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Krarts kyrkogård 1816. 

I. LUNDS ÄLDRE KYRKOGÅRDAR 

V id sekelskiftet 1800 funnos inom staden d els k yrkogårdarna 
runt domkyrkan dels Magle kyrkogård (S :t Magdale na k yrko

gård) mellan de båda Mag1egatorna där kemiska institutionen 
nu ligger samt Sankt P etri kyrk ogård (Sanct.e P ehrs kyrkogård) 
i hörnet av S :t P etri kyrkogata ·och Bre dgatan. Runt domkyrkan 
kan man särskilja tre olika kyrkogårdar. Den förnämsta var 
Krafts kyrkogård öster om domkyrkan . Norr om domkyrkan låg 
den s. k. Stora k yrkogårcj.en och söder om kyrkan har troligtvis 
den s. k. Sankt Laurentie k yrkogård legat. Samtliga dessa k yrko
gårdar v·oro mycket begränsade till sitt utrymme. De förnämsta 
gravplatserna voro belägna inne i domkyrkan varvid Dionysii 

kapell särdeles ofta angives i ·dödböck erna som gravplats. 
Krafts kprk.ogå rden har antagligen använts som k yrkogård un

der mycket lång tid. Dess område var åtskilligt mindre än det 
nuvarande Kraftstorget. Densamma var omgiven av murar. Kyrk o
gårdens gravplatser voro vid sekelskiftet 1800 de dyraste i Lund. 
Domkyrkoinspektoren angiv.er år 1816 att avgiften för en grav-
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sättning på Krafts kyrkogården var 36 skillingar banko medan 

samma avgift på Stora kyrkogård~n endast var 12 skillingar banko. 

Den sista gravsättningen på Krafts kyrkogård ägde rum den 
3 maj 1816 då domkyrkoklockaren Håkan Peter Dahlen gravsattes 
därstädes. 

Så småningom jämnades gravarna och kyrkogården planera
des. En sådan planering synes ha ägt rum 1832 under professor 
Brunius tillsyn varvid även kyrkogårdsmurarna revos ner. 

Under året 1839 hade deputerade för de bägge jurisdiktio
nerna hos landshövdingeämbetet i Malmö begärt att få kreaturs
marknaderna flyttade foån Lilla torg till den forna Kraftskyrko

gården. Tack va!e den dåvarande domprosten Hellstenius samt 
professor Brunius motstånd lyckades man hindra en slik vanda
lisering av den gamla kyrkogården. Samma år pläderade Brunius 
för att domkyrkans område borde inhägnas med plintar och järn

kedjor såsom skett vid kyrkan i Halmstad. 
Stora kp.rkogården var belägen mellan domkyrkans nordsida 

och Lundagård. Av föreliggande uppgifter torde densamma ha 
varit den speciella fattigkyrkogården. Den sista begravningen på 

denna kyrkogård ägde rum den 5 maj 1816 då ett dödfött barn 
gravsattes. Detta var äv,en den sista begravningen på de gamla 

kyrkogårdarna inom staden. 
Sannolikt var kyrkogården ganska illa vårdad. Ett flertal 

gånger förbjöds bollspel på densamma äv·ensom vattlling av hus
ägarnas kreatur vid kyrkogårdsbrunnen när desamma fördes till 
och foån betet på fäladsmarkerna runt staden. Bollspelet förvi
sades till Sandgatan och Lilla torg. Sedan kyrkogården upphört 
att brukas för sitt ändamål företogs en del planeringar och sten

sättningar av vägar över densamma. R; dan 1816 föreslog biskop 
Faxe att kyrkogården »bör planeras och prydas med långstam
miga plantager». På hösten 1818 företogs .en del planteringar på 
Stora kyrkogården under aka·demiträdgårdsmästare Gernandts led· 
ning. Dåvarande stadskassören Sjöström hade en stenhög lig
gande därstä·des, som avhystes. I ett annat sammanhang nämner 
domprosten Wåhlin att »S :t Laurentie härwarande kyrkogård, 
på statsministerns m. m. herr greve L. v. Engeströms initiativ och 
genom akademiträdgårdsmäst. Gernandts driftiga biträde på åtta 
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dagars förlopp fått en ganska prydlig förändring». Det blev emel
lertid bråk angående v1em, som var betalningsskyldig för denna 
»prydliga förändring » en tid senare. Domprosten Wåhlin ville ej 
vidgå domkyrkans betalningsskyldighet för planteringsarbetet. Han 
var i dåligt humör och förklarade att han varken projekterat, till
styrkt eller befallt detta arbete och han ville bevara domkyrkan 
från flera hittills ·okända utgift.er. Domprosten försökte äv·en att 
rädda sig bakom domkyrkoinspektoren, varvid han påstod att den

samme enligt sin instruktion ej fick göra någon utbetalning för 
ett ändamål, som detta. Det förargliga för domkyrkorådet var, att 
biskop Faxe i skrivelse någon vecka tidigar·e begärt att pängarna 
skulle utbetalas till Gernandt. Den biskopliga skrivelsen missha

gade tydligen domprosten, ty han erinrade i rådet om sin lag
lydighet och att han så skulle »me d Guds hjälp oryggligt f.ör
blifva ». Naturvetaren, professor Carl Fredrik Fallen delade emel

lertid icke domprostens åsikter utan förklarade kort och gott »att 
förgården till Herrans tempe l ej får ligga i ödesmål» samt för
klarade .att domkyrkorådet ögonblickligen skulle utanordna be
loppet för planeringen och planteringen särskilt som detta icke 
kunde hänföras till nybyggnad utan till en nödvändig reparation. 
Fallens mening segrade och är.endret sändes till landshövdinge
och biskopsämbetena för fastställebe . Året därpå fick också vakt
mästaren Gallberg en liten dusör för de besvär han haft med upp
bindning av träden och uppsikt över planteringen på »gamla kyr
kogår.den ». En annan liten d etalj, som belyser förhållandena i 
den tidens Lund är domkyrkorådets beslut hösten 1830 att göd
selstaden vid hörnet av arresthuset intill kyrkogår.dsmuren »så

som högst malpropert» skulle inhägnas och avstängas på dom
kyrkans bekostnad. Under år 1831 företogs förbättring av gången 
över Stora kyrkogården från. Kraftstorg och upp till Lilla torg på 
så sätt att gången blev stensatt. Vissa planteringar utfördes även 
1838 av akademiträdgårdsmästare Lundberg. 

S :t Laurentie kyrkogård torde 1enligt vissa uppgifter varit den 
del av kyrkogårdarna runt domkyrkan, som l r gat söder om kyr
kan. Speciella uppgifter om densamma äro fåtaliga. På 1830-talet 
förbjudes körslor över kyrkogården och infarten från »Kyrk,o
strätet» (Lilla Kungsgatan?) avstängdes medelst en bom. 
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Magle kyrkogå rd eller S:t Magdalena kyrkogård, en namn
form som också förekommer, låg i östra de len av kvarteret Maria 
Magl,e ·där den gamla kemiska institutionen nu är belägen. På 
äldre kartor upptager kyrkogård.en e? areal motsvarande · ungefär 
den östra tredjedelen av detta kvarter. Sannolikt hade kyrkogår
d·en hört till någon av de många medeltidskyrkorna (Vårfru stora 
äv·en kallad Mag1e kyrka). Det är möjligt att kyrkogårde n under 
vissa tider varit landsförsamlingens speciella begravningsplats. Den 
omnämnes mera sällan i prok>kollen från början av 1800-talet. 
Ordningen var det nog si och så med ,och någon gång under år 

1808 tillsatte domkyrkorådet en man, som skulle se till att död
grävarna höljde gravarna ordentligt. Klagomål hade nämligen fram
förts från husägarna runt omkring kyrkogård·en att liklukten träng
de in i husen. 

Den sista begravningen p.å kyrkogården ägde rum den 20 
april 1816 då husmannen Pehr Åkesson från Östra Torn gravsat
tes därstädes. DäreHer fick den dela de övriga kyrkogårdarnas 
öde - ingen ansåg sig skyldig att vårda den och redan 1818 för
mäler domkyrkorådets protokoll att murarna kring S :t Magda
lena och S :t Petri kyrkogårdar delvis voro nerfallna ·och att kyrko
gårdarna utgöra ·ohägnade platser, som bliva mer och mer en van
prydnad för staden. Liksom fallet var med S :t Petri kyrkogård 
kom domkyrkan i tvist med staden angående äganderätten till 
S :t Magdalena kyrkogård. Berling uppgiver (1859) att trädgården 
till tomten n :r 64, som då ägdes av professor Mellin låg på den 
gamla kyrkogården. Sedermera byggdes det kemiska laboratoriet 
på den gamla kyrkogårdsarea1en. 

S:t Petri kyrkogård (Sancte Pehrs kyrkogår·d) i hörnet av 
Bredgatan och S :t Petri kyrkogata hörde också till de gamla kyrko
gårdarna från medeltiden. Ursprungligen fanns S :t Petri (Petters) 
kyrka på detta områ,de. Efter reformationen och fram till år 1816 
har säkerligen många av stadens inbyggare fått sitt sista vilorum 
på den lilla lummiga kyrkogård~n. Under lång tid torde densam
ma förvaltats av stadens älste ·och icke av de kyrkliga myndig
heterna. Från åren 1716- 1735 och 1739- 17 49 finnes räkenskaper 
bevarade i Landsarkivet. De fördes under den första perioden av 

rådmannen Håkan Bagge, som även i en från 1725 bevarad hand-
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ling utnämnes att föra inspektion över kyrkogården. Aren 1739-
17 49 fördes räkenskaperna av rå,dmannen Holger Sieffert. Vid 
sekelskiftet 1800 var kyrkogården bevuxen med lummiga träd 
(kastanjer?) och omgavs av en låg stenmur. 

Den sista begravningen på kyrkogården torde ha ägt rum i 
slutet av år 1815 el1er början av 1816. Sedermera förefaller det 
som om kyrkogården liksom Magle kyrkogår.den lämnats åt sitt 
öde med den påföljd att staden under året 1818 beslöt att försälja 
densamma. Mot detta beslut framfördes protest av dåvarande 
vise pastorn Pettersson, som förmenade att domkyrkan var ägare 
till kyrkogårdarna. Det visade sig emellertid att Kungl. Befall· 
ningsh. redan 1813 beviljat försäljningen av kyrkogårdarna med 
»det uttryckliga förbehåll, att äganderätten därtill först bör vara 
afgjord ». På grund av de tta villkor beslöt domkyrkorådet att hos 
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lan<lshöv,dingeämbetet hemställa om uppskov med den utlysta auk

tionen tills <let i laga ordning blivit uwönt vem som var rätt 
ägare till kyrkogårdarna. Domkyrfoorå<let ansåg nämnligen för
säljningen olaglig. I november 1818 föriekommer ärendet 3Jllgå
ende kyrkogårdarnas försäljning på nytt. Domprosten Wåhlin har 
en inlaga på sju sidor, vari han frågar: 1) Vem är egentligen ägare 
till kyrkogåridarna: Domkyrkan? Lunds stads nuvarande husägare? 
eller ingende~a av dessa? 2) Är det ,enligt svensk lag och pas
sande för stadens heder .att dessa platser försälj.as eller bortal'l'en
der.as? 3) Huru böra desamma på det mest lagliga och .anständiga 
sätt användas? 4) I ,den händelse variken köp <eller arrende kan 

äga rum, huru skall då förhållas med hägnad, fredhållning, gatu
läggning m. m.? Samtidigt erinrar Wåhlin om att Lund blev an
lagd i hednisk tid då liken dels brändes och dels lades i ätte
högar ävensom att de sedan kristendomen införts begravdes dels i 
kyrkorna ·och dels runt omkring dessa. Såväl vid S :t Petri som 
vid Magle kyrkogårdar har i äldre tid funnits kyrkor. Wåhlins 
egen åsikt var den att arvingarna till de personer, som lågo be

gravda på dessa kyrJrngårdar, voro ägare till desamma. I fortsätt
ningen skriver han att borgerlig stadga säger att man ej får sälja 
eller bortarrendera det man icke äger och frågar fördenskull: Var 

finnes åtkomsthandlingar? Därtill erinrar han om 18 kap. 8 § av 
kyrkolagen där det heter: »Kyrkogårdar skola hederligen hållas 
för deras skull som der hwilar ». Wåhlin frågar: Hur skall detta 
ske om köparen <eller arrendatorn odlar tobak, kål, potatis m. rn. 
eller använder desamma till upplagsplats för timmer, läkten, spar

rar o. d. eller till samling&.stäl1e för hästar, oxar och vagnar och 
han frågar uppbrast: Kan sådant kallas att hålla . de dödas vilo

ställen i heder? Där,eft.er kastar han ut en fråga att besvaras av 
den som kan: Är Lunds stads husägare så utfattiga att de .ej mer 
förmå bestrida sin stads utgifter, med mindr·e de årligen få upp
gräva sina förfäders gravar? Varpå han ger landshövding1eäm
betet rådet att låta stadens polis ombesörja att kyrkogårdarna 
bliva hägnade, så att ej kreatur, vagnar och liknande få förekomma 
på desamma. Detta gjorde han så mycket hällr·e som han i egen
skap av stadens pastor då blev befriad från »den orättvisa miss
tanken och obilliga förebråelsen att stillatigande hafva medverkat 

