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Sammanfattning 
Under 2020 har den södra sträckningen av östra kyrkogårdsmuren rivits och mu-
rats upp igen. Tillståndshandlingar för arbetena upprättades av stiftsingenjör 
Andreas Månsson. Antikvarie har medverkat under rivning och uppbyggnad av 
muren. I samband med rivning av muren uppdagades att muren var lagd i bruk 
och inte en fogad kallmur. Efter samråd med länsstyrelsen beslöts att bygga upp 
muren likt befintligt. I samband med rivningen blev mursmygen till en äldre in-
gång till kyrkogården synlig i murens södra hörn. Slutbesiktning av muren gjordes 
i augusti 2020.  

Administrativa uppgifter 
Objekt  Gärds Köpinge kyrkogård 
Socken  Gärds Köpinge  
Kommun  Kristianstad 
Länsstyrelsens beslut KML, 4 kap, 433-39037-2019 
  KML, 2 kap 431-39036-2019 
Fornlämning L1990:1052  
Arbetshandlingar Andreas Månsson, Lunds stift, 2019-02-12 
Regionmuseets dnr M12.20-40-20 
Byggherre/beställare Vä – Skepparslövs pastorat 
Entreprenör  Stenbiten Martinsson AB 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet i Skåne, Kerstin Börjesson 
Byggnadstid  Sommar 2020 
Slutbesiktning Antikvarisk slutbesiktning – augusti 2020 

Skydd 
Kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser är skyddade enligt 4 kap 
Kulturmiljölagen (KML), 1988:950. I vården av en begravningsplats ska dess be-
tydelse som en del av kulturmiljön beaktas. Begravningsplatsen ska vårdas och 
underhållas så att dess kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas (KML 
4 kap 11 §). Kyrkogården i Gärds Köpinge ligger inom fornlämning, 
L1990:1052/ Köpinge 101:1, bytomt/gårdstomt, bestående av Köpinge bys hi-
storiska tomt, med äldsta skriftliga belägg från 1201. Fornlämningar skyddas en-
ligt 2 kap 12 § KML. 
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Historisk med relevans för åtgärden 
Gärds Köpinge kyrka är en medeltida kyrka grovt daterad till 1100-talet. Kyrko-
gården bör senast ha anlagts i samband med kyrkans uppbyggnad. Enligt äldre 
kartmaterial tycks kyrkogården ha haft ungefär den utsträckning den har idag mot 
öster och söder. Mursträckningarna längs dessa sidor skulle därmed kunna ha 
lång tradition. Kyrkogården har senare utvidgats mot väster och norr.  

Den aktuella muren är belägen vid kyrkogårdens östra sida, gränsande till en 
hage, tidigare klockare eller prästgårdsjord. I norr ansluter muren till ett grind-
parti murat av tegel, putsat och vitmålat. Grindarna är av järnsmide av äldre utse-
ende. Grindpartiet ansluter till en öppen plats, en parkering till vilken en väg leder 
från öster, Tyska strädet.  

 
 

 
Kartöverlägg som visar en satellitbild från Google maps över Köpinge by med ett överlägg av en lantmäterikarta från 
1806. Kartan visar kyrkogårdens utsträckning vid denna tid. Längs västra och norra sidorna finns en begränsning av 
något slag, sannolikt en mur, medan östra sidan är mer otydlig. Kartan visar också hur kyrkogården har utvidgats mot 
norr och väster sedan 1806. 
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Bakgrund till åtgärden 
Den östra mursträckningen utmed den äldsta delen av kyrkogården hade börjat 
luta inåt. Muren var ovanligt hög och smal. Lutningen var som störst ungefär mitt 
på muren. En lång horisontell spricka syntes på västra sidan av muren och på 
utsidan mot öster hade fogar börjat öppna sig. Det kan antas att gravgrävning på 
kyrkogården och användning av tunga maskiner kan ha påverkat murens grund-
läggning. Marken på kyrkogården består av lätt sandjord.  

