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Administrativa uppgifter 
Objekt   Vallkärra kyrkogård         
Socken   Vallkärra socken        
Kommun   Lunds kommun 
Länsstyrelsens beslut  433-20633-2015 
Regionmuseets dnr  L12.20-441-2018 
Byggherre/beställare  Lunds pastorat 
Entreprenör   Skånesten 
Antikvarisk medverkan                        Kerstin Börjesson 
Byggnadstid   Oktober- höst 2019 
Slutbesiktning  Maj 2020 

Sammanfattning/inledning 
Efter att Lunds Pastorat noterat att muren runt Vallkärra kyrka börjat släppa ste-
nar och luta utåt gjordes en besiktning och åtgärdsplan 2012 av Göran Anders-
son, Trädgårdsmiljö i Kristianstad AB. En ansökan om att lägga om delar av mu-
ren samt i samband därmed även ta ned och ersätta en del träd och häckar läm-
nades in till länsstyrelsen 2015. Kyrkogårdens vård- och underhållsplan utgjorde 
underlag vid ansökan. Tillstånd till arbetena lämnades i augusti 2015. Arbetet med 
att renovera murarna har därefter utförts i etapper med start i oktober 2019 och 
slutförande under vårvintern 2020. Antikvarisk medverkande under arbetets gång 
har varit undertecknad, Regionmuseet Kristianstad.  

Historik med relevans för ärendet 
Vallkärra kyrkogård och kyrka har en central placering i Vallkärra by, en fornläm-
ningsrik bygd ca 5 km norr om Lunds centrum. Kyrkogården ligger inom den 
fasta fornlämningen Vallkärra medeltida bytomt, upptagen som fornlämning 
Vallkärra 58:1 och skyddas enligt Kulturmiljölagens 2 kap. Kyrkogården har an-
vänts som begravningsplats i nära 900 år och tillsammans med skolan utgör den 
en naturlig mötesplats för ortsborna. I början av 1900-talet påträffades en grav 
från yngre bronsåldern i den gamla grustäkten väster om kyrkogården. Fyndet 
bestod av en gravurna med brända ben samt knivar av järn och brons.  

Kyrkogårdens utveckling i korthet 

 År 1834 uppfördes en ny stenmur utanför den gamla i samband med 
kyrkogårdsutvidgning.  
 År 1859 utökades kyrkogården åt öster, närmare landsvägen och en 
ny mur av gråsten i murbruk uppfördes. Samtidigt sattes en ny järngrind in som 
ersatte de gamla trägrindarna vilka flyttades till den norra öppningen.  
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 1860-63 utvidgades kyrkogården återigen. Till muren anskaffades 
”hallasten”, två kyrkportar och två järnluckor. Hagtornshäck och träd planterades. 
 1895 rätades kyrkogårdens södra gräns ut.  
 1906. Ytterligare utvidgning gjordes fram till landsvägen i öster. 
Kyrkogårdsmuren mot öster raserades och ersattes med hagtornshäck och stöd-
mur med plantering av lindarkad utanför. En stor ombyggnad av kyrkan gjordes 
samtidigt på uppdrag av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. I kyrkan påträffades 
skelettdelar som återbegravdes på kyrkogården, var finns inte närmare beskrivet.  
 1912. Ett bårhus uppfördes nordväst om kyrkan. 
 1941. En ny kyrkogård invigdes väster om den gamla. En ny öpp-
ning med järngrind togs samtidigt upp från landsvägen till gamla kyrkogårdens 
sydöstra hörn.  
 1956. En ny järngrind tillverkades för huvudingången till kyrkogår-
den, sannolikt avses från öster. Den branta sluttningen mellan nya och gamla kyr-
kogården förbands 1957 med en trappa.  
 1963 byggdes redskapsbod och avfallsbox vid muren i nordvästra 
hörnet av gamla kyrkogården.  
 År 1983 omtalas för första gången problem med utfallna stenar i 
norra kyrkogårdsmuren. Muren reparerades. 
 1995 tillkom två ekonomibyggnader för service- och personallokal 
intill äldre kyrkogårdens nordvästra sida och befintliga ledningar för el och vatten 
kompletterades med nya. Ledning för dagvattnets dränering gjordes med utlopp i 
slänt. Det äldre bårhuset från 1912 revs.  

