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Utdrag ur Generalstabskartan från 1865 med Vallkärra, Stångby, Odarslöv och Igelösa byar som idag ingår i Torns församling och tillhör Lunds pastorat. I Torns församling ingår även Håstad och Västra Hoby som dock inte finns med på kartan.

Inledning

Fastighetsuppgifter

Vård- och underhållsplanen för Vallkärra kyrkogården är utförd av Regionmuseet Kristianstad /Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Lunds pastorat.
Fältarbetet utfördes under våren 2014 med påföljande rapportskrivning. Inventering samt rapportskrivning har utförts av antikvarie Carin StrümpelAlftrén och Anna Rabow samt biolog Åsa Jakobsson. Vallkärra kyrkogård utgörs av en äldre del, med
kontinuitet från medeltiden och av en yngre del invigd 1941. Kyrkogården skyddas enligt KML 4 kap
som kyrkogård invigd före 1940. Vård- och underhållsplanen har utformats i enlighet med Kulturmiljölagen och de föreskrifter som finns för 4 kapitlet
samt gällande direktiv från Lund stift och Länsstyrelsen i Skåne.

Objekt
Fastighetsbeteckning
Socken
Kommun
Fastighetsförvaltare
Areal

*Kyrkan och kyrkogården ligger inom den fasta fornlämningen Vallkärra bytomt, Vallkärra 58:1.
Kyrkogården består av en äldre och en yngre del. Den äldre kyrkogården är uppdelad i två
kvarter med 46 gravplatser i kvarter 1och 63 i kvarter 2. Flertalet är uppdelade i två eller
fler. Den yngre delen har i kvarter 3 och 4 sammanlagt ca 250 gravplatser, varav vissa är
delade, och ca 155 urnegravplatser samt 84 askgravplatser i kvarter 5. Stor del av nya
kyrkogårdens gravplatser är inte utnyttjade. Kyrkogården har sammanlagt 824 gravplatser (4,9 % av pastoratets gravplatser). Av dessa utgör 96 så kallade allframtids åtagande
och 79 är återlämnade/återtagna gravplatser.

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.
Såväl sedvanligt underhåll som tillståndspliktiga
åtgärder ska framgå av planen.
Planen revideras med 10 års intervall.

Vallkärra kyrkogård*
Vallkärra 23:1
Vallkärra socken
Lunds kommun
Lunds pastorat
12 000 m²

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.

•

Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig över
planen.

Mål och syfte
Med stöd av kulturminneslagen 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 kyrkogårdsavdelningens planering och

skötsel. Målsättningen med arbetet är att kyrkogårdens värden ska bevaras.
Genom vård- och underhållsplanen ska:
•

•

Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så att
de kulturhistoriska värdena säkerställs och utvecklas.
Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårdsavdelningen som länsstyrelsen underlättas.
5

•
•

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

Utformandet av vård- och underhållsplanen har gjorts
i enlighet med gällande direktiv från Lunds stift och
Länsstyrelsen angående planens omfattning och innehåll. För att vara berättigad till kyrkoantikvarisk
ersättning måste en vård- och underhållsplan innehålla fyra delar. Dessa är vid planens framställande;
kulturhistorisk dokumentation, värdebeskrivning,
trädvårdsplan och utvecklingsplan.
Metod
Vård- och underhållsplanen består av en kunskapsdel där kyrkogårdens historia och dess nuvarande
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på
arkiv- och litteraturstudier, framför allt kyrkogårdsarkivet vid kyrkogårdsavdelningen samt annan tillgänglig litteratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivningen av kyrkogården omfattar fastigheten Vallkärra kyrkogård med kyrkogårdmur och yttre
häckar. I detta område har byggnader, gångsystem,
gravkvarter, gravplatser och gravvårdar samt växtoch djurliv inventerats och beskrivits. Särskild vikt
har lagts vid att beskriva kyrkogårdens karaktär.
Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de
fysiska anläggningarna utgör underlag till en beskrivning av 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:

gravvårdar väster om kyrkans huvudingång dokumenterades mer ingående medan övriga endast omnämns i inventeringen. Denna inventering gäller
fortfarande och kompletteras av vård- och underhållsplanens karaktärsbeskrivningar. Se bilaga 1.

• 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 och Västra Hoby
kyrkogård. Trädvårdsplanen beräknas vara klar under
våren 2015.
En kulturhistorisk inventering av kyrkogårdens
gravplatser med förslag till åtgärder, utfördes 1982
av Gunilla Folkesson. Fyra äldre gravplatser samt
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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. Detta gäller även vissa
yngre kyrkobyggnader och begravningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbetet.
För att få genomföra väsentliga förändringar
som kan påverka det kulturhistoriska värdet
behövs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd
krävs 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
grav-anordningar såsom gravvårdar, staket
eller stenramar har ett skydd såsom en del av
kyrkogårdens helhet och karaktär.
Kyrkogården ingår i Vallkärra medeltida bytomt och skyddas därmed också enligt Kulturmiljölagens 2 kap (1-25§) såsom fornminne, upptagen i Riksantikvarieämbetetes
fornminnesregister, som fornlämning nr 58:1,
Vallkärra socken. Fornlämningar är spåren
efter en varaktigt övergiven mänsklig verksamhet, som t.ex. kan vara boplatser, gravfält, ruiner och kulturlager i medeltida städer.

Lagen anger från 1 januari 2014 en tidsgräns
vid 1850. Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet och ges en ny möjlighet att fornlämningsförklara lämningar som uppfyller lagens
rekvisit och är yngre än 1850.

PLAN-OCH BYGGLAGEN (PBL)
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader skyddas även i PBL. En byggnad som
är särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt får inte förvanskas och ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Ändring och flyttning av en kulturhistoriskt värdefull byggnad ska utföras varsamt med
hänsyn till dessa värden och byggnadens
karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till
byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras
på grund av byggnadens eller bebyggelsens
kulturhistoriska värde. Planläggning och
bygglov handläggs av kommunen och ska
ske med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden så att dessa skyddas. De kulturhistoriska värdena ska säkerställas genom
skydd i detaljplan i tätbebyggt område eller
av områdesbestämmelser på landsbygden.

MILJÖBALK (1998:808)
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).
Förordordningen 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.
Kyrkogården i Vallkärra ligger inte inom Riksintresse för kulturmiljö Lunds kommun
[M:K87].

KULTURMILJÖPROGRAM
I detaljplan eller områdesbestämmelse kan
byggnader skyddas mot rivning samt mot
förvanskning så att dess karaktärsdrag bevaras. Byggnader är då märkta med ett q eller
k i planen. Även träd och andra landskapselement kan vara skyddade.

Enligt miljömålen ska alla kommuner ha kulturmiljöprogram. 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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Vallkärra kyrkogård
Nya kyrkogården - kvarter 3-5 Gamla kyrkogården kvarter 1-2

Översiktskarta över Vallkärra kyrkogård, med gamla kyrkogården till höger och nya kyrkogården till vänster i bild. Tillägg med röda pilar visar ingångar med grindar (Kyrkogårdsavdelningens arkiv).
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Utdrag ur Lunds kommuns översiktskarta.

Kulturmiljö och fornlämningar
Vallkärra kyrka och kyrkogård ligger centralt placerade i Vallkärra by, belägen knappt 5 km norr om
Lunds centrum. Bostadsbebyggelsen är belägen
norr, öster och söder om kyrkogården. Närmast mot
söder ligger Vallkärra byskola. Strax söder om Vallkärra by finns en senare tillkommen bebyggelse med
villakvarter, kallad Vallkärratorn.
Kyrkogården ligger inom den fasta fornlämningen Vallkärra medeltida bytomt, upptagen som fornlämning Vallkärra 58:1, Vallkärra socken, i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, och skyddas enligt
Kulturmiljölagens 2 kap (1-25§). Bytomten är det
område inom vilket byns bebyggelse låg från tidig
medeltid fram till enskiftet i början av 1800-talet och

Utdrag ur Riksantikvarieämbetet, Fornsök, kartblad 2C6g SÖ (RT90)

inom vilken medeltida lämningar efter densamma
kan finnas kvar. Den medeltid bytomtens område är
markerad med blått och kyrkogården är markerad
med röd inramning på Riksantikvarieämbetets karta.
Inom kyrkogården finns ytterligare tre registrerade
fornlämningar, 4:1, 16:1 och 8:1, markerade med R i
svart cirkel. Mot söder finns ett fornlämningsområde som tangerar den nya kyrkogårdens mark.
Fornlämning 4:1 utgörs av ungefärlig plats för gravhög strax öster om kyrkan, Enligt Riksantikvarieämbetets inventering 1968 fanns inga spår efter högen
som är daterad till bronsålder/järnålder. Ett äldre
domstolsprotokoll anger att högen skattgrävdes
1726. Fornlämning 16:1 beskrivs som fyndplats för ett
upphittat förarbete till en stridsyxa, utan närmare

datering. Fornlämning 8:1 utgörs av ungefärlig plats
för lämningar från boplats, utan datering, som anses
förstörd av ett sentida använt grustag. I fornlämningsområdet söder om kyrkogården har påträffats
fynd efter boplats och en gravhög som har blivit
bortodlad.
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Kulturhistorisk bakgrund
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Källor
Kyrkogårdens äldsta anläggningshistoria bygger på
antaganden om medeltida kyrkogårdars utseende.
Vallkärra kyrka och gårdar finns avbildade på en av
Erik Dahlbergs bataljplaner över ”Slaget vid Lund”,
upprättad 1676. Utdrag från kartan har kopierats
från Claes Wahlö och Göran Larssons bok Sextonhundrasjuttiosex (se bilden på föregående sida). Tiden
från omkring slutet av 1800-talet och framåt bygger
på arkivmaterial. Kyrkogårdens sentida utveckling
fram till 1900-talet bygger framförallt på uppgifter i
skriften Lunds kyrkogårdar, Vallkärra kyrkogård av
Hilding Claesson och i Minnen från förr – nedtecknade
av Anders Hugo Andersson, sammanställd av Ingela
Svensson. Visst material har hämtats i småskrifter,
utgivna av Vallkärra hembygdsmuseum och Vallkärra
hembygdsförening. Uppgifterna är inte så detaljerade.
I Lantmäteriets kartmaterial finns skifteskartor
från 1775 och 1812 vilka beskriver utseende och
förändringar av såväl kyrkogård som bebyggelse,
som också kan följas på Generalstabskartan från
1865 och Häradskartan från 1910.
Äldre arkivmaterial förvaras på Pastorsexpeditionens arkiv på Petersgården i Lund och på Landsarkivet, ACS, i Lund. I kyrkogårdsavdelningens arkiv
finns anläggningsritningar för nya kyrkogårdens
planering omkring 1940 liksom aktuella digitaliserade gravkartor från 2013.
Kyrkogårdens kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar och gravplatser dokumenterades av Gunilla
Folkesson vid en kyrkogårdsinventering 1982. Inventeringen förvaras i Regionmuseets arkiv i Lund.

Händelser i sammandrag
1100-tal

Kyrkan uppfördes på den medeltida bytomten, i närheten av en redan befintlig gravhög. Mark närmast kyrkan togs i anspråk för begravningar och
avgränsades med en gråstensmur mot omgivningen. I murens nordöstra del
lades byggnaden för kyrkotiondet.

1676

I samband med ”Slaget vid Lund” satte danskarna eld på ladan för kyrkotiondet. En karta med bataljplaner upprättades av Erik Dahlberg, där Vallkärra by med kyrka och kyrkogård avbildades som en av många byar norr
om Lund. Slaget avgjordes strax invid Vallkärra.

1726

En bronsåldersgravhög grävdes bort strax öster om kyrkan.

1834

Ny stenmur uppfördes utanför den gamla i samband med kyrkogårdsutvidgning.

1844

Under ledning av domkyrkoarkitekt C. G. Brunius påbörjades en ombyggnad av kyrkan. Kyrkans vapenhus i söder revs. Huvudingång lades istället
mot tornets västra sida. En korsarm uppfördes åt vardera södra och norra
sidan om det medeltida långhuset.

1859

Kyrkogården vidgades åt öster, närmare landsvägen. Ny mur av gråsten i
murbruk uppfördes. Samtidigt sattes ny järngrind in som ersatte de gamla
trägrindarna vilka istället placerades i norra öppningen.

1860-63

Kyrkogården utvidgades ytterligare. Till muren anskaffades hallasten, två
kyrkportar och två järnluckor. Hagtornshäck och träd planterades. Ett
spruthus uppfördes.

1895

Kyrkogårdens södra gräns rätades ut.
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1906

1909

Ytterligare utvidgning gjordes fram till landsvägen i öster
genom att sista delen av klockarens löningsjord togs i anspråk tillsammans med delen som eventuellt har kallats
”Trähagen”. Kyrkogårdsmuren raserades och ersattes
med hagtornshäck och stödmur med plantering av lindarkad utanför. Kyrkorestaureringen utfördes på uppdrag av
domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. I kyrkan påträffades
skelettdelar som återbegravdes på kyrkogården.
Fornfynd påträffades i grustäkt väster om äldre kyrkogården. Fyndet utgjordes av gravurna med brända ben och
kniv av järn. Utanför låg kniv av brons från yngre bronsåldern.

1912

Nordväst om kyrkan uppfördes hus för bår och likvagn.

1940

Från hemman nr 5 avstyckades och försåldes mark till ny
utvidgning av kyrkogården mot väster.

1941

Nya kyrkogården invigdes. Mark togs i bruk väster om
kyrkan, nedanför sluttningen. Området hade använts som
grustäkt under lång tid, vilket medfört att sluttningen blivit brant. Den äldre och yngre kyrkogården bands samman av en provisoriskt uppförd trätrappa. Ny, mindre
öppning med järngrind togs samtidigt upp från landsvägen
mot gamla kyrkogården från sydost.

1956

1957

var Hoby Mek. Stensliperi. Den uppfördes av rödgrå granit,
av Skäralidstyp. Ett trappräcke utfört av järnrör uppsattes
samtidigt.
1963

Redskapsbod och avfallsbox inrättades mot muren i nordvästra hörnet.

1973

Slänten mellan kyrkogårdarna, som var tänkt till urngravplatser, planerades istället för uppställning av äldre gravstenar.
Förslag lades att istället lägga urngravplatser etappvis mot
söder, väster och norr.

1974

Nya kyrkogårdens kors i väster ersattes med nytt av trä,
klätt med kopparplåt och flyttades längre mot öster och
ställdes ovanpå en 60 cm hög anläggning. Lindar, tänkta att
beskäras likt äldre kyrkogårdens arkad, planterades runt anläggningen.

1983

Kyrkogårdsmurens norra del lagades.

1995

Ekonomibyggnader för service- och personallokal uppfördes
på äldre kyrkogårdens nordvästra sida. Det gamla bårhuset
revs. Byggnadsdelar återanvändes. Befintliga ledningar för el
och vatten kompletterades med nya. Ledning för dagvattnets
dränering gjordes med utlopp i slänt.

2005
Ny tredelad, 135 cm hög grind av smidesjärn tillverkades
till huvudingången p.g.a. att den tidigare var för trång.
Murpelarna flyttades samtidigt inåt kyrkogården för friktionsfri inkörsel till kyrkan.

I kvarter 3 anlades ett femte kvarter med plats för askgravar
med hällar i gräsmatta och särskild plats avsedd för ljusträd
och blomdekorationer.

2009

Ytbeläggningen på några av de största gångarna byttes för
att få fastare underlag.

Stentrappan mellan nya och gamla kyrkogården tillkom,
efter ritningar upprättade av Hilding Claesson. Entreprenör

2014

Besiktning av kyrkogårdens gravstenar av säkerhetsskäl.
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Kyrkogårdens historik
Vallkärra kyrkogård och kyrka är båda centralt placerade i byn Vallkärra och har kontinuitet som sträcker
sig tillbaka till tidig medeltid. Områdets utveckling
och markens beskaffenhet omkring kyrkan kan följas på äldre kartor ur Lantmäteriets arkiv. Enligt
äldre kartmaterial är kyrkbyns omgivningar bevarade. Landsvägen genom byn med sträckning i
nordsydlig riktning är likaså bevarad. Förr liksom nu
omgavs byn av ett öppet odlingslandskap. Ån väster
om kyrkan samlar upp vatten från området runt
grusåsens höjdrygg.
På storskifteskartan från 1775 över Vallkärra är
alla hemmanens inägor inritade. Gårdarna låg då tätt
tillsammans i byn men glesades sedan ut i samband
med enskiftet 1812.
På häradskartan från 1910 nådde kyrkans mark
fram till vägen. Mot väster låg ett grustag, mejeri
mot norr och skolhus mot söder. På platsen för
skolhuset, söder om kyrkogården, låg tidigare en
allmänning med grustag, där varje ägare till i mantal
satt jord hade rätt att hämta grus till husbehov. Även
väster om kyrkan låg grustag.
Marken omkring den ursprungliga kyrkogården
inkorporerades efterhand för kyrkogårdens olika
utvidgningar.
Vallkärra kyrkogård består idag av ett tydligt läsbart äldre och yngre område, uppdelade av en naturlig nivåskillnad. Äldre kyrkogården utgörs av marken
närmast den högt belägna medeltidskyrkan, med
ursprung från 1100-talet samt av flera utvidgningar.
Nya kyrkogården är anlagd 1941 och består av den
lägre liggande marken mot väster.