till den oordning som under 21/2 års tid i detta af seende inträffat». 
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Dessutom föreslog Wåhlin att såväl stadens husägare som .åbo

arna i östra Torn, Lilla Råby och Källby skulle bidraga med 
»dränge- och ·ökdagsverken» för kyrkogårdarnas iståndsättande. 
Dessa arbeten skulle enligt Wåhlins förslag finansieras på så sätt 
att kyrkogårdsträden skulle huggas ner och försäljas. På samma 
sätt skulle förfaras med »de befintliga stenarna som utgör några 
hundra lass » samt den årliga grässkörden. För dessa pängar skulle 
staket sättas upp omkring kyrkogårdarna och portar anbringas. 
Till slut tar Wåhlin den person till hjälp, som sedermera lyckades 
rädda S :t Petri kyrkogård från fullständig vandalisering i det 

han erinrar om .att »Förmannen för Stadens Älste faktoren herr 
Borg har velat at de gamla kyrkogåridarna skola fredas ·och hållas 

prydliga». 
Profess.or Lidbeck ansåg emellertid .att domkyrkan varken hade 

laglig eller billig grund för sina anspr.åk på kyrkogårdarna utan 
förmenade .att stadens inv.ånar,e voro kyrkogårdarnas rätte ägare. 
Lidbecks syn på denna sak vann majoritet i domkyrkorådet och 

slutet blev att staden tillerkändes äganderätten. Domprosten Wåh
lin intog här en ganska märklig ställning. Vid förvaltningen av 
den nya kyrkogårde n försökte han alltid rädda domkyrkan för 
några utgifter till kyrkogårdsunderhållet och ,ådrog sig därför 
skarpa erinringar från högre myndigheter. I fråga ·om S :t P.etri 

och S :t Magdalena kyrkogårdar förs·ökte han rädda äganderätten 
åt domkyrkan, men samtidigt plac.erar han sig som domare över 
stadens invånare därför att de icke vårdade dessa kyrkogårdar. 
Här glömmer han bort sitt eget ansvar. Ju mer man studerar proto
kollens gulnade blad desto mer framträder skärpan i Gustaf III 
inledningsord i brev·et till rikets ständer av den 9 maj 1786: » Un
der vården af . Kyrkorna har Kongl. Maj :t saknat en tillbörlig 

fred ·och hägn för de dödas grifter » etz. 
Sedan staden blivit tillerkänd äganderätten till kyrkogårdarna 

hölls under år 1820 .auktion på den sten som fanns å S :t Petri 
kyrkogård. Domkyrkorådet beslöt .att uppdraga till d·ompro sten att 
köpa densamma till fot (grund) för biskopens brygghus. 

Någon större förändring torde ej sk·ett beträffande de båda 
kyrkogårdarnas skötsel. En skrivelse år 1821 från magister (pro-
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fessor!) C. A. Agardh och kassör G. Sjöström lämnades utan åt
gärd enär kyrkogården hörde till den borgerliga förvaltningen. 
Under året 1832 begärde Brunius att S :t Petri kyrkogård skulle 
användas till allmänna ändamål (torg?) . Den tillförordnade borg
mästaren (Pettersson) meddelade då att kyrkogården icke hörde 
till domkyrkan. 

Som en illustration till myndigheternas behandling a.v kyrko
gårdsärendena vid den tiden kan törhända den dåvarande docenten 

i estetik, Assar Lindeblads dikt, införd i Skånska Correspondenten 
den 6 maj 1833 under titeln »Kyrkogården förvandlad i träd
gård», tjäna : 

»Begär du, att ditt stoft skall hvila få, 
sök då ett rum i bergets djupa sköte; 
ty jordens torvor såsom böljor gå, 
och vad der göms går dagens ljus till möte. 

Se grafven jemnats, mossig minnessten, 
som fordom fuktats utaf kärlekstårar, 
vid någon ·dörr som trappa hvilar ren 
och trampas liknöjdt 'utaf stadens dårar. 

Hvad skymtar der emellan rosors par? 
Ett menskoben som bleks af sommarstrålen. 
Sin must ur kalla hjertat liljan tar, 
och poppeln slår sin rot i hufvudskålen. 

0, dansar du der dessa lusthus stå, 
du unga mö, som blomstrens fägring lånar! 
det är en systers grav du dansar på, 
ihålig är den: hör du att det dånar? 

Men går den Vise någon afton här, 
så må den stora tanken honom lifva: 
all jorden, som en vidsträckt gravhög är, 
skall dock en gång en Herr.ens lustgård blifva. 

A. L-d.» 
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Agardh återkom ännu en gång beträffande S :t Petri kyrkogård. 
Han hade år 1832 tillsammans med pr·esidenten Ehrenborg, lands
hövdingen Posse, biskopen Faxe och generalen Clairfeldt m. fl. 
bildat den första Skånska Trädgårdsföreningen (Flora) och d.enna 
förening 'fick vid sammanträdet mellan deputerade av akademi
och stadsjurisdiktionerna den 8 mars 1836 rätt att disponera kyrko
gål'den under tjugo års tid till försöksträdgård. Trädgårdsf.ör
eningen upphörde snart nog - väl i första hand beroende på att 
initiativtagaren Agardh blev biskop i Karlstad - och den projek
terade försöksträdgården blev ingen verklighet. 

Först .år 1840 blev S :t P.etri gamla kyrkogårds öde avgjort. 
Det var den förut nämnde J. P. Borg, som tog saken i egna hän· 
<ler och därmed gav tillbörlig respekt för de dödas grifter där både 

kyrkliga och borgerliga myndigheters förmåga brustit. Den snart 
hundraåriga skrivelsen, som efter mycket bråk och många besvär
ligheter godkändes i olika instanser, må tala sitt eget språk om 
det kapitel i stadens kulturhistoria som därmed avslutas. 

Transumt av Deputerades av Akademiska 
och Stadsjurisdiktionerna i Lund protokoll 
den 25 januari 1840. 

Ordföranden uppläste ett av Fabrikör Borg till protokollet för da
gen avgivet så lydande anförande: » - - - - - - - - -

- - · - - - och för att övertyga Stadens Invånar.e, att jag icke 
har något materielt intresse därvid, att försvara de avlidnes gravar 
från ohelgande, utan tvärtom är böjd, att för ändamålets vin
nande göra uppoffringar; 'har jag av 'Hovmarskalken ·Friherre Ben
net köpt hela sträckan från öster till väster av Dess .tomt vid 
Mårtensgatan, söder -om den därvarande kanalen, vilk-e~ .egendom 
jag härmed såsom gåva med full äganderätt överlåter åt Staden 
Lund, för att vid kreatursmarknader begagnas till torg, under 
den förutsättning likväl, att, sedan det föregivna skälet, varföre 
man velat använda St. Petri kyrkogård till torg, sålunda utan 
Stadens betungande upphört, Stadens Invånare nu ville på Kongl. 
Carolinska Academien härstädes överflytta sin förmenta rätt till 
St. Petri kyrkogård och därvid förena sig med mig om följande 
förbehåll: 
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-1:0 att kyrkogården aldrig får bebyggas eller användas till torg; 
2 :o att densamma alltid skall vara en tillhörighet åt academiens 

botaniska trädgård; 
3 :o att den tillfölje därav användes till uppdragande av endast 

sådana växter, som icke f.ordra djup grävning; 
4 :o att academien själv besörjer och bekostar stängselen och 

dess underhåll; 
5 :o att varje människoben, som vid grävningar skulle komma i 

dagen genast med omsorg djupt nedmyllas. - - - - - - -
Lund som ovan 

J. P. Borg». 



Il. KYRKOGÅRDARNA FLYTTAS UT 

FRÅN STÄDERNA 

Redan på Luthers tid börjar en och annan rekommendera kyrko

gårdarnas förflyttande utanför .städerna. Luther själv var ivrig 
anhängare av denna ide och han framlade sina tankar härom i ,en 
liten skrift .år i527 tillägnad » Wirdigen Herrn Doctor Johanni 
Hess pfarrer zu Breslaw sampt seinen mitdienern im Evangelio 
Christi» med titeln: »Ob man fur de sterben fliehen muge. » Luther 

skräder icke orden. Kyrkogården i Wittenberg finner han i .så 
bedr·övligt skick att inte ens turkarna ha något så eländigt, och 
han tillägger, att han föred.rager att bliva begraven i skogen eller 

sä1ikas i Elbe än att begravas på kyrkogården i W. Heformatorn 
erinrar ·Om att det varit brukligt »såväl hos judar som hedningar, 
heliga som syndare » att begrava sina döda u tanför stadsbebyg
gelsen, och han rådde därför de förnuftiga att följa läkares och 
hygienikers råd framför att fasthålla vid gamla sedvänjor. Men 
Luther har också en särde les positiv inställning till spörsmålet: 
Lägg kyrkogården på en stilla, avskild plats, anordna platsen så 
att den uppfordrar till allvar, andakt, bön och stilla begrundan 
inför döden ·och uppståndelsen! 

Den medeltida sedvanan att begrava de döda under kyrkans golv 
och runtom kyrkan hade blivit en så självklar sak, att ick,e ens 
Luthers impulsiva uttalande kunde åstadkomma någon större för
ändring. Då germanerna kristnades var det annorlunda. Karl den 
store fick gripa till allvarliga medel. 1 »Capitulare Pa,derbrun
nense » av år 785 befal1er han vid huvudets förlust alla kristna 
saxare att låta begrava sina döda på kyrkogården ·och icke i de 

gamla hedniska gravhögarna. Så blev gravskicket knutet till kyr
kan och gravplatsen blev så småningom, om man ser det i stort, 
icke en äreplats för den som bringat religionen och kyrkan den 
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hängivnaste tjänsten utan åt del.Il som varit i stånd att lämna 
kyrkan och prästerskapet rikligast med guld och egendom. 

Efter Luthers framträdande synes c :a 200 år förflutit innan 
nämnvärda förändringar i ·det bestående företogs. Här -0ch var 
framkommer dock hygieniska betänkligheter från prästerskapets 
sida mot begravningar i kyrkorna -0ch i vårt land förbjöds »grav
kullar» (att graven lades upp högre än kringliggande golv) i kyr
korna såväl 1660 som i lag 1686. År 1779 begärde prästeståndet 
att grav icke längre fick läggas i kyrka men först i ett 1815 ut
fär.dat kungl. brev förbjöds alla gravsättningar inom kyrkans mu
rar (i jor.dgravar). För Lunds vidkommande ,åstadkom detta brev 

en del trassel. År 1817, alltså två år senare, lät kammarrättsrådet 
och riddaren Borg trotts gällande förbud begrava sin svärmo

der änkefru, tull-inspektorskan Trana i en tidigare inköpt jord
grav i domkyrkan. Begravningen åstadkom mycket buller. Dom
kyrkoråd, domkapitel och landshövdingeämbete hade saken under 
utredning och slutet bl.ev att Kungl. Maj :t resolverade att kistan 
skulle tagas upp -0ch begravas på kyrkogården utanför staden. 
I dödboken står -0ckså antecknat att änkefru Trana för andra 
gången blivit begravd på Uppåkra kyrkogård. 

En av de första kyrkogårdar, som i Sverige förlades utanför 
det inre stads.området var den nuvarande kyrkogården i Uppsala . 
• Jor.den till denna skänktes år 1671 av professorn och riksantikva
rien Olof Wer.elius till begravningsplats åt de fattiga från hospi

talet (sjukhus·et) samt med villkor att han själv skulle begravas 
därstädes. Det är sannolikt att W. varit direkt påverkad av Luthe, s 
tankar då han genomför.de sin ide. Med sitt intresse för den vest
faliska freden och dess traktater tor.de W. icke undgått kännedom 
om de bestämmelser, som där fastställdes för skapande av fred, 
förståelse och respekt för de dödas vilorum inom de landsdelar 
där katoliker -0ch pr·otestanter hade gemensamma kyrkogårdar -
förordningar som blivit bestående g·enom tiderna och som nu se
nast bekräftats av den nazistiska lagstiftningen. 

På kontinenten synes Hermhut bildat epok för kyrkogårds
väsendets utveckling i Luthers anda. På sluttningen av Hutberget 
invigdes den 24 nov. 1730 en kyrkogård, s-om i stort sett överens
stämde med den av Luther skisserade planen. Herrnhut fick ·ef-
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terföljare på .de flesta orter i Tyskland där Br<ödraförsamlingen 
vann fotfäste. I Danmark anlades 1773-177 4 en kyrkogård i denna 
stil av brödraförsamlingen i Kristiansfeld. 

Mycket talar för att Goethe - dels genom fröken von Klet
tenberg och dels vid sitt deltagande i Brödraförsamlingens andra 
synod i Barby 1769 - blivit intresserad för de allmänmänskliga 
ideer den he rrnhutska kyrkogår.dsordnin;gen för<eträdde. I sin r·o
man »Die Wahlverwandtschaften» (1809) kommer intresset för 
kyrkogårdskonsten fram i det han låter romanens hjältinna Char
lotte skissera en idealkyrkogård, som i mycket för tankarna hän 
till Herrnhut. Redan tidigare har Goethes gynnare och vän hertig 
Friedrich Franz av Anhalt låtit anlägga en kyrkogård utanför 
Dessau å r 1787 för stadens samtliga konfessioner_, vilken har 
starka drag av Goethes i nämnda bok skisserade ide. 