Beskrivning av murarna före åtgärderna 
Kyrkogården består av en äldre och en yngre del. Gamla kyrkogården omgärdas 
av stödmur, häck och trädkrans. I öster är muren mycket låg, endast ett skift hög, 
och i nordväst flera meter hög. Trädkransen består av en arkadklippt lindallé och 
häcken är en lågt hållen häck av trubbhagtorn.  

Kyrkogårdsmuren är från olika tidsåldrar och den har blivit lagad och om-
lagd i omgångar. Sannolikt har de nuvarande murarna lagts upp under 1900-talet, 
delar i början av 1900-talet, i samband med Wåhlins renovering, men troligtvis 
huvudsakligen kring 1900-talets mitt då murarna fogas med ett hårt cementbruk.  
Vid Wåhlins renovering får gamla kyrkogården sin nuvarande planläggning med 
trädkrans och häckar.   

Utförda åtgärder 
Åtgärderna utfördes under flera etapper. Som första etapp renoverades den södra 
muren, mot skolgården. I nästa etapp renoverades norra mursträckningen. Även 
denna mur lades om i sin helhet. Västra mursträckningens norra del förstärktes 
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därefter samt den södra delen lades om i sin helhet likt befintligt. Delar av träd-
kransen kunde bevaras längst i öster på norra och södra sidorna. Övriga träd togs 
bort och ersattes med nya.   

Södra muren 

Södra muren togs ned i sin helhet och lades om. Undersökning av murens kon-
struktion och mursten gjordes löpande vid rivning av muren. Muren bestod av 
obearbetad marksten av varierande storlek. Många var påfallande stora och ut-
gjorde även grundstenar i konstruktionen. Stenmuren var fogad med ett hårt ce-
menthaltigt bruk. Längst i öster, där muren endast var ett par skift hög, var muren 
närmast en betonggjutning med sten. Enstaka fynd av tegel fanns i rivningsmas-
sorna men verkar inte ha ingått i konstruktionen. Förutom enstaka tegelsten hit-
tades en hel del flinta, samt delar av ett dräneringsrör i höganäskeramik.  

Enligt en före detta kyrkvaktmästare i Vallkärra, Åke Asmundsson, ligger 
gravarna nära den södra muren och oro fanns därför för att dessa skulle påverkas 
av rivningsarbetet. Dessa gravar är inte markerade ovan mark i kyrkogårdens nu-
varande gravplatsindelning. Inget gravmaterial syntes dock vid besök på platsen 
och enligt grävmaskinisterna hade man inte heller träffat på några gravar. Enligt 
Åke Asmundsson gränsade marken utmed murens sydvästra del till skollärarens 
trädgård. Före utvidgningen av skolgården utgjorde gränsen mot kyrkogården av 
en mindre brant slänt. Omläggning av muren mot skolgården kan ha skett i sam-
band med att skolgården utvidgades någon gång under 1900-talets första hälft. 
Cementfogningen kan möjligen vara från denna tid eller ha tillkommit senare. 
Intill det femte trädet från öster fanns rester av en trappuppgång mellan kyrko-
gård och skolgård.  

Efter rivning av murstenen lades en ny grundläggning av makadam som 
paddades och täcktes med markduk. Därefter lades murstenen upp igen som en 
kallmur. Mycket av stenarna kunde återanvändas men stenfirman anmärkte på att 
många av stenarna var runda och svåra att kallmura med. Av denna anledning 
ersatte man en del av stenen med ny sten. Trappstenen intill femte trädet lades 
tillbaka på samma plats för att markera den gamla ingången till kyrkogården. 

Fem av träden närmast vägen kunde bevaras och resten av lindallén plante-
rades om liksom häcken av trubbhagtorn innanför muren. De nya träden och 
häcken planterades en bit innanför den befintliga allén för att hamna på stabil 
grund. Träden kommer att arkadklippas såsom de tidigare, nedtagna träden. Ar-
kadklippningen görs efter en säsong och var ej påbörjad vid slutbesiktningen. 

Norra muren 

Norra muren åtgärdades från norra ingången till kyrkogården och fram till kyr-
kogårdens nordvästra hörn där en murad och gjuten kompost från 1963 fanns.  
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Precis som på den södra sidan togs muren ned i sin helhet och lades om 
med befintlig sten och med tillägg av Hardebergasten. Stenen lite annan karaktär i 
norra muren i förhållande till södra muren. Stenmaterialet var mer kantigt och 
inslaget av obearbetad marksten mindre. Av denna anledning var också norra 
stenmuren lättare att lägga om.  

