstensvård med marmorkrön
13 små liggande hällar i granit och konststen
Marmorvård med rundat krön
Sandsten murgröna, biscuit och tavla
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bom
Sockel och pollare i sten, 4 formklippta stora idegranar
6 tujor, 9 rosor mahonia

Enligt inventeringen från
1982 fanns det även rosor
och mahonia.

Ormbunke, hängbjörk
Syren, buxbomsinfattning

Tillkommen efter 1982
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Idegranar och en ask
6 stenramar

Asken är nedhuggen

-

Tavla borta
En stor hängbok
Rosor
Pelaridegranar
Tujor

-

Alger
Krönet avslaget

M 93

N 94
N 94 a
N 94 g
N 95
N 95 b
N 96

O 98
O 99 b
105
109

Låg röd sten
Svart stående hög diabas
Svart stående diabas kors
Svart stående hög diabas
Järnkors
Stående grå granitvård
Stående trädstam i röd granit
Liten grå vård, lutande
Ytterligare två små vårdar, marmortavlor
Stående låg grovt huggen diabas
Stående liten svart diabas
Stående liten marmorvård solsymbol
Liggande svart diabas häll
Stående granitvård rundat avslut, biscuit
Järnkors
Järnkors
Stående liten marmorvård, akantusblad
Stående diabasvård med vinklat avslut
Låg konststen, murgröna, marmortavla
Låg konststen, murgröna, marmortavla
Stående enkel marmorvård
Stående sandsten med marmorkors
Konststen med eklöv och marmortavla
Marmorvård med lutande framsida
Marmorvård med lutande framsida
Tre små lutande marmortavlor
Gjutjärnskors
Liggande granithäll
Stor stående granitvård, trappstegsformade sidor, vapen i relief
Stående granitvård, tympanonfält
Liggande häll

Isak Lundqvist, 1875
Urfabrikören Sven Lundius, 1912
Nils Peter Lundqvist, 1886
Fröken Josephine Lundqvist, 1905
Smedmästaren Åke Sandberg, 1879
N P Sandberg, 1875
Georg Sandberg, 1882
Georg Chr Ekvall, 1882
Ida Sandberg, 1947
Oläslig
Redaktören Christian Bülow, 1921
Fritz och Maria Lundboms familjegraf
Anna Benedikta, 1879
Da Weinhardt, 1934
A B Heinzelmann, 1882
Oläslig
Utan inskription
F d Åboen Lars Nilsson, 1880
D Almqvists familjegrav, 1904
Olof Sandberg, 1850
Carl Magnus Sandberg, 1858
Andriette Lundgren, 1938
Handlanden L J Lundgren, 1906
Clara Laur Lundgren, 1856
Essie Redell, 1969
Olof Bern, 1940
Waldemar Sandberg (svår att tyda)
Lundgren 1868 (svår att tyda)
Emil Sandberg 1959 (svår att tyda)
Emelie Petersson, 1881 (svår att tyda)
Georg Karlin, 1939
Smålands nation, P E Linné, 1863
mfl
Carl Murman, 1919

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-

En stor cypress
-

Kors och sockel i dåligt
skick
Järnstaket, två cypresser
En stor cypress
Buxbomsrabatt med rosor

Buxbomsträd, formklippt buxbom

x
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115

Stående hög röd granitvård

Carl Otto Borg, 1896

x

Buxbomsträd, murgröna, idegran

119

Stående vit marmor
Stående vit marmor med krans och tavla
Stående vit marmor med krans och tavla
Liten gjuten vård med marmorbok
Stående vård i koppar med porträtt
Stående svart diabas med krönkors
Låg lutande framsida röd granit
Låg lutande framsida
Pyramidliknande vård

Per Sörensson, 1933, mfl
John Teorin
Selma Teorin
Texten svår att tyda
Jonas Hasselgren, 1855, mfl
A G Lindahl, 1875
Handlanden Andr Lindahl, 1906
Hilma Lindahl, 1925
Prostinnan Marg Palm, 1850 och Doktorinnan Agn Brisannert(?), 1854
Agnes Palm, 1963, Anna Palm, 1940, Wilhelm Palm, 1897 och Erik Palm, 1976
Oläslig
Regementsintendenten Kaptenen Esaias
Palm
Agnes Kullberg, 1887
Kungl Hofpredikanten Adolf Kullbergs
maka Charlotte Kullberg, 1877
Adolf Kullberg, 1839
3 oläsliga, Hertha Kullberg, 1963
Birger Bellander, 1869
Gustaf Adolf Stäck, 1862
Joseph Stäck, 1849
Per Olof Bergelin, 2007
Familjegrav Torsten Bergelin, 1996
Vaktmästare Nils A Åkerbergs familjegrav
Kopparslagaremästare Lorentz Petter Stenbeck, 1878
Olof Strömsten, 1858
Gustav Bergelin, familjegrav
Familjegrav Källaremästaren A C Bergelin,
1900
Johan Georg Ekelund, 1858
Carolina Ekelund, 1861

x
x
x
x
x
x
x
x
x

-

123
124
129

4 lutande tavlor i svart granit
Stående liten marmorvård
Stående låg granitvård
131

132
134

Stående marmorvård med biscuit
Stående marmorvård med biscuit

Stående marmorvård
4 nedlagda mamortavlor
Stående sandsten, rosettförsedd krans
Stående sandsten, ovanlig
Stående vård i sten med vinklat avslut
Stående låg granitvård
Stående låg svart granit
Stående låg svart granit
Stående marmorvård med biscuit, tavla
Stående marmorvård med biscuit, tavla
Liggande häll
Stående svart granit

137

Stående marmorvård, gotiskt mönster
Stående vård, krönkors, biscuit och krans
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Idegran och grind
Idegran
4 murgrönekullar

En av de äldsta gravvårdarma!

