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Börringe kyrka markerat med en pil.  

 

Börringe ligger i Skåne i Svedala kommun markerat på kartan.  
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Sammanfattning 

Under sommaren 2016 har Svedala församling renoverat del av en kyrkogårds-
mur till Börringe kyrkogård. Muren tillhör sannolikt en av kyrkogårdens äldsta 
mursträckning från 1700-talet. Renoveringen utfördes efter handlingar som togs 
fram 2006 för kyrkogårdens norra mursträckning. Viss modifikation gjordes vad 
gäller puts- och listverkets utförande. Slutbesiktning hölls under oktober 2016. 
Arbetet har endast berört en liten del av kyrkogårdmuren i en första etapp. Öv-
riga delar ska renoveras vid annat tillfälle.  

Administrativa uppgifter 

Objekt   Börringe kyrkogårdsmur 
Socken   Börringe socken, 1206 
Kommun   Svedala kommun 
Länsstyrelsens diarienummer Dnr 433-16907-2013 
Regionmuseets diarienummer L12.20-34-15 
Byggherre/beställare Svedala församling  
Tillståndshandlingar  Ramböll Sverige AB, Niclas Hansson  
   2006-11-15 
Generalentreprenör  Svevia AB 
Underentreprenör   Strixen stenentreprenad 
Byggnadstid Augusti 2016-september 2016 
Slutbesiktning 2016-10-06 
 Besiktningsman Ronny Lundin, Lundins bygg 
Bidrag till kulturmiljövård Kyrkoantikvarisk ersättning 
Rapportgranskning Maria Sträng 

Byggnadshistorisk med relevans för ärendet 

Börringe kyrka eller Gustafs kyrka som den också hette när den anlades byggdes 
1783-1789 som ersättning för en kyrka vid Börringe kloster samt Lemmeströ 
kyrka. Kyrkogården anlades samtidigt. Den äldst bevarade kartan som visar Bör-
ringe kyrka och kyrkogård är en lantmäterikarta från 1792. Kartan visar Börringe 
kyrka i norra delen av en rektangulär kyrkogård omgärdad på alla fyra sidor, troli-
gen redan då i form av en mur. En sockenstuga som ligger i kyrkogårdens syd-
västra hörn var redan uppförd och införlivad i mursträckningen. I början av 
1800-talet gjordes en utvigning av kyrkogården mot norr. I ett protokoll från 
prostvisitation 1842 omtalas ringmuren kring kyrkogården. Denna bestod av en 
kallmur på två sidor och tegelmur på två sidor. Troligtvis avses mur kring både 
nya och gamla delen. Kyrkogården utvidgades igen 1899 mot norr och öster. Det 
nya området inhägnades 1912-1913. Delar av muren mot väster murades om på 
1960-talet. Under 1990-talet renoverades södra mursträckningen. Under 2004 
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utfördes en del murreparationer på den lägst belägna delen av västra mursträck-
ningen. Denna var lagd direkt på marken och murad med tegel som putsats med 
ett hårt cementbruk. Renoveringen utfördes av Bröderna Nilsson. 2007 (Lst dnr 
433-4446-07) utfördes ytterligare reparationer av västra murens norra sträckning. 
Ungefär halva västra murens gjordes om på gjuten betonggrund enligt handlingar 
av Niclas Hansson, Ramböll. En ytdränering utfördes också.  

Enligt antikvarisk besiktning 2007 kan muren vara från 1700-talet när kyr-
kogården anlades. Murens äldsta putsskikt har varit spritputsat och inte kvastat 
som många sentida lagningar. Gula färgspår finns i murens underliggande puts-
skikt.  

Skadebild och utseende före arbetets början 

Muren bestod före renoveringen av en putsad tegelmur med en mot väster 
ojämnt utskjutande sockel nederst, ett slätt murliv och därefter två utkragande 
tegelmurade skift (en vulst samt ett tegelskift). Listverket hade olika utförande 
utmed muren och tydde på lagningar och ommurningar av detta parti. Muren står 
i en sluttning och yttre murlivet är betydligt högre än den inre mursidan som 
också är murad utan listverk eller sockel. Upptill var muren avtäckt med två rader 
taktegel med fall inåt/mot öster. Takpannorna bestod dels av nyare enkupiga 
falstakspannor från Börringe tegelbruk och dels av gammalt handslaget enkupigt 
taktegel. På sina ställen blottade putsen gråsten i murens lägsta partier. Kyrko-
gårdsmurens äldsta del är till skillnad från de norra delarna, som murats om tidi-
gare, grundlagd på en gråstensgrund. Grindöppningen bestod av två murpelare 
med kvadratisk planform, troligen fullmur av tegel, och med utkragande listverk 
upptill samt avtäckning i form av kalkstensplatta. Den ena av dessa var före reno-
veringen sprucken. 