Vid storskiftet1775 ligger de kringbyggda gårdarna tätt i
byn.

Den äldre kyrkogården
Den medeltida begravningsplatsen utgjordes ursprungligen av marken närmast kyrkan. Hur kyrkogårdarna såg ut under medeltiden är osäkert. Troligen var marken en vildvuxen gräsmatta eller äng med
olika gravmonument och inhägnader mot omgivningen som skydd mot folk och fä. Hägnaden, kallad
bogårdsmuren, var kyrkogårdsmurens föregångare
och kunde bestå av träbalkar eller höga stenmurar
täckta med spån. Mest åtråvärt var att bli gravsatt
närmast kyrkan och helst så nära koret som möjligt.
Patronatsgravar och gravsättning för det högre ståndet tilläts inne i kyrkan fram till sent 1700-tal då de
p.g.a. hygieniska skäl blev förbjudna. Dock upphörde dessa gravsättningar helt först under början av
1800-talet. Fram till och med 1800-talet var landsortskyrkogårdarna ofta indelade efter hemman, vilket kan studeras på gravvårdarnas inskriptioner.

Efter enskiftet 1812 ligger gårdarna glest placerade.

Utdrag ur häradskartan 1910-1915. Skolbyggnaden är
markerad söder om kyrkogården.
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Karta nr 387 över Vallkärra kyrkogård är troligen från 1916, upprättad av länsträdgårdsmästare Carl Lenné. Inritade
gravplatser ligger i i rutmönster och är benämnda a-t, med a i nordvästra hörnet och t i sydöstra hörnet. Det gamla
bårhuset är vid tiden relativt nybyggt (Kyrkogårdsavdelningens arkiv, Lund).

Under slutet av 1600-talet var Vallkärra äldre kyrkogård nästan kvadratisk med 50 meter långa sidor och
belägen cirka 30 meter väster om landsvägen. Marken mellan vägen och kyrkogården var klockarens
löningsjord. I den nära 3 meter höga kyrkogårdsmuren av gråsten fanns smala stigluckor mot söder och
väster samt en port mot norr. Den norra porten
användes särskilt vid begravningar. Kyrkogårdens

norra del användes för övrigt som allmänning och
viloplats för s.k. ”själfspillingar och utbölingar”. I samband med ”Slaget vid Lund” 1676 brändes kyrkoladan ner liksom gårdarna som låg tätt samlade i byn.
Slutstriden mellan danska och svenska trupper lär ha
ägt rum på ängarna utanför Vallkärra kyrka på eftermiddagen den 4 december 1676. I ett utdrag från

Erik Dahlbergs bataljplan går det att identifiera Vallkärra by med kyrka och kyrkogård.
Kyrkogården bibehöll sitt utseende långt in på
1800-talet. År 1834 beslöts det emellertid att kyrkogården skulle utvidgas genom att en ny mur lades
utanför den befintliga.
På grund av befolkningsökning och påbud i
samband med gudstjänst utökades kyrkan. Ombyggnaden utfördes på uppdrag av domkyrkoarkitekt Carl George Brunius. På äldre foto ses hans
typiska tegelomfattningar omkring fönsteröppningarna. Kyrkans vapenhus i söder revs och huvudingången flyttades till tornets västra sida. En korsarm
uppfördes åt vardera norr och söder. Troligen tömdes gravarna inne i kyrkan samtidigt. Kyrkgolvets
hällar av kalksten revs troligtvis ut samtidigt. Kanske
är det dem som idag kan beskådas invid korsarmarna.
År 1859 utvidgades kyrkogården mot öster och
delar av klockarens löningsjord och den s.k. ”Trähagen” togs i anspråk. Ut mot landsvägen uppsattes
järngrindar i ny mur av gråsten och murbruk utan
täckning. De gamla grindarna av trä placerades i
nyupptagen ingång från norr. Den södra kyrkogårdsgränsen fick rakare sträckning först år 1895. År
1906 användes slutligen återstoden av klockarens
jord och Trähagens mark till gamla kyrkogårdens
utvidgning.
Fyra äldre foton, varav tre med okänt datum,
finns i Riksantikvarieämbetets arkiv. Två av fotona
kan härledas till tiden före den gamla kyrkogårdens
utvidgning. Fotot från sydost visar korsarmens gavelröste, som har kvar domkyrkoarkitekt C. G. Brunius typiska tegelblinderingar, liksom fönsteröppningarnas tegelomfattningar. I fonden finns en stor
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gräsplan utan gravvårdar., som visar att kyrkogården
inte utvidgats fullt ut mot landsvägen i öster. På
fotot over kyrkogården sedd från nordost kan en
kyrkogårdsmur och häck skönjas. De två övriga fotona är tagna från nordväst och öster. Fotot från
nordväst visar bl.a. bårhuset, som tillkom 1912. Här
syns att arkaden med almar är relativt nyplanterade.
Den idag befintliga trädarkaden med almar och lindar är samtida med domkyrkoarkitekt Th. Whålins
restaurering under 1900-talets början, som innebar
att kyrka och kyrkogård delvis omgestaltades. Foton
från nordost och sydost är därmed tagna före Wåhlins restaurering och fotot från nordväst efter. Ett
foto från 1945 är taget rakt från öster och visar att
trädplanteringen med lindar längs huvudgångens allé
har växt till sig. Gravstenshällar syns uppställda invid
södra korsarmens vägg. Dessa står numera i slänten
mot nya kyrkogården. På fotot taget 1945 från sydväst syns kvarter 1 och många av de kulturhistoriskt
intressanta gravvårdarna som står på samma gravplatser idag.
Enligt äldre arkivhandlingar fanns instruktioner
för kyrko- och kyrkogårdsvaktmästaren att bland
annat… hålla kyrkogården och planteringen i prydligt skick,
skyffla och räfsa gångarna. Stora huvudgången skyfflas och
räfsas varje söndag, 2 gånger på sommaren – i juni och augusti – klippa alla häckar efter anvisningar av kyrkorådet
samt hålla häckarna rena från ogräs. Träden klippas en gång
årligen. Vid grusning är han skyldig breda ut framforslad
grus och singel/…/ gångarna från grindarna till kyrkan
uppskottas vid behov till gudstjänst/…/ själaringning skall
äga rum med båda klockorna under en tid av 15 minuter.
Dag före jordfästning ringes vid solnedgången för öppnad grav.
Att för jordfästning av avliden församlingsmedlem utan särskild ersättning gräva grav till minst 2 meters djup/…/.

Ovan: Odaterat foto över kyrkogård från nordväst, T.
Wåhlin.

Nedan: Foto från nordväst.
T h längst upp: Odaterat foto över kyrkogård från sydost,
Carl Gustafsson.
T h mitten: Foto från 1945 över kyrkogård från öster, E.
Grothén, 1945.

T h längst ner: Foto från nordost.
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Förrättningskarta 1939, för utvidgning av kyrkogården (Kyrkogårdsavdelningens arkiv, Lund).

Den nya kyrkogården anläggs
När beslutet om utvidgning av kyrkogården hade
fattats 1939 inköptes 5004 kvm mark, väster om
gamla kyrkogården, av hemmanet nr 5 och delar av
det samfällt ägda grustaget (se förrättningskarta).
Säljare var L. J. Sw:son Clementz och Amanda
Swensson Clementz. Vissa meningsskiljaktigheter
uppstod p.g.a. att hemmanet nr 5, i samband med en
tidigare förrättning år 1890, erhållit del av denna

Situationsplan, nr 389, med förslag till utvidgning av kyrkogården, upprättad av
Hilding Claesson 1941 (Kyrkogårdsavdelningens arkiv, Lund).

mark i utbyte mot mark till skoljord söder om skolhusplatsen. Markarealen skulle avskiljas mot gamla
kyrkogården med en 10 meter bred bokplantering.
Marken, från kyrkotornets västra sida och ner till
nyanläggningen, utgjordes av en nivåskillnad på 6
meter. Övergången bildades av en ca 1,0 meter hög
stödmur och bokplanteringen i backsluttningen.
Önskemålen var ”att bevara och stärka den imponerande

och vackra bild av kyrkan man får t.ex. vid en järnvägsresa
mellan Lund och Kävlinge”. För att behålla det mäktiga
intrycket över kyrka och kyrktorn långt ut över slätten skulle en 4 meter bred fritrappa byggas med
bokhäck planterad längs sidor istället för vangstycken. Nya kyrkogården planades ut och skulle hägnas
av ett stängsel och häck av fältalm. Häckens höjd
skulle vara max 2 m mot väster, mot norr ca 1,4 m.
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På ömse sidor om trappnedgången och nya kyrkogårdens norra ingång skulle murpelare anbringas av
tuktad kalksten avtäckta med räffelhuggna kalkstensplattor. Trappan gjordes ursprungligen provisoriskt av trä som sedan ersattes med sten först omkring 1956. Grindar till ingången, utförda av smidesjärn enligt Hilding Claessons ritning, skulle
blymönjas och oljemålas.
På kartan över kyrkogårdens utvidgning från
1941 finns teckenförklaring över växtlighetens struktur. I slänten sattes fem rader med vanlig rödbok. En
rad urngravplatser lades i den planterade slänten.
Andra planteringar utfördes med Salix, Fältalm,
vanlig bok, Spirea van Houtte och rosor Rödhätte.
Enstaka exemplar av pil planterades för att behålla
skånska landskapets prägel och förena en länk mellan den omgivande bygden och kyrkogården.
Stomhäckar av vanlig tuja planterades i det inre
av kyrkogården mot vilka kvarterens gravplatser
lades. Mellan gravplatserna skulle liguster eller buxbom växa, med viss variation av andra lågväxande
buskar. Samma gravgrupp skulle ha samma typ av
häckväxt. Högsta höjd på stomhäckarna fick inte
överstiga 1,2 meter och därmed fick inte gravvårdarna vara högre än 1,0 - 1,1 meter. Olika typer av
tuja invid gravplatserna fick inte vara högre än ca 40
cm. På gravplatserna rekommenderades rosor, solitärer som pelartuja eller hängbjörkar.
En ceremoniplats, i form av ett högt kors, skulle
även kunde användas till vändplats. En brunn ritades
in på platsen där korset står idag. Brunnen anlades
aldrig. En bokhäck planterades som begränsning
mot trappan och mot slänten med avsikt att bli mellan 1 - 1,5 meter hög. Omgärdning runt kyrkogården
var tänkt att bestå av 2 meter hög häck av fältalm.

Kyrkogården skulle för övrigt förses med dekorationsbuskar av Salix alba, Salix alba Elegant, blomsterbuskar och rosor.
De större gångarna avschaktades och hårdgjordes med klappersten, därefter ett lager grus och
överst strid, harpad grus eller singel. De mindre
gångarna anlades med stenavfall, stenmjöl och
överst grus.
En beläggningsplan för nya kyrkogården från
1943, upprättad av kyrkogårdsföreståndare Hilding
Claesson, visar antalet gravplatser och hur de skulle
placeras. Mot utsidorna av de yttre stomhäckarna
och längs häckarna mot sidorna på nya kyrkogården
hade tidigare förberetts för gravplatser med fyra
gravar. På sidorna fanns även utrymme för tre större
gravplatser för åtta gravar. Åtta rader med sammanlagt 69 stycken enkla gravplatser placerades längs de
inre stomhäckarna. Gravplatser avsedda för kistgravar var platserna 1-67 i kvarter III och 1-215 i kvarter IV.
Förslag till bestämmelser för gravvårdarnas utseende upprättades, enligt arkivhandling troligen daterad från tiden omkring 1943. Gravvårdarna kunde
vara utförda i natursten, järn, brons eller material
godkänt av kyrkogårdsnämnden. Upplåtaren skulle
plantera buxbom på tre sidor och tuja på en. Stående
gravvårdar för en grav skulle inte ha större mått än
55x70 cm (bredd x höjd). För tre eller fler gravar
med stående sten var lägsta höjd 70 cm och högsta
90 cm. Tjocklek för slipad eller behuggen yta var 12
cm med sockelhöjd 10 cm. Gravvårdar och hällar
skulle placeras ca 55 cm från mitten av stomhäcken.
Inom eventuella rabatter fick låga växter anläggas.
Gravplatser avsedda för urna skulle anläggas i sammanhängande gräsmatta till större delen i kvarter III

Beläggningsplan, ritning nr 393, över Nya kyrkogården,
upprättad av Hilding Calesson 1943 (Kyrkogårdsavdelningens arkiv, Lund)

och IV. Inom varje gravplats anlades en rabatt ca 60
cm bred för plantering. Stående gravvårdar skulle
utgöras av ett visst antal platser i kvarter III (195213 och 225-235) och i kvarter IV(238-258 och 272284). Platser för liggande hällar skulle finnas i kvarter III (168-194, 214-224) och i kvarter IV (216-237
och 259-271). Allt skulle vara strikt reglerat.
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Planteringsplan nr 433C, för äldre delen med förslag till anläggning runt kyrkan, upprättad
av Friedrich Weisse 1971(Avfotograferad ritning, Pastorsexp. arkiv, Lund).

Nya planteringsplaner togs fram 1971-72 av Staffan
Larsson och Fredrich Weisse med förslag för gamla
och nya kyrkogården. Önskemål fanns att det mot
huvudgångens sidor skulle skapas mer grönska, vilket skulle fortsätta i en cirkel runt kyrkan. Förslaget
innebar att det för äldre kyrkogårdens ytor närmast
kyrkan skulle göras plats för äldre gravvårdar och
gravhällar vilka placerades i grupper kring kyrkan.
Marken planterades med björngräs, såväl på de mer
öppna ytorna som där gravhällarna placerades. Cirkeln runt kyrkan skulle avgränsas med en enkel rad
av smågatsten mot grusgången.

Planteringsplan, onumrerad, med växtlighet för nya delens urnplatser, upprättad av Staffan
Larsson och Fredrich Weisse, 1972 (Avfotograferad ritning Pastorsexp. arkiv, Lund).

I den ursprungliga planen för nya kyrkogården går
att läsa i arkivhandlingar från 1941 att. Men i den
nya planteringsplanen från 1971 ansågs släntens
planteringar ha vuxit sig stora och vara för avskärmad. Därför skulle den istället användas för uppställning av kyrkogårdens äldre värdefulla gravvårdar
som stod placerade intill kyrkan. Urngravplatserna
anlades istället innanför nya kyrkogårdens gränser
mot söder, väster och norr, där även planteringarna
skulle kompletteras. Därmed upprättades en planteringskarta även för nya delen som beskriver främst
hur området mot kyrkogårdens sidor skulle planeras

med växtlighet för urnegravplatser. Ett stort antal
plantor med liguster skulle planteras mot naverlönnhäckens insida mot söder, väster och norr, insprängd
med buskar av Malus floribunda (rosenapel) och Coteneaster salicifolius floccosus (videoxbär) Weigela praecox
(vårprakttry). Gräsytorna bakom den bakre tujahäcken skulle planteras senare. Anläggning av eventuell parkeringsplats utanför den äldre kyrkogårdens
norra sida skulle enligt farhågor medföra att huvudgrinden inte behövdes. Se planteringsplaner..
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Ritning med renoveringsförslag från 1974 för nya delen och korset i väster (Avfotograferad ritning i Pastorsexp. arkiv, Lund).

Gångtrafiken från bebyggelsen skulle ledas in via
norra grindarna och skolgrinden i sydöstra hörnet.
Man befarade att den stora, värdefulla almen invid
grinden inte skulle klara markarbeten vid en eventuell anläggning med gångtunnel. Almen kom dock att
avverkas strax efter 2000-talet på grund av almsjuka.
En kraftig stubbe i hagtornshäcken gör sig idag
påmind om almens storlek, liksom avsaknaden av ett
antal lindar i trädkransen.
Nya kyrkogårdens stora kors ersattes med ett
nytt av trä med kopparplåt och flyttades en bit mot
öster. Den tidigare platsen kompletterades med fler
träd, som sedan skulle röjas. Kyrkogårdens befintliga
pilar finns inritade. Enligt arkivmaterialet i Pastors-

På ritning nr 405 från 1963 finns förslag till redskapsbod och avfallsbox för växter, vilket är
desamma som finns på kyrkogården idag (Kyrkogårdsavdelningens arkiv).

expeditionens arkiv skulle lindarna beskäras likt kyrkogårdens äldre arkad.
Tidigare hade ett förslag lagts fram att mot det
gamla bårhusets västra sida ansluta ett wc. Norr om
detta skulle en redskapsbod och avfallsbox inrättas
mot muren. Förslaget angående wc:t antogs inte,
däremot anlades box och redskapsskjul, vilka är desamma som finns idag. Viss förstärkning gjordes mot
muren bakom redskapsboden med stödmur av betong. Muren mellan avfallsboxen och kyrkogårdens
utsida utfördes av hardebergasten. Ritning 405 illustrerar sambandet med kyrkogårdsmuren.
Två nya byggnader uppfördes slutligen 1995-96, en
service- och samlingslokal med handikappanpassad

toalett samt ett hus för personalutrymmen med kök,
toalett och förråd. Byggnaderna ersatte bårhuset
från 1912 som revs p.g.a. dåligt skick. Altarskiva och
ett stort fönster återanvändes till nybyggnationen.
Markområdet omkring bårhuset grävdes ut varmed
två skelettgravar påträffades. Benrester återbegravdes
på en gravplats väster om kyrkan. El- och vattenledningar kompletterades. Byggnadernas grundläggning
av betong lades fritt från stenmuren som kramlades.
Enligt ritning från 1983 fanns problem med urfallna
stenar i norra kyrkogårdsmuren. Stenarna åtgärdades
liksom fundamentstenar och fogar.
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På ritning nr 353 D från 1978 finns förslag att anlägga redskapsskjul mot norr. Gamla
bårhuset skulle få wc på västra sidan. Ritningen reviderades 1995 i samband med att
bårhuset revs och ersattes med nya byggnader(Kyrkogårdsavdelningen).