En ny grundläggning gjordes av makadam som paddades och täcktes med 
markduk. Muren har sedan lagts upp igen som en kallmur. Där muren var som 
högst i öster kompletterades den med L-stöd som tar upp marktrycket. Som extra 
säkerhet gjordes också förstärkning av muren med syrafast stål med jämna mel-
lanrum, se bildbilaga. Järnen låser stenarna på plats och är en extra säkerhet för 
att förhindra rörelser i muren.  

Sju träd längs norra sträckningen togs ned för att sedan ersättas med nya 
och fem av de gamla träden kunde lämnas kvar. Liksom på södra sidan plantera-
des träd och häck en bit innanför den tidigare placeringen. Träden och häcken 
kommer att klippas likt tidigare.  

Västra muren, norra delen och kompost 

Den norra delen av västra muren var i förhållandevis gott skick och här gjordes 
endast mindre åtgärder i form av foglagning och förlängning av vattenavlednings-
rör från kyrkogårdsmarken ovanför. Även komposthörnet foglagades.  

Västra muren, södra delen 

Västra muren söder om västra trappuppgången lades om i sin helhet och murades 
upp som en bruksfogad mur likt tidigare. Nedtagning av muren var redan utförd 
när antikvarie kom till platsen. En hel del bearbetad flinta fanns bland schaktmas-
sorna från arbetet. Huruvida flintan låg i omrörda, deponerade eller orörda lager 
är inte möjligt att säga. Sannolikt är de dock från utfyllnadsmassor hämtade från 
någon närbelägen plats.  

Häck och träd innanför muren togs också ned. Före renoveringen fanns tre 
arkadbeskurna lindar längs denna sträckning. Träd och häck återplanterades likt 
övriga delar av murarna.  

En rad bortplockade gravstenar stod före renoveringen nedanför västra mu-
ren. Stenraden togs upp och lades upp i ett lapidarium på en tom gravplats i syd-
västra hörnet av gamla kyrkogården.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Inga avvikelser från handlingarna har noterats och de renoverade och omlagda 
murpartierna har i stort sett återställts likt tidigare med häck och trädrader. Utse-
endemässigt har inga större förändringar skett av kyrkogårdsmiljön. Efter om-
läggning av den södra kyrkogårdsmuren har muren återfått dess konstruktion 
som kallmur men en hel del stenmaterial har bytts ut och muren har även kom-
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pletterats med krossmaterial. Detta förfarande är standard vid modern murkon-
struktion men hör inte hemma i en traditionell kallmur och man därför bör ifrå-
gasätta om det ska användas i kulturhistoriska miljöer. Murarbetet utgjorde dock 
ingen avvikelse då ansökningshandlingarna specificerade att ”nytt fyllnadsmateri-
al” skulle användas vid uppbyggnad av muren. 

Vid renovering av murarna har det framgått att murarna har lagts om och 
tillkommit i relativt sen tid sannolikt i sin helhet under 1900-talet. Äldre kon-
struktion skymtade mot söder bakom den befintliga muren där den naturliga 
slänten kan tänkas vara relativt intakt.  I norra muren mot västra hörnet iakttogs 
en del rivningsmaterial bland annat bruk och tegel som kan vara återanvända fyll-
nadsmassor. Både mot väster och norr har kyrkogården sannolikt fyllts på och 
rätats ut i samband med uppbyggnad av murarna. 
 

Lund 2020-07-02 

Kerstin Börjesson 
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Bildbilaga  

Södra muren 

Den befintliga muren revs ned till grundstenarna. Bild till vänster visar murens sydvästra hörn där det finns en hög vall mot 
skolgården intill muren. Höger bild visar muren ungefär från mitten sett mot väster.  

 

Intill grävschaktet syns en äldre stenrad som kan vara från en äldre murkonstruktion. Denna bevarades på plats. Liksom 
stora grundstenar under befintlig mur, längre österut där muren är lägre. Markduk lades mellan den nya muren och kyrko-
gårdens jordmassor. Nytt dränerande skikt av makadam lades på plats och paddades. 