Utförda åtgärder 
Åtgärdsbeskrivning för renoveringen är framtagen av Lunds stifts ingenjör And-
reas Månsson och daterad 2019-02-12. Enligt åtgärdsförslaget skulle muren tas 
ned och muras upp med samma stenar på nytt, 50 cm tjockt, bärlager. Muren 
skulle ges samma mått som tidigare och fogas likt befintligt. Takpannorna skulle 
återanvändas till avtäckning. Ansökan för ingrepp i fornlämning omfattade 
schaktning ned till 50 cm under befintlig mark. Enligt Stenbitens offert skulle den 
befintliga stenen återanvändas efter bortknackning av bruk runt stenen.  

Rivningsarbetet 

I ett första skede plockades takpannorna bort för att återanvändas till den nya 
muren. Vid rivningen konstaterades av muren var lagd i bruk och inte en fogad 
kallmur. Efter samråd med länsstyrelsen beslöts att muren skulle byggas upp med 
samma konstruktion som den befintliga. Ändringarna innebar några extra arbets-
veckor för entreprenören med uppmurningsarbete samt ökade kostnader för 
material.  

Den befintliga murens konstruktion 

Muren var uppbyggd av obearbetad fältsten utan synliga kluvna eller sprängda 
stenar. Inga synliga tegelstenar fanns med undantag av en del tegelbitar i fogar. 
Tegel fanns också intill grindpelaren i norr. Muren var fogad med en kvastad 
puts, och lagningar hade gjorts i ett hårt KC-bruk utanpå den äldre kalkbruksfo-
gen. Rester av puts fanns på stenarna, kanske från en äldre heltäckande puts.  

Muren hade före rivning en höjd av 180 cm i ytterkant, intill grindpartiet 
där den var som högst. Insidan av muren hade en höjd på cirka 132-140 cm till 
pannornas underkant. Murens tjocklek var 68 cm. Avtäckningen bestod av en-
kupiga takpannor av rött tegel, relativt flacka, cirka 25 x 41 cm. Ungefär halva 
muren var avtäckt med Vittinge tegel och halva med en annan äldre sorts pannor 
utan märkning. Tegeltäckningen hade ett kraftigt fall inåt kyrkogården och 
kragade ut med 12,5 cm nedtill, cirka 10 cm från muren.  

Vid rivningsarbetet kunde murkonstruktionen studeras ytterligare. Längs 
ned fanns, i alla fall delvis, ett tunt lager av mindre gråsten vilket tycks ha utgjort 
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bottenskiktet i muren. Däröver var muren lagd i bruk med stora gråstenar som en 
grund cirka 10-20 cm under mark. En del av stenarna var mycket stora och mel-
lan stenarna var muren fylld av mindre sten och kalkbruk. Konstruktionen fort-
satte på höjden med större stenar mot sidorna och mindre, knytnävsstora stenar 
och bruk som fyllning i mitten. Inget tegel fanns i muren med undantag av den 
södra delen. Murens nedre del, upp till cirka 1 meters höjd, var lagd i ett gulaktigt 
hårt kalkbruk. Murskiften däröver cirka 40 cm var murad i ett vitt grynigt smuligt 
kalkbruk. Översta stycket under tegelpannorna var ett hårt cementgjutet parti.  

Efter rivning av muren noterades en hel del storstenstegel i rivningsmas-
sorna i den södra delen av muren. Vid rivning av denna del av dagermuren var 
inte antikvarien närvarande och entreprenörens personal hade inte noterat något 
särskilt. Grävning av murens nedre del och för grundläggning gjordes delvis med 
antikvarie närvarade i några valda delar. Särskilt försiktigt grävdes mot söder där 
teglet hade påträffats. Endast ett grunt schakt gjordes cirka 25-30 cm djupt. Inga 
arkeologiska iakttagelser gjordes. I schaktmassorna hittade grävpersonalen dock 
en krukskärva av glaserat och dekorerat rödgods. Krukskärvan kunde senare dat-
eras till cirka 1550-1650, möjligen tyskt gods. Krukskärvan togs om hand av an-
tikvarien och kommer att överlämnas till församlingen. Tegelstenarna fick senare 
sin förklaring när man rev ytterligare mot murens södra parti. En murstump mot 
söder lämnades kvar för att inte äventyra den södra mursträckningen, och här 
framkom resterna av en tegelmurning i den kvarlämnade murens tvärsnitt. Iaktta-
gelser och tolkning av murresten redogörs för under stycke Iakttagelser i samband 
med åtgärderna. 