År 2005 anlades en asklund, enligt förslag upprättat
av kyrkogårdsarkitekt Monica Sandberg och landskapsarkitekt Viveca Sennmalm, Landskapsgruppen
Öresund. Genom att en individuell gravsten skulle
markera varje gravrätt definierade Länsstyrelsen
platsen som en skötselfri urngravplats med gemensam smyckningsplats. På platsen fanns vid tiden två
gräsbevuxna rektanglar som inte var ianspråktagna
för gravändamål. Askgravplatsen avgränsades av
tujahäck mot övriga kyrkogården och inramades
med en låg vall klädd med marktäckare och bloms-

På ritning nr 673 från 1983 visas lagningen av norra kyrkogårdsmuren, upprättad av Friedrich Weisse (Kyrkogårdsavdelningen).

terlökar. I ena hörnet inrättades en meditationsplats,
belagd med smågatsten och soffa. I andra hörnet
gjordes plats för smyckning med blommor och
gravljus. Tanken var att urngravplatser skulle anläggas i två etapper., allteftersom efterfrågan.
Senaste förändringen av kyrkogården omfattar
byte av ytbeläggning enligt handlingar upprättade av
kyrkogårdschefen Lars Borgström. Avsikten var att
få en fastare yta ur tillgänglighetssynpunkt, bättre
anpassad på de största gångarna, men med samma
typ av beläggning. Den dåvarande ytbeläggningen av

makadam 4-8 mm byttes till samkross 0-8 mm. Bytet
innebar att 50-150 mm av befintlig anläggning
schaktades bort och ersattes med samkross.
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Beskrivning av kyrkogården
21

Omgivningarna sedda mot sydväst och skolan samt kyrkogårdens kvarter 1 med dess äldsta gravplatser. Ett öppet
odlingslandskap breder ut sig mot söder

Omgivningarna sedda mot nordväst och kvarter 2 med
dess yngre gravplatser. En blandad bybebyggelse breder ut
sig mot norr.

Omgivningar
Vallkärra kyrka ligger centralt placerad i byn Vallkärra. Omgivningarna omkring byn utgörs av ett lätt
böljande odlingslandskap i en fullåkersbygd. Runt
byn rinner bäckar vars flöden samlas upp i en
mindre å kantad med hamlade pilar sydväst om kyrkogården. Ån rinner vidare västerut mot moss- och
våtmarker. En äldre blandad bebyggelse med bostadshus, verkstäder och skolbyggnader är placerade
mot norr, öster och söder. Skolbyggnadernas äldsta
del tillkom troligen i samband med folkskolereformen omkring mitten av 1800-talet och har därför en
traditionell placering invid kyrka och kyrkogård som
tillsammans ger en miljöskapande och typisk bild av
en äldre bygemenskap. Genom det höga läget på
krönet av en långsträckt ås är kyrkan och den äldre
kyrkogården synliga vida omkring. Den yngre delen
av kyrkogården är anlagd nedanför krönets sluttning
med ett läge nära odlingslandskapet.

Längs den gamla kyrkogårdens östra sida går landsvägen med sträckning mellan Lund och väg 108 mot
Kävlinge. Strax invid kyrkogården bildar landsvägen
ett T-kors med vägen mot Stångby stationssamhälle.
Längs kyrkogårdens norra sida leder en grusad väg
ut mot den öppna åkermarken. Väster om den yngre
kyrkogården breder den något sanka jordbruksmarken ut sig på vardera sidan om ån. Grusväg och
gräsbevuxna stråk inbjuder till promenadstråk längs
åkrarna och ån bort mot Nöbbelövs mosse, som har
ett rikt fågelliv.
Kyrkogårdens begränsning
Hela kyrkogården omgärdas av häckar och trädkransar. Den äldre kyrkogården har förutom häckar och
trädkransar även stödmurar, som tar upp den omgivande markens nivåskillnader. Nya kyrkogården
avgränsas extra av stängsel mot odlingslandskapet i
väster. Gamla kyrkogårdens häck av hagtorn är lågt
hållen, ca 1,2 - 1,4 meter, vilket gör att det är fri sikt

Häck och trädkrans skapar avgränsning mot landsvägen i
öster.

in mot kyrkogårdens gravplatser och gravvårdar,
med undantag för ställen där stödmuren är hög. På
några ställen där stödmuren är hög är det dock inte
någon fri sikt. Ett stort träd har fällts på gamla kyrkogårdens södra sida mot skolgården, som medför
att en stor, kraftig stubbe bildar öppning i hagtornshäcken. Nya kyrkogårdens häck av naverlönn är
något högre hållen, ca 1,5 meter och löper fram till
slänten, där den på södra sidan är manshög. Mot
naverlönnhäckens insidor i väster och söder växer en
något lägre häck av liguster.
Trädkransen runt kyrkogårdens båda delar består
av lindar. Runt den äldre kyrkogårdsdelen är lindarna
placerade utanför eller i hagtornshäcken och är lågt
hamlade. Troligen planterades de omkring 1906, i
samband med Theodor Wåhlins kyrkorestaurering.
Den yngre kyrkogårdsdelens lindar utgörs av unga,
slanka och relativt höga träd med placering innanför
den omgivande naverlönnshäcken. Äldre, hamlade
pilar förekommer.
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Bilden visar gamla kyrkogårdens stödmur med häck och
trädkrans närmast grusvägen i norr och det nordvästra
hörnet, där en avfallsbox är uppmurad.

Mot skolan i söder avgränsas kyrkogården av stödmuren
med slänt från den höga delen mot gården.

En stödmur för utfyllnadsmassor, omger den äldre
kyrkogården mot alla väderstreck med undantag för
landsvägen mot öster. Stödmurarna är mot utsidorna
uppförda av tuktade markstenar lagda i bruk, med
brett utstrukna fogar och avtäckta med jord och
grus.
Den i våg horisontellt lagda muren kompenserar
sluttningen mot väster och har varierande höjder
mot omgivningen längs norra och södra sidan. Muren gränsar tvärt mot grusvägen i norr och med
slänt mot skolan i söder. Lägsta höjden är ca 1 dm,
mätt i nordöstra hörnet mot landsvägen och högsta
höjden ca 2,4 m i nordvästra hörnet.
Ovanpå stödmurens västra sida ligger två på rad,
tätt placerade ekonomibyggnader. I sluttningen,
nedanför stödmuren mot väster, är marken mellan
gamla och nya kyrkogården beväxt av höga bokar.
Undertill är äldre, återtagna gravvårdar placerade.

Nätstaketet, utanför nya kyrkogårdens klippta naverlönnshäck, är galvaniserat och har pollare i ungefär
samma höjd som häcken. Staketet är högre i gränsen
mot skolgården i söder, där det följer backens lutning. Det slutar strax invid den äldre kyrkogården.

På gamla kyrkogårdens västra sida avgränsar stödmuren
mot sluttningen mot nya kyrkogården.

Det höga nätstaketet mot skolan sett mot sydväst från
gamla kyrkogårdens hörn i stödmuren.
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Kyrkogården har entréer med grindar av svartmålat gjutjärn
av varierande utseende. Här syns huvudingångens grind.

Gamla kyrkogården har en ingång från norra sidan där
parkering finns. Grinden är av äldre utseende.

Grindar och öppningar
Den äldre kyrkogården har tre entréer med grindar
och den nyare delen har två. Samtliga entréer som är
försedda med grindar, ligger i nivå med omgivande
mark, undantaget är den övre entrén till nya kyrkogården som har två trappsteg. Entréernas grindar
har utseende som skiljer sig något åt. En bred öppning med trappa leder mellan gamla kyrkogården i
öster och nya kyrkogården i väster.
Huvudentrén har en bred ingång till gamla kyrkogården från landsvägen i öster. Dess centrala placering i omgärdningen ger fri siktlinje in mot kyrkans absid. Pargrindarna har tappar ingjutna i murade fundament av ljusgrå, huggen kalksten som är
avtäckta med räfflad kalkstensplatta. Grinden är två
delad varav den ena delen är vikbar. Öppningen är
tillräckligt bred för tillfälliga biltransporter till kyrkogården och kyrkan.
Från parkeringen på norra sidan finns ingång
med pargrindar av äldre utseende med tappar infällda i profilerade pollare av gjutjärn. Ribborna,

med fyrkantigt tvärsnitt, avslutas med spetsiga liljor.
En smal entré med vackert utformad enkelgrind
finns i det sydöstra hörnet invid skolan och har
smala pollare av gjutjärn. De äldre grindarna som
dels leder in från parkeringen, dels från skolans sida,
är av liknande utseende och får förmodas tillhöra
kyrkogårdens äldsta järngrindar. Den äldre pargrinden har troligen tidigare suttit i ingången från öster.
I kyrkogårdens mycket höga, nordvästra hörn
finns en smal gjutjärnsgrind som går att öppna mot
fack för trädgårdsavfall, placerat i sluttningen (grinden finns på bild i beskrivningen av servicestationer
längre ner i texten).
Nyare kyrkogårdens två entréer i norra sidan har
pargrindar. Huvudingången är placerad längst neremot nordvästra hörnet och har murade fundament,
av ljusgrå, huggen kalksten med ingjutna tappar för
grindarna och avtäckta med huggen kalksten av
samma utseende som gamla kyrkogårdens huvudingång. Pargrindarna av smidesjärn är svartmålade
och upptill försedda med små, smidda järnkors. En-

Ingång i äldre kyrkogårdens sydöstra hörn.

Nya kyrkogårdens båda grindar har samma utseende.

24

Huvudgången leder fram mot kyrkans absid och delar upp
sig runt kyrkan.

trén närmare sluttningen har liknande grindpar men
hänger på tappar i runda, rödmålade metallpollare.
Ingången ligger inte i markplan utan har två granitsteg mot utsidan.
Gångar och strukturer
Den gamla kyrkogården har en tydlig mittaxel med
en bred gång från öster till väster med kyrkan placerad i mitten kring vilken gången delar upp sig.. Mittaxeln fortsätter via den breda trappan ner mot nya
kyrkogårdens breda huvudgång som avslutas med
blickpunkten mot ett högt kors mot väster. Från
huvudgångarna löper smalare sidogångar i nordsydlig riktning. I gamla kyrkogårdens kvarter 2 finns
sidogångar även i östvästlig riktning. Ytterligare
gångar löper runt längs nya och gamla kyrkogårdens
sidor.
Gångarna är belagda med singel. Mittgången från
huvudgrinden i öster och runt kyrkan har under
senare år fått en hårdare beläggning ur tillgänglighetssynpunkt.

Kyrkans ingång är i nivå med omgivande mark. Mellan
trappan till nya kyrkogården och västportalen står bänkar.

Västportalens ingång ligger i markplan och har en
plattläggning i direkt anslutning mot gången. Marken är gräsbevuxen i de fyra hörnen invid korsarmarna och avgränsas mot gången med enkel rad av
gatsten.
Trappan mellan gamla och nya kyrkogården är
utförd med hela steg av granit och är uppdelad med
ett vilplan på mitten. Övre halvan har 26 steg och
nedre 14. Från vilplanet, belagt med kvadratiska
plattor av granit, utgår en mindre trappa med 6 steg
mot vardera norr och söder. Vangssidorna döljs av
granitkanter. Trappan är försedd med handledare av
svartmålade rundjärn. Första och sista stegen är
vitmarkerade.
På nya kyrkogårdens södra, västra och norra sidor finns enkla plattrader av betong i gräsmattorna
som gångar omkring befintliga urngravar och kommande. Omkring askgravplatsens gräsyta går passager belagda med betongplattor in från omgivande
grusgångar. Korset i väster har förhöjd markyta

Trappan mellan gamla och nya kyrkogården har viloplan på
mitten med trappor mot sidorna.

Sidotrappor utgår från viloplanet mot söder och norr på
nya kyrkogården

belagd med smågatsten kantad med kalkstensplattor.
Förhöjningen har tre steg av gatsten.
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Huvudingången har belysning av lampor monterade på
grindarnas fundament. Skyltskåp finns intill ingången.

Belysning
Kyrkogården har elektrisk belysning dels invid huvudentrén i öster, dels längs gången runt kyrkan
samt invid norra ingången och i trappan mot nya
kyrkogården. För övrigt finns belysning invid ekonomibyggnaderna och parkeringen.
Belysningen vid huvudingången består av armaturer med gatlyktor i äldre stil placerade på vardera
sidan om grinden. De fyrsidiga lampkuporna är av
äldre modell med frostat glas och ärgade koppardetaljer. Lamporna är monterade med fot av smidesjärn ovanpå ingångens fundament. De sex lyktorna längs gången kring kyrkan har armaturer med
samma utseende som huvudingången men på höga,
svartmålade stolpar.
Gamla kyrkogårdens norra ingång och trappans
belysning mot nya utgörs vardera av en gatlykta som
har klotformad lampkupa av klarglas på svartmålad
stolpe. Nya kyrkogården saknar i övrigt belysning.
På ekonomibyggnadernas fasader finns enkla vägglampor monterade. Parkeringen upplyses av en en-

På nya kyrkogården finns servicestation med vattenpost
intill. Plattrader i gräsmattan är för kommande urngravar.

Tappkran över ett betongkar på gamla kyrkogården, som
dock inte är i funktion.

kel, modern gatlykta. Gamla kyrkogården har även
visst ljus från landsvägens gatlyktor.
Servicestationer och parkeringsplatser
Kyrkogården har en servicestation mot norr, placerad i slänten mellan gamla och nya kyrkogården.
Servicestationen består av en box för kompost och
ett mindre skjul för redskap, båda med murade sidor,
placerade mot gamla kyrkogårdens stödmur. Via en
öppningsbar grind högt upp på gamla kyrkogårdens
stödmur kan växtavfall kastas ner i kompostboxen
via norra sidan och via markplan från nya kyrkogårdens sida. Redskapsställ för vertikal upphängning
finns dels på nya kyrkogården invid skjulet, dels
invid ekonomibyggnaden på gamla kyrkogården. En
papperskorg för övrigt skräp finns utplacerad på
vardera kyrkogården. Kyrkogården har sammanlagt
fyra vattenposter, varav två finns på gamla kyrkogården och två på nya. Gamla kyrkogårdens ena vattenpost finns placerad på en tom gravplats i andra

Papperskorg och ställ för vaser finns längst i väster. Den
breda gången leder mot nya kyrkogårdens huvudingång
och liten parkering.

kvarterets nordöstra sida, en annan vid en av ekonomibyggnadernas utsida. Invid trappan i väster står
ett stort betongkar med tappkran, vilken dock är
avstängd.
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Vattenpost på gamla kyrkogården placerad på tom gravplats.

Gamla kyrkogårdens ekonomibyggnader, med samlingsrum, respektive personalutrymmen, uppfördes 1996.