 

Därefter lades stenen på plats. Befintlig sten återanvändes tillsammans med ny sten från Hardeberga. Arbetet utfördes med 
grävmaskin. Höger bild visar den låga delen av muren, endast en till två stenrader hög.   
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Ny mur på plats samt nya träd är planterade längre in än föregående trädrad.  

 

   

Södra kyrkogårdssidan med den gamla trädraden närmast och nyplanterad häck innanför ny mur i vänster bild. Höger bild 
visar nyplanterade träd och häck i murens västra sträckning.  
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Norra muren 

Norra muren före åtgärdernas början. Muren bestod av kluven sprängd stenblock lagd i ett cementhaltigt bruk. Fogarna 
hade börjat spricka upp och lösa stenar riskerade att ramla ned på vägen. Järnstag har hållit stenarna på plats. I nordvästra 
hörnet fanns en avfallsplats med väggar av murad sten.  

Träden utmed murens insida fick fällas fram till det sista trädet väster om norra ingången. Stenen revs och en del jord 
schaktades bort för att bygga upp den nya muren.  

Längst i väster där markskillnaden är som högst monterades höga L-stöd av betong.   
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Dränerande skikt lades längst ned i muren och markduk mot jordmassorna i söder. Ny mur lades upp av den tillvaratagna 
stenen.  

 

  
Till vänster ny mur sedd från öster. Höger bild: muren kompletterades med järnstag av syrafast stål där den är som högst. 
Innanför murstenen syns L-stödets ovankant.  

 

  
Vänster bild: L-stöd och järnförstärkning i nordvästra hörnet intill komposten. Höger bild: Färdig mur från väster.  

 

  
Muren sedd mot öster före och efter nyplantering av träd och häck.  
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Västra muren 
 

   
Västra muren före arbetets början till vänster. Längs muren stod äldre återlämnade gravstenar.  

 

   
Ny mur fogad likt tidigare med ny häck planterad innanför. De tillvaratagna gravstenarna som tidigare stod utanför muren 
lades upp på en tom gravplats på kyrkogården. 

 

   
Foglagning av västra murens norra del. Höger bild visar komposten efter foglagning. 
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Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport 
AK- 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. Mariakyrkan i Helsingborg – renovering av tak och fasader, Helsingborg, AM, Kerstin Börjesson, 2018-2019 
2. Gamla södra kasern, installation av trapphiss, Kristianstad, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2020 
3. Strövelstorps kyrka, Inre renovering och ombyggnad, Strövelstorps socken, AM, Åsa Eriksson Green, 2019-

2020 
4. Skårby kyrkogård – renovering av trappa, Skårby socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019  
5. Remmarlövs kyrkogård, Remmarlövs sn, VP, Karin Hernborg, 2019-2020 
6. Skarhults kyrka – lagning av mur, Skarhults socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
7. Eslövs kyrka – ny ljud- och projektoranläggning, Eslöv, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
8. Stehags kyrkogård och begravningsplats, Stehags sn, VP, Karin Hernborg, 2019-2020 
9. Klippans Bruk – holländeri till PM 2, Klippans socken, AF, Helene Stalin Åkesson, 2020 
10. Bolshögs kyrkogård – Murarbeten, Bolshögs sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
11. Västra Vemmerlövs nya kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Karin Hernborg 2019-2020 
12. Underhållsplan för Löderups kyrka - uppdatering 2020, Löderups sn, VP, Linn Ljunggren, 2020 
13. Raus kyrka Helsingborg – ny vindslucka, Raus sn, AM, Maria Sträng, 2020 
14. Underhållsplan för Glemminge kyrka - uppdatering 2020, Glemminge sn, VP, Linn Ljunggren, 2020 
15. Maglarps nya kyrkogård, Maglarps sn, VP; Karin Hernborg 2019-2020 
16. Fjelie kyrka- ut- och invändig renovering, konservering, Fjelie sn, AM, Petter Jansson 2015-2016 
17. Farstorps kyrka, installation av larm, Farstorp sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 
18. Korsvirkeshus vid Raus kyrka, Raus sn, FU, Maria Sträng & Kali Olsson, 2019 
19. Vallkärra kyrkogård – renovering av kyrkogårdsmur, Vallkärra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018-2020 

 



 

 