Före åtgärdernas början fanns skador i putsen, sprickor och putsavfall samt 
algpåväxt. Omfattande lagning med puts av olika utseende fanns. Ojämnheter i 
muren tydde på skador i murverket, möjligen rörelser i grundläggningen och mu-
ren lutade också något utåt. Den nya, norra mursträckningen som renoverades 
2006 har inga problem med algpåväxt, däremot en del putsskador och fogbortfall 
i avtäckningen.  

Innanför den aktuella mursträckningen fanns ett par lägre beskurna lindar. 
Dessa skall enligt kyrkogårdens trädvårdsplan vara cirka 20 år gamla.  
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En principskiss av hur listverket kan ha varit uppbyggt tidigare   

 

 

 

Rekonstruktion utifrån tillvaratagna profilstenar. Den nedre stenen ska vara en vanlig munksten.  
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Till vänster syns murens krön med listverk i genomskärning. Denna del har förvanskats då det övre skiftet har murats om 
utan profilsten. Bilden till höger visar den vulstformade listverksstenen. Över denna har det legat en tegelsten, något utkra-
gande från vulsten, med kilformat slut för att skapa ett fall för avtäckningen.  

Utförda åtgärder 

Enligt handlingarna från 2006 skulle muren plockas ned i sin helhet och uppföras 
på nytt på gjuten grund. Eftersom den aktuella mursträckningen var uppförd på 
en gråstensgrund till skillnad från den norra muren som renoverades 2006 blev 
förfarandet ändå något annorlunda.  

Rivning gamla muren 

Rivning av muren skedde i början av augusti. Eftersom tegelpannorna var fast-
murade med ett hårt cementbruk var det svårt att ta ned dessa. Bruk som satt fast 
i pannorna lämnades kvar för att inte riskera att spräcka pannorna. Cirka 16 äldre 
handslagna pannor kunde tas om hand och återanvändas.  

Dagermuren bestod av rött handslaget tegel lagt i kalkbruk i renässansför-
band d.v.s. vartannat skift med koppsidan utåt och vartannat med löparen. Muren 
hade en tegelstens djup. De övre tegelskiften som bestod av ett formgjutet 
handslaget tegel, profilerat och kilformat för att skapa ett fall för avtäckningen, se 
bilder ovan och på nästa sida. Profilstenarna togs tillvara för att återanvändas.  

Grindpelarna var murade som en skalmur med en kärna av tegelskrot, bruk 
och sten.  

Vid rivning av muren kunde lindarna öster om muren stå kvar. Rötterna 
gick inte in i muren vilket tyder på att vattnet inte har runnit in i muren i någon 
stor utsträckning från detta håll, då trädrötter sträcker sig efter vattnet. Vid slut-
besiktningen kunde konstateras att träden såg friska ut och att de inte verkade ha 
påverkats av renoveringsarbetet. 

Uppmurning ny mur 

För den nya muren gjöts en betongsula bredd 900 mm samt höjd cirka 400 mm. 
Den tillvaratagna gråstenen återanvändes därefter vid uppmurningen av en grå-
stenssula som gjordes bredare än dagermuren. Vid insidan av muren, mot öster, 
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döljs gråstensgrunden helt då marknivån är högre på denna sida. Även delar av 
gråstensmurens västsida kom sedan att hamna under marknivå när jordlager lades 
tillbaka på plats.  

På murens insida gjordes ett dräneringsschakt cirka 1100 mm djupt där drä-
neringsrör lades ned. Murens insida täcktes av en platonmatta och schaktet åter-
fylldes med dräneringsgrus vilket förhoppningsvis minskar tryck från marknivå 
ovan muren. Dagvattnet från dräneringen leddes ut på murens västra sida i nivå 
med parkeringen. I muren fanns också inmurat vattenavledningen från ett stuprör 
till sockenstugan. Detta har sitt utlopp i murens nedre tegelparti. Ingen ändring 
gjordes av detta.  