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lagerhägg, grind

Rosor, idegran
Syren, rönnsumak

x
x
x
x
x

Idegran och buxbom

En ny vård från 2007

138 a
142
145

147

Stående svart diabasvård
Stående granitvård med sidostycken
Liggande svart liten häll
Kolonn i röd granit
Liggande svart liten häll
Stående vård med kors, tavla i marmor
Stående granitvård
Lutande marmortavla
Lutande marmortavla
Lutande marmortavla
Lutande marmortavla
Lutande marmortavla
Svart obelisk i granit

Stående svart granitvård, fasat avslut
Svart obelisk i granit
Stående grå sten med porträtt i metall
150

152
155

Kolonn i röd granit
Låg röd granit
Gjuten vård med murgröna och tavla
Sandsten med biscuit och tavla
Svart obelisk
Liggande häll
Stående granitvård, avslut med voluter
Stående svart granitvård
Stående marmorvård
Stående granitvård
Stående granitvård
Stående granitvård
Stående vård, akantus, rosetter i relief
Låg granitvård med mamortavla
Häll i röd granit

Handlanden Joh Chr Ekelund, 1884
Fördelningsläkare J J A Svanberg, 1911
Förvaltaren Frans Möller, 1901
Borgmästaren Thomas Möller, 1900
Maria Margarethe Möller, 1901
Skomakaremästaren Sv Åkerlund, 1860
Hustru Ingrid Åkerlund, 1850
Theodora, Swen, Otto, Emma, Fredrik
Sven Erik Ohlsson, 1873
Olof Henrik Ohlsson, 1875
Garfvaren Julius Åkerlund, 1873, mfl
Nils Jacob Åkerlund, 1854, mfl
Missionären i Ostindien Anders Blomstrand, 1887
Lektorskan Severina Blomstrand, 1896
Enkefru Eva Charlotta Rydén, 1897
C W Blomstrand, 1897, Smålands nations
inspektor
Karl Johan Pahlman, student, 1893, mfl
Elisabeth Bennet, 1849
Lotten Pramberg, 18??
J B Pramberg, 1873
H J Pramberg, 1892
J J G Pramberg, 1957
Anna Margaretha Söderberg, 1901
Familjegrav Historiker Fil Dr Mikael af
Malmborg, 2001
Boel Hansson, 1883
I Malmros, årtal oläsligt
I Malmros, 1872
Anna Christina Malmros, 1894
F Bankkamrer Emil Hansson, 1951
Hilda Amalia Hansson, 1925
Bengt Bengtsson, 2008

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Idegran
Buxbomshäck
Staket, 4 stenkar med murgröna

Idegran

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Idegran och buxbomshäck

Tujor

Återanvänd gravsten?
x
x
x
x
x
x

Staket och klippt idegran

Ny vård från 2008
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Bilaga 2 – Målsättning och utveckling
Kyrkogårdsavdelningens egen text finns som separat bilaga.
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Regionmuseets E-rapportserie 2014
Kulturmiljö
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Baldringe kyrka – utvändig renovering, Baldringe sn, AM, Maria Sträng, 2013
Pynten i Vattenriket, Kristianstad sn, BD, Jimmy Juhlin Alftberg och Helene Stalin Åkesson, 2013–2014
Barkåkra kyrkogård, Barkåkra sn, VP, Åsa Jakobsson och Maria Sträng, 2013
Södra Sandby kyrka – medeltida träskulpturer, Södra Sandby sn, AM, Maria Sträng, 2013
St Petri kyrka – ombyggnad av värme- och ventilationssystem, Klippans sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2013
Långalts myr – markanvändning och historia, Örkelljunga och Skånes Fagerhult sn, DK, Cissela Olsson, 2013
Östra Karaby kyrka – utvändig renovering, Östra Karaby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013
Dalby kyrka, 9½- Sekler av förändring, byggnadsarkeologiska iakttagelser vid utvändig renovering, Dalby sn, BAD Petter Jansson 2012
Norra kyrkogården i Lund, Lunds stad, VP och bilaga med kvartersbeskrivning, Kerstin Börjesson, Åsa Jacobsson och Anna Rabow, 2013
Buxbom, Handbok om buxbom på begravningsplatser i Skåne och Blekinge, PJ, Cissela Olsson och Anna Rabow, 2014
Dörrar och portar på uthus – kurs inom landsbygdsprogrammet, Helena Rosenberg, 2013
Kvistofta församlings kyrkor – utrustning för värmesystem, Bårslövs sn, Fjärestad sn, Glumslöv sn och Kvistofta sn, AM, Maria Sträng, 2014
Östra kyrkogården i Lund, Lunds stad, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jacobsson och Anna Rabow, 2014

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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