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Administrativa uppgifter 

Objekt              Kyrkogården vid Hörröds kyrka 

Socken Hörröd socken, 1067 

Kommun Kristianstad kommun 

Län Skåne 

Länsstyrelsens beslut 2018-05-04, 433-8059-2018 

Regionmuseets dnr K12.20-141-18, 1067 

Beställare Degeberga-Everöds församling 

Entreprenör Stenbiten 

Antikvarisk medverkande Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 

 Skåne genom Åsa Eriksson Green 

Genomförandetid juni-augusti 2018 

Slutbesiktning 2018-08-10 

Rapport granskad av Emelie Petersson 

Till vänster ett urklipp ur Häradsekonomiska kartan från åren 1926-34. Kartan visar både den nya kyrkogården 
och den äldre ödekyrkogården. Till höger är ett urklipp ur lantmäteriförrättningen då skolhuset anlades mitt emot 
kyrkogården 1874.  

Till vänster ett foto över kyrkan och kyrkogården vid okänd tid. Observera de målade kalkstensvårdarna i förgrun-
den. Flygfotot över kyrkogården är från 1930–40-tal. En rad större buskage står för grönska på den annars öppna 
och kala kyrkogården. Äldre fotografier i vård- och underhållsplanen visar att det kring sekelskiftet 1800/1900 
fanns en trädkrans med relativt storvuxna träd.  



 
    

Kyrkogården i Hörröd – omläggning av kyrkogårdsmur 
 
 

 

Historik med relevans för ärendet 

Under 1850-talet byggdes kyrkan i Hörröd. Platsen, där även en ny kyrkogård anlades, 

ligger i västra delen av byn och marken togs från prästlönebostället. Kyrkogårdsmar-

ken jämnades ut och försågs med stödmurar, vilka är som högst åt norr och nordväst. 

Samtliga utvidgningar har gjorts österut. Ett tjugotal år efter att kyrkan uppförts bygg-

des skola på andra sidan vägen mot Andrarum. 1800-tals kyrkan ersatte en medeltida 

föregångare som uppfördes under 1200-talet, lite längre österut i byn. Idag återstår av 

denna anläggning en övergiven kyrkogård, med ett altare och ett kors. Den raserade 

kyrkan och övergivna kyrkogården ligger inom fornlämningsområde för Hörröds by-

tomt enligt karta från 1722. Den nya kyrkan och kyrkogården omfattas inte av forn-

lämningsskyddet. Gravvårdarna inom området som berörs är från mellan 1880 och 

1904. 

Skadebild 

Kyrkogårdsmuren längs kyrkogårdens nordvästra hörn fungerar som en stödmur. Mu-

ren lutade utåt och påvisade instabilitet med risk för ras. Analysen som gjordes var att 

jordmassor samt trädens rotsystem tryckte på muren inifrån kyrkogården.   

Utförda åtgärder 

Stödmuren från den västra ingången till kyrkogården till dess nordvästra hörn plocka-

des ner i sin helhet. Muren murades upp med samma stenmaterial men med större 

koncentration av stora stenar i murens nedre del än vad som varit fallet i den äldre 

muren. Den äldre murens grundläggning var två meter bred för att efter ca 40cm 

snabbt avsmalna uppåt. Vid återuppmurningen har muren gjorts ca 2 meter bred hela 

vägen upp av hållfasthetsskäl. 20 cm under markytan smalnar muren av till en synlig 

övre bredd på ca 120 cm. En fiberduk har lagts mellan muren och jordmassorna 

bakom för att förhindra att jord sipprar in i konstruktionen.  

     Två sykomorlönnar längs kyrkogårdens västra sida har tagits ner under projektet. 

Trädens rotsystem var inväxta i muren vilket både omöjliggjorde en återuppmurning 

och dessutom innebar att rötterna skadades vid renoveringen i sådan omfattning som 

äventyrade trädets stabilitet. Ett större buskage av syren som växte i kyrkogårdens 

nordvästra hörn, sannolikt en äldre gravplantering har tagits bort av samma anledning.  

Sykomorlönnarna har under hösten ersatts med två stycken oxlar.  

Iakttagelser under restaureringen 

Delar av åtminstone åtta olika gravvårdar hittades i muren. Några är äldre, mycket 

tjocka kalkstenshällar som kan ha haft sin plats i den medeltida kyrkan som tidigare 

fanns i byn. En av dessa delar visar tydliga spår av bemålning med svart och grön, 

sannolikt, oljefärg. Några andra är typiska naturromantiska kalkstensvårdar med mar-

morplattor från senare delen av 1800-talet.  
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Avvikelser från arbetshandlingar 

Ett träd mer än planerat togs bort under projektet, efter skriftligt tillstånd från länssty-
relsen. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Ommurningen av stödmuren har, trots projektets akuta natur, gjorts med stor hant-
verkskunskap och kvalitetstanke. Projektet har både bidragit till kulturmiljöns fortlev-
nad och till praktik av ett traditionellt hantverk där hantverkarna fått tillfälle att knyta 
an till äldre hantverkstradition.  

Övriga handlingar med relevans för ärendet 

2018-04-22 Teknisk beskrivning 
2018-04-23 Kulturhistorisk konsekvensbeskrivning 

2018-05-04 Länsstyrelsens beslut, dnr 433-8059-2018 

2018-07-17 Länsstyrelsens tillstånd att ta ner ytterligare ett träd, via mail 

 

Kristianstad 2018-11-08 

Åsa Eriksson Green 
  

Orienteringskarta över Hörröds kyrkogård, ur vård- och underhållsplanen. Mursträckningen som har 
lagts om har markerats med en tjock grön linje utanför kyrkogården. Träden som fällts är överkryssade 
med rött. Redigeringen är gjord av Regionmuseet.  
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Bildbilaga 

 

 

Bilderna ovan visar kyrkogårdens västra mur före omläggning, i juni 2018. På den övre bilden syns hur stora buskage 
av vresros växte i muren.  
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Murhörnet i nordväst med ett gammalt buskage av syrén, möjligtvis av hög ålder och ursprungligen en gravplatsplante-
ring. Med åren expanderade växtligheten och bidrog till att muren sköts ur sitt läge. 

Området på kyrkogården som berörs av muromläggningen, sett från söder. De två Sykomorlönnarna närmast i bild togs 
ner under projektet.  
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Området på kyrkogården som berörs av muromläggningen, sett från det nordvästra hörnet.  

Till vänster efter rivning av muren, och rensning av jord och växtmaterial. Till höger syns hur mycket jord och rötter 
som funnits i muren. Foto av Gustav Saxell, Degeberga-Everöds församling. 
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Till vänster pågår återuppmurning, till höger syns rivning med maskin och stubben efter en nyavverkad lönn. Foto av 
Gustav Saxell, Degeberga-Everöds församling. 

 

Vid slutbesiktning i augusti 2018. Det enda som återstår är återplantering av två träd.  
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Muren efter ommurning. Överst syns den södra sträckningen. Stycken närmast grinden har lämnats orört för att inte 
störa trappans uppbyggnad. 
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  Den övre bilden visar det nordvästra hörnet efter ommurning. Den storvuxna syrénen fick tas bort vid rivningen av 
muren. Den nedre bilden visar en utblick över området från söder. Några gravvårdar närmast muren fick tillfälligt 
tas ner under renoveringen.  
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 En del av murens byggmaterial bestod av äldre, trasiga gravvårdar. På bilden en del av en kalkstenshäll med in-
huggen bård och spår av bemålning i svart och grön kulör.  

En naturromantisk gravvård i flera delar som återfanns i muren.  
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Fotografi taget i november 2018, då de två träd som togs ner under projektet ersatts med oxel. Foto av Gustaf Saxell.   
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1. Eppingska lusthuset, Helsingborg, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
2. Billeberga kyrkogård, Billeberga sn, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
3. Tirup kyrkogård, Tirup sn, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
4. Svalöv kyrkogård, VP, Svalövs sn, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
5. Konsul Perssons villa – invändig renovering 2016-17, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2018 
6. Grevie kyrkogård, VP, Grevie sn, Per Holmgren, Åsa Jakobsson, Rebecca Olsson och Brita Tronde, 2018 
7. Förslöv kyrkogård, Förslövs sn, VP, Per Holmgren, Åsa Jakobsson, Rebecca Olsson och Brita Tronde, 

2018 
8. Ignaberga gamla kyrkogård, Ignaberga sn, VP, Rebecca Olsson, 2018 
9. Ignaberga nya kyrkogård, Ignaberga sn, VP, Rebecca Olsson, 2018 
10. Kullen Östra 46, fd Frälsningsarméns hus, Helsingborg, AF, Maria Sträng, 2018 
11. Bergengrenska trädgården, Simrishamn, AM, Rebecca Olsson, 2018 
12. Näsums kyrka – utvändig renovering, Näsum sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Ballingstorpsgården – omtäckning av sti, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2018 
14. Helsingborgs Rådhus – ny fasadbelysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2017-2018 
15. Takomläggning på f.d. Riksbankshuset i Kristianstad, AM, Maria Johansson och Emelie Petersson, 2017-

2018 
16. Muraren 10 Parkvillan, Hässleholms sn, KA, Maja Jannerling och Helene Stalin Åkesson, 2018 
17. Stoby gamla kyrkogård, Stoby sn, VP, Linn Ljunggren, 2018 
18. Kärnan Norra 22, Östra magasinsbyggnaden, Helsingborg, AF, Maria Sträng, 2018 
19. Burlövs prästgård – byte av port och dörrar, Burlöv sn, AM, Anna Rabow, 2018 
20. Västra Broby kyrka – ny textilförvaring, V Broby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2018 
21. Munka Ljungby kyrka – nya innerfönster, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2017-2018 
22. Uppåkra kyrkogård, Uppåkra sn, VP, Kerstin Börjesson och Åsa Jakobsson, 2018 
23. Fjärestad kyrkogård, Fjärestad sn, Vp, Rebecca Olsson, 2018 
24. Glumslöv kyrkogård, Glumslöv sn, Vp, Rebecca Olsson, 2018 
25. Maglehems kyrka – utvändig renovering, Maglehems sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018 
26. Övraby mölla – nya vingar och renovering av infästning, Övraby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2017-

2018 
27. Örumshuset – tak, gavel och invändiga arbeten , Hörups sn, AM, Anna Rabow, 2018 
28. Stoby begravningsplats, Stoby sn, VP, Linn Ljunggren, 2018 
29. Västra Vram kyrka, Västra Vram sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
30. Sankt Nicolai kyrka, Simrishamn sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
31. Tele i Hässleholm, Hässleholms sn, AF, Maja Jannerling och Helene Stalin Åkesson, 2018 
32. Mölleberga kyrka – utvändig renovering, Mölleberga sn, AM, Anna Rabow, 2018 
33. Fjälkinge kyrka, sanering av golv, Fjälkinge sn, AM, Petter Jansson, 2018 
34. Knästorps kyrkogård, Knästorps sn, VP, Maja Jannerling och Åsa Jakobsson, 2018 
35. Mölleberga kyrkogård, Mölleberga sn, VP, Maja Jannerling och Åsa Jakobsson, 2018 
36. Norra Sandby kyrkogård, Norra Sandby sn, VP, Linn Ljunggren och Åsa Jakobsson, 2018 
37. Stiby kyrkogård, Stiby sn, VP, Maja Jannerling, Linn Ljunggren och Åsa Jakobsson, 2018 
38. Hästveda kyrkogård, Hästveda sn, VP, Linn Ljunggren och Åsa Jakobsson, 2018 
39. Begravnings- och krematoriekapell i Lunds stift, PJ, Maria Sträng och Åsa Eriksson Green, 2018 
40. Stora Hammars nya kyrka – utvändig renovering, Stora Hammars sn, AM, Maria Sträng, 2013-2018 
41. Gryt kyrka – larminstallation, Gryt sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
42. Knislinge kyrka – larminstallation, Knislinge sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
43. Kviinge kyrka – larminstallation, Kviinge sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
44. Funkisvilla för fler – Södra Svalöv 33:45, Svalövs sn, AF, Helene Stalin Åkesson, 2018 
45. Borgeby kyrka - utvändig och invändig renovering, Borgeby sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
46. Agusastugan – utvändig renovering, Andrarums sn, AM, Anna Rabow, 2016-2018 
47. Lokstallar och vattentorn – Lokstallet 4:1, Kristianstad sn, AF, Helene Stalin Åkesson, 2018 
48. Hörröd kyrkogård – renovering av mur, Hörröd sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 

 
 
  



 
 

 

 

 

 