Dagermuren murades upp likt befintligt av dels återanvänd tegelsten och 
dels ny tegelsten munksten från Tegelmäster, 28,5 x 14 x 8 cm, samma mått som 
den gamla stenen. Uppskattningsvis en tredjedel av den gamla tegelstenen kunde 
återanvändas. Även i listverket återanvändes den gamla stenen genom att var 
tredje tegelsten lades med gammalt tegel. Däremellan formades stenarna på plats 
för att efterlikna det gamla teglets form.  

Muren avtäcktes med de gamla takpannorna närmast grindpelaren och res-
terande gjordes med begagnade Börringepannor. De gamla pannorna fick cirka 
10 cm utkragning mot öster och de nya 4 cm längre. En lång utkragning kan ge 
större skador på pannorna men för vattenavrinningen är det enbart positivt.  

 
 

     

Vänster bild: Den gamla muren var sammanmurad med sockenstugans dagermur. En murstump lämnades här för att inte 
orsaka sättningar i byggnaden. Höger bild: På äldre puts syntes en gulbeige avfärgning.  
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Grindpelarna murades i sin helhet av nytt tegel på samma grundläggning 
som muren. Till dessa beställdes en ny avtäckningssten av Öländsk kalksten - 
Gillberga med krysshuggna kanter. Stenen utfördes likt den gamla spruckna kalk-
stenen. Trappan lades om med de gamla trappstenarna + ett nytt trappsteg av 
granit får att få en bättre höjd på trappan. Trappan lades i torrbruk på ett lager 
armerande täckskikt och makadam underst. Översta stegen ligger på betongsulan 
som fortsätter under muren. Grindarna och trappans järnräcken monterades på 
plats efter ommålning och rostskyddsbehandling.  

Dagermuren och gråstensgrunden putsades i treskikt med NHL bruk Astier 
från Målarkalk och avfärgades med hydraulisk kalkfärg Kiselit från Målarkalk. Till 
ballast i spritputsen användes natursten till skillnad från den senare mursträck-
ningen i norr där man använde krossad sten. Naturstenen gav ett mer traditionellt 
utseende med större variation och liv i ytan.  

Iakttagelser under arbetet 

I samband med rivningen av muren upptäcktes att denna var sammanbyggd med 
sockenstugan i sydväst. Dessa verkar alltså uppförda samtidigt vid 1700-talets slut 
För att inte riskera stabiliteten i byggnaden bevarades en del av muren som en 
förtagning mot husväggen.  
Under en vit puts med kvastad karaktär syntes ett äldre gulbeige färglager, se bild 
ovan.  

Avvikelser från länsstyrelsens beslut 

Inga avvikelser har noterats från länsstyrelsens beslut.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Murens antikvariska värden har påverkats då mursträckningen har gjorts om och 
autentiska värden har gått förlorade. Däremot har murens utseende återställts i 
viss mån genom återskapade av puts och listverk. Förbättrad grundläggning, vat-
tenavledning kommer sannolikt att minska kostnaderna för löpande underhåll 
vilket ger goda förutsättningar för att bevara kyrkogårdsmuren. Den nya mur-
sträckningen ger en fin inramning till kyrkans entré och fortsatta renoveringar av 
den gamla mursträckningen bör utföras med samma utseende vad gäller spritputs 
och listverk.  

Arbetet har utförts med hög kvalitet av hantverkarna och med gott samar-
bete mellan alla inblandade. 

Lund 161026 

Kerstin Börjesson 
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Bilagor 
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Bildbilaga  

 
Muren hade före renoveringen putsskador, algpåväxt och sättningsskador.  

 

Listverket hade förvanskats vid tidigare renoveringar.  

 



 

13 

 

Murens östra sida före renovering.  

 

Trappan före renovering.  

 

Längs en tidigare renoverad sträckning på kyrkogårdens södra sida var listverket mer tydligt och sannolikt utfört likt ur-
sprunget.  
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Pannorna och tegelsten samt gråstensgrund revs och tillvaratogs för att återanvändas. Dålig tegelsten och söndriga pannor 
byttes.  

 

        

Tegelpannorna var murade i ett hårt cementbruk och gick sönder i stor omfattning vid rivningen. Till höger: handslagen 
enkupig takpanna.  
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Grundläggningen gjordes om med en gjuten betongplatta på vilken gråstensgrunden murades upp. Denna lades i bruk.   

 

      

Vänster bild: Dräneringsschakt gjordes på murens insida. Bilden till höger visar murens västra sida.  
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Omläggning av trappan samt färdig trappa vid slutbesiktningen.  

 

        

Vänster bild: Uppmurning av grindpelaren.  

Höger bild: Kalkstenen till grindpelarens avtäckning.  
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Färdig puts och avfärgning.  

 

Färdig mur vid slutbesiktningen i oktober 2016.  

 



Regionmuseets E-rapportserie 2013 

Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkeologisk förundersökning PJ- projektrapport 
AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersökning 
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 

1. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony Svens-

son, 2015 
3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
7. Bosjökloster kyrka- invändig renovering, Bosjökloster sn, AM, Petter Jansson, 2015 
8. Takomläggning Tyghuset 2015, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2015 
9. Killehuset, Bara sn, VP, Anna Rabow, 2016 
10. Stora Råby 33:21-24, Stora Råby sn, DK, Anna Rabow, 2016 
11. Underhållsplan Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
12. Underhållsplan Röke kyrka, Rökes sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
13. Krageholms mölla – Nya vingar ger liv åt kulturarv, Sövestad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2013-2016 
14. Munka Ljungby kyrka – invändig renovering, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013-2016 
15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad, Svedala sn, VP, Anna Rabow, 2016 
16. Östra begravningsplatsen, Hässleholm sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2016 
17. Stora Köpinge kyrka- invändig sanering och konservering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2016 
18. ”Paradiset” i Hässleholm. Beskrivning och kulturhistorisk värdering, Hässleholms sn, DK, Maria Johansson, 

2016 
19. Wanås slott och trädgård, Gryt sn, VP, Hanna Cöster, Åsa Eriksson Green, Cissela Olsson, Patrik Olsson, 

Emelie Petersson och Tony Svensson, 2016 
20. Matteröd kyrkogård, Matteröd sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Tony Svensson, 2016 
21. Hardeberga kyrkogård – renovering av mur, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2015-2016 
22. Krapperups konsthall – byte av tak, Brunnby sn, AM, Anna Rabow, 2016 
23. Emmislöv kyrka – installation av brand- och inbrottslarm, Emmislöv sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
24. Färlöv kyrkogård, Färlövs sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
25. Önnestad kyrkogård, Önnestads sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
26. Hörja gamla och nya kyrkogård, Hörja sn, VP, Åsa Jakobssson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
27. Skivarps kyrkogård, Skivarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
28. Östra Vemmenhögs kyrkogård, Östra Vemmenhögs sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
29. Västra Vemmenhögs kyrkogård, Västra Vemmenhögs kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 

2016 
30. Västra Nöbbelövs kyrkogård, Västra Nöbbelöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
31. Svenstorps kyrkogård, Svenstorp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
32. Orgelbyggaren 3, Hässleholms sn, Kulturhistorisk värdering, Maria Johansson, 2016 
33. Törringe kyrkogård, Törringe sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2016 
34. Västra Kärrrstorps kyrkogård, Västra Kärrstorp sn, Åsa Jakobsson och Linn Ljunggren, 2016  
35. Sankt Petri kyrka-Komplettering av lås, Klippans sn, AM, Maria Johansson, 2016 
36. Odarslövs kyrka, renovering av kyrkans grundläggning, tak och fasader, Odarslövs sn, AM, Petter Jansson, 

2016 
37. Välinge kyrka, takrenovering, Välinge sn, AM, Linn Ljunggren, 2016 
38. Häljarps mölla, Tofta sn, AM, Anna Rabow, 2015-2016 
39. GINKH – utemuseum på Ivö klack, Ivö sn, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2015-2016 
40. Börringe kyrkogård, Börringe sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
41. Äsphults kyrkogård, Äsphults sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson  och Tony Svensson, 2016 
42. Östra Vrams kyrkogård, Östra Vrams sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
43. Linderöds kyrkogård, Linderöd sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
44. Det moderna kyrkobyggandet i Lunds stift 1940-2000, Åsa Eriksson Green och Maria Sträng, 2016 
45. Maglarp kyrkogård, Maglarps sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
46. Bodarp kyrkogård, Bodarps sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
47. Västra Vemmerlöv kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 

2016.  
48. Baggeboda kvarn, Jämshög sn, AM, Emelie Petersson, 2015 



 
 

 

49. Gundrastorps-Ekholmens kvarn – renovering av hjulhus och sågkvarn, Verums sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 
2016 

50. Östra Broby kyrka – installation ab brand- och inbrottslarm, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
51. Svedala kyrkogård, Svedala sn, VP, Åsa Jacobsson, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
52. Skurups kyrka – renovering av värmesystem,  Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016 
53. Renovering av Börringe kyrkogårdsmur, Börringe sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015-2016 

 



 

 