Då Gustaf 111 i » Puncter, om hvilka Kongl. Maj :t för godt 
funnit att underrätta Riksens Ständer» av .den 9 maj 1786, tar till 
orda om kyrkogårdarna, så är det nästan som om man hörde ett 
eko av Luthers 260 år tidigare utslungade anatema över kyrko-

3 
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gårdarnas tillstånd. De kungliga punkterna i denna sak in1edes 

med följ•ande uttalande: »Under vården av kyrkorna har Kungl. 
Maj :t saknat en tillbörlig fred och hägn för de dödas grifter.» 
Man har sålt gravplatser på nytt, grävt upp kistorna, skingrat och 
utkastat benen, sålt kistornas beslag etz. trotts att dessa mången 
gång »burit namn och minne·smärken af de yppersta förtjenster». 

Konu11igen betraktar ·detta som brott inte blott mot äganderätten 
utan äv·en mot mänskligheten, »då de döda böra orubbade njuta 
vila uti den jord de hävdat e11er försvarat, .eller uppå vilken de 
efter F·örsynens behag, tillbringat ·en mödosam le:fnad». Därefter 
förklaras att grav.ar •endast må upplåtas för alltid - en av de 
former för upplåtelse av nyttjanderätt till gravplats, som ännu gäl
ler i svensk lag. 

I fortsättningen önskar konungen, som »har ömhet för de 
dödas grifter» att de levande måtte välja andra och från kyrkorna 
avlägset belägna begravningsplatser, och han erinrar precis som 
Luther om .att »både folk som kände Gud och icke» begravde 
sina döda »avlägsne från byar och städer»! Härefter följer en 
expose •Över gravskickets och kyrkogårdarnas utv.eckling i Sv·erige 
varvid nämnes att inhägnande kyrkogårdar tillkom under Olof 
Skötkonungs tid. F·örst i 12 århundradet var det »som det Ro· 
merska Påviska Cleresiets omsorg för ·egen och kyrkans vinst öpp· 
nade grav.ar i en av vidskepelsen förment helig jord, och sålde 
den sällhet att få lägga sina ben vid helgo!Ilens öfv·erlevor». 

Men trots det att konungen i de städer han anlagt, planerat 
kyrkogårdarna utanför den egentliga staden, hade han icke, även 
om han inser den tydliga nyttan av en allmän författning, »uti 
en sak så öm för menigheten icke velat med myndighet uträtta 
vad- Kungl. Maj :t kunnat vänta av ett upplysts folks egen om
tanke och övertygelse». 

Det går några år framåt eller till 1793 då Uppsala begär att få 
flytta ut sin kyrkogård från domkyrkan till den förut omnämnda 
hospitalskyrkogården. Den kungl. resol. här.om är utfärdad från 
Finspongs bruk den 5 juli 1793, och densamma ·erinrar om »Högst 
S.ali.g Herr Faders (Gustaf III) Nådigs yttrade vilja det begraf
ningar i städernas kyrkor och kyrkogårdar måtte upphöra ». Enär 
Bondkyrkoförsamlingen icke velat flytta ut sin kyrkogård från 
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staden tar den kungl. resol. ställning härtill i följande ord: »Hwad 
åter Bonde - Kyrko - Församlingen angår, så anser Kungl. Maj :t 
i ·Nåder betänkligt, at i denna för 1en enfaldig Allmoge ömtåliga 
Sak pålägga något twång, öfwertygad, at de uplystares exempel, 
eftertanka och tiden framdeles och efterhanden wärka ·et friwil
ligt begifwande ». 

Föga ·anade väl Mathias R·osenblad, som vid detta tillfälle 
kontrasignerade riksföreståndar.ens beslut, att hans föräldrars stoft 
en mansålder senare skulle rubbas ur sin grav och föras ut till den 
s. k. Domkyrkograven på Lunds Norra kyrkogård. 

Den allmänna författning Gustaf 111 talat om förverkligades 
av hans son Gustaf IV Adolf, som sände följande (handskrivna) 
br·ev till rikets biskopar, varav nedannämnda till biskopen Nils 
Hesslen i Lund: 

»Gustaf Adolph med Guds Nåde Sweriges Göthes och Wen
de-s Konung ietz. etz. etz. Arfwinge till Dannemark och Norrige, 
Hertig till Schleswig Hollstein etz. etz. 

Wår ynnest och Nådiga bevågenhet med Gud Alsmäktig Tro
man och Tjenare. Biskop, Pro Cantzler, samt ledamot af Wår 
Nordstjerne Orden: så ock ConsistoriaLes ! VI hafve för godt fun
nit i nåder förordna: att då Kyrkogårdar flyttas utom Städerne, 
hwilket, der det lämpeligen ske kan me-dför flere förmåner och 
förtjenar uppmuntran, bör den nya Begrafnings Platsen förses med 
anständig stängs·el .och sådana tecken1 som utmärka Platsens ända
målJ samt träd deromkring planteras: 

Börande Ritning deröfver, innan arbetet företages, till Wår 
Nådiga pr·öfning af Wår Befallningshafvande i underdånighet in
sända Hwi.Tuet WI vdat Eder till .eget och wederbörandes iakta
gande i Nåder tillkännagifwa. WI befalle Eder Gud Alsmäktig 
Nådeligen. 

Beckaskog den 3 :dje ·october 1805. 
Gustaf Adolph 

jM. Rosenblad.» 

Kungabrevet åtföljdes av följande förtydligande handskrivelse 
från statssekreteraren Mathias Rosenblad, Lundaprof.essorn Eber
hard Rosenblads son: 
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»Högvördige Herr Doctor, Biskop ·och Pro Cantzler så ock 
Venerandum Consistorium . 

. Kongl. Maj :st har i Nåder funnit godt, att hvad Kongl. Maj :st 
under den 3 :dj·e sistlidne i Nåder förordnat angående Begrafnings
Phttser i Städerne äfven bör lämpas till de ställen å Landet, der 
de kunna wara inom byar belägne, samt att då fråga är om nya 
Kyrkors uppbyggande, de samma ej böra inom Byarne anläggas 
dels för sundhetens skuld, dels ock till afhöjande af fara för 
eldsvådor: Hwilket Jag på Nådigste befallning får den äran här
med tillkännagifva. 

Med mycken högaktning förblifver Högvördige Herr Doctorns, 
Biskopens och Pro Cantzlerens, så •ock V:enerandi Consistorii. 

ödmjuke tjenare 
M. Rosenblad. 

Beckaskog den 17 october 1805. » 

Med ovan anförda kungl. brev inledes en ny rera i de svenska 
stadssamhällenas kyrkogårdsväs·en. De gamla kyrkogårdsidyller vi 
möta i så gott som varenda stad kunna nästan undantagslöst hän· 
föras till denna tid. Och söka vi i arkivens gömmor efter de för
slag till kyrkogårdar Kungl. Maj :t stadfäste under åren 1806-
1830 skymtar namnen Tempelman, Gerss, Almfelt, Enander, Piper 
och Blom som förslagens upphovsmän. Framförallt vor·o » staque
ten » och ingångsportarna föremål för arkitekternas formkänsla 
men även gravkapellen och »benhusen ». För den ·egentliga »gene
ralplanen» voro de mera främmande. Blom hade ett visst intr·esse 
för denna sak men främst står dock Piper med sina omsorgsfullt 
utarbetade »desseiner ». 



111. ANLÄGGNINGEN AV NORRA 

KYRKOGÅRDEN FÖRBEREDES 

Det första initativet till Norra kyrkogårdens anläggande var 
direkt påverkat av det kungl. brevet 1805 ·och togs av pPofess·orn 
och domprosten Johan Jacob Hellman, som, enligt magistratens 
protokoll från den 16 januari 1809, »i dag på morgonstunden un
der förseglat Couvert till Magistraten insändt, så lydande skrift. 

Titt: till Magistraten! 
De härgående epidemiska sjukdommar, hwaraf menniskor näs

tan dageligen genom döden bortryckas, på de härå staden för 
K·ongl. södra Armeen inrättade sjukhus, och redan träffat äfven 
stadens Inwånare, böra påminna ock nödwändigheten, att snart 
utse ·en wäl afpassad Begrafningsplatts utom staden, för att ~i 

möjeligaste måtto förekomma smittans allmänna utbredande. 
Denna wiktiga angelägenhet får jag därföre hos Titt: 'Och 

Magistraten anmäla, med tillkännagifwande tillika, att, till under
dånigt föllje Kongl. Majt: nådiga Bref den 3 Octobr. 1805:, den 
plattsen som härtill warder utsedd, skall förses med anständig 
stängsel och sådana tecken som utmärka Plattsens ändamål, samt 
träd omkring planteras; Börande ritning deröfwer innan arbetet 
företages, till Kongl. Maj :t nådiga pröfning af dess Befallnings
hafvande i underdånighet insända med största högaktning som 
jag den äran framlefwer. 

Lund den 15: Jan: 1809: Titt: Magistratens 
ödmjukaste tjänare 
J. J. Hellman. » 

Vid magistratens sammanträde den följande 16 januari beslöts 
att stadens älste skulle höras och lämna sitt utlåtande i kyrko-
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gårdsfrågan den 19 januari. De infunno .sig, men begärde betänke· 
tid till den 21 januari för att under dessa dagar kunna uts·e »nå
got tjenligt Begrafningsställe utom staden». Den 21 januari in
funno sig .sadelmakaren Scharffonherg, tuilJilbindaven Isberg och 
tenngjutaren Nordstrand företrädande stadens älste hos magistra
ten. De föI'es1ogo då som lämpligaste plats för den nya kyrk,o
gården den s. k. »tegelbruksplatsen » tillhörig borgaren Måns 
Månsson och belägen c :a 1500 alnar från »stadens norra Tullhom» 
(numera Annetorps tegelbruk) samt ev·entuellt en del av »norra 
gästgifwave 1örkan», belägen c:a 1/8 mil från staden (numera Em
dala vid Smörlyckan), en plats, som de ,emellertid icke ansågo sig 
böra förorda enär den låg för långt bort. Men det var ju själv
klart att man ej kunde 'erhålla den första platsen »utan genom 
wänlig ·öfwerenskommelse med Borgaren Måns Månsson». Den 
si5tnämnde befann sig i »Rättens formak» och blev därför in
kallad och tillspord om vilkoren för försäljning av ifrågavarande 
jord. Då Måns Månssons hustru för tillfället vistades på landet 
var han icl~e hågad lämna något svar förrän han hade resonerat 
med henne om saken, och därför lovade han lämna besked till 
magistraten påföljande måndag d1er ·den 23 jan. Denna dag in
lämnade sadelmakare Scharffonherg på .stadens älstas vägnar en 
förbindelse vari borgaren Måns Månsson överlåter sin ·egendom 
Tegelbrukshuset med tillhörande »lörka» för den summa han 
själv givit nämnligen 333 riksd. 16 skill. banko jämte ränta härå 
från den 6 juni förlidet år. Därjämte begärde han ersättning för 
höstutsädet, nämnligen 2 skäppor v·ete ·och 1 skäppa råg med 8 
riksd. 16 skill. banko eller ev. att själv behålla skörden och dess
utom få nyttja hus.en till maj månad slut. Betalningen skulle er
läggas inom 14 dagar. 

På stadens älstes vägnar förklarade Scharffenberg sig nöjd 
med anbudet därest magistraten lämnade sitt bifall och betalningen 
erlades med 1/ 3 del av stadskassan, 1/ 3 av akademiska jurisdik

tionen och 1/3 av domkyrkan. 
Samtidigt uppkom ·ett förslag att fäladslotten till tomten 303 

(nuvarande Norra kyrkogårdens äLsta område) skulle inköpas eller 
tillbytas enär detta jordstyckce ansågs lämpligave till begravnings
plats. Vid nästa magistratssammanträde den -25 januari företrädde 
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ovannämnde Scharffenberg och bryggar.en Lundsten som ombud 
för stadens älste och! inlämnade då 'ett anbud från ägarna tillovan
nämnda fäladslott handskmakaven Abraham Mellblom och hans 
svärmor, den avlidne borgar.en Ola Mattissons änka Johanna Erri
ander (den tr.edje ägaren var gördelmakaren Lundell) så lydande: 

»Till Begrafningsplatts för Staden Lund af stå wi undertek
nade wår andel i den till Huset och Tomten no 303: härå Staden 
hörande fäladslott, emot det wi ärhålla lika mycke jordrymd å 

staden derintill nästgräntsande mark, och iett kappeland derut
öfwer, samt Sextiosex Riksdaler 3 Sk: Banko i penningar, då wi 
derjemte frånkallas från alla i afseende på Jordens mätning ut
gående kostnader, hvill<!et med wåra egenhändiga underskrifter 
försäkras. Lund den 25: Januarii 1809. 

Johanna Eriander. 
med styrd hand 

Ah. Mellblom. 

närvarande wittne underskrifwa, som härwid warit närwarande. 

Jonas Lindqvist 
Stadswaktmästare. 

Lund ut Su_pra 
Mårten Frimodig 

wagtkarl.» 

Herrar Scharffenberg och Lundsten förklarade inför magistraten 
att ·detta jordområde, som omfattade 11/4 tunrilana -och var beläget 
vid stora väg.en mot Getinge, passade bättre till begravningspla·ts 
än den förut föreslagna Tegelbruksjorden. Den låg närmare sta
den, var jämn -och högländ och därtill blev kostnaderna för sta
den betydligt lägr·e. Visserligen var ·området mindre men det
samma kunde med fördel utökas med en del av »Lertäcksplanen» 
så att den blev närmast fyrkantig och sammanlagt c :a 2 tunnland 
stor. Dessutom meddelade dessa båda herrar att de under mor
gontimmarna besett området och mätt upp detsamma med kedja. 
Som ombud för stadens älste kunde de emellertid icke antaga 
anbudet på andra villkor än att 1) magistraten gav sitt bifall, 2) 
akademiska jurisdiktionen oCh domkyrkan bidrog mea var sin 
tredjedel av de hundra riksdaler säljarna begärt i kontant även
som att ovannämnda båda institutionerna bidr.og med de två tred-
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jedelarna av kostnaderna för de övriga arbeten, som erfordrades 
vid kyrkogårdens anläggning såsom stängsel, plantering m. m. 

Därefter tillspordes handskmakaren Mellblom om han och hans 
svärmoder voro »fulleligen nöjda» med ,överenskommelsen vilket 

besvarades med ja, och därjämte upplystes om att de helt och fullt 

disponerade fäladslotten till hälften av huset och tomten n :r 303 

med samma rätt, som alla övriga gårdsägare i staden dispone

rade sina till gårdarna anslagna fäladslotter »efter 1797 års stad
fästade äelnings Convention ». Bryggaren Möller, som vid till

fället arrenderade jorden var även tillstädes och meddelade att 

han avstått arrendet varför jorden omedelbart kunde disponeras 
till begravningsplats. 

I samband med magistratens bifall till ovan anförda förslag 

framförde rådmannen och borgmästar-en Söderber.g den meningen, 
att en särs kild begravningsplats borde anläggas söder om staden 

och öster om landsvägen till Malmö. Som lämplig plats föreslog 

han fäladslotten till gården n :r 236 (Margaretedahls plantskola), 
men varken magistratens övriga ledamöter dler stadens närva

rande älste ville gå med på det förslaget. 

Magistraten beslutade där,efter att utdrag av protokollet, »1 
hela sin widd, i detta ämne, till Högwördige Herr Doktoren och 
Domprosten Hellman skulle insändas, med tillkjännagifwande, att 

Stads Jurisdiktionen för sin del, tillstyrker det af Stadens älsta i 
dag ,öfwerlämnade project rörande Begrafningsplatts utom Staden 

å Fäladslotten till halfwa Huset och Tomten No 303: och därin

till bilägas Lertäcksplanen, med de hwilkor Stadens älste här 
ofwanföre gjordt: ,och wäll Magistraten besörja, att berörda till 
Begrafningsplatts pr-ojecterade jordstycke af wederbörligen til
f.öror<lnad Landtmätare blir på Charta la:gdt, samt wederlagsjorden 
jämwäl på Fälads Chartan, till rättelse för framtiden, antecknad 

så snart wederbörligt swar från Herr Doctol'en och Domprosten 

Hellman ankommer att Wällofl: Domkyrkorådet och Academiska 

Jurisdictionen, till twå tredjedelar, är.sätta alla de kostnader, som 
utgå till Handskemakaren Melbloms och de·ss Swärmoder Jo
hanna Errianders förnöjande, och till Landtmätare arfwodet, samt 

Stängsel och plantering omkring Begrafningsplattsen, på sätt Herr 
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Doctorn och Dompvosten Hellman, uti sm den 16: uti denna må· 
nad inkomna Skrift föreslagit. 

Ut supra 
På Magistratens Wägnar 
Adolph Friedrich Bjugg 

/ A. P. Wahlgren.» 

' 
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Domkyrkorådet behandlade kyrkogår.dsfr.ågan den 27 januari 
1809 och beslöt att h~/? lands'hövdinge- och biskopsämbetena be
gära tillstånd att få använda 200 riksdaler banko av domkyrlw
kassan för inköp och inhägnad av begravningsplatsen. Skrivelsen 
har följande lydelse : 

»Ödmjukaste Memorial! 

Med upmärksamhet ·dels på Kongl: Brefwet af den (3) October 
1805, som Högeligen uppmuntrar till Kyrkogårdars anläggande 
utom Städerna, och dels på den Epidemie, som beklagligen ännu 
härjar och dageligen bortrycker f1era menniskor, hwarigenom Sta
den Lunds Kyrkogårdar blifwit så medtagna, att man knapt har 
Platts för flera döde, ins·er Domkyrko Rådet nödwändigheten att 
ett ställe utom Staden med stö.rsta skyndsamhet måste anskaffas, 
och wederbörlig.en inrättas till Kyrkogård, på sätt Högst åbero
pade bref stadgar - men då ingen allmän tjenlig Platts gifwes, 
sedan Stadens jord för flera å r tillbaka blifwit delad på Hus Tom
terna, och Staden sjelf i anseende till nuwarande tryckande och 
beswärliga tider, icke förmår, .att inkjöpa och wederbörligen in
freda ·en sådan; så wågar Domkyrko Rådet att i .all ödmjukhet 
föreslå, det måtte en Summa på 200 Rd: Banko bewilljas af Dom
kyrkans medel, för att inkjöpa och inrätta ·en dylik för Domkyrko 
Församlingen i dess närwar.ande ställning högst nödwändig Be

gr.afnings Platts utom Staden. 
Domkyrko Rådet, fullkomligen öfwertygad om Höggunstigt 

bifall och samtycke till en s å angelägen sak, får tillika i ödmjuk
het anhålla att framdeles få bestämma, den afgift, som Domkyr
kan bör tillfalla för hwarje liks begrafning, på denna nya Kyrko
gård, ·enär den samma .af Kongl: Majts: blifwer i nåder Sancto
nerad. 

Lund den 27: Januari 1809 
And: Lidbeck Joh: J: Hellman. 

Kongl: Acadm: v. Rektor 
Pehr Söderberg. 

/ D. Broberg. 
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1 magistfäten förekom är1endet åter den 1 mars 1809. P110to
kollet från denna dag innehåller ovan anförda skrivelse från dom
kyrkorådet till landshövdingeämbetet samt ämbetets medgivande 
att få använda 200 riksd. banko av domkyrkans medel ävensom 
att magistraten i brev den 4. febr. till Kungl. Maj :t befallnings
havande begärt förordnande för tredje lantmätar.en G. Kjerner, 
»att den föreslagne Begrafnings Plattsen på stället utstaka, up
mäta och på Charta lägga, och att derjemte på -öfwerblifoe ler
täktsplanen, wäster om samma Begrafnings Platts, utstaka weder
lagsjorden, för den del af Begrafnings Plattsen, som blifwit tagen 
af Fäladslotten till n:r 303». K. B. hade den 6 febr. för.ordnat 
nämnde lantmätare att verkställa förrättningen. Den 25 februari 
utfördes lantmäteriförrättning.en och till dagens sammanträde hade 
lantmätave Kjerner inlämnat en »ny mindre Charta öfwer Begraf
nings Plattsen, en anteckning å Fälads Chartan öfwer wederlags 
jorden till No: 303: med beskrifning däröfwer», vilka handlingar 
nu föredrogos i magistraten varvid beslöts att kartan jämte ut
drag ur dagens protokoll skulle översändas till dompI'osten Hell
man med anhållan »att besörja om Kongl: Majts: nådigaste fast
ställelse å berörde Charta; och wille Magistraten hafwa förme
nadt sin ·önskan att Begrafnings Plattsen der·efter genom wällofl: 
Domkyrkorådets föranstaltande, genast blefwe instängd och plan
terad, på sätt Kongl: Majts: nådiga Befallning i åbevopade skrif
welsen den 3 October 1805 : förmår ». 

Därmed synes magistratens handläggning av förslaget till ny 
kyrkogård vara avslutad. Man märker en viss oöV'erensstämmelse 
mellan magistratens skrivelser och domkyrkorådets. Det framgår 
ju fullt tydligt att staden ·överlämnade den jordareal, som be
hövdes till den nya kyrkogården samt lämnade ägarna till denna 
jord •en ny och större fäladslott. Domkyrkorådets skrivelse till 
K. B. av den 26 jan 1809 innehåller därvidlag ·en .förvrängning av 
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de faktiska förhållandena då rådet begär att få disponera de 200 
R. B. bl. a. till inköp av jord (och Staden sjelf i anseende till nu
warande tryckande och beswärliga tider, icke förmår, att inkjöpa 
etz.) till ny kyrkogård. Vad stadens älste begärde var bidrag från 
domkyrkan till avträdeskostnaderna, stängsel och plantering. Sta
dens och domkyrkans ekonomiska mellanhavande i detta samman
hang kom ·också till uttryck i ett utav de förslag, till inskription 
på kyrkogårdsporten, som tydligen varit under debatt i domkyrko
rådet år 1809 såvitt jag vet utan något protokollfört beslut. 1 dom
kyrkorådets handlingar från detta år finnes tvenne små skrivelser 
med förslag till anförda inskription. Den första lyder: 

»Du Stadnar Wandrare! 
Äfwen Här Stadna 
De Wisas Forskningar, 
De ~jutandes Begär 

och 
De Ömas Lidels·er» 

* * * 
Signerat N. W. S. (?) 

Det andra förslaget, som verkar kallduch på en nutida läsare 
lyder: 

» F·örnuftet sade, ·och Konungen biföll at <lena begrafuings 
plats bor:de utses för Lunds stad och derunder lydande Landtför
samlingar, 

år - 1809, 

Staden gaf wederlag för Jorden, 
och Domkyrkan bestod kostnaden.» 

Slutklämmen i det sista förslaget är uteslutande av ·ekono
misk art. Författaren till detsamma har väl haft en alltför eko
nomisk syn på döden för att riktigt kunna smälta de onekligen 
stora tankar, som ljuda i det först refererade förslagets ord. 

Redan nu har domkyrkorådet sitt ekonomiska pr·ogram klart. 
I skrivelsen till K. B. av den 27 januari 1809 får domkyrkoråd.et 
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Sannolikt Norra kyrkogårdens äldsta gravvård och rest över Jacob Löfgrens 
son Johan Löwegren. På baksidan har Jacob Löfgrens namn huggits in. Denne 
var farfader till professor Mikael Kolmodin Löwegren och direktören för Göte-

borgs trädgårdsförening Fredrik Georg August Löwegren. 
Foto: O . Mattsson. 

»tillika i ·ödmjukhet anhålla att framdeles få bestämma den af
gift, som Domkyrkan bör tillfalla för hwarje liks begrafning, på 
denna nya Kyrkogård. » Förslaget till dessa s. k. sterbhusavgifter 
framkom år 1813. 

Landshövdingeämbetet sände förslaget till Konungen för stad

fästelse. överintendentsämbetet synes emellertid gj·ort invändning
ar mot förslaget. Bland annat beträffande den s. k. lertäcktsplanen, 
som ämbetet ansåg olämplig. På .detta svarade domkyrkorådet att 
jorden här var lika god som annorstädes runt omkring staden var
för rådet ansåg att planteringar med fördel skulle kunna utföras 
på jorden i fr.åga. Dessutom hade Överintendentsämbetet låtit arki
tekten F. M. Piper uppgöra e n »Dessein till ingångs port och 
Staquet pelare för nya Begrafnings platsen vid Lund ». F·örslaget 
är daterat i Stockholm den 12 juni 1809. Detta förslag fann dock 
domkyrkorådet tr.e gånger så dyrt som det tidigare insända för
slaget. Domkyrkorådets eget förslag hade sannolikt upprättats av 
en murmästare Vinock (fortifikationsbyggm. ?) i Landskrona. För-
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slaget, som avsåg grindar och inhägnad hade kostnadsberäknats 
av Mathias Pettersson i Lund den 1V3 1809 till 441 riksdaler 
banko och 20 skillingar. Enligt detta förslag skulle inhägnaden 
göras av trä, 3 alnar högt, stolparna skulle vara av 1ek 12 tum i 
fyrkant ·och själva stängslet av tre tum breda bräder med tre 
tums mellanrum. 

Med hänsyn till kostnadsökningen torde Kungl. Maj :t stad
fäst det ursprungliga förslaget den 4 sept. 1809. Bland Överinten
dentens underdåniga skrivelser till Kungl. Maj :t för år 1809 har 
jag icke funnit ärendet angående begravningsplatsen i Lund. Där
emot finnes en anteckning bilagd Överintendentens underd. skri
velser av d·en 6 dec. 1814 till Kungl. Maj :t angående begravnings
platsen i Lund av följande innehåll: »den 4 September 1809 har 
Kongl. Majt. i nåder behagat gilla iett då upgifwet förslag till in
stängning af Träd utaf Lunds Stads Begrafnings Plats. 

Någon verkställighet däraf har sedermera icke följt och nu 
har befunnits att Stängslen och ingångs Porten borde göras af 
Järn såsom varaktigare och vackrare. 

Ny ritning har därföre blifvit författad härtill jämte ett Bi
sättnings Chor.» 

Ritningen till det ursprungliga förslaget har icke kunnat an
träffas. 

Sedan Kungl. Maj :t fastställt kyrkogårdsförslaget på hösten 
1809 synes ärendet fått vila ända till i augusti 1810. Vid dom
kyrkor.ådets sammanträde den 9 augusti beslöts att entrepr.enad
auktion skulle hållas den 2 nästkommande oktober varvid den av 
Kungl. överintendentsämbetet? upprättade ritning.en med därtill 
hörande kostnadsberäkningar skulle lända till efterrättels.e. Dessa 
handlingar skulle finnas tillgängliga hos domkyrkoinspektoren 
Cronsioe. Entrepr·enadauktionen kungjordes i Lunds Veckoblad den 
19 sept. 1810. Kungörels·en ombesörjdes av landshövdingeämbetet. 