Nya kyrkogårdens två vattenposter finns dels invid
avfallasboxen, dels invid breda trappans nedersta
steg. Samtliga vattenposter, med undantag för den
vid betongkaret, har slang monterad på kranen.
Fyra skyltskåp för information finns dels invid
båda huvudentréerna, dels invid norra ingången och
vid stora parkeringsplatsen. En vändbar skylt vid
sidan om huvudingången har text i smidesjärn Vallkärra kyrka och kan vändas till text Kyrkan öppen
Välkommen.
Kyrkogården har en större och en mindre besöksparkering, båda placerade på norra sidan. Den
större, grusade parkeringsplatsen är placerad nedanför ett krön på norra sidan om den gamla kyrkogården. Från parkeringsplatsen når man kyrkogården
via norra entrén med grind i markplan. Ur tillgänglighetssynpunkt är parkering för funktionshindrade
placerad närmare grinden, med plats för fyra bilar.
Via samfällighetens grusväg, längs norra sidan, finns
möjlighet att köra ner till den nya kyrkogårdens hu-

vudentré, där det finns en mindre parkeringsplats
invid ingången.
Byggnader
Gamla kyrkogården har två ekonomibyggnader, av
vilka den ena är avsedd för personal och den andra
för allmänhet och församling. Delar av materialet
från det raserade, gamla bårhuset från 1912, som
tidigare låg på platsen, har använts till ekonomibyggnaderna som uppfördes 1996 efter ritningar av
arkitektfirman Forsberg och Wikerstål AB. Byggnaderna ligger i rad på gamla kyrkogårdens nordvästra
sida, med långsidorna nära stödmuren. Byggnadernas murverk är putsade och vittade, taken är belagda
med enkupigt taktegel. De har behållit en ålderdomlig karaktär, trots tillkomst i modern tid.
Byggnaden för personal innehåller två rum, det
ena utgörs av ett uppehållsrum med köksdel, det
andra används som omklädningsrum och för förvaring av vissa redskap. I byggnaden finns personaltoa-

I södra byggnaden finns handikappadanpassad toalett för
allmänheten.

lett. Byggnaden för församling och allmänhet utgörs
av ett handikappanpassat WC för besökare och ett
samlingsrum. Byggnadernas städutrustning förvaras
på WC som kvällstid stängs och låses av vaktbolag.
Utanför toaletten finns passage med dörr in mot ett
samlingsrum. Samlingsrummet kan också nås via
ingång utifrån, på östra långsidan, med dörröppning
i framskjutet parti, s.k. risalit. Risaliten har blinderingar i gavelröstet. Dörren har överljusfönster och
är placerad i en rundbågig omfattning med språng.
Dörröppningarna är lättillgängliga med ingångar i
markplan. Fönsteröppningarnas ljusinsläpp mot
öster utgörs av smala ”blinderingar” försedda med
fönsterglas. Byggnaden har risalit även mot väster
med ett rundbågigt, stort fönster placerat i en tillika
rundbågig omfattning med språng. På vardera sidan
om fönstret finns ljusinsläpp lika de på östra långsidan.
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Växtlighet och trädplanteringar
Det som utmärker gamla kyrkogården är den lummiga miljön med hamlade träd i trädkrans, allé och
arkad samt gravplatsernas häckar och buskar i olika
höjder. Nya kyrkogården utmärks av stora gräsbevuxna ytor och långa rygghäckar för gravplatsernas
rader. Växtligheten skiljer sig väsentligt åt mellan
gamla och nya kyrkogården.
Kyrkogården har sammanlagt 35 formklippta träd,
88 park- och prydnadsträd samt 61 träd placerade i
grupp, enligt mängdförteckning för Lunds pastorats
skötselplan, upprättad 2003-2006. Trädplanteringarna
består av främst lindar, almar, pil och bok.
Gamla kyrkogårdens lindar i trädkransen och allén är samtliga lågt hamlade och har grenverk som
sträcker sig mot sidorna. Trädens utseende skapar en
tydlig struktur och inramning för kyrkogårdens avgränsning mot omgivningen och framhäver huvudgången. Lindarna i allén är 14 till antalet och följer
gången från huvudentrén i öster fram till kyrkans
absid. Gången delar där upp sig i ring omkring kyrkan med en arkad av 19 almar. Almarna är medelstora och skiljer sig i utseendet mot lindarna genom
att de saknar krona och är hamlade i pyramidform.
Genom knuthamling, som är en vanlig tradition i
Skåne, byggs en punkt upp där års- och tvåårsskott
tas bort. Snitten blir små och sluts lättare vid punkterna. Vallningarna över varandra gör att trädens
grenar får ett knotigt utseende som skapar förutsättningar för en biologisk mångfald. Huruvida tekniken
är skonsam mot träden råder det delade meningar
om. Lindarna och almarnas knotiga grenverk skapar
en lummighet under sommarhalvåret men är även
dekorativa vintertid. Träden, planterades troligen

Utdrag Lunds pastorats Skötselplan med kvarteren inritade, G=gräs, Gr=grus, H= häck, Bp=buskplantering (20032006). Askgravplatsen, från 2005, som utgör kyrkogårdens femte kvarter, ligger i nya kyrkogårdens sydvästra hörn.

Allén av hamlade lindar fortsätter på gamla kyrkogården
med en arkad av pyramidformade almar runt kyrkan.

Nya kyrkogården har en krans av lindar i ring runt ytterkanterna och runt anläggningen med korset i väster. Vy mot
väster.
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Buskbeståndet utgörs främst av tuja, cypress, idegran och
en, men även hemlock finns. Kvarter 1, sett från sydost.

I slänten mellan gamla och nya kyrkogården finns ett bokbestånd planterat i rader.

omkring 1906, se foto s. 15. En stor stubbe i kyrkogårdens södra sida vittnar om att en stor alm är avverkad.
Nya kyrkogårdens trädkrans av lindar har höga,
slanka stammar med rikt, grenade kronor. Runt
planteringen, där det höga korset är placerat, är lindarna delvis beskurna, vilket ger kronorna ett vidare
grenverk. Lindarna är troligen från tiden omkring
1974, enligt en kyrkogårdsritning, se s. 19. Ett japanskt körsbärsträd växer i vartdera hörnet mot
sydvästra och nordöstra sidan varav det sistnämna är
placerat vid sidan om en gravplats. Ett antal pilar
står som solitärer på nya kyrkogården. De fem som
finns inne på kyrkogården är kraftiga och lågt hamlade likt pilarna längs ån i odlingslandskapet väster
om kyrkogården. Två stubbar finns kvar efter nertagna pilar. Ytterligare två pilar står utanför grindarna i nordvästra hörnet.

I slänten mellan kyrkogårdsdelarna finns ett relativt
tättväxande bokbestånd planterat i rader. Undertill
finns enbart växtlighet av gräs.
Häckar
Kyrkogården har sammanlagt 2912 löpmeter häckar,
enligt Lunds pastorats skötselplans mängdförteckning.
Häckarna utgörs av såväl lövfällande som städsegrön
växtlighet. Främst används häckarna som kyrkogårdens avskiljare mot omgivningen eller som låga omgärdningar för kvarterens gravplatser men också
som höga rygghäckar.
Gamla kyrkogården avskiljs mot omgivningen av
en hagtornshäck, ca 1,2 meter hög. Hagtornshäcken
är mot alla väderstreck, med undantag för östra sidan, planterad ovanpå den omgivande stödmuren.
Eftersom stödmur saknas mot öster är hagtornshäcken planterad i marknivå mot landsvägens trottoar.

I hagtornshäcken mot skolan i söder finns en stubbe efter
ett äldre stort träd, troligen en alm.

På nya kyrkogården finns gräsbevuxna ytor längs sidorna. I västra sidans gräsytor finns plantering av tuja
och syrenbuskar.

Gravplatserna har låga häckar av buxbom som omgärdningar och avskiljare. Omgärdningarna utgjordes av liguster innan de byttes till buxbom på 1950talet.
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Gamla kyrkogården har rikt bestånd av städsegrön växtlighet på gravplatserna. Här gravplats nr 55 med lagerhägg.

Nya kyrkogården avskiljs mot omgivningen med
naverlönnshäck, ca 1,4 meter hög mot norr, väster
och söder. Mot naverlönnshäckens södra och västra
insida löper en ligusterhäck, ca 1,2 meter hög. Häck
av bok är planterad som avskiljare mot bokträdsplanteringen i slänten mot öster och mot den
breda trappan. Häcken följer en rund öppen plats
nedanför den branta, breda trappan, där två bänkar
är utplacerade sommartid. Mellan gravplatserna
växer lågt klippt buxbom. Klippta häckar av tuja
löper i nordsydlig riktning och bildar ryggar åt gravplatsernas gravvårdar i kvarter 3 och 4.
Buskar och andra planteringar
Kyrkogårdens växtlighet på gravplatserna utgörs av
ett rikt bestånd av olika friväxande eller tuktade
städsegröna och lövfällande buskar. Lövfällande
finns i form av liguster, syren, spirea och den
städsegröna av buxbom, tujor, enar, cypresser,
idegran och hemlock. På gravplatserna, såväl på

Gamla kyrkogården sedd från nordväst, med gravplats nr
25 i kvarter nr 2, inramad med 10 idegransklot.

gamla som nya kyrkogården, förekommer lökväxter
och rosor, liksom perenna växter, framförallt kinesisk kärleksört, hortensia, ormbunkar, pion, benved,
ljung, lavendel, silverarv och vinka.
På gamla kyrkogården finns inga allmänna planteringar med buskar utanför gravplatserna. Här
växer buxbom som lågt klippta omgärdningar runt
gravplatserna, men även som enstaka större solitärer.
Gamla kyrkogårdens gravplatser har för övrigt ett
rikt bestånd av städsegröna buskar med relativt stort
format som ger ett grönt och lummigt intryck. Flertalet av de höga buskarna är planterade bakom eller
intill gravvårdarnas sidor. En stor del av dem är friväxande och andra är beskurna, vilket tillsammans
med olika busktyper medför att växtligheten har
varierande höjder. Både i kvarter 1 och 2 finns två,
respektive tre höga, breda partier med buskar av
hemlock. Vanligaste typen av buskar är för övrigt
cypress, tuja, en och idegran. I kvarter 1 finns gravkullar med plantering av formklippt idegran på

En del äldre gravplatser är täckta av växtlighet som exempel här med plantering av pioner och strutbräken.

gravplats nr 2. I kvarter 2 är framförallt japansk cypress ett vanligt inslag. Några gravplatser är täckta
med växtlighet av låg krypen eller lagerhägg. Enstaka
större gravplatser utmärker sig med rik växtlighet,
såsom nr 25 i kvarter 2, som mot sidorna har 10
stycken stora, formklippta idegransklot. Gravplats nr
55 har plantering av lagerhägg mot sidorna. Vissa av
de tomma gravplatserna är täckta med krypen eller
lagerhägg. På många gravplatser finns rosor.
Nya kyrkogården har lågt klippta buskar intill
gravvårdarna. Endast två städsegröna buskar är
högre än rygghäckarna. Runt det upphöjda korset
växer buskar av tuja. Invid askgravplatsen finns låga
planteringar av spirea och liguster. På nya kyrkogården, till skillnad mot gamla, finns allmänna planteringar med buskar grupperade utmed västra och
norra sidorna. På västra sidan växer ett flertal syrenbuskar och mot norr brett växande tuja. Invid
trappan finns två krusbärsbuskar i slänten.
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Två stora familjegravar, nr29, 28 i kvarter 2,har blandning
av yngre och äldre vårdar samt flera stenkar av granit.

Gravplats 53 i kvarter 2, har smidesstaket. Gravvården
utgörs av ett gravkar med inskription.

I 4:e kvarteret breder stora gräsytor ut sig bakom
den västligaste rygghäcken av tuja. Även längs sidorna finns gräsbevuxna ytor. Invid askgravplatsen i
kvarter 5 finns en yta planterad med vintergrön
marktäckare av waldsteinia.
Växtligheten framför gravvårdarna har på såväl
nya som gamla kyrkogården vanligtvis planteringsram av sten, men även buxbom förekommer också.
Enstaka gravplatser på gamla kyrkogården har gravkullar bevuxna med murgröna eller beskuren idegran
och många tomma gravplatser har plantering av
pion. Flera äldre gravplatser har gravkar av sten med
kärleksört, silverarv eller daggkåpa.

lighet till 84 askgravplatser. Längs sidorna finns 116
nummer för urnegravplatser. Kyrkogården har
sammantaget 824 gravplatser. Många gravplatser är
tomma eller återtagna och markerade antingen med
ett finare, rödaktigt singel eller med en liten röd metallskylt. Det stora antalet tomma och återtagna
gravplatser medför att det endast är ca 284 gravplatser som är aktiva.
Kvarter 1 har stora gravplatser, uppdelade med
nummer upp till 8 gånger. Många av dessa har senare delats in med buxbomshäckar och kan därför
exempelvis ha nummer 36/2,5,6 och 36/3-4, 36/78. Den största gravplatsen har varit nr 43 som från
början haft nummer mellan 1-12. Idag är den uppdelad i fyra gravplatser 43/1,3,5,8 och 43/4 samt
43/9-10 och 43/11-12. Flera stora familjegravplatser
med gravvårdar av olika utseende och ålder förekommer inom hela kvarter 1 och i kvarter 2 mestadels i området nordost om kyrkan. Av vissa större
gravplatser har det skapats nya, mindre gravplatser.
Ett antal äldre kulturhistoriskt värdefulla gravplatser
är inventerade 1982 av Gunilla Folkesson. Av fem-

Gravplatser
Den äldre kyrkogården är uppdelad i två kvarter, nr
1 och 2, med 109 numrerade gravplatser, varav
många är delade. I kvarter nr 1 finns gravplatser som
delats upp till 8 gånger och i kvarter nr 2 upp till 25
gånger. På den yngre, lägre liggande kyrkogårdsdelen
finns två kvarter, nr 3 och 4, med sammanlagt plats
för 318 gravplatser och ett kvarter, nr 5, med möj-

Modern, mindre gravplats med mönsterkrattning.

Gravvårdar längs södra sidan på nya kyrkogården utgörs
av urnegravplatser. Korset till vänster i bild är utfört av trä
om omnämnt i gravinventeringen från 1982.

ton gravplatser som ansågs värdefulla finns tretton i
kvarter 1 och två i kvarter 2 samt några invid kyrkan
och i slänten. I kvarter 3 omnämns ett träkors.
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Kalkstensvård med text på både fram- och baksida står i
slänten söder om trappan.

Gravvårdar
Vallkärra kyrkogård har nästan 400 gravvårdar, varav
cirka 2/3 finns på gamla kyrkogården och 1/3 på
nya kyrkogården. Det som är speciellt är att det
finns väldigt många äldre gravvårdar bevarade på
gamla kyrkogården och det stora flertalet av dessa
består av resta vårdar. En rik variation av äldre gravvårdar visar på 1800-talets stora utbud av gravvårdar,
varav många är hantverksskickligt utförda. Hantverksskickligheten anses avta omkring 1940-talet och
därmed det kulturhistoriska värdet. Gravvårdarna
från tiden efter 1940 förekommer av naturliga skäl
främst på nya kyrkogården men även på gamla, där
de kan ingå i stora familjegravplatser liksom på nya
mindre gravplatser.
Vallkärra kyrkogård har på gamla delen och i
slänten gravvårdar av äldre karaktär av vilka ett
mindre antal är av kalksten och utgörs av såväl liggande som stående hällar. Övriga äldre vårdar är
mestadels utförda av diabas och förekommer främst
i hela kvarter 1 och i de mittersta och östra delarna i

Invid kyrkan står en ditflyttad gravvård av marmor.

kvarter 2. De äldre gravvårdarna av diabas är generellt något yngre än de av kalksten. Gravvårdarna av
diabas är oftast höga och kraftfulla, ibland i form av
en obelisk, altenativt med raka kanter eller med avslut i spets. Ett 50-tal hällar förekommer i diabas
eller granit, varav flertalet är enkelt utförda. Enstaka
gravvårdar utgörs av gravkar med inskription. Utöver diabas och kalksten förekommer enstaka järnkors och bautastenar av granit. Järnkors finns i vardera kvarteren. Tre stycken är omplacerade och står
runt kyrkan och ett står i slänten. Några enstaka
gravvårdar är utförda i konststen eller marmor. Endast ett fåtal gravvårdar är nedplockade före besiktningen 2014. I samband med besiktningen våren
2014, som utfördes av säkerhetsskäl för att säkra
gravvårdarnas förankring, har ett antal vårdar lagts
ner och andra har getts stöd av trästolpar
Genom att betrakta gravvårdarnas utförande kan en
viss kronologi utläsas liksom yrkestillhörigheter. De
flesta av de äldre gravvårdarna från 1800-talet och
1900-talets första hälft är generellt utförda av diabas.

I slänten norr om trappan står två kors.

Många av de stora gravvårdarna tillhör lantbrukarsläkter eller viktiga personer som smedmästaren
med hantverkskunskap eller med aktningsvärda positioner som kyrkoherden eller kyrkvärden liksom de
större bautastenarna av granit, uppförda till minne
av nämndemannen och ombudsmannen. Yngre
stenar har vanligtvis liggande raka kanter och är
utförda av röd eller grå granit, med slät eller polerad
framsida. Av äldre gravvårdar finns omkring 120 st
stående varav cirka 11 st är utförda med kors av
sten. Omkring 50 st utgörs av liggande hällar på
gamla kyrkogården. Av mer moderna gravvårdar
finns ca 60-70 st, höga med raka kanter eller liggande i s.k. koffertmodell. Moderna gravvårdar utan
yrkestitel har ofta en symbol för lantbruk i form av
kärvar och ax och hantverk kan ha symbol med
hammare och tång. Som exempel på gravplatser med
gravvårdar av olika tidsåldrar och utseende kan
nämnas nr 2, 7 och 43 samt nr 28 och 29 i kvarter 2.
Kronologin sträcker sig från stående hällar och kors
av granit, svarta obelisker av diabas, jugendinspire32

Gravvård 37, har biskviporslin med motivet Natten.

rade bautastenar till de modernare gravvårdarna i
koffertmodell. Titlar för yrken inom lantbruk som
åboen, hemmanägaren, lantbrukaren, drängen och
traditionella hantverk som stenhuggaren, muraren,
snickarmästaren och konstväverskan tillsammans
med nämndemannen, kyrkoherden, kyrkvärden,
lokföraren och lärarinnan samt titlar som trädgårdsmästaren, arbetaren, handlanden, agronomen
hustrun, makan och järnvägstjänstemannen visar på
en bygd med självaktning. Genom årtal kan tragedier
såsom titeln ”flickan” eller ”gossen” utläsas.
Vallkärras nya kyrkogård har genom sin tillkomsttid under 1940-talet moderna gravvårdar,
varav de flesta är utförda i granit. Av de cirka 80

Bautastenar gravplats nr 12 och 8, kvarter 1, är hantverksmässigt skickligt utförda. Vänstra med dekorativ baksida.