Uppmurningsarbetet 

Den befintliga muren revs i sin helhet och stenen lades åt sidan för att återanvän-
das i den nya muren. En del mindre sten med bruk hann köras bort från platsen 
innan antikvarien kom till platsen. Denna ville entreprenören inte återanvända 
eftersom det var mycket bruk i materialet. Efter diskussion bestämdes att mer 
sten skulle rensas ut och återanvändas. Mindre fraktioner samt bruk kördes iväg 
till tippen.  

Efter rivning grävdes ett grunt dike cirka 15 cm för ett dränerande skikt av 
makadam. Därefter började återuppbyggnaden av muren med sten och bruk. Vid 
murningen användes Finjas Hydrauliskt kalkbruk Fin. Även fogning av muren 
gjordes med hydrauliskt kalkbruk. Stenarna lades likt tidigare med de största i 
botten och mindre sten högre upp samt småsten och bruk i kärnan. Översta de-
len av muren med tegelavtäckningen gjöts av sten och ett C-bruk för att efter-
likna den gamla muren. Pannorna lades också i detta bruk. Till skillnad från tidi-
gare lades pannorna med en lång utkragning baktill på muren och inte som 
droppkant i nederkanten. Avsaknad av droppkant i nederkant av tegelavtäckning-
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I schaktmassorna påträffades en huggen sten, 
möjligen en valvsten med rester av kimröksmålning 

en kan leda till framtida problem med alger och frostsprängning, vilket försam-
lingen är informerade om.  

Iakttagelser i samband med åtgärderna 
En hel del handslaget tegel låg relativt samlat i rivningsmassorna vid murens 
södra hörn. På merparten av teglet fanns också fog bevarad vilket tyder på att den 
ingått i en murad konstruktion och inte enbart varit använd som fyllnadssten. 
Fogen cirka 2 cm bred, var mycket fint gjord i ett gulaktigt bruk, mycket likt bru-
ket nedtill i den rivna östra muren. Bruket var hårt, eventuellt ett naturhydrauliskt 
kalkbruk, med ohomogen ballast (1-0,5 mm kantig ballast). Tegelstenen var röd, 
format ca 27 x 14 x 7 cm. I schaktmassorna påträffades också en gul huggen 
mursten, liknande en köpingesandsten i färgen. Stenen var fint formad i nästa 
tegelformat och lite kilformad 26, 5 cm på längden 5, 5 cm tjock och 11 cm bred 
i den smala sidan och 14 cm på den breda sidan. Tegelstenen var delvis målad 
med kimrök möjligen rester av en kvaderimitation. En trolig tanke är att stenen 
kan ha ingått i en av kyrkans öppningar, sannolikt en romansk ursprunglig kon-
struktion. Stenen har en lämplig form för en slutsten i en valvbåge till exempelvis 
ett fönster. Den målade kvaderdekoren har även påträffats på kyrkans absid. Ste-
nen kommer att överlämnas till församlingen för förvaring i kyrkan.  