Av protokollet den 2 .oktober 1810 framgår att kostnadsberäk
ningarna V·Or·o upprättade av »murmästar.en» Vinock i Landskr.ona. 
Entreprenadbestämmelserna hade i huvudsak följande innehåll: 

1) Mureriarbetet skall vara färdigt före den 1 sept. och hela ar
betet senast den 1 okt. nästföljande år (1811). 



Tvenne av de vackra gravvårdarna på Norra kyrko
gårdens näst äldsta familjegrav - den Scharffenberg -

Wahlgrenska. 
Foto: 0 Mattsson. 
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2) Är landsvägen (Getingevägen) något krokig skall muren lik
väl läggas i rät linje. 

3) En sju alnars bred stentrumma skall anordnas framför inkörs
porten till kyrkogården. 

4) 1 den mån arbetet färdigställes erhåller entrepr·enören betalning; 
dock skall 1/ 4 del av summan innestå till dess arbetet i sin 
helhet avsynats och godkänts. 

5) Endast sådana materialier få användas, som förslaget angiver. 
Brister ·entreprenören häri förlorar han rätten till sista fjärde
delen av entreprenadsumman. 
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6) Domkyrkoinspektoren skall öva tillsyn över arbetet, granska 
och godkänna materialierna samt se till att arbetet utföres i 
enlighet med föreliggande ritning, förslag och kontrakt. Entre
prenören förbinder sig att rätta sig efter domkyrkoinspekto
rens befallningar. 

7) Den grop, som på de tr.enne sidorna bör utgöra s.tängslet 
skall vara dubbel. Den yttre gropen skall vara 4 alnar och den 
inre gropen 2 alnar bred och vallen emellan dem 5 alnar bred. 
Den jord som icke åtgår till vallen skall utplaneras på kyrko
gården. 

Till ·entreprenör antog domkyrkorådet murmästaren och bor
garen i Lund mäster Fr. Hofström, vilk·en för en summa av 750 
riksd. banko åtog sig arbetet. Synbarligen har mäster Hofström 
påbörjat arbetet och sannolikt satt upp grindpelare och någon del 
av staketet. Snart nog har detsamma avstannat. Orsaken härtill 
framgår emellertid ej av protokollen. Det är möjligt att dompr.osten 
J. J. Hellmans död (på riksdagen i Öre bro d. 27 / 5 1812) har haft 
en viss orsak till att arbetet med kyr~ogårdsanläggningen gick 
så långsamt framåt. De täta ombytena av domprost - Karl Johan 
Eberstein 1812-1814; Kristian Wåhlin tillträdde ämbetet 1814...:,,_ 

bidrog väl ·också till den långsamma takten i arb.etet. Därtill 
rådde säkerligen en viss avv·oghet mot förflyttningen av kyrko
gården utanför den egentliga staden bland stadens invånar·e och 
denna avvoghet påverkade stadens älste till en vägran att lämna 
ekonomiskt bidrag för arbetets slutförande. Tydligen har Kungl. 
Befallningshavande uppdragit åt magistr.aten att slutföra arbetet, 
men ej heller denna myndighet har förmått något. Av domkyrlfo
rådets protokoll den 14 juli 1813 framgår att Kungl. Befallnings
havande på nytt uppdragit åt d.omkyrkorådet att taga hand om 
kyrkogårdsanläggningen. 

Följden blev att domkyrkorådet denna dag i samlad trupp 
begav sig ut till kyrkogården för att bese området. Därute fat
tades beslut om att marken skulle jämnas med »mullsloffor» och 
att ojämnheterna skulle avplaneras i jämnhöjd med foten på de 
redan satta pelarna. För att detta arbete icke skulle förorsaka 
domkyrkokassan några ·dryga utgifter beslöt rådet att stadens in
vånare av bägge jurisdiktionerna skul1e göra dagsverken på kyr-
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Gravvård från den äldsta familjegraven på Norra kyrko
gården - rådmannen och handelsmannen Lindbergs. 
<;;ravvården är från 1870- talet och rest över svärsonen 

Fredrik Brulin och dottern Mathilda. 
Foto: 0 . Mattsson. 
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kogården och planera densamma. För varje dag skulle ett visst 
antal karlar utkommenderas varvid tomtnumret skul1e vara ord
ningsnummer. Åt domkyrk.oinspektoren Cr·onsioe uppdrogs över· 
inseendet av arbetet. Likaså fick han i uppdrag att anskaffa ·er
forderliga »mullsloffor» med förspann samt att antaga tvenne 
karlar till att 1eda arbetet. Vidare beslöt man att göra staketet 
färdigt och att utföra detsamma så som den redan (1810) påbör
jade biten. Äv.enså skulle bron från landsvägen göras bredare än 

inkörsporten samt stensättas från landsvägen in på kyrkogården. 
Cronsioe fick i uppdrag att upprätta kostnadsförslag varefter ar
betet med stängslet och stensättningen skulle utbjudas på entre-

5 
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prenad. Den 15 påföljande september hade -Cronsioe sitt kostnads
förslag klart och domkyrkorådet beslöt då att •entl'eprenadauk
tion skulle hållas på arbetet. Cronsioes förslag är tydligen iden
tiskt med det »anbud och kostnadsf.örslag på staquet på stenfot 
alldeles i likhet med det som finnes uppsatt på östra sidan», som 
den 3 september 1813 ingavs av timmermannen Niclas Rosenberg, 
murmästaren Olof Hofström, stensättar.en Tufwe N. S. Nilsson 
och måläreänkan Ingri E. Ericsson. Anbudet hade följande ly

delse: 

»Inhägnad av den >>.ostängda » delen av 

östra sidan 240 alnar Specie baneo 1,294: 32 
norra )) 96 )) )) )) 449: 32 
västra )) 276 )) )) )) 1,232: 40 
södra )) 96 )) )) )) 449: 32 
stenbron till kyrkog.ål'den )) )) 78:24 

Summa specie banco 3,505 : 16» 

Stenfoten skulle muras i slagen kalk. Stolparna till stängslet 
skulle vara 12 t um i fyrkant och 51/2 aln långa samt liksom lej
darna av ·ekvirke. För ·Övrigt skulle stängslet bestå av 3 tums furu

läkt. 
Domkyrkorådet har säkerligen ansett kostnaden stor och an

tagligen därför begärt att de båda jurisdiktionerna skulle bidraga 
till utgifterna för kyrkogårdens anläggande. Av universitetsjuris
diktionens memorial den 16 okt. 1813 framgår att jurisdiktionen 
vägrat att lämna något bidrag till kyrkogårdskostna.derna. Den 20 
oktober kommer stadsjurisdiktionens och stadens älstes skrivelse 
till domkyrkorådet. Borgarna är .. :> lika avvisande. Eftersom uni
versitetsjurisd. vägrat bidrag med påstå.ende att domkyrkan själv 
har råd till att bekosta kyrkogårdens anläggning anser stadens 
älste, att de icke ha någon anledning att bidraga med dagsverken 
till kyrkogårdens planerande. De lova dock att rätta sig -efter uni
versitetsjurisdiktionens beslut evad detta bliver jakande ·eller ne
kande. Alltså låg avgörandet helt och hållet hos akademistaten 
men dess inställning vis å vis domkyrkan syntes ej vara särdeles 

välvillig. 
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Redan den 18 oktober 1813 förklarade Cr·onsioe i en skrivelse 
till domkyrkorådet att han icke kan fullfölja planerandet av kyrko
gårdsarealen på grund av att handelsmannen Jonas Böös, som 
arrenderade gräsbetet på kyrkogården ej tillät något arbete förr
än den 1 oktober då hans rätt till betet upphörde. Den 28 sept. 
begärdes magistratens 'handräckning på så sätt att 10 personer' 

dagligen skulle utkommenderas att fullgöra sin arbetsplikt på 
kyrkogårdsanläggningen. De skulle vara förs.edda med skottkär
ror, spadar och skyfflar. Någon handräckning lämnades dock 
aldrig av magistraten. Sannolikt har ytterligare åtgärder uteblivit. 

I mars 1814 kommer kyrkogårdsfrågan i ett nytt läge. Vid 
domkyrkorå dets sammanträde den 22 mars meddelades att dåva
rande maj.or rnekanikus (s1edermera professorn i högre byggnads
lwnst vid konstakademien) Fredrik Blom anlänt till Lund och 

påbörjat mätningar i domkyrkan i ock för upprättande av förslag 
till domkyrkans inre r·eparation. Han hade även medfört ett brev 

till biskopen (Faxe) från dåvarande statsr.ådet Mathias Rosenblad 
vari ·denne framfört .en ·Önskan att få sätta upp •ett monument (epi
tafium?) i domkyrkan över sina föräldrar, profess·or Eberhard 
Rosenblad och hans hustru. Som en par.entes kan omtalas att vid 
detta tillfälle låg så mycket snö kring domkyrkan att klockare
drängen fick order att skotta bort densamma då 'den hindrade 
mätningarna. Under vistelsen här fick Blom uppdrag att göra upp 
ett nytt kyrkogårdsförslag. Blom hade troligen redan för.e den 9 
april aviämnat det begärda förslaget. Hans kvitto har följande 
lydelse: »f.ör Dessein till nya Begrafningsplatsen vid Lund inne
fattade såväl project för anläggningen som ritning till Grafchor 
och ,forngaller har jag emottagit 25 R. B :co af Lunds Domkyrko 
Cassa, som härmed k vitteras. 

Lund den 9 April 1814. F. Blom.» 

Ärendet för.ekom i domkyrkorådet den 15 april där utnämnde 
biskopen i Visby K. J. Eberstein satt ordförande. Efter en ·er
inran oin att Kungl. Maj :t den 4/9 1809 stadfäst det förslag, som 
»på grund av varjehanda förekommande hinder ej kunnat utom 
till en ganska ringa del sättas i v·erkställighet» beslöt domkyrko
rådet att hos landshövdinge- och biskopsämbetena anhålla att 
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desamma måtte ·hos Kungl. Maj :t söka fastställelse på det av 
major Blom upprättade förslaget. Detsamma beräknades bliva 500/o 
dyrare än 1809 års förslag, men det ansågs att ,ett järnstaket var 

avsevärt prydligare och varaktigare än ett trästaket. 
Major Bloms plan är för den tiden synnerligen väl utarbe

tad. Således har kyrkogårdens generalplan blivit omsorgsfullt be
arbetad i motsatts till många av den tidens kyrkogårdsförslag. 
Särskilt intressant är Bloms indelning av kyrkogården i 8 kvar
ter i stället för den vanliga fyrakvartersindelningen, . d. v. s. att 
kyrkogården delades i 4 lika stora delar av tvenne korslagda 
gångar. Visserligen har den rektangulära formen inbjudit till en 
sådan lösning, men den är likväl sällsynt. Så hade t. ex. Axel 

Almfelts förslag till kyrkogård i Hälsingborg, som stadfästes 1815, 
samma rektangulära grundform som Lunds, men här -bibehölls den 
traditionella fyradelningen. Ett undantag utgör F. M. Pipers för
slag · till kyrkogård i Växiö år 1807 som är uppdelat i s'ex kvarter. 
Blom avviker också från sina samtida ifråga om trädens placering. 
De flesta förslag från denna tid ha träden placerade som en krans 
runtomkring kyrkogården (så "Piper) och eventuellt med enstaka 
karaktärsträd inne på kyrkogårdsområdet (Piper). Blom omger 
i sitt förslag varje kvarter nied en tättplanterad rad av träd var
av följer att kyrkogården blir uppdelad av alleer precis som i 
barockens parker eller kanske mera karaktäristiskt i Herrnhuts 
kyrkogårdsstil. Det förefaller som om Blom fått en efterföljare 
härvidlag i S. Enander, som 1816 upprättade förslag till kyrko
gård i Halmstad. 

Beträffande grindar och inhägnad har Blom föreslagit ett 
lätt staket av smidesjärnstyp - ett förslag som lika gärna kunnat 
daterats 1934 som 1814. Enda undantaget utgöres av de två kraf
tiga murpelarna på ömse ·sidor om ingången. Dessa vor·o försedda 

med nicher för anbringande av konstv·erk ·etz. 
f ,örslaget till gravkapell visar en antikbetonad fasad försedd 

med tvienne k·o1onner. Kapellets plan har tre rum, dels ett jordfäst
ningsrum, ett hårrum och ,ett redskapsrum. Endast 0. S. Tempel
mans förslag till gravkapell i Borås (1812) torde vara lika om
fattande. De flesta av den tidens förslag till gravkapell innehöllo 
nämnligen blott .ett rum. Bloms förslag insändes av Kungl. Be-



Gravvården över Emma Tegner; dotter till biskop Esaias 
Tegner på Norra kyrkogårdens äldsta del. 

Foto: 0 . Mattsson. 
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fallningshavande den 17 april till Kungl. Maj :t och i detsamma 
erinras att B1öm då han på »n ådig befal1ning» uppmätt domkyr
kan, han även uppgjort detta projekt till kyrkogård, som »med
förer stor för.del af prydnad ». Är:endet remmiterades till Över
intendentsämbetet och överintendentens (J. S. Silverstolpe) till
styrkan som kontrasignerats av J. W. Gerss är daterat de n 6 dec. 
Den 13 december blev förslaget godkänt av konungen (Karl XIII) 
i statsrådet. 