Arbetaren John Engdahl och hans hustru Hanna, gravplats
nr 34, kvarter 1, har enkla, lutande hällar utförda av diabas.

med raka kanter utgörs 30 av stående gravvårdar och
50 av liggande i koffertmodell. Knappt 30-talet utgörs av hällar och två kors är av trä. Hällarna längs
urnegravplatserna är mer konstfullt utförda, varav
ett exempel som ett bokuppslag. Flesta av gravvårdarna är utan titlar, med undantag för handlanden,
kyrkvärden, arkitekten och med.dr. Inskriptionen
familjegrav är ofta förekommande.
Den vanligaste stengravvården i Skåne mellan
1810 och 1860 var den resta eller liggande hällen av
gråaktig, finkornig kalksten. Både liggande och resta
hällar finns på gravplatserna 7, 8, 9, 10, 12,13 och
runt kyrkan samt i slänten.
Många gravstenar under perioden 1850-1890 är
gjorda i mer än ett material, såsom gravvård på
gravplats nr 37. Bevarade gravvårdar i marmor utmärks av att de har rik utformning och dekor med
gotiska mönster i relief eller dekor i form av bladkransar med rosetter, krönkors och runda biskviporslin. Exempel på marmorvård finns invid kyrkan
och har fasat avslut med akroterion, voluter och på
mitten inskriptionstavla. Den är daterad 1858, rest

över åboen Hans Andersson och hans hustru
Hanna, rest av två söner från Amerika. En annan
marmorvård ligger nedplockad på gravplats 29 i
kvarter 2 och har avslut med akroterion samt och
stiliserad ros, daterad 1810. I kvarter 1 finns gravvård med biskviporslin med motivet Natten, rest
över Nils Olssons dotter Elna. Bisviporslinen med
motivet Natten gjordes efter den danske skulptören
Bertel Thorvaldsens former, från 1815. Han avbildade Natten som en kvinna med vingar där hon bär
sina barn Sömnen och Döden. Även i slänten finns
sten med krönkors och biskviporslin.
Gravvårdar i nygotisk stil var relativt vanliga från
1860 till 1880-tal. Stenen har en spetsbågig form
med en försänkt textplatta i tre nivåer, ibland uppdelad i två bågar. Domkyrkoarkitekten C.G. Brunius
kyrkorestaurering har bidragit till mycket av 1800talets skånska kyrkliga stilhistoria och troligen även
till de skånska garvvårdarnas utseende vid den tiden.
Brunius ville anknyta till medeltiden ifråga om utseende, etik och filosofi med formspråk av kristen
symbolik. Exempel på denna typ av gravvård av
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Arbetaren John Engdahl och hans hustru Hanna, gravplats
nr 34, kvarter 1.

Gravvård på plats 20 i kvarter 2 i nygotisk stil.

granit rest över lantbrukaren Johannes Callmer och
makan Johanna finns på gravplats 20.
Det tidiga naturromantiska idealet återfinns i mer
eller mindre naturligt formade vårdar som ska efterlika stenar. Dessa vårdar kom på 1840-talet och kan
vara gjutna i konststen eller av huggen natursten..
Stenarna känns igen genom sin dekor av murgröna
eller eklöv, även socklarna är utformade med denna
dekor. De har ofta en infälld marmortavla och krönkors av t.ex. marmor. Endast ett fåtal av de tidiga

naturromantiska vårdarna förekommer på Vallkärra
kyrkogård. På gravplats nr 2 i kvarter 1och nr 30 i
kvarter 2, finns det gravvårdar av konststen med
eklöv och krönkors samt inskriptionstavla av marmor. En mindre sten, väster om kyrkan, med naturromantiskt utförande är rest över husaren, J.B. Wahll,
född i Lackalänga 1816 och död i Vallkärra 1883. På
gravplatsen är även skelettdelar återbegravda från två
gravar som påträffades vid uppförandet av ekonomibyggnaderna.
Naturromantikens gravvårdar av granit har ofta
uttryck med grovt huggna baksidor och gärna med
en polerad inskriptionstavla på framsidan. Andra
exempel på naturromantiskt utförda gravvårdar är
bautastenar som är en ny form som förekommer
omkring sekelskiftet 18/1900. De kan även vara
uttryck för historisk nationalromantik. En bautasten
i ljus granit är rest över en nämndeman på gravplats
8 i kvarter 1. Svarta granitvårdar med helt polerad
framsida och grovt bearbetade baksidor förekommer på såväl stora bautastenar som på låga vårdar.
Ofta har baksidan utformats för att se ”naturlig” ut
som gravvård 12 över smedmästaren.
Höga gravvårdar, varav flertalet har pyramidformad topp och blankpolerade framsidor, utgör vanligtvis familjegravarnas huvudsten. I rutorna närmast landsvägen finns ett stort antal familjegravar som
anknyter till lantbruk. Ibland finns hemmanets
nummer med i inskriptionen.
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. Obelisker återfinns på de flesta
kyrkogårdar. På Vallkärra kyrkogård finns tre obelis-

ker., alla med anknytning till lantbrukens familjegravar, nr 7 och 40 i kvarter 1 samt 23 i kvarter 2. 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. Gravvårdar utformade som vanligt kors och
ringkors finns av både ljus och svart granit. Kors
förekommer också både på krön och som dekor, till
exempel på plats 30 i kvarter 2. Graniten blev för
övrigt den vanligaste stensorten under 1800-talets
senare del.
Gravvårdar i jugendstil är en fortsättning på den
naturinspirerande stilen med vridna rankor och
växtornamentik, men förekommer inte i någon
större utsträckning på Vallkärra kyrkogård. En tredje
trend utöver bautastenar och naturromantiska stenar
utgörs av den avskalade klassicistiska stilen med
karaktär av barock. Granitvårdar, av finhuggen ljus
granit med kraftiga ramar och ganska tung stil, är
inspirerade av upptäckten av Tutankamons grav
1922. Ett flertal av denna typ av gravvårdar förekommer i stort antal i framförallt kvarter 2, med
exempel från gravvårdar på platserna 7 och 50. Två
gravvårdar av svart granit har kolonner vid sidorna
med dekorativa kapitäl och finns på plats 23.
Gravvårdar från 1940-talet och framåt får en mer
rektangulär sten med raka kanter antingen stående
eller liggande i koffertmodell. Från början är dekoren symmetrisk för att senare bli asymmetrisk. Granitvårdar med fint huggna sidor runt om, är den
mest förekommande vårdtypen, oavsett form, från
tiden efter 1940-talet. På kyrkogården förekommer
lika många stående som liggande i koffertmodell.
Gravvårdarna har ett naturligt utseende och smälter
in såväl på gravplatser med äldre gravvårdar liksom
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på enskilda, nya gravplatser både på gamla och nya
kyrkogården. På plats 30 i kvarter 2 finns en gravvård från andra hälften av 1900-talet, med raka kanter rest över lantbrukaren och kyrkvärden Anders
Hugo Andersson och hans hustru Inez. Hugo Andersson var en känd profil i Vallkärra och har gett ut
ett antal skrifter om byn. En gravvård i ljus granit på
plats 38 i kvarter 2, har raka kanter och är rest över
Anders Waldau och hans hustru Gerhardina. Waldau
var en för sin tid känd konstnär men idag mest känd
i USA. På nya kyrkogården i dess sydöstra hörn
finns det gravvårdar med rektangulärt utseende tillhörande familjen Sw:son Clementz, som var hembygdsforskare och bidrog med mark till anläggandet
av nya kyrkogården. Familjens hemman låg nära nya
kyrkogårdsmarken mot söder.
Kyrkogårdens växt- och djurliv
Vallkälla kyrkogård innehåller en variation av komponenter som tillsammans skapar olika slags livsmiljöer för växter och djur. Gamla kyrkogården är
karg med all sitt stenmaterial i grusgångarna men
samtidigt grönskande i och med träd, häckar och
planteringar på gravplatser. Nya kyrkogården är
förhållandevis grön i jämförelse eftersom gräsmattor ingår i gestaltningen förutom träd och andra
planteringar. Mittenpartiet mellan kyrkogårdens
båda delar för tankarna till en bokskog och ökar
variationen ytterligare.
Kyrkogårdens träd är extra betydelsefulla för
andra arter i ett öppet landskap såsom landskapet
utanför Lund, där mängden träd och grönytor inte
är stor. Lindarna i trädkransar och allé erbjuder
skydd och boplats. De äldre pilarna likaså. Flera av
träden har hålrum inuti veden som ett resultat av de
återkommande beskärningsåtgärderna. I hålen sam-

las organiskt material som bryts ner av en lång rad
insekter. Det blir ganska snabbt en kompostliknande
massa som kallas mulm. Det kan finnas ovanliga
vedinsekter inuti dessa träd, inte sällan rödlistade
arter. På grund av dessa träds kvaliteter skulle de
kunna räknas som särskilt skyddsvärda träd, men är
ännu inte registrerade i trädportalen.
Fåglar trivs på kyrkogården eftersom där finns
möjligheter att hitta boplats och föda. De klippta
häckarna innehåller många boplatsmöjligheter. I
buskar och träd finns en rik tillgång till insekter och
även frukter. Hagtornshäcken lockar insekter även
vid blomningstid liksom buxbom. Idegranens bär
äts gärna av fåglar, liksom frukten hos tuja.
Förutom de gröna inslagen, intresserar även
vindskyddade ytor och den lagrade värmen i gravvårdarnas och grusgångarnas stenmaterial. Grusgångar utgör en betydande del av kyrkogården vilket
ger god tillgång till värmeutstrålning som insektslivet
drar nytta av.
Fladdermöss finns sannolikt i Vallkärra by och
dessa har gott om födomöjligheter på kyrkogården.
Det är vanligt att fladdermöss använder kyrktorn
och kyrkloft för dagvila och övervintring. Det finns
19 arter i landet och alla är fridlysta. Tillgång till
äldre ihåliga träd och ett rikt insektsliv är viktiga
faktorer för dem.
Bokarna i slänten mellan den äldre och yngre delen är ett spännande inslag på kyrkogården. Inte
minst ur biologisk synvinkel då dungen är en minikopia av den unika skånska bokskogen. Den västvända slänten där bokarna växer bidrar även den
med möjligheter till skydd och födosök.
Pilarna på nya delen har haft ett tydligt syfte; Enstaka exemplar av pil skulle planteras för att behålla

det skånska landskapets prägel och vara en länk mellan kyrkogård och omgivande bygd. Syftet är riktigt
bra och har på samma gång som det värnat om
kulturlandskapets karaktärer gynnat de organismer
som lever på och i anslutning till pil. Man kan anta
att det pågår ett utbyte av arter mellan träden på
kyrkogården och pilarna utmed bäcken i väster.

Pilarna på nya kyrkogården planterades med syftet att
vara en länk mellan kyrkogården och omgivningen. På
fotot syns närheten mellan dessa träd, på och utanför
kyrkogården.

Blommande hagtorn drar pollen- och nektarberoende arter.
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Kvarter 1 sett från sydost.

Kvarter 2 sett från nordost.

Gamla kyrkogården har många stora gravvårdar med
kraftfulla gravvårdar.

Gamla kyrkogården – karakterisering
Den gamla kyrkogården i Vallkärra är ett typexempel
på en skånsk kyrkogård som den anlades på 1800talet med sina regelbundet indelade kvarter med
buxbomshäckar, grusade ytor och med många äldre
gravvårdar. Även omgärdningen med en låg stödmur
av gråsten, klippt hagtornshäck och trädkrans är
traditionell. Kyrkan som ursprungligen är medeltida
och huvudsakligen ombyggd i början av 1900-talet
ligger i kyrkogårdens mittaxel, med viss förskjutning
mot den sydvästra sidan. Kring den korsformiga
kyrkan finns en rundel som kantas av pyramidklippta almar. I hörnen invid kyrkans korsarmar är
de gräsklädda ytorna försedda med äldre flyttade
gravvårdar, varav åtta utgörs av kalkstenshällar, tre
av järnkors och en av marmor.
Kyrkogården har en öppen och lummig karaktär.
Såväl den beskurna allén och trädkransen av lindar
samt almar kring kyrkan bidrar mycket till denna
karaktär. Lummigheten beror även på att alla gravplatser omges av buxbomshäckar och förekomsten
av mycket städsegrön växtlighet, såsom. buskar i

olika höjder exempel av cypress, en och tuja liksom
långsträckt klippta buskar av hemlock. Många av de
återtagna gravplatserna är planterade med pioner.
Kyrkogården har dessutom ett ovanligt stort antal
gravkar utförda av buxbom eller granit innehållande
planteringar av kärleksört, rosor, daggkåpa, vinka
eller lammöron. Även gravkullar med formklippt
murgröna eller idegran förekommer. Dock finns en
del gravplatser, främst i kvarter 1, som har vare sig
plantering eller gravvård. Traditionen med mönsterkrattning lever kvar på såväl vissa av de äldre som
yngre gravplatserna.
Det som är utmärkande för Vallkärra gamla kyrkogård är antalet stora gravplatser med familjegravar.
Många av dessa har sin tradition i lantbrukets familjehistorier. Många av dem är placerade nära mittgången och rundeln men främst i kyrkogårdens
östra sida. På Vallkärra kyrkogård är många äldre
och kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar bevarade,
speciellt i kvarteret söder om kyrkan. En del kalkstenshällar och järnkors som tidigare stått på kyrkogården har dock under senare tid flyttats till de

gräsklädda ytorna invid kyrkans korsarmar. På de
stora familjegravarna finns främst äldre, stående
gravvårdar som till övervägande delen är utförda av
grå granit eller svart diabas. Det sistnämnda är det
mest förekommande materialet bland de äldre gravvårdarna tillkomna före1940. Flertalet äldre gravvårdar är höga och kraftfulla med påkostade uttryck.
Det finns granitkors, svarta obelisker av diabas, jugendinspirerade gravar och grovt huggna bautastenar och även moderna gravvårdar i koffertmodell.
Många titlar som är vanliga har anknytningar till
landsbygden såsom lantbrukare, åbo, hemmansägare
och hantverksyrken såsom smedmästare. Andra titlar
med viktiga samhällsfunktioner har varit kyrkoherden, nämndemannen eller t.ex. ombudsmannen.
Längs kyrkogårdens västra sida, som angränsar
till den nya delen, finns två ekonomihus som är uppförda i enhetlighet med kyrkan. Ovanför den
centralt placerade trappan som leder till den nya
delen finns kontemplationsplats med bänkar och
milsvid utsikt över det öppna åkerlandskapet mot
väster.
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Kvarter 3 och östra grusgången närmast slänten har generellt gräsade ytor med undantag för grusad.

Gravplatserna längs andra grusgången har grusade ytor
och omgärdningar av buxbom.

Nya kyrkogården – karakterisering
Nya kyrkogården har en tidstypisk anläggning där
gravvårdarna är underordnade helheten. Den består
av sammanhängande gräsytor, rygghäckar och enkla
gravplatser. Den har ett lägre läge i landskapet i jämförelse med den gamla och är på så sätt underordnad denna. Nivåskillnaden mellan de olika delarna
tas upp genom en stor trappa varifrån det är fin
utsikt över det öppna landskapet utanför kyrkogården. Huvudgången utgör en förlängd mittaxel från
den gamla kyrkogården och i fonden står ett stort
träkors. Korset omges av lindar med breda kronor.
Slänten mellan de båda delarna är planterad med
bokar. Resterande sidor är avgränsade med häckar
och trädkrans av lindar. På vardera sidor om kyrkogårdens mittaxel är kvarteren geometriskt och enhetligt utformade med grusade gångar, rygghäckar av
tuja och gräsytor. Plats för gravplatser med endast
urnor finns längs sidorna. En av kyrkogårdens bakre
gräsytor är utformad med plats för askgravar.

Gravplatsernas ytor har lite olika utformningar. De
östra sidogångarna har gravplatser med gräsade ytor,
med undantag för en gravplats med grusad yta. Därefter finns gångar med rader av gravplatser som har
grusade ytor vilka omgärdas av låg buxbomshäck.
Bortre gravplatsernas rader har öppna gräsytor mot
gångarna och endast korta buxbomshäckar som
avskiljare mot sidorna. Generellt sett är gravplatsernas planteringsytor små med smala infattningar av
stenramar eller häck av buxbom. De städsegröna
växterna, främst enar och cypresser, är få och låga.
Ett par pileträd i väster alluderar till det för Skåne
typiska omgivande pilvallslandskapet. En del av
kvarteren är ännu inte belagda varför de är helt grästäckta. Askgravplatsen är underordnad kyrkogårdens
geometriska uppbyggnad och ligger i en tidigare
större gräsyta bakom en av bakre rygghäckarna. I
gräset är kvadratiska gravhällar placerade och på ena
sidan finns en gemensam smyckningsplats med perenner och prydnadsbuskar samt sittplats med bänk.

Korset i fonden av den nya kyrkogården omges av a stora
lindar.