Det rivna tegelstensmurverket fick sin förklaring sedan en mursmyg av tegel 
blottades i murens södra hörn. Mursmygen låg mitt i murens genomskärning och 

hade varit dold bakom stenmurverket. Te-
gelmurningen var upptill raserad och end-
ast tre skift låg synliga tegelstorlek format 
cirka 27 x 11-12 x 8-8,5 cm. Fragment av 
en gulbeige kalkslamning/kalkning syntes 
på teglet. Mursmygens västra sida hade en 
tegelstens tjocklek men ett indraget anslag, 
cirka en halv tegelsten (14 cm), fanns mot 
öster. Möjligen fanns även ett anslag mot 
väster men denna sida täcktes av grå-
stensmurverket. Murens övre del ovanför 
tegelskiften var murad med ett annat bruk, 
med sten och återanvända tegelbitar lagda 
utan jämna skift.  

Tolkning 

Tegelmurningen tolkades som smygen till 
en äldre tegelmurad portöppning i sten-
muren, med murade anslag på båda sidor. 
En motsvarande smyg bör ha funnits 
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Glaserat rödgods från 15-1600-talet påträffat vid grävningen. 
 

längre norrut men om den var bevarad i samma omfattning före rivningen som 
den södra sidan är osäkert liksom öppningens ursprungliga bredd. Den södra 
smygen ligger cirka 125 cm norr om södra muren. Det äldsta kartmaterialet som 
visar kyrkogården från 1806 ger ingen ledtråd till hur en ingång i östra muren kan 
ha varit anordnad. Östra muren är inte tydligt inritad på kartan. Till skillnad från 
västra och norra sträckningarna är östra sidan markerad med två parallella streck. 
Kartan kan inte anses vara helt pålitlig då avsikten med kartan i första hand har 
varit att visa fastigheternas belägenhet. Kartöverlägget visar dock att den östra 
begränsningen har samma läge som idag intill den öppna platsen vid Tyska strä-
det, som bör ha varit huvudingång till kyrkogården även vid denna tid. Den på-
träffade muröppningen kanske har varit en ingång från prästgården eller klock-
aregården. Kanske har ingången varit kopplad till ett äldre gatustråk som inte 
finns dokumenterat i kartan från 1806. Utifrån brukets och tegelstenens utseende 
är en datering till före 1800-talet troligt. En datering till 1600 eller 1700-talet är 
också möjlige då det vid denna tid börjar bli allt vanligare att man uppför murar i 
bruk.  

Antikvarisk bedömning av åtgärden 
Den aktuella renoveringen av kyrkogårdsmuren tillståndsprövades utan utlåtande 
eller samråd med antikvarisk medverkande. Detta fick konsekvensen att en nog-
grann bedömning av murens kulturhistoriska värden saknades liksom att murens 
konstruktion och ålder var okänd vid arbetets början. Med en förundersökning 
samt en antikvarisk konsekvensbedömning hade både entreprenör, församling 
och medverkande antikvarie varit mer förberedda på det arbete som väntade. Vid 
rivningen visade sig äldre delar ingå i muren. En äldre ingångsöppning gick möjli-
gen förlorad vid rivningen men en murrest kunde bevaras mot söder. Trots att 
förutsättningarna ändrades under arbetets gång kunde problemen lösas akut på 

plats. Samarbetet med för-
samlingen, antikvarie, entre-
prenör och länsstyrelsen var 
gott vilket ledde till att arbe-
tet kunde fortsätta utan vi-
dare hinder. Muren kunde 
byggas upp ”likt befintligt”.  

Den rivna muren var 
möjligen, åtminstone delvis, 
den äldsta bevarade 
murträckningen kring kyr-
kogården. Genom rivningen 
av muren och höga kulturhi-
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storiska värden gått förlorade. Även om muren har återuppbyggts med samma 
utseende som tidigare har den inte samma autenticitet som tidigare. Den bevarad 
murstumpen mot söder är därmed viktig att bevara. Rivningen av muren har 
dock gett ny och viktig information till kyrkogårdens och byns historia.  

 Inför en eventuell renovering av södra muren bör man diskutera om hel 
omläggning är nödvändig eller om man kan bevara en större del av muren. En 
förundersökning rekommenderas. Som gammal köping, handelsplats, är kyrko-
gården och omgivningarna kring kyrkan högintressanta ur arkeologisk synpunkt. 
Ett rikt fyndmaterial kan förväntas vid grävning på den gamla bytomten där kyr-
kan och kyrkogården också ligger. Detta bör också beaktas vid eventuell renove-
ring av södra muren vilken gränsar till prästgårdstomten. 

Lund 2020-09-16  

Kerstin Börjesson 
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Bilagor 
 
 
 
 
  

  
Muren före rivning sett från sydöstra utsidan av kyrkogården.     Ingången till kyrkogården vid östra murens norra ände.  

                       

  
Muren sedd mot söder. En spricka syntes längs med muren. Högra bilden visar rester av puts på stenen vilket tyder på att muren 
kan ha varit helt putsad under någon period. 

 

 Muren lutade kraftigt inåt kyrkogården. Sett från söder. 
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Rivning av muren har påbörjats. Den övre cementgjutna delen under pannorna kunde i stort sett lyftas av i ett stycke.  

 

 
Muren var mycket kompakt murad av sten och bruk. Större stenar låg längst ned i muren.  
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Mur i genomskärning mot östra grindpartiet. En del tegel ingår i murens avslutning mot norr. Den norra delen av muren 
bevarades.  

 

   
Efter rivning av dagermuren påbörjades schaktningen för murens grundläggning. Ett grunt schakt grävdes och täcktes med 
markduk samt makadam.  

 

           
En murstump mot den anslutande muren i söder bevarades också. Bilderna visar uppmurningsarbetet av muren.  
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. 
Murningsarbete pågår. 

 
 

 
Muren vid slutbesiktningstillfället.  

 

 
Den nya murens norra parti med anslutande, bevarad murstump vid grindpartiet.  
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 I den kvarlämnade murstumpen mot söder syntes en murrest av tegel.  

 

  
Murstumpen tolkades som en äldre tegelmurad smyg i stenmuren, med murade anslag på båda sidor efter en port 
eller grind.  

 

 
Sydöstra hörnet av kyrkogården, från öster.  
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AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport 
AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk  undersökning 
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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 Offerlind-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 Offerlind-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 
20. Underhållsplan för Hörups kyrka - uppdatering 2020, Hörups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
21. Norra Sandby kyrka – invändig renovering, Norra Sandby sn, AM, Åsa Eriksson Green 2019–2020 
22. Hörröd kyrka – takrenovering, Hörröd sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
23. Sofiero slott i Helsingborg, Helsingborgs stad, AF, Maria Sträng & Helene Stalin Åkesson, 2019–2020 
24. Glimåkra kyrka, värmesystem – installation, Glimåkra sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2019–2020 
25. Färlövs kyrka- förstärkningsarbeten i torn, Färlövs sn, AM, Petter Jansson 2019–2020 
26. Bara kyrka på utsidan, Byggnadsarkeologisk undersökning, Petter Jansson, 1997–1998 
27. Underhållsplan för Ingelstorps kyrka - uppdatering 2020, Ingelstorps sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
28. Tvärskogs kapell – orgel, Finja sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2008 
29. Tvärskogs kapell, Finja socken, VP, Linn Offerlind-Ljunggren & Åsa Eriksson Green, 2020 
30. Visseltofta kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
31. Osby kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
32. Villa Sagan – omputsning av fasad & renovering av veranda, AM, 2019–2020, Anna Rabow & Emelie Peters-

son, 2020 
33. Vitaby kyrkogård - Renovering av murar, trädkrans och anläggande av lapidarium, AM, Anna Rabow och Ker-

stin Börjesson, 2019-2020 
34. Bollerups kyrkogård – renovering av murar, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
35. Össjö kyrka, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
36. Andreas Lundbergagården - Kunskapsunderlag, Falsterbo sn, KU, Emelie Petersson och Helene Stalin Åkesson, 

2020 
37. Kyrkogården i Gärds Köpinge – omläggning av östra muren, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 



 

 