I domkyr,k.orådet för.eteddes det av Kungl. Maj :t godkända 
förslaget den 13 f.ebr. 1815 varvid meddelades att Kungl. Befall
ningshavande uppdragit åt domkyrkorå det .att ·ombesörja arbe -
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tets utförande. I september samma å r diskuterade domkyrko

rådet planen för arbetet på kyrkogården. Fortfarande tycks ar
betet med anläggningen vila mest på dagsverksskyldigheten. Vid 
sammanträdet den 8 siept. lovade emellertid rector magnif. Johan 

Holmbergsson, som var närvarande i domkyrkorådet, att han skulle 
överlägga med jurisdiktionen angående dagsverksbidragen. Holm
bergsson lyckades tydligen ordna upp tvistigheterna och den 21 
oktober kunde ordföranden (Wåhlin) meddela att kyrkogården 
var färdigplanerad ävensom att plantering.en av träden var påbör
jad. Samtidigt beslutades att tillräckligt med sten skulle fram
skaffas under loppet av hösten så att »likhuset» kunde byg

gas under det kommande året. Stadsvaktmästaren J. Li:ndquist 
erhöll ·ersättning för att han övat tillsyn och varit biträde vid 
planeringsarbetet. At borgar.en Måns Månsson uppdrogs att mot 
ett årHgt arvode av 10 R. banko öva tillsyn å den nya kyrko
gården och särskilt beträffande planteringen. Den 2 dec. utanord
nas betalning till akademiträdgårdsmästaren Gernandt för att denne 
haft uppsikt ·öv.er planeringsarbetet och utfört planteringen av 
träden. 

Trädplanteringen tyckte emellertid icke mjölnaren C. F. Hell
ström, som hade sin kvarn någonstädes ovanför gamla seminarie

trädgården, om. Han klagade hos Kungl. Befallningshavande med 
påstående att träden en gång när de äro uppvuxne komme att för
taga honom vädret till kvarnen och föreslog att domkyrkorådet i 
stället för almträd skulle plantera buxbom. På K. B :s remiss sva
rade domkyrkorådet - iefter ·en längre redogörelse för kyrko-
gårdens tillkomsthistoria - att kvarnen låg högre än kyrkog.ården 
och kyrkogårdens träd tillät genomfart för såväl sydliga som 
västliga vindar. Hellström kunde likaväl begärt att få Biskops
ladug.ården (Allhelgonagården) bortflyttad ty den hindrade ju de 
östliga vindarna. Emellertid fovade domkyrkorådet att då träden 
nått v1ederbörlig höjd årligen låta kvista kronorna på samma sätt 
som nu skedde med träden på Stortorget. 

Särskilt intressant i aktstycket är buxbomförslaget. Hade man 
planterat buxbom år 1815 så hade de - om de vårdats hyggligt -
nu varit mäktiga jättar på c :a 4- 6 meters höjd och utan tvekan 
en av stadens största sevärdheter. På östra kyrkogården finnes 

j 
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nämnligen ett sådant träd planterat någon gång på 1850-1860-
talet, och som nu har .en fyllig vacl~er krona och .en höjd på c :a 
4 meter. 

De 170 (172 enl. domkyrkorådets svar till K. B.) almträden 
vol'o nog en nagel i ögat på :någon av stadens innevånare varför 
följande aktstycke från ·domkyrkoråd,et återfanns i Lunds Vecko· 
blad den 6 dec. 1815: 

»1Sedan, :enligt Kongl. Maj :ts i nåder gifna befallning och 
fastställda ritning, en ny Kyrkogård norr om Lunds Stad, inne
var:ande år blifvit planerad ·och med 170 unga växande Almträd 
försedd; hafva under nattetid för Fjorton dagar sedan, flera läk
ten blifvit afbrutna, vid vilka desg.e träd V·Or·o fastbundna. - Till 
förekommande om möjligt är af dylika framgena -Nidingsverk har 
härvarande Domkyrko Råd ansett nödigt att utfästa en belöning 
av 25 R :dlr Banco, för den som bevisligen upptäcker br·ottslingen; 
äfv·ensom en lika belöning af Domkyrko Rådet lofvas till den som 
med laga bevis styrker om vidar·e våldsam åtgärd å nämnda 
Kyrkogård föröfvas. Denna Stads husägare varda härjämte vän
ligen anmodade att allvarligen tillsäga inhyses folk, tjänstehjon 
och barn att noga taga sig till vara för slika nidingsverk; eme
dan brotslingar i vidrigt fall, utan allt skonsmål skola befordras 
till uppenbart stockstraff samt särskilt erlägga det vite som ge
nom fridlysnings kungörelsen stadgas. Lund den 5 December 1815. 
Ad mandatum L. M . Darin,» 

Till yttermera visso finnes i samma n :r av Lunds Veckoblad 
följande kungörelse införd: 

»Alldenstund .det befunnits att vanartigt folk nedbrutit flera 
af de läkten, som å den nya Norr om Staden belägna inneva
rande år planerade Kyrkogård blifvit vid de därstädes planterade 
unga Almträd nedsatte ·och fastbundne; fördenskull och då ej 
allenast de unga träden genom slik v.åldsverkan kunde fördärvas 
utan och i öfrigt f.ör -Kyrkogår.dens framtida prydnad nödigt är 
att obehöriga vägar ·eller gångstigar ej göras däröfver; varder 
härmedelst nämnda planerade Kyrkogårdsplats fredlyst och skall 
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den vara till 3 R. dlr 16 Ss. vite förfallen, som utan vederbörligt 
tillstånd inträder inom Kyrkogårds planens gräns eller gö.r sig 
väg öfver planen. Varförutan om de vid träden nedsatta läkten 
nedbrytas eµer göras onyttige, sådan våldsverkan särskilt straf
fas med 3 R :dlr 16 Ss. för varje skadat läkte, ändå att ingen an
nan skada därigenom sker. Men skulle härigenom ·eller på annat 
sätt träden fördärfvas eller skadas, kommer den vanartige enligt 
allmän Lag och Skogs·ordningens 64 § att utom det nu stadgade 
vite och skadeersättning böta för våldsv•erkan å varje träd 3 
R :dlr 16 Ss. samt därjämte å en Söndag undergå stockstraff och 
hålla en gren i handen. Den ej orkar böta, plikte med kroppoo. 
Lund den 5 December 1815. 

Rector, Borgmästare och Råd.» 

Man kan väl förstå att domkyrkoråd·et måste ingripa med 
stränghet. Misstankarna kunde ju lätt falla på al1deles bestämd 
person: Huruvida saken blev klarlagd ·eller icke har ·jag ej kun
nat konstatera. 

Hade man på hösten 1815 varit beredd på att bygga grav
kapellet synes ·en omsvängning ägt rum under vinterns lopp ty 
vid domkyrkorådets sammanträde .den 16 mars 1816 då ·erinran. 
gj·ordes om det kungliga brevet av 1809? »att inga begrafningar 
fick äga rum i stad?» ansågs att likhus i staden där jordpå
kastning skulle äga rum som en nödvändighet. Domprosten (Wåh
lin) meddelade att han i samr.åd med landsbyggmästar.e Soffel 
varit betänkt på att utse ·en tjänlig plats för detta ändamål. Han 
hade då stannat för källrarna under Consitorium Eccl. vilka be
gagnades som materialbodar för domkyrkan. Domkyrkorådet be
slöt också att hos Kungl. Befallningsh. begära tillstånd att få in
reda ovan angivna lokal för ändamålet, men K. B. bestämde den 
2 följande april att det på domkyrkogården belägna s. k. bly
stöpningshuset skulle inredas till likhus. Vid något senar·e till
fälle bestämde domkyrkorådet att förutom den tjänstgörande 
prästen skulle tvenne skolgossar vara närvarande som psalmsång
are. Dessutom skulle domkyrkobetjänten närvara. Rummets helgd 
respekterades illa av domkyrkans hantverkare och någon tid ef
ter. att det tagits i b~uk som grav.kapell måste - domky~korådet 

.J 



»Den främmande ynglingens» - i Tegners dikter 
gravvård på Norra kyrkogården. 

Foto: O. Mattsson. 

41 

avhysa den kopparslagaremästare, &om arbetade med domkyr
kans nya koppartak från detsamma. Han hade nämnligen utan 
vidare appterat likhuset till verkstad. 

Tiden för invigningen av den nya kyrkogården närmade sig 
och vid domkyrkorådets sammanträde den 20 april 1816 förelåg 
följande .förslag till reglemente för kyrkogården, som underställ
des dels d·omkapitlet och dels jurisdiktionerna: 

»Reglemente för blifv.ande jordfästningar å npa begrafnings
platsen norr om Lunds stad . 
. _ 1)--Högtidliga jordfästningar kunna hädanefter _som hittills 

6 
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med orgel, musik och sång förrättas i Domkyrkan, mot de hit
tills vanliga afgiftens betalande; men alla andra skall hädan

efter i det dertill utsedda likhus inom staden, intill dess det nya 
likhuset på Begrafoingsplatsen hinner blifva färdigt. För liksång
en behöfva endast 2 ne skolgossar vara närvarande. Alla jordfäst
ningar förrättas från 1 april till den sista september klockan 5 
e. m. men de öfriga tiderna af året kl. halv till 3 e. m. undan
tagande för vintermånaderne på sön- ·Och högtidsdagar, då jord
fästningarne bör:a förrättas innan aftonsångsgudstjänsten börjas. 
Samma dag, som jordfästningen skett, böra liken till nya begraf
ningsplatsen utföras, $å framt ej, snöyra eller svår väderlek så
dant hindrar, i vilk,et fall liken insättas i ett särskilt rum i lik
hus,et, till dess de, utan svårighet kunna utföras. 

2) På det den fattigare delen af stadens invånare ej må 

betungas med .en dubbel avgift till Bärarelag, må det vara tillåtet 
att aftonen för begrafoingsdagen själfv.e låta bisätta liken uti lik
huset, vartill Domkyrkans betjent bör hafva nycklen. Han bör 

äfven vara tillstädes så väl när liken insättas,· som då de jord

fästas och bortföras. F·ör Dess härvid blifvande besvär betalas 
åtta skilling banco för varje lik. - Då smittosamma sjukdommar 
äro i staden ·och under stadsförsamlingen lydande byar allmännt 
gångbara, få varl~en bisättningar ·eller jordfästningar förrättas i 
likhuset ·eller kyrkan, utan böra liken i sådan händelse på be
grafoingsplatsen både jordfästas och begrafvas. 

3) De af sta·dens invånar·e, som vilja begagna den S :t Knuts
laget härstädes tillhöriga likvagn, äga frihet därtill, mot den af 
bemälta lag fastställda afgift. Beträffande ny likvagns inrättande 
för dem, som däraf vilja sig begagna, kommer härmed att för
hållas på sätt, som sammanträdesprotokollet emellan begge juris

diktionernas deputerade d. 3 dennes inrnehåller. 
4) Den kostnad, som tarfvas, till stadens avlidne fattighjons 

begrafoing och utförande bestrides af Fattig Directionen och 
r·edovisas årligen jämte de öfriga fattig Cassans utgifter men 
Anatomiie lik,ens begrafoing besörjes af härvarande Anatomire 
prosectoren och kostnaden härtill bestrides af härvarande Aca

demire Cassa. 
5) Grafvarnas öppningar och igoofyllande med mull verk-
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ställes af den person, som därtill af Domkyrlwrådet utses, sedan 
stadens jurisclictioner öfverenskommit om arv·odet. ( a Domkyr
ka·ns .ri.ngar.e efter ·en dem emellan öfverensk.ommen ordning [som 
af Domprosten .och Domkyrkorådet årligen f.astställes samt till 

lltsptt pris./ Denna passus är överstruken. H. C.). Dock må det 
vara den fattigare delen av stads- och lands församlingens in

vånare tillåtet att själva genom eget handarbete sådant verk
ställa likväl med det vilkor att alla grafvarna hafva tre och 1/z alnars 
djuplek samt äl"o så långa och breda att likkistorna med bekväm
lighet kunnat nedsättas, var·om den f.ör året tillsatte Gr.aföpp
naren (Tornväktarne) bör vara Domkyrkorådet .ansvarig. För 
denna tillsyn bestås honom åtta skillingar banco af den aflidnes 
sterbhus. 

6) En af de på södra ändan af begrafuings platsen varande 
2 ne planer .afsättes nu och framgent för anatomi~ lik och de 
&om blifvit dömde att i stillhet begrafv.as. 

7) En särskild plan på västra sid.an af begrafrungsplatsen 
afsätte,s för de lik, som utför.as från de till församlingen hörande 
byar. 1 .alla ·de öfrig.a planerna begrafvas liken från Lunds stad, 
utan åtskillnad af lägerställen. Aven iakta.ges den ordning at ej 
mer än en plan i sänder får begagnas. [Icke får 1I1ågon ensicligt 
utse vad ställe som hälst i planen; emedan det .ankommer på 
Domkyrkorådet att härom för.orda. 

8) De i ö. Torn, L :a Råby och Kjällby blifvande lik jord~ 
fästas i stadens likhus och utför.as på samma sätt, som i 1 sta 
mom. finnes stadgat.] 