Längs den södra yttre sidan finns urngravplatser, de
andra sidorna i väster och norr är ännu inte belagda.
Urngravarna har dubbla rader med gravvårdar varav
den bakre raden har stående gravvårdar och den
främre har låga gravvårdar eller liggande hällar. Mellan raderna finns gångplattor som löper längs alla tre
sidorna.
Kyrkogårdens gravvårdar är av naturliga skäl från
1900-talets andra hälft och av varierande utseende.
De är inte högre än rygghäckarna och i flera fall är
de breda och låga, i s.k. koffertmodell, eller låga stående med enkelt utförande. På många platser förekommer liggande hällar, som till exempel på urngravarna i söder. Titlar och inskriptioner på gravvårdarna är sällsynta.
I slänten mellan gamla och nya kyrkogården står
äldre flyttade gravvårdar varav flera är av kalksten,
placerade liggande eller stående i gräset, med omfattande inskriptioner och dekorer. Ett antal äldre, återlämnade gravvårdar står även lutade mot stödmuren.
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Värdebeskrivning
Vallkärra kyrkogård 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 för Vallkärra by
Kyrkogårdens centrala placering i byn, med bebyggelsen tätt inpå, har stor betydelse för den fysiska
miljön i Vallkärra. Den täta växtligheten med lövträd, barrträd och häckar, samt variation av äldre
gravmonument gör kyrkogården till en plats med
unika upplevelsevärden. Vallkärra kyrkogård är en
grön oas och tillsammans med skolan utgör den en
naturlig möteplats för ortsborna. Landsbygdens
kyrka och kyrkogård låg oftast i ett inägolandskap
som dominerades av åker och äng. Före enskiftets
införande låg gårdarna, precis som i Vallkärra by, tätt
samlade runt den medeltida kyrkan och kyrkogården. I äldre kartor över Vallkärra by går att utläsa
vad som var allmänning och vilka marker som tillhört de olika hemmanen. Hemmansnummer återkommer ofta på kyrkogårdens gravvårdar.
Kyrkogårdshistoriska värden
I den fornlämningsrika bygden kring Vallkärra kyrka
har såväl boplatslämningar som gravrester från
brons- och järnåldern påträffats, som visar på lång
platskontinuitet och tradition för kult och begravning. Vallkärra kyrkogård ingår i den medeltida bytomten och är samtida med den medeltida kyrkan.
Den medeltida bytomten är det område inom vilken
byns bebyggelse låg från tidig medeltid fram till enskiftet och inom vilken medeltida lämningar finns.

De hårt tuktade almarna är planterade för att ge intryck av
ordning och andaktsfullhet.

Eftersom kyrkan är tidigmedeltida har kyrkogården
därmed en kontinuitet som begravningsplats under
nära 900 år.
Den äldre kyrkogården har en ålderdomlig karaktär från 1800-talets ideal. I samband med att kyrkan
utvidgades med korsarmar under 1800-talet gjordes
förändringar på kyrkogården. Vallkärra kyrkogård
fick ett för skånska landsbygdskyrkogårdar typiskt
utseende, med tydlig avgränsning med mur, häck
och trädkrans samt grusade ytor, rätvinkliga kvarter
med buxbomshäckar kring gravplatserna. Tanken
var att en symmetrisk anläggning skulle ge intryck av
ordning och andaktsfullhet. Rundeln kring kyrkan
med de hårt tuktade almarna i arkad och allén med
lindar som visar centrum och mittaxel är ett exempel
på det. Almar och allé tillkom omkring sekelskiftet.
Ingångar försedda med järngrindar är också viktiga
markörer för tidens ideal. Grindarnas olika utseende
hör ihop med samtida perioder av kyrkogårdsutvidgningar. De äldsta och kulturhistoriskt värdefulla
gravvårdarna är bevarade på södra och östra sidan
samt områden närmast kyrkan.

Nya delen av kyrkogården i väster togs i bruk
1941 och tillhör den senaste utvidgningen av kyrkogården. Den har en modern karaktär som speglar
1900-talets nya behov av begravningssätt och ideal.
De enskilda gravplatserna skulle underordna sig
helheten varför bruket med rygghäckar, enhetligt
utformade gravplatser med enkla gravvårdar blev
rådande. Opinionen för kremering gick stick i stäv
med den kristna tanken om återuppståndelsen. Anläggandet av urngravplatser på nya kyrkogården
speglar därför acceptansen av kremering som varit
laglig sedan 1888. Valmöjligheten med kistgravplatser fanns likväl även på denna del av kyrkogården.
Vallkärras askgravplatser är ytterligare ett historiskt
dokument på ett nytt begravningssätt. Det har blivit
ett alternativ till minneslundens anonymitet genom
att gravsättningsplatsen är utmärkt. Nya begravningsskick liksom förändringarna i bruket av ekonomibyggnader med tillgänglighetsanpassade utrymmen avspeglar nya behov och ideal tillkomna
under 1900-talets senare del.
Samhällshistoriska värden
Kyrkogården speglar människors liv och samhällets
förändringar, traditioner och ideal varmed en plats
historia kan utläsas. De etappvisa utvidgningarna av
kyrkogården kan ses ur ett samhällshistoriskt perspektiv då de har ett samband med befolkningsutveckling och reformer. Under första hälften av 1800talet då den skånska befolkningen fördubblades
skapades ett behov av utbyggnad av kyrkor och utvidgningar av kyrkogårdarna. Det var kyrkorivningarnas och kyrkoombyggnadernas tid, präglade av
olika kyrkoarkitekters framfart. Bybefolkningen i
Vallkärra lyckades hejda rivning av Vallkärra kyrka.
Den genomgick dock två restaureringar, på 184039

talet och 1906, under domkyrkoarkitekterna C.G.
Brunius respektive Theodor Wåhlin ledning. De har
påverkat gamla kyrkogårdens fysiska uttryck genom
att det var i samband med dessa restaureringar som
kvarteren rätades ut samt fick häck- och trädplanteringar. Befolkningsökningen har även påverkat kyrkogården genom behovet av utvidgningar som skett
i flera etapper.
Tillkomsten av folkskolereformen 1842 medförde att skolan rent praktiskt lades nära kyrkan. Ofta
var det klockaren och prästen som bidrog till undervisningen. Skolan i Vallkärra är därför typiskt förlagd
som kyrkogårdens närmaste granne. Centrum i byn
utgjordes därmed av kyrka och skola. Det var vanligt
att även andra samhällsfunktioner som fattig- och
äldrevård och prästgårdar låg i närheten av kyrkan.
Kyrkogården är en spegel av samhället på landsbygden och har en lång kontinuitet. Ett mycket stort
antal äldre gravvårdar har innehållsrika inskriptioner.
Kyrkogårdens äldsta del med gravplatser från 1800talet och 1900-talet har därför värdefull kunskap om
yrkeskategorier och byns samhällsstrukturer. Stora
familjegravar med anknytning till lantbruket och
påkostade gravvårdar avspeglar rådande hierarkier
inom det gamla bondesamhället. De stora släkterna
och olika hemmans kontinuitet, visar hur gårdarna
säkrades och hölls ihop genom olika ingiften och
kunde därmed leva vidare. Titlar såsom hemmansägare, lantbrukare och åbo är vanliga på en landsbygdskyrkogård som i Vallkärra. Dessa gravvårdar, som
främst finns samlade i kvarter 1 och 2, har ofta förutom titlar även symboler utförda som ax och sädeskärvar, som anknyter till lantbruk.
De nya kyrkogårdarna kom under slutet av 1800talet att spegla ett mer demokratiskt ideal, där alla

skulle vila sida vid sida. Kyrkogården delades in i
gravplatser som kunde köpas för all framtid eller
som uppläts som utan kostnad under begränsad tid.
I den allmänna linjen utfördes begravningar i ordning som man avled. Linjegravar försvann på 1960talet i samband med ny jordfästningslag. Det är
främst den nordvästra delen av gamla kyrkogården
och den nya från 1940-talet som speglar den traditionen. På den nya kyrkogården i väster finns gravstenar som många gånger saknar titel eller som inte
kan identifieras till olika samhällsklasser. Gravstenar
med familjegrav inhugget har ofta kompletterats med
liggande små namngivna hällar. Ett träkors, med
titeln med.dr och dekor av en slingrande orm som
visar anknytningen till sjukhusvärlden, utgör undantag.
Personhistoriska värden
Placeringen på kyrkogården avspeglar för övrigt
personhistoriska betydelser och värden. Ofta har
personer med anknytning till kyrkan fått en plats
närmare kyrkan eller längs de stora gångarna, såsom
kyrkoherden, kyrkovaktmästaren och kyrkvärden. Kyrkoherde Sven G. Svenning, som var engagerad i nya
kyrkogårdsdelens tillkomst, vilar nära kyrkans absid
på gravplats 10 i kvarter nr 2. Nämndemannen och
kyrkovärden Knut Persson vilar sedan 1899 nära kyrkans sydvästra sida. På nya kyrkogårdens nordöstra
sida finns endast en stor gravplats med rygg mot
bokhäcken, där kyrkvärden Gunnar Jacobsson med
maka vilar.
Kvinnor omnämns vanligen som maka och hustru,
men även lärarinnan förekommer. Johanna Lundborg
har p.g.a. sin hantverksskicklighet en yrkestiteln som
konstväverska. Hon levererade många alster till
Malmö hemslöjd under 1900-talets första hälft och

vilar på gravplats nr 12 i kvarter 1, bredvid sin far
smedmästaren Per Lundborg. Till andra personer med
hantverkskunnande hör titlar såsom muraren, snickaren, målaren m.fl.
Järnvägens betydelse för samhällsutvecklingen
kan avläsas genom titlarna på gravvårdar såsom banvaktsmästare, lokföraren, banvakt och järnvägstjänsteman.
Det finns även andra exempel på betydelsefulla
samhällsfunktioner, som den ansedde och nitiske
fjärdingsmannen Alfred Grönvall. Gravvården på nr
6 är dock utan titel men har en dokumenterad historia. Andra äldre yrkestitlar är husaren. Vallkärra hade
ett ryttarhus där byns husarer bodde som Hästhemmanet Vallkärratorn 1-3 hade att hålla husaren
med häst och utrustning. På gravplats nr 1, kvarter 2
vilar hussaren J. B Wahll död 1866. Gravstenen är
utsmyckad med två mot varandra ställda pistoler. I
kvarter nr 1 gravplats vilar husaren Cederholm död
1915. En flyttad äldre gravvård står placerad i slänten och tillhör skräddare Knut Olsson, död 1890.
Han blev inte bara känd som skräddare och verksam
på Oscarsgården, utan även genom att en av hans
döttrar som 16-åring reste till Amerika och blev
lejontämjerska och djurskötare i filmerna med den
legendariska Arne Weissmüller. Kunskapen om olika
personöden är värda att bevaras för framtiden.
Landsbygden har ofta en äldre generation som har
denna kunskap och därför värdefull som förmedlare
av de personhistoriska värdena.
Pedagogiska värden
På kyrkogården finns kunskaper att inhämta om
äldre tiders samhällsstrukturer och begravningstraditioner Det illustrerar ett landskap, en bys utveckling
och ett agrart dåtida samhälle som kan jämföras med
dagens samhälle. Närheten till landsbygd kan jämfö40

ras med strukturer som präglar städerna - vad skiljer
mellan olika kyrkogårdar och varför. Samarbeten
med skolan och samfälligheten kan hjälpa barn och
ungdomar utveckla förståelse för omgivningen men
även att förstå vikten av en biologisk mångfald som
en kyrkogård bidrar till. Äldre gravstenar kan härledas till berättelser som skapar intresse för historieforskning, vilket också kyrkogårdsvandringar kan
bidra till. Personer med lokal anknytning och hembygdsrörelsen kan berätta om kyrkogården. I hembygdsforskaren L. Sw:sson Clementz’ skrifter och
samlingar finns många intressanta dokumentationer.
Clementz har sitt sista vilorum på den nya kyrkogården på södra sidan. Platsen var enligt utsago beställd
av honom själv då den låg nära hans hemman. En
viktig funktion att förmedla kunskap om de pedagogiska värdena har ofta kyrkvaktmästarna i församlingen.
Under slutet av 1800-talet fick fler råd att låta
resa gravstenar vilket fick till följd att fler personer i
samhället synliggjordes. Gravvårdarna berättar vilket
kulturellt och historiskt sammanhang och kontext
personen levde i, om den avlidne var välutbildad
eller av enkel börd, liksom vad som ansågs passande.
Gravstenarnas form och dekor kan också ge svar på
identitet och grupptillhörighet. Gravvårdarnas utseende kan vidare visa på en hantverks- och industrihistoria. Gravvårdarna började tillverkades till större
delen industriellt under andra halvan av 1800-talet.
Många gravvårdar kan därför troligen härledas till
olika lokala stenhuggerier och deras tryckta kataloger.

Nya kyrkogården har tidstypiska sammanhängande gräsmattor, rygghäckar och enhetliga gravplatser.

Konsthistoriska och arkitektoniska värden
Vallkärra kyrkogård utgör ett fysiskt samlat konsthistoriskt och arkitektoniskt dokument vars utveckling
präglats av tidens anda och föreställningar. Kyrkogårdens äldsta del är främst präglad av 1800-talet
rent konsthistoriskt och arkitektoniskt. Förutom
allmänt förekommande traditioner har några personer gjort avtryck. Domkyrkoarkitekten Carl Georg
Brunius har bidragit till den stilhistoriska ombyggnaden av Vallkärra kyrka, liksom den senare domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlins. Ombyggnaderna
har i sin tur påverkat utformningen av kyrkogården.
Den symmetriska ordningen med trädplanteringar
och klippta häckar runt gravplatser har sina rötter i
en trädgårdskultur från högreståndsmiljöer. Den
nygotisk stilen, som förespråkades av Brunius har
även gett inspiration till gravvårdarna med spetsbågar och rosetter.
Vallkärras nya kyrkogård är präglad av andra delen av 1900-talets kyrkogårdsutveckling genom
Lunds kyrkogårdschef Hilding Claesson, som ansva-

rat för den nya kyrkogårdens utformning. Han ritade
smidesgrindar, en central stentrappa, utformningen
med gravplatser och allmänna planteringar. Den har
tidstypiska sammanhängande gräsmattor, rygghäckar
och enhetligt utformade gravplatser.
Vallkärra gamla kyrkogård har ett stort antal
gravvårdar med högt konsthistoriskt värde. De
äldsta gravvårdarna är av kalksten vilket var den i
Skåne vanligast stentypen fram till och med 1800talets mitt. Den var tunn och kunde antingen vara en
rest eller liggande häll. Resta stenar var synliga från
alla håll och kunde därför ha inskription på både
fram-och baksidorna. Texten var ofta infattad i ett
centralt fält eller i två parallella. Om plats fanns användes citat från bibeln eller psalmboken. Utformningen kunde vara strikt nyklassicistisk eller med
pampig barock med rundade former. Kolonner,
dekor med solstrålar och Guds allseende öga, stiliserade växtslingor eller symboler med tro hopp kärlek
var vanligt. Exempel på sådana gravvårdar står numera i slänten till den nya kyrkogården. Även på
sydvästra delen på den gamla kyrkogården finns ett
antal äldre gravvårdar av kalksten, liksom invid kyrkan där några ännu äldre kalkstenshällar är placerade.
I Skåne blev de naturromantiska gravvårdarna
populära kring mitten av 1800-talet. De hade naturalistiska bladverk i form av murgröna, ek eller vinblad, utförda i mjuk sandsten med kors och inlagd
textplatta av marmorsten. De var som mest vanliga
mellan åren 1850 -1880. Den naturromantiska växtornamentiken återkommer i samband med jugendstilen i början av 1900-talet.
Under andra hälften av 1800-talet förekom flera
stensorter, däribland kalksten, marmor, sandsten,
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granit och gjuten konststen. Marmor, sandsten och
kalksten var mer lättarbetade varför graniten blev
den absolut vanligaste stenen först då den kunde
produceras industriellt i slutet av 1800-talet. I gravvårdarnas dekor och utformning kan många olika
stilar avläsas som har inspiration från olika arkitekturtraditioner. Klassicistiska vårdar är inspirerad av
arkitektur och kulturuttryck från antiken. Gravstenar
mellan 1850-tal och 1880-tal är ofta rikt dekorerade
med inspiration från många olika tidsperioder, klassicism, barock och rokoko. Under sekelskiftet omkring 1800-talet/1900-talet blev stilen stramare, mer
avskalad och de utsirade formerna försvinner alltmer. De äldre gravvårdarna av svart granit är något
yngre och är oftast höga och kraftfulla, med raka
kanter och avslutade med spets. Andra typiska gravvårdar är obelisken som kommer från intresset av
det antika Egypten. Bautastenen har form influerad
från forntiden.
Polerade stenar blev vanliga i och med massproduktionen under 1900-talet och vårdarna blev allt
mer likriktade. Mönsterdekor utfördes med polerade
respektive opolerade ytor. Dekorer som kransar och
kvistar av eklager och murgröna var populära, liksom sädeskärvar. Under mitten av 1900-talet kom
strängare krav på mått och utformning, gravvårdarna blev enklare och med mindre dekor. Det innebar
dock inte alltid att de utfördes utan hantverksskicklighet, ett undantag utgör urngravplatsernas gravvårdar, varav många har konstnärligt utformade
uttryck, varav en orm på träkorset är ett.

Den skånska pilen är betydelsefull ur både kulturhistoriskt
och biologiskt perspektiv

Vallkärra kyrkogård har många hamlade träd som nyttjas
av många olika arter, inte minst fåglar

Biologiska värden
Vallkärra kyrkogård ligger mitt i ett fullåkerslandskap
i västra Skåne där det generellt sett är sparsamt med
gröna ytor. Den gröna kulturmiljön kan därmed
liknas vid en oas. Trädens existens är troligen den
viktigaste delen av grönskan och i kombination med
kyrkogårdens variationsrikedom blir Vallkärra kyrkogård en plats med en betydande roll för växt- och
djurlivet i området.
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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.

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 kulturhistoriska värden
Vallkärra kyrkogård 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:
• 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.

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:
•
•
•
•

Nuvarande vägsystem och kvartersindelning
bibehålls.
Randplanteringar, alléer, arkader och karaktärsbildande planteringar bibehålls.
Permanenta hägnader kring kyrkogårdarna
jämte grindar bibehålls.
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 för att kyrkogårdens karaktär ska kunna behållas.

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
kyrkogårdens historik. Riktlinjer bör vara vård- och
underhållplanens beskrivningar.
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Kyrkogårdens struktur
Med kyrkogårdens struktur avses dess yttre begränsningar, kvartersindelning, gångar, och indelning i gravplatser. Gångsystemets tydliga utseende
uppbyggt med kyrkan i centrum och bredare huvudgång med symmetriskt tillkomna smalare sidogångar ger kyrkogården ett karaktäristiskt utseende
och skapar en avläsbar ålderdomlighet. Gamla och
nya kyrkogården hålls samman av gångsystemet som
också skapar avläsbara tidsperioder.
•
•

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 kvarstå 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 avance-

•

•

rade åtgärder. Vårdåtgärder som inte kan karaktäriseras som normalt underhåll är tillståndspliktigt, liksom flyttning eller borttagning av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.
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.

■ Strukturer som är viktiga att bevara.
■ Gravplatser med gravvårdar av kulturhistoriskt
värde.
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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 växterna behöva föryngras eller flyttas till på annan
plats på kyrkogården.
• Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla gravplatser och gångstråk bör förnyas vid behov
med samma eller liknande växtmaterial som det
befintliga.
• 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 sköt-

Åtgärdsprogram för träd
Naturvårdsverket har upprättat ett Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd – Mål
och åtgärder 2012-2016.

kransen och allén och almar i arkaden, liksom de solitära pilarna, men de är ännu inte
registrerade.

De särskilt skyddsvärda träden omfattar
jätteträd som har en stamdiameter på mer
än 1 meter, mycket gamla träd som är äldre
än 140/200 år (beroende på trädslag) och
ihåliga träd med stamdiameter på mer än 40
cm.

Viktiga mål för Svenska kyrkans arbete med
värdefulla träd på kyrkogårdar är:

Länsstyrelsen har inventerat många begravningsplatser för att hitta de värdefullaste
träden. Träd som registrerats som särskilt
skyddsvärda finns inlagda i Trädportalen på
internet.

*Beskärning och stabilisering som metod är
väl spridd och används normalt i arbetet med
dessa träd från och med 2012.

Vallkärra kyrkogård har många särskilt
skyddsvärda träd, däri inräknat lindar i träd-

•

*Antalet särskilt skyddsvärda träd minskar
inte på grund av avverkning, där alternativ
finns.

*I majoriteten av all nyplantering används
det eller de trädslag som är mest värdebärande och typiska för traktens kulturlandskap.

selplan för att underlätta vård- och underhållsåtgärder.
Kyrkogårdens allé, arkad och trädkransar ska
bevaras i sin utsträckning och omfattning och
återplanteras med samma växtslag vid behov.
Samma gäller de solitära pilarna. Samtliga trädkransar och allé av lind samt arkad av alm utgör
biotopskyddsområden enligt Miljöbalken 7 kap.
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Åtgärdsbehov
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•

•

Stödmuren mot norra sidan har enstaka urfallna stenar
och är något buktande.

I hagtornshäcken mot skolan finns en öppning p.g.a. en
stubbe.

Begränsningar
Gamla kyrkogården har i begränsningen mot omgivningen en stödmur. som längs norra sidan är något buktande, speciellt i den höga delen mot nordväst. Behov finns att se över konstruktionen och
förstärka den.
I hagtornshäckens begränsning mot skolan i söder finns en bred öppning som orsakats av en
stubbe efter en stor nerhuggen alm, som fälldes i
början av 2000-talet. Eventuellt behöver öppningen
ersättas med någon alternativ inhägnad. I trädkransen saknas ett antal träd i hörnet mot skolan, troligen av samma orsak.
Nya kyrkogårdens rygghäckar av tuja har på sina
ställen partier med dött grenverk eller skador p.g.a.
för tätt anslutande gravvårdar eller prydnadsbuskar.
Tujan kan inte sätta nya skott och ser på dessa ställen grå och skadad ut. Nätstaketet på nya kyrkogården behöver ses över intill huvudingången, där det
är skadat. Tuja och annan växtlighet som bildar
gräns omkring det stora skulpturala korset i väster

behöver beskäras och den döda växtligheten ersättas
med annan typ av plantering.
Gamla kyrkogårdens lindar i trädkransen har
många svaga punkter då de hamlats liksom träden av
lind och alm i allé och arkad längs huvudgången.
Nya kyrkogårdens trädkrans utgörs av yngre lindar
som inte är beskurna. Arkaden av lindar runt det
skulpturala korset har däremot blivit beskurna någon
enstaka gång. För trädkransar, allé och arkader
kommer det att tas fram en separat trädvårdsplan.
Grindarna till entréerna är i gott skick men bör
målas och stängningsanordningar ses över.
•

•

•

På gamla kyrkogården behöver stödmuren ses
över framförallt behöver muren åtgärdas i delen mot norr där stenar buktar.
Häcken mot söder har en öppning p.g.a. en
stubbe. Ev behöver öppningen kompletteras
mot skolgården med alternativ hägnad.
På nya kyrkogården bör tujahäckarna och planteringarna antingen kompletteras med nya

•
•
•

plantor av tuja alternativt sätts nya buskar av
exempelvis buxbom eller idegran.
Platsen innanför planteringsramarna är smala
och kanske behöver göras bredare för planteringarn ska få plats och inte växa för nära tujahäcken.
Runt korset kompletteras den döda växtligheten med annan typ av plantering med exempelvis perenner och lökväxter för att öppna upp
begränsningen.
Nätstaketet på nya kyrkogården behöver lagas.
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. Parkeringsplatser ligger
nära kyrkogården. Huvudingången är tillräckligt
bred för behov av transporter med bil. Det finns
nivåskillnader som tas upp av trappor i slänten mellan kyrkogårdsdelarna. Samtliga grindar hålls öppna.
Fyra av kyrkogårdens fem grindar ligger i marknivå
och kan användas för att undvika trapporna.
I sluttningen mot väster mellan kyrkogårdsdelarna står äldre gravhällar och vårdar vars tillgänglighet
påverkas av att sluttningens försvårar framkomligheten.
Gruset i gångarna är av grov ballast och ganska
hårt packat. Huvudgångens grus har hårdgjort underlag.
Alla gravplatser på gamla kyrkogården är omgivna av buxbomshäckar utan öppningar i häckarna.
Undantag är gravplatser med häckar i nordvästra
delen som har smala öppningar. Några av de inre
gravplatserna går inte att nå via grusgångarna.
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Endast ett fåtal platser på nya kyrkogården har omgärdningar av buxbom varav samtliga av dessa har
öppningar.
Gångplattorna mellan urnegravplatserna i södra
sidan på nya kyrkogården är nersjunkna i gräsmattan. Plattorna behöver lyftas.
Det finns informationstavlor med översiktskarta vid
tre av ingångarna. På kyrkogården finns både intressanta växter och kyrkogårds- och personhistoria som
besökaren dock inte får någon information om.
Eftersom kyrkogården fyller en funktion även
som park och meditation bör det finnas fler platser
för bänkar. På gamla kyrkogården saknas plats för
vila och kontemplation öster om kyrkan. På nya
kyrkogården kan platsen omkring korset göras mer
meditativ med sittplatser.
Hållare för vaser saknas invid vattenposterna.
Kyrkogården har få papperskorgar. Växtavfall kan
slängas endast i boxen mot nordöstra hörnet i slänten. Det är långt till servicestationen från motsatta
sidorna. Bra handikappanpassad toalett finns liksom
skötbord för barn.
• 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
med undantag för den rödare variant som
tomma gravplatser och vissa av de återtagna är
belagda med.
• Gångplattor behöver lyftas upp i gräsytorna på
nya kyrkogården.

•
•

Bänkar behövs för möjlighet till kontemplation
och vila på gamla kyrkogårdens östra sida.
Vasställ och papperskorgar behöver kompletteras.

Gravplatser
Gravplatserna är belagda med grovt grått grus.
Många gravplatser är återlämnade, framförallt på
gamla kyrkogården. Kyrkogården har ett stort antal
tomma gravplatser på gamla delen och stora ytor
som inte är använda på nya kyrkogården och kan
användas för nya gravsättningar. På gamla kyrkogården finns ett större sammanhängande parti med
tomma gravplatser utan växtlighet i kvarter 1 som
kan användas för nyplanteringar eller nya gravsättningar eller efter samråd användas för andra alternativ. Tomma och vissa av de återtagna gravplatserna
har markering med ett rödare grus med mindre
fraktion. Det stora antalet tomma gravplatser kan ge
plats för nya gravvårdar så äldre kan bevaras. Flera
av de återtagna gravplatserna har gamla, bevarade
gravvårdar. Gravvårdarna, som är hantverksskickligt
utförda i stenmaterial såsom diabas och granit är
kulturhistoriskt värdefulla och bör få stå kvar på sina
platser eftersom de bidrar till kyrkogårdens karaktäristiska utseende som skånsk landsbygdskyrkogård.
Ytorna invid kyrkan har dåligt gräs som ger grogrund för maskrosor och annat ogräs. Vegetationen
skapar fuktighet som både kan förstöra gravhällar
och kyrkans murverk. Gravhällarna, som ligger nersjunkna i marken, är vittringsbenägna.
Gravplatserna längs rygghäckarna har för små
ytor inom planteringsramarna av sten vilket medför
att gravvårdarna och vissa av dekorationsbuskarna
står för nära rygghäckarna som inte får solljus.

En rest kalkstenshäll skyms av växtlighet som står för
nära.

Gamla kyrkogården har gravplatser där buskar
skymmer gravvårdarna.
Gamla kyrkogården har många gravkar av granit,
varav vissa är ofyllda och andra är fyllda med växtlighet. Ibland har växtligheten blivit för stor och
skymmer stenkanterna. Tomma gravkar kan istället
få plantering av perenner eller lökväxter.
•
•

•
•
•

Buskar på gamla kyrkogården som står nära
gravvårdarna behöver beskäras.
Liggande gravhällar behöver lyftas upp, så att
en kant bildas mot markunderlaget såväl på
gravplatser i kvarteren som i ytorna nära kyrkan.
Nytt grus bör ha samma fraktion och kulör
som det befintliga.
Nya gravplatser bör infogas där det finns plats.
Äldre gravvårdar bör bevaras på befintlig plats.
Stora kompletta äldre gravplatser bör bevaras
så långt det är möjligt.
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•
•

•

Tomma gravplatser utan växtlighet behöver
eventuellt nya planteras.
Diskussion bör tas för gräsytor med gravvårdar
invid kyrkan. Eventuellt kan gräsytorna ersättas
med grus.
Nya kyrkogårdens gravplatser har rygghäckar
som är i behov av beskärning, föryngring och
komplettering.

Gravkarta över gamla kyrkogårdens kvarter där tomma
gravplatser är markerade med grå färg och återtagna med
rött kryss.

Staket och grindar
Gamla kyrkogården har en gravplats med staket och
en med miniatyrgrind som bör bevaras och tas om
hand, innan de går sönder. Underhåll genom rengöring och målning är viktigt då det annars finns stor
risk för korrosion.

•

Staket och grind behöver underhållas, rengöras
och målas. Målning bör genomföras vart 1015:e år.

Gravvårdar
Generellt är stenar i granit och gjutna vårdar i gott
skick. Några av gravvårdarna är dock vittrade, skadade, har alg- eller lavpåväxt. Framförallt gäller det
vårdar av kalksten eller vårdar i granit som inte är
polerade. Sten vittrar på grund av miljöpåverkan
vilket är svårt att påverka. Ibland kan en mycket
försiktig rengöring vara nödvändigt. Hårda verktyg
som kan skada och repa ska aldrig användas liksom
starka kemikalier.
Vissa inskriptioner är svåra att tyda idag. 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.
Gamla kyrkogården har gravvårdar i form av
järnkors, såväl ett modernt som fyra med äldre utseende som bör bevaras och tas om hand. Ett av de
äldre står i kvarter 2 och de övriga tre invid kyrkan.
Underhåll genom rengöring och målning är viktigt
då det annars finns stor risk för korrosion.
Äldre gravhällar ligger nerskjutna i markytan och
är vittringsbenägna i de äldre, västra delarna av kvarter 1 och 2. Grus som hamnar ovanpå hällarna ger
slitskador.
Gravkarens stenmaterial behöver liksom gravvårdarna rengöras med försiktighet.
Kyrkogården har många återlämnade gravplatser
med äldre vårdar. För att behålla karaktären är det
viktigt att vårdarna får stå kvar. Det finns däremot
många tomma gravplatser som kan användas på
kyrkogården och beläggas 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.
Många gravvårdar står tippade eller snedställda
och behöver rättas för att inte riskera att de ska falla
och vålla andra skador. Under maj 2014 har en besiktning utförts av gravvårdarna varav vissa gravvårdar har lagts ner eller förankrats provisoriskt.
I gravplatsinventeringen från 1982 finns 3 angivna gravplatser, nr 28, 30 och 38, som ansågs kulturhistoriskt värdefulla som inte stämmer överens
med kyrkogårdens innehåll troligen p.g.a. att gravvårdar har flyttats efter inventeringen.
•
•

•
•
•
•
•

Håligheter på krön bör fyllas igen med lämpligt
putsbruk så att vårdarna inte frostsprängs.
Vårdarnas inskriptionstavlor eller framsidor bör
rengöras med varsamma metoder. Vid mycket
lavpåväxt är det bättre att inte rengöra för att
undvika att stenen förstörs i hanteringen
Vårdar med mycket grön algpåväxt bör rengöras helt och hållet. Vanlig såpa brukar fungera.
Järnkors behöver underhållas, rengöras och
målas. Målning bör genomföras vart 10-15:e år.
Tippade och snedställda gravvårdar ska rättas.
För gravvårdar som plockats ner eller stöttats
vid besiktning 2014 ska åtgärder vidtagas.
Vid gravplatsinventeringen 1982 gavs följande
förslag som åtgärder för Vallkärra kyrkogård:
1. Bevarande av de inventerade gravplatserna
och bibehållande av dessa gravplatsers
gravvårdar, omgärdningar och trädgårdsarkitektoniska utformning.
2. Rengöring av mossbevuxna gravvårdar.
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3. Sten.- och järnlagning. Vid alla lagningar är
det bäst att använda material som är så likt
ursprungmaterialet som möjligt.
4. Förtydligande av texter på äldre vårdar
5. Rådgivning till allmänheten vid nyanskaffning av gravvårdar och komplettering av
äldre sådana
6. Gångsystemet, bokplanteringen, lindarkaden och grindarna bör också bevaras.
Planteringar
Då det inte finns några allmänna planteringar på
gamla kyrkogården är det viktigt att ta till vara de
planteringar som finns. Genom att sätta planteringar
intill gravvårdar ger kyrkogården intryck av att användas, samtidigt som djurlivet och den biologiska
mångfalden gynnas.
Många gravplatser är igenvuxna eller har växtlighet som vuxit sig för stor och skymmer gravvårdarna. Växtligheten på gravplatsernas behöver därför
ses över. Några av gravplatserna har till viss del död
växtlighet såsom av krypen.
Många gravplatser är återlämnade vilket resulterat i att det inte finns rabatter. Dock finns det, liksom på de aktiva gravplatserna, mycket städsegrön
växtlighet kvar såsom lagerhägg, krypen, och andra
barrväxter. På tomma gravplatser förekommer ofta
plantering av pioner. I flera stenkar finns daggkåpa,
kärleksört, lammöron eller rosor medan andra är
tomma. Vissa av de äldre gravplatserna har murgrönekullar eller kullar med tuktad idegran.
Markväxtligheten är ojämn invid korsarmarnas
hörn invid kyrkan. Ytan omkring hällarna och invid
kyrkans murar kan den eventuellt ersättas med singel
som inte binder fukt.

Växtligheten omkring träkorset på nya kyrkogården har delar i planteringen som är död.
På nya kyrkogården finns planteringar nära tujahäckarna som påverkar tujan negativt.

Höstflox – Phlox paniculata varav sorterna ’Alma
Jansson’ och Ingeborg från Nybro är från 1930-talet
och är Grönt kulturarv®-perenner.
Julros – Helleborus.

•

•

•

•

•

De få rabatter och låga planteringar som finns
bör bevaras och underhållas genom jordförbättring och påfyllnad av växter.
Rabatter i kar av sten eller med buxbom bör
bevaras. Tomma gravkar kan planteras med
murgröna, kärleksört, daggkåpa, rosor eller
andra växter.
Nya planteringar kan göras, antingen intill
gravvårdar., i befintliga kar eller på tomma
gravplatser. Se vidare förslag på växter.
Nya kyrkogårdens gravvårdar bör inte inramas
med buskar utan hellre med uppstammade
växter för att inte kväva tujahäcken.
Planteringar i krukor bör undvikas och information om detta bör finnas på anslagstavla.

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, där
man ser just många röda rosor på de skånska kyrkogårdarna.
Funkia – Hosta, finns på kyrkogården, en traditionell
sort är exempelvis gravfunkia, Hosta crispula.

Kinesisk kärleksört – Sedum 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.
Lavendel – Lavandula angustifolia, blåblommande
sorter.
Lök- och knölväxter – så som Tidlösa (Colchium
automnale), krokus (Crocus ssp), snödroppe (Galantus
nivalis), kejsarkrona (Fritillaria imperalis), brunröd daglilja (Hemerocallis fulva), morgonstjärna (Ornithogalum
umbellatum) och trädgårdstulpan (Tulipa gesneriana).
Det finns väldigt få vårlökar på kyrkogården idag.
Mahonia – Mahonia aquifolium.
Murgröna – Hedera helix, finns, mestadels som murgrönekullar.
Ormbunke – En traditionell sort är strutbräken Matteuccia struthiopteris.
Rosor – vilka sorter som finns på kyrkogården är
inte känt men det finns gamla rosor som kallas för
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kyrkogårdsrosor i Sverige; Rosa x francofurtana. Sorten
”Frankfurt” är förmodligen den äldsta av rosorna i
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.
Vintergröna – Traditionella sorter är Vinca minor
med blå blommor eller Vinca minor Alba med vita
blommor.
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.

Trädvård
Trädbeståndets natur- och kulturvärden bör alltid
beaktas vid genomförande av åtgärder enligt trädvårdsplanen. Några kommentarer gällande detta tas
upp här.
De enskilda träden i trädkrans och allé samt almarkad har höga kulturhistoriska och biologiska
värden. Träden omfattas av biotopskyddbestämmelserna i Miljöbalken, samråd med Länsstyrelsen i god
tid före åtgärder. Dispens kan behövas.
Så länge träden hålls under god uppsikt och regelbundna insatser görs, finns det ingen anledning
att ha bråttom med att ta ner träd. Som en följd av
de beskärningar som gjorts på träden har det utvecklats håligheter i stam och grenverk. Ofta finns det
tankar om att träden är sjuka och bör tas bort, särskilt om de är ihåliga. Denna oro är i de flesta fall
inte befogad. Ihåliga träd är ofta mycket livskraftiga
och står emot hårda vindar. De träd som har beskurits skall även i fortsättningen skötas på detta sätt då
det gynnar både kulturhistoriska och biologiska värden.
När en trädindivid i trädkransen på den äldre delen, allé samt almarkad slutligen dör eller är så illa
däran att det inte längre reproducerar löv, kan trädets
stam tas bort och placeras i en faunadepå. Återplantering kan ske i mindre luckor med hamlade träd
som förpreparerats på plantskola. Samma trädslag
bör användas och knuthamling bör fortgå på samma
sätt som tidigare.
Kyrkogårdens hamlade pilar tas om hand på
traditionellt sätt och behålls så länge det är möjligt
som en länk till förståelsen av landskapet utanför
vilket var avsikten med dem vid nya kyrkogårdens
anläggande. Pilarna är viktiga för flera arter i områ-

det. För att behålla ursprungsidén med pil på kyrkogården och gynna dessa arter bör de träd som tagits
bort ersättas av nya av samma sort.
Även mindre träd och buskar bör tas om hand
genom regelbunden beskärning. Det gäller såväl de
lövfällande som de städsegröna. Framförallt de som
vuxit sig så stora att gravvårdar skuggas. Blommande buskar såsom syrener och stora rosenbuskar
kompletterar perennrabatterna och en stor betydelse
för både upplevelsen och mångfalden.
•

•
•

•
•

I sinom tid görs återplantering av arkad och
trädkrans på samma plats och med samma
trädslag som tidigare och med beskärning på
traditionellt sätt.
Återplantera nya pilar som ersättning för de
äldre pilar som har tagits ner.
Trädvårdsplanen bör även omfatta övriga solitärträd på kyrkogården som har omistliga kvaliteter med betydelse för kulturmiljön. Sådana
kan finnas på enskilda gravplatser.
Buskar som står för nära gravvårdar bör beskäras eller tas ner helt.
Mindre träd och buskar bör beskäras vid den
årstid som är mest lämplig för sorten.

Djurliv
Det bästa sättet att behålla Vallkärra kyrkogårds
värde som en oas för djurlivet är att värna om de
äldre träden. Att underhålla och behålla äldre träd
med håligheter så länge som möjligt gynnar både
kulturhistoriska och biologiska värden.
Även lägre planteringar gynnar många vilda arter.
Dock är det bra med stängsel mot åkermarken som
skydd mot den rika mängden harar. Stängslet behöver ses över invid grindarna.
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Flera av de befintliga växterna på kyrkogården och
de föreslagna växterna i texten ovan har blommor
som innehåller pollen och nektar vilket gynnar både
pollinering, insekts- och fågellivet. Exempel på några
av dessa är julros, kärleksört, lavendel, krokus, snödroppe, kejsarkrona, mahonia, murgröna, nattviol,
och vissa rossorter.

Kristianstad och Lund 2014-11-13
Åsa Jakobsson, Anna Rabow och Carin Strümpel-Alftrén
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Bilaga 1- Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar
Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar, reviderad lista efter 1982 års inventering. Se karta sidan 44.
Gravplats
Nordväst
invid
kyrkan

Sydväst
invid
kyrkan

Gravvård, beskrivning

Namn, årtal

Bevarad

Växtlighet

Kommentar

Stående marmorvård, på sockel, 125
cm, akroterion

Åboen Hans Andersson/f.. D.16/1791 d.D.
28/11 1858./Hanna Hansdtr/f.D. 17/12 1799
d.D26/3 1876./Vården resta af Två söner från
Amerika
Saknar inskription
Otydlig inskription
Otydlig inskription
Saknar inskription
Åboen Nils Christensson, 1769-1840
Hemmansåboen Asmund Persson, 1806
Sven Nilsson, 1784
Saknar inskription
Otydlig inskription
Otydlig inskription
Otydlig inskription
Åboen Kristian Asmundsson, 1887.
Åboen Asmund Nilsson, 1887, hustrun
Nils Asmundsson 1935
Otydlig inskription
Minne/af/traktören/Jacob Nilsson/ född i
Wallkärra d.29/7 1803/död i Lund d. 23/5
1847/Sörjd och saknad/af maka och 3 barn/Ps.
484 v.4, 5. Baksidan har kors, ankare och hjärta
samt urna. Inskription: Det är så lugnt/att bo I
den tysta stilla/griften, Här är frid och/fröjd och
ständig ro,/Säg hvar finns väl det/bland lifvets
skiften”.

X

Gräs

Mycket värdefull gravplats.

Stående Smideskors 165 cm
Liggande kalkstenshäll, 180x72 cm
Liggande kalkstenshäll, 115x75cm
Stående Smideskors
Tre kalkstenshällar

Sydost
invid
kyrkan

Stående Smideskors
Tre kalkstenshällar

Kv 1
7/1-8

Stående röd granit
Stående diabas
Stående grå granit
Liggande kalkstenshäll
Stående kalkstenvård, Guds öga med
strålkrans,blomdekor, timglas, ansikten
med liten rund bål med vingar, 142 cm

Rostangrepp
Skadad
Skadad
Saknar tavla
Skadad
Skadad
Skadad
X
Skadad
Skadad
Skadad
X
X
X
Skadad
Skadad

Tidigare stående
Tidigare stående
Gräs

De tre kalkstenshällarna är flyttade
från annan plats på kyrkogården.
Gräs

3 st formklippta
buxbomsbuskar, 8 st
gravkar av buxbom
varav tre med kärleksört, 5 med lökväxter och en ros
framför kalkstensvård.

Mycket värdefull gravplats.

Tidigare stående

Två vårdar har tillkommit sedan
1976
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Kulturhistoriskt värdefull gravplats, nordväst om kyrkan.

Gravplats
Kv 1
8/5-7
Kv 1
10/3478
Kv 1
12/1-4
Kv 1
13/1-3
Kv 2
20
Kv 2
27/5-6

Kulturhistoriskt värdefull gravplats, kv 1 plats 13/1-3.

Kulturhistoriskt värdefull gravplats, kv 1 plats 7/1-8.

Gravvård, beskrivning

Namn, årtal

Bevarad

Växtlighet

Bautasten granit

Nämndemannen och kyrkovärden Knut
Jeppsson 1828-1898, hans hustru Hanna
1835-1904
Otydlig inskription
Otydlig inskription
Otydlig inskription, ..pigan…
Otydlig inskription
Otydlig inskription
Hans Svensson, 1844

x

-

Liggande kalkstenshäll
Stående kalkstenshäll, akroterion
Stående kalkstenshäll
Liggande kalkstenshäll
Liggande kalkstenshäll
Stående kalkstenshäll, guds öga med
strålkrans på trekantigt fält, växtdekor
Liggande diabas
Stående kalkstenshäll
Stående diabas
Strående röd granit, spetsbågsformad
Stående korsformad grå granitvård
Stående marmorvård med stjärna

Måns Nilsson ..., Bengta Nilsson?
Otydlig inskription
Christen Jönsson f 1823 d 1899, hustrun
Pernilla Hansdotter
Landtbrukaren Johannes Callmer, 1901
Josefine Callmer, 1905
Åboen Nils Jönsson, 1850

Skadad
Skadad
Svårt vittrad
Svårt vittrad
Skadad
Vittrad
x
Svårt vittrad
x
x
x
x

Buxbom, singel och
stor buxbomsbuske

Kommentar

Vården stöttas.
Buxbom skymmer stående gravvårdar.

Buxbom, singel och
pioner
Buxbom, singel och
en stor buxbomsbuske
Buxbom och singel
Buxbom och singel

Tidigare stående?
Mycket värdefull gravplats.

Gravplats
Kv 2
28

Gravvård, beskrivning

Namn, årtal

Bevarad

Växtlighet

Stående Smideskors
Stående marmorvård

Flickan Elna Nilsdotter, 1869
F Åboen Nils Rasmusson, 1874

x
x

Buxbom, singel och
fyra gravkar varav två
har rosor

Kv 2
30
Sluttning
norra
sidan

Stående svart granitvård med kors
Stående gjuten vård med marmorkors
Stående kalkstensvård rundat avslut
med enkelt kors
Sandstensvård med marmorkors och
marmortavla
Stående smideskors
Stående kalkstensvård rundat avslut
med strålande sol, kolonner på sidorna
Stående kalkstensvård rundat avslut
med strålande sol
Stående kalkstensvård, strålande sol,
rosetter och kolonner på sidorna

Landtbrukaren Anders Jönsson, 1896
Landtbrukaren Lars Jönsson, 1884?
Pastorn L P Bergendahl, 1801-1842 (vers på
baksidan)
Husegaren Måns Bengtsson, 1920

x
x
x

Buxbom, singel och
1 en.
Boklund

Karl Johan Oskar 1896
Nils Hanss, 1819-1896 och dess k: hustru
Kersti Persd, 1828-1857 (vers på baksidan)
Åboen Per Jönsson, 1791-1843 samt dess
maka Hanna Hansdotter 1801-1880
Hemmansegaren Lars Anderss:, 1803-1862
Hustru Boel Persdotter 1805- (vers på baksidan)
Åboen Hans Jonsson, 1797-1833
Anders Larssons hustru Marna Pehrsdotter,
1811-1853 (vers på baksidan)
Åboen Jeppa Svensson, 1783-1856 och
Bengta Jönsdotter 1793-1849 (vers på baksidan)
Kyrkovärden Pehr Nilsson och dess hustru
Gertrud Pehrsdotter son Christian 1837-1843
(och på baksidan dottern Anna 1847-1852)

x
x

Sluttning
södra
sidan

Stående kalkstensvård vinklat avslut
Stående kalkstensvård rundat avslut
med strålande sol
Stående kalkstensvård rundat avslut
med strålande sol och stjärnor i hörn
Stående kalkstensvård rundat avslut
med strålande sol

x

Nedplockad
Ytterligare två vårdar från 1941 och
1912 finns på gravplatsen
Vården stöttas upp
Tavlan har lossnat, vården är stöttad

x
x

Kommentar

Vårdarna är flyttade hit från den
gamla delen av kyrkogården.
Boklund

x
x
x
x
Vårdarna är flyttade hit från den
gamla delen av kyrkogården.

Bilaga 2 – Målsättning och utveckling
Detta avsnitt skall innehålla Kyrkogårdsavdelningens egna tankar om framtiden.
Följande punkter är förslag att har som underlag vid diskussionen gällande målsättnings- och utvecklingsarbete på kyrkogården i Vallkärra.
Tillmötesgå samhällets olika begravningstrender, nya som gamla, och särskilt efterfrågan på urn- och askgravar genom att:
•
Anlägga flera askgravplatser och urngravar i befintliga kvarter (med kistgravar)?
•
Behövs det en minneslund på nya kyrkogården eller en alternativ begravningsplats för personer med annan religion?
•
Komplettering med fler kontemplationsplatser på gamla kyrkogården, med bänkar t.ex invid korsarmarnas gavlar eller invid huvudgången, alternativt vid den tomma ytan i kvarter Kontemplationsplatsen på nya kyrkogården nedanför kyrkan passar för en vattenspegel eller liknande.
Bevara och utveckla kyrkogården som en grön kulturmiljö, bland annat genom att:
•
Lyfta fram och vårda kulturhistoriskt intressanta växter och växter som gynnar insekter samt att ersätta dessa vid behov.
•
Utveckla planteringen runt minneskorset?
•
Fundera på vad som kan göras med alla tomma gravplatser på gamla delen angående exempelvis planteringar. Ett större tomt parti med grusade ytor finns i kvarter nr 1.
•
Öka användandet av perenner i planteringar
•
Återplantera pil där äldre träd har tagits ner.
Upprätta och genomföra åtgärder i trädvårdsplan. Trädvårdsplanen utförs i enlighet med befintlig vård- och underhållsplan.
Bevara och levandegöra kyrkogårdarnas och begravningsplatsernas historiska kulturarv (övergripande mål fastställda av Kyrkogårdsnämnden 2013)
•
Ta fram listor med namn för de kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna som är grönmarkerade på kartan. Hitta församlingsbor eller f.d vaktmästare som t.ex. Åke Asmundsson som har
kunskap om kyrkogården, gravvårdarna och personhistorierna.
Öka tillgängligheten på kyrkogården (gångar, skyltning, sittplatser, belysning, hemsida mm).
•
Ta fram en kort historik och kyrka och kyrkogård till informationstavlorna.
•
Planera och genomföra nya kyrkogårdsvandringar som skapar intresse för kyrkogården.
•
Kontakta hembygdsföreningen och skolan. Elever kan ha kyrkogården som studieobjekt och ”adoptera” gamla gravplatser för att arbeta med gravvårdarnas information och ev släktforska,
alternativt se på kyrkogårdens biologiska mångfald.
•
Kyrkogårdens möjligheter att kunna användas av lundabor i staden?
Besiktigade gravvårdar som har fått stöd eller har plockats ned – hur ska frågan hanteras i fortsättningen?
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3.
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6.
7.
8.
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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 Jakobsson och Anna Rabow, 2014
Gundrastorp – Ekholmens dammverk, Vittsjö sn, AM, Helena Rosenberg, 2013–14
Bäckaskog slott 2014, Kiaby sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013–14
Krubbemölla – omläggning av stråtak, Vitaby sn, AM, Emelie Petersson, 2014
Glimmebodagården – vårdåtgärder 2014, Brösarp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014
Brönnestad kyrkogård, Brönnestad sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie Petersson, 2013
Sankt Nicolai kyrka – tillbyggnad vindfång, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013
Ignaberga kyrka – invändig renovering, Ignaberga sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2012
Tomelilla Byagård – Vård- och underhållsplan, Tryde sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Lars Buhrgard, 2014
Heliga Trefaldighetskyrkans kyrkogård, Kristianstad sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson, Boel Nordgren och Cissela Olsson, 2013
Vallkärra kyrkogård, Vallkärra sn, VP, Åsa Jakobsson, Anna Rabow och Carin Strümpel-Alftén, 2014

Förkortningar:
DK- dokumentation
MD- murverksdokumentation
AF- antikvarisk förundersökning
AM- antikvarisk medverkan
AU- arkeologisk utredning
VP- vårdplan
BMU- byggnadsminnesutredning
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BD- byggnadsdokumentation
BAD- byggn-ark-dokumentation
UN- arkeologisk undersökning
FU- arkeologisk förundersökning
KA- kulturhistorisk analys
FU- arkeologisk förundersökning
PJ- projektrapport