9) Den afgift till Domkyrkan, som, enligt vidtagit beslut 
bägge jurisdictionerna emellan år 18·13 blifvit fastställt, kommer 
att tjäna till efterrättelse, så snart nya begraf.ningsplatsen blif
vit invigd». 

Reglementet blev den 16 maj ånyo för.emål för överlägg
ningar inom ·domkyrkorådet. Vid detta tillfälle var även biskop 
V. Faxe närvarande. 

K·ompletterande .arbeten på kyrkogården hade utförts under 
vår:ens lopp; bland annat hade 10 skålpund tirnotejfrö och 20 
skålpund klöverfrö blivit utsådda. Detta hade ·ombesörjts av dom
kyrkoinspektoren Cronsiö. 
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På morgonen den 17 maj hade biskopen tagit .en promenad ut 
till kyrkog.ården. Han var synbarligen missbelåten ty samma dag 
rapporterade den tillför.ordnade domkyrkoinspektor·en Scharling vid 
domkyrkorådssamma:riträdet att 'följande arbeten måste utföras 
innan kyrkogården invigdes: 

1) en ny bro ·över landsvägsgropen förfärdigas; · 
2) den å östra sidan (utmed Getingevägen) varande sten

gärdesgården belägges med gröna torv·or och 
3) pelarna repareras. 

Domkyrkoinspektoren fick också i uppdrag att låta verk
ställa dessa arbeten. Samma dag hade domkyrkoinsp. ingivet 
en memorial vari han lämnar meddelanden om a'tt avgiften för 
gravplats på Krafts kyrkogård utgått med 32 skillingar banko och 
för Stora kyrkogården (norr ·om domkyrkan) med 12 skillingar 
banko för varje lik över 12 år. I memorialet begär han att dom
kyrkorådet »täcktes bestämma huru stor afgift för varje lik på 
nya kyrkogården till Domkyrkan hädanefter skall utgöras. Detta 
på det att Domkyrkan icke måtte sakna sin lagliga inkomst och 
stadens invånare icke belastas med högre af gifter än vederbör». 



IV. NORRA KYRKOGÅRDEN INVIGES 

Efter sju års överläggningar och arbeten samt sedan Kungl. 
Maj :t två g,ånger fastställt förslag till kyrkogård för staden Lund 
var densamma färdig att invigas. Ett par av den tidens främsta 
förmågor på arkitekturens område hade medverkat, men vid in
vigningen var det säkerligen icke mer än de 172 almträden, som 
blivit planterade e nligt Bloms generalskiss. Gravkapellet eller lik
huset saknades och likaså den förnäma ing!tngsporten saint sta
ketet mot Geting,evägen. En l åg kallstensmur tycks vara hela in
hägnaden mot öster och på de övriga sidorna fanns e ndast en 
grop. Inte ens gångarna inom kyrkogården torde ha varit or,dent
ligt utlagda. Biskopen var tydligen missbelåten och sannolikt 
väckte denna kyrkogårdsreform, som dock bröt en månghundraårig 
tradition, föga genklang hos stadens invånare. Ingenstädes fin
ner man dagen för invigningen omnämnd. Domkapitlets och dom
kyrkorådets handlingar nämna intet härom och även pastorsäm

betets arkiv saknar anteckningar om en så pass sällsynt händelse 
i stadens historia. I biskop Faxes ,efterlämnade papper kan man 
icke få några hå llpunkter. Lika förbehållsamma äro stadens båda 
tidningar Lunds Stiftstidning och LUIIlds Veckoblad. Enligt vissa 
uppgifter bl. a. hos Scharling uppgives invigningsdagen till den 
1 juni 1816. Vi har dock ett mycket säkert bevis för dagen då 
den första begravningen ägde rum på 'kyrkogården och denna 
dag torde väl också kunna räknas som invigningsdag. I död
boken för Lunds stad å terfinnes följande anteckning från maj 

månad 1816: · »Den 15 Dog smeden Jacob Löfgren 76 år gammal 
af å lderdomssvaghet begrofs de n 27 dje ejusdem på nya kyrko
gården. » I marginalen finnes följande anteckning: »Denne var 
den förste som begrofs på nya kyrkogården. » Samma dag be
grovs även bagaren Hans Månssons yngste son. Den sista be-
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gravningen på stadens gamla kyrkogårdar hade ägt rum på Stora 
kyrkogården den 5 maj 1816 då ett dödfött barn gravsattes där
städes. Mellan dessa båda datum synes ingen begravning ägt 
rum i Lund. I Lunds Veckoblad meddelas att »Klensmedsmäs
taren Jacob Löfgren 'd;og i Lund den 15 maj 1816 i en ålder af 
76 år efterlämnande maka, 5 barn och 11 barnbarn». Hains grav 
kan icke med säkerhet utpekas, men det är sannolikt att han bli
vit begraven i nordöstra hörnet på kvarter 26 där hans son vin
handlaren Johan Löwegren blev begravd i augusti 1816. Den grav
vård, som är r·est över vinhandlare Löwegren torde vara den älsta 
vård, som finnes bevarad inom Lunds nuvarande kyrkogårdar 

(Gravhällarna från Domkyrkan ·och S :t Peters Klosters kyrka 
äro därvid icke medräknade). 

För de korta avstånden till de inre kyrkogårdarna förelåg 
knappast något behov av likvagn. Knutsgillet torde dock redan 
nu haft en dylik. Den nya kyrkogårdens belägenhet krävde emel
lertid en likvagn och den 18 juli 1816 hölls entreprenadauktion 
på rådhuset där hågade spekulanter erbjödo sig att hålla en lämp
lig likvagn försedd med byglar och ·Övertäckt med svart kläde. 
Entreprenör blev Academi-Bokhållaren, Directeur Aulin. Vid dom

kyrkorådets sammanträde den 9 okt. 1816 bifölls en ansökan av 
Aulin att ifrån domkyrkan få låna så mycket svart kläde, som 
behövdes till t~cke ·Över likvagnen med den motiveringen att 
Aulin visserligen icke hade förbundit sig att hålla ett liktäcke till 
vagnen, men att ett sådant »för anständighetens befordrande lik
väl anses nödvändigt!» 

Kyrkogårdsinvigningen medförde ·en annan förändring. Från 
den 1 juli 1816 omlades dödboken på klockaren Ekdahls för
slag och med dompr.osten Wåhlins gillande från beskrivande 

uppställning till tabellform oc.h framför i boken har tillfogats att 
härefter försiggår samtliga begravningar på den nya kyrkogården 
utom staden Lund. 

Den på hösten 1815 tillsatte tillsyningsmaDiilen för kyrko
gården Måns Månsson uppbar för året 1816 ett arvode av 10: -
riksd. banko av domkyrkorådet för tillsynen av kyrkogården. 



V. NORRA KYRKO GÅRD EN UNDER 

ÅREN 18i 7 - 1830 

Det är tydligt att anordningarna på den nya kyrkogården 
varit ganska bristfälliga ·och att det biskopliga missnöjet i maj 
1816 haft fog för sig. Redan i januari 1817 kommer en skarp an
märkning, denna gång från landshövdingen och biskopen g·emen

samt. 
Vid domkyrlwrådets sammanträde den 29 januari för·e.drogs 

»följande Konungens Respectiv·e Befallningshafvande och Högvör
diga Biskopsämbetets i Lund så lydande Mernorial af den 24 
dennes. 

Ehuru den vid Staden Lund anlagda nya hegrafningsplats 
öfver ett halft år varit nyttjad, har den likväl ic.ke å de tre si- -

dorna blifvit med något slags stängsel försedd. Att det måste 
upprättas är enligt med sakens natur -och Kungl. Kyrkolagen. De 

kring platsen .anbragte diken svara icke till ändamålet, och föga 
tecken gifv.es, att stället är en kristlig begrafningsplats. Enligt 
det av Kungl. M :jts i nåder stadfästa.de förslag borde ett järn
staket uppföras -och likhus byggas. Om Domkyrkans tillgångar 
icke för närvarande medgifva de dryga kostnad·er, som .erfordras 
till järnstaket, är lika nödvändigt, att tillsvidare förs·e Begraf
ningsplatsen med trädstaket, dels för fredhållning dels -ock för 
prydnad. Härom har varit öfverläggning i Domkyrk-or.ådet vid frå
gan -om nya kyrkogårdens invigning, men än har icke där-om hos 
oss skett någon anmälan. Att arbetet företages så fort årstiden 
medgifver är nödvändigt. Emellertid kunna materiaHer under vin· 
tertiden uppköpas och ber.edas, på ·det staketet, så snart möjligt 
är må kunna uppsättas. Sidan åt vägen är vanprydlig, såsom blott 
försedd med vanligt stengärde. Bäst passande vore att det upp-
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muras till ungefärligen en alns höjd och därå sattes ·ett prydligt 
staket. 

Uppförandet af det tillärnade Lik- eller bisättningshuset borde 
ock påtänkas. Vällovl. Domkyrkorådet anmodas därföre, att låta 
upprätta behörigt kostnadsförslag och detsamma till oss insända 
jämte uppgift på Domkyrkans nu varande penningetillgångar, på 
det häraf må bedömmas, 'om denna nybyggnad för närvarande 
kan företagas. Malmö Lands Contor d. 24 Januari 1817. · 

V. af Klinteberg Vilh. Fa~e 

-/ L. Cronsioe. » 

Skrivelsen bordlades för att rådet :skulle få tid·. att inhämta nö
diga upplysningår ·om »vad uti" Konungens nådiga förslag har<>m 
var stadgat», ävensom för att unders·öka huruvida domkyrkans 
tillganga:r 'und·er · .år.et . niedgåv.o -några utgifter ]ör- kyrkogården 

»utan åsidosättande af andra viktiga arbeten och reparationer». 
Först den -18 påföljande mars blev det en mycket lång och 

omständig överläggning angåe nde kyrkogården. Domkyrkontotarien 
(L. M . Darin) ~hade lämnat en vidlyftig memorial över kyrkogår

·dens tillkomsthistoria från 1809 'däri bland annat framgår att två 

olika förslag förelegat vid rådets sammanträde den 17 mars 1809 
varvid rådet lät insända det dyraste förslaget till fastställelse men 
samtidigt beslöt att det billigaste förslaget skulle utföras. Darin 
slutar med att han icke kunnat konstatera huruvida entreprenad
auktionen kommit till stånd eller icke, men tillägger: »efter berät
telse har ·det dock skett ·och penningarna för arbetet äro utbetalfä». 

Ordföranden (W.åhlin) _hade ut.arbetat ett förslag till svar .På 
landshövdingens :och biskopens anmärkningar med följande inne
håll: 

1) Domkyrkans nuvarande penningetillgångar tillät icke de 
påf.ordrade utgifterna för kyrkogården ·en~r omläggningen av dom
kyrkans tak (med kopparplåt) erf.ordrad.e alla tillgängliga pen
ningar; 

2) iikhusets uppförande inställes såsom varande obehö_vligt; 
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De s. k. Tegnergravarna på Norra kyrkogårdens äldsta del. 
Foto: 0. Mattsson. 

3) inhägnaden »verkställes i likhet med de stängsel, som vid 
flera skånska städers begrafningsplatser redan skett». 

Slutklämmen i skrivelseförslaget är att domkyrkorådet 1814 
då kyrkog;årdsförslaget fastställd·es icke kunde föreställa sig de 
»utomordentligt stora kostnader, som nu och framgent i många år 
åtgå till nya koppartakets uppläggande ». Domprostens skrivelse
förslag gillades icke av alla ledamöterna. Både professorerna Lid
beck och Holmbergsson samt rådman Segerström har tillfogat av

vikande mening. Intressant är onekligen juristen prof. Holmbergs
sons yttrande vari säges: »Jag ans-er äfv·en det höra till decoren, 
at begära en likhet med desseinen. Månne det är nödigt, at nämna 
något om hvad Domkyrkor. år 1814 icke visste?» Intressant är 
också domprostens försök att i ·ovan angivna punkt 3 förs·öka 
komma ifrån den ree1a innebörden i det av Kungl. Maj :t fast
ställda förslaget till inhägnad. 

7 
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Vid den slutgiltiga b.ehandlingen av ärendet var Lidbeck och 
Holmbergss-on frånvarande. Huruvida domkyrkorå dets skrivdse av· 
sändes till höga vederbörande framgår icke av pr-0tokollen och 
k-0ncept till den •ev·entuella skrivdsen saknas i konceptboken. Den 
15 april förekommer ärendet på nytt i domkyrlwr.ådet och då i 
närvaro av såväl landshövdingen som biskopen. Ordföranden, dom
prosten W å hlin hade anmält förhinder och ordförandeklubban för
des av landshövding.en. 

Vid sammanträdet beslöts (tydligen p å uppfordran av lands
hövdingen och biskopen) att kyrkogårdsärend.et »för att påskynda 

verkställigheten af detta högst nödiga arbete, målet genast af göra». 
Vid behandlingen gick landshövdingen .och biskopen med på 

att Iikhus·ets byggande kunde uppskjutas till nästa å r. Beträffande 
stängs1et ansågo de däremot att den fastställda ritningen (Bloms 
förslag) »ägde det värde af prydlighet, smak och varaktighet att 
man ej utan högsta nöden deruti borde underdånigst söka någon 
ändring, helst vierkställigheten deraf, i a.:fseende på kostnader ej 
möter särdeles svårighet, <>m blott sidan åt Landsvägen, som är 
mest iögonfalland·e, till ·en början uppför.es med jernstaket, p å mu

rad fot, ·och de ·öfriga sidorna tillsvidare provincionellt förses med 
måladt trädstaket på kall mur, alldeles sådant som den av här
varande Kongl. Academie gjorda hägnad vid dess här i staden 
ägande, intill Botaniska Trädgården belägna tomt n :r 20 ». 

Detta förslag antogs enhälligt och arbetet skulle ofördröjligen 

verkställas så snart materialier anskaffats och kostna-dsförslag 

upprättats. Professor Lidbeck åtog sig att anskaffa behövliga kost
nadsförslag. 

Vid rådets sammanträde de n 23 april meddelades ah lands

hövdingen införskaffat uppgift på kostnade n för järnstaket kring 
den nyligen anlagda kyrkogårde n vid Hälsingborg (förslaget, som 
var utfört av Axel Almfelt fastställdes den 10/ 1 1815 av Kungl. 
Maj :t). P å .grund av att protokollet från d et sammanträde då lands
hövdingen och biskopen var närvarande icke blivit justerat blev 
ingenting avgjort d enna dag. 

Den 29 maj avlämnade Lidbeck kostnadsförslag för trästaket 
på norra och. södra sidorna av kyrkogården. Då han e j h ade nå
gon kopia av det fastställda förslaget till järnstaket hade han icke 
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Henric Schartaus vackra gravvård på Norra kyrkogården. 
Foto: 0 . Mattsson. 

lyckats få fram något tillförlitligt kostnadsförslag för detsamma. 
Rådet beslöt nu att en sådan kopia skulle anskaffas samt att ingå 
till landshövdingeämbetet med begäran om fastställelse av kost
naderna för trästaketet och i juni blev detsammas uppförande ut
bjudet på entreprenadauktion. Auktionen . hölls den 19 juni 
och .domkyrlwrådet stannade då för akade mitimmermannen Ma
thias Petterssons anbud som slutade på 829 riksd. banko (Kost
nadsberäkning 835 riksd. banko ) . Då Pettersson hade utfört . ar
betet begärde han ytterligare 70 r. b. utöver entreprenadsumman 
därför att han satt ekspjälar i staketet istället för de furuspjälar 
som arbetsbeskrivningen angav. Domkyrkoinspektoren fick i upp-
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drag att med biträde av tillkallade hantverkare bedömma huruvida 
Petter-ssons anspråk voro berättigade och senare (2/ 12 1817) sy
nes ärendet blivit överlämnat till landshövdingeämbetet och där 
godkänts varefter domkyrkorådet den 11/ 2 1818 utanordnade be
talning för stängslets uppförande sedan murmästare Haraldsson 
och murmästare Rosenberg avsynat detsamma. 

Därmed synes stängslet för detta året vara ur världen. ,Jänn
staketet glömmes tydligen bort ·och detta sker antagligen med dom
prostens goda minne. 

Under året kommer en ny fråga upp ·och det är familjegra
varna. Den första familjegraven på Norra kyrkogården uppläts den 
18 mars 1817 på förslag av rådman Segerström till rådmannen och 
handelsmannen Lindberg. Gravplatsen fick väljas i någotdera hör
net av det kvarter som brukades till begravningar. På gravplatsen 
som nu har n :r 75 inom kvarter 26 är rest en gravvård över Fred
rik Brulin och hans hustru Mathilda, född Lindberg. 

1 maj samma år begärde rådmannen och sadelmakaremästarein 
Scharff.enberg att få förvärva 100 kvadratalnar till gravplats åt sig 
och sin familj. Vid behandlingen av ärendet framställer professor 
Anders Lidbeck en rad förslag, som vittna om förutseende och 
om ett personligt intresse att göra kyrkogården till en värdig 
griftegård för staden. Han för,eslår: 1) avgift för upplåtelse av 
familjegravar fastställes; 2) avgifterna tillföres en särskild kassa, 
som användes endast till inköp av jord för utvidgning av kyrko
gården .eller till anläggning av en ny sådan; och 3) kassan ställes 
under förvaltning av några pålitliga och vederhäftiga män -som 
lämna redovisning såväl till domkyrkorådet som till dem vilka 
Lämna bidrag till kassan. 

Domkyrkorådet förenade sig enhälligt om hans magnifience 
(Lidbecks) fö.rslag och beslöt att skrivelse,n ordagrannt skulle i 
protokollet återgivas. 

Lidbecks skrivelse är mycket ·orienterande beträffande kyrko
gården. Bloms förslag kommer klart fram. Lidbeck erinrar om att 
den starkt lerhaltiga j·orden hindrar förmultningen, och då kyrko
gården redan om 10 år är fullständigt belagd beräknar han att 
densamma borde vara tre gånger så stor för att svara till sitt 
ändamål. Han säger att man icke kan fordra att domkyrkan skall 



Norra kyrkogårdens sannolikt äldsta gravräck om
sluter filosofen Mattheus Fremlings grav . 
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bek·osta hela summan för utvidgning.en eller kostnaden för anlägg
ning av en ny kyrkogård, detta särskilt som d·omkyrkan skall be
stå stängsel kring densamma. Ej häller kan man rimligtvis be
gära att kostnaden skall fördelas mellan stadens husägare och 
han tillägge•er de märkliga ord som grellt belysa den ekonomiska 
ställning.en för det stora flertalet av stadens invånare vid den 
tiden: »Många av d.em äga så lit-et för sina lefvande kroppar att 
de nödgas vara sorglösa i afseende på det öde som skall träffa 
deras död.e». Så tillägger han i skrivelsen: »Deremot kan den 
förmögnare klassen af stadens invånare tillfredsställa den hed
rande böj.elsen att åt sig och älskade familjer bereda ett särskilt 
rymligt och hyggligt hviloställe .efter döden, och de flesta af denna 
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klass lära icke heller und,erlåta detta». Han slutar med att de 
förmögna genom att köpa familjegravar därmed kunna bidraga till 
kostnaderna för .en kyrkogårdsutvidgning. 

Därmed var också rådman Scharffonbergs ansökan beviljad. 
Gravplatsen har nu n :r 19 inom kvarter 26 och den rymmer inom 
sitt järnräck ett flertal gravvårdar öve r medlemmar av släkterna 
Scharffenberg och Wahlgr:en. Den tredje gravplatsen uppläts den 
9 juli 1817 till professor Anders Lidheck. Denna gravplats har 
nu n :r 133 inom kvarter 26 och i densamma gravsattes Lidbecks 
mor Clara Lidbeck; maka till Linnelärjungen, professorn i natu
ralhistoria ·och plantagediPektören i Skåne Erik Gustaf Lidbeck 
- den man, so~ planterade träden på Lundagård och i Paradis
lyckan. 

Under samma år beslöt ·domkyrkorådet att gravkullarna på 
kyrkogården skulle besås med klöver för att kyrkogården skulle 
få ·ett prydligarie utseende. Däremot skulle de icke jämnas ut enär 
anförvanterina till .de döda i såfall icke kunde återfinna gravarna. 

En avgift, som nu började inkrävas var den s . k. sterbhus
avgiften. Landshövdingeämbetet i Malmö hade redan den 5 juni 
1813 fastställt densamma att 1erläggas vid dödsfall efter invå
narna från <le bägge jurisdiktionerna. 

Avgiften till domkyrkokassan skulle utgå med: 

Då boet uppgick till 500 Riksd. Banco 24 Skill. Banco 
)) )) )) 1000 )) )) 1 Riks·d. » » 

)) )) )) 2000 )) )) 1 » 24 » » 

)) )) )) 3000 )) )) 2 » » » 

)) )) )) 4000 )) )) 2 » 24 » » 

)) . )) .. )) 5000 )) )) 3 » » » 

)) )) )) 6000 )) » 3 » 24 » » 

)) )) » 7000 )) )) 4 » » )) 

)) )) )) 8000 )) )) 4 » 24 » » 

)) )) )) 9000 )) )) 5 » » » 

)) )) )) 10000 )) 
och där- 5 » utöver » 24 » » 

Domkyrkorådet konstate.rade den 18/7 1817 att denna för
fattning »kommit i förgätenhet » och att den nuvarande dom-
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kyrkoinspektoren icke hade mottagit några avgifter sedan den 
nya kyrkogården blivit invigd. Följden b1ev att rådet beslöt hos 
v'ederbörande myndighet efterforska dödsbonas storlek samt att 
inkassera de fastställda avgifterna. 

Av ett protokoll från den 25/ 10 1817 för,efaller det som om 
akademi- och sta<lsjurisdikti,onerna den 3/5 1816 (alltså omedel
bart före kyrkogårdens invigning) fattat sitt särskilda beslut om 
avgiften för begravningar på ,d,en nya kyrkogården. Med anledning 
av <letta beslut yttrade domkyrkor. ordf. (Wå hlin) att han »för 
sin •egen del icke kunde inse, huru ett af Kungl. Lands Höfdinge 
Embetet fastställt beslut, kunde .genom en senare öfverens:kom
melS<e förändras, hemställde nu till Domkyrko Rådet, huru man 
skulle förlika Kgl. Lands Höfdinge Emhetets resol. med Jurisdik
tionernas beslut, då följe af den förra, afgiften skulle genast taga 
sin början, men till följoe af det senare inte förr än kyrkogården 
blifvit inhägnad - ». 

F·ortfarande· spökar det »anständiga stängslet» som kunga
brevret nämner men som domprosten på alla sätt söker befr~a dom
kyrkokassan från att betala. Han fick mothugg av såväl borgmäs
tarien (Bjugg) som av rector magnificus (Holmbergsson) och ären
det blev icke slutgiltigt avgjort den dagen. Det återkom den 29/ 10 
och då hade Holmhergsson övergått på W ;åhlins sida varför dom
kyrkorådet nu beslutade att domkyrkoinspektoren skulle inkräva 
beloppen och häröoer föra räkenskaper i en särskild bok. 

Under år 1818 är stängselfrågan ånyo uppe och i <lomkyrko
rå<let meddelades den 26/7 att landshövdingen (af Klinteber~) 

/hade .gjort muntliga anmärkningar »öfver den senfärdighet, som 
han erfarit hos Domkyrko Rådet vid föranstaltande ·om stängsel 
omkring nya Begrafningsplatsen ». Denna an~ärkning gällde sär
skilt den västra sidan där stängsel ännu icke var uppsatt. Då ord
föranden (Wåhlin) var frånvarande bordlades emellertid är.endet, 
men rådet beslöt att det stängsel som var uppsatt skulle bestrykas 
på över- och underträd med grå och på spjälar med svart oljefärg. 
Landshövdingens anmärkningar tycks emellertid icke ha blivit 
tagna under behandling vid de senare sammanträdena. Istället 
för.daller det som ·om dompriosten (Wåhlin) på alla sätt sökte 
ställa de borgerliga myndigheterna till ansvar för vanvård av de 
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nerlagda kyrkogårdarna (Krafts kyrkogård, Stora kyrkog. S :t 
Petri kyrkog. och Magle kyrkog.) och därmed avleda uppmärksam
heten från domkyrkorådets sätt att vårda den nyanlagda Norra 
kyrkogården. 

En sak som särskilt bör antecknas är att under året uppläts 
åtskilliga familjegravar som noggrannt antecknats i protokolLen; 
gravar som ännu vård.as inom nuvarand.e kvarter 26. Således upp
läts till: Herr Handelsman Wihlborg 35 kvadra talnar; Enkefru 
Lagmanskan Kröger 14 d:o; »Herr Professor Tegner emot vanlig 
afgift på nya Begrafningsplatsen .erhållit till grafstäl1e för d.ess 
afledna dotter 6 quadratalnar jord» ; stud. Krög.er en utvidgning 
med 6 kvadratalnar; Directeur Berling 100 kvadratalnar; för stu
deranden v. Bildt (den okände ynglingen i Tegners dikt) 8 kva
dratalnar; Urmakare Gybergs familj 35 kvadratalnar; hökaren 
Anders Jönsson 42 k vadra talnar; Professor Ahlman 241/2 k vadrat
alnar samt Urmakare G. Adamsson ytterligare 6 kvadratalnar. 
Under år 1818 fastställdes också på förslag av prof. Florman att 
liken efter kända missdådare skulle gravsättas på den sydöstra 
rutan (syd.östra hörnet av nuv. kv. 25) samt andra anatomilik på 
den sydvästra rutan (sydvästra hörnet av kv. 25). 

Under år 1818 hade rådet beslutat att staketet skulle olje
målas. I mars 1819 beslöt man att lysa ut en entreprenadauktion 
på tjärning av detsamma men på nästa sammanträde erinrades rå
d.et om det äldre beslutet. f.öljden blev att rådet den 8 april 1819 
beslöt att uppdraga åt r·ödfärg.aren Tuve Nilsson att tjärstryka 
staketet kring kyrkogården. Stolpar, fotträ och överliggare skulle 
målas röda och spjälorna svarta, •och arbetet skulle verkställas 
så »att :det blifve r durabelt och så mycket möjligt är vackert ». 

Något senare på år·et beslöts i domkyrkorådet att biskops
ämbetet skulle underrättas om att .domkyrkan varken i år eUer till 
nästa år har nödiga pänningemedel till ett järnstaket på kyrko
gården. 

På kyrkogårdarna inne i staden (Magle kyrkogård?) hade 
åboarna från Lilla Råby, Östra T·orn och Källby haft fria grav
platser och dessutom hade de även haft fri klockringning vid be
gravningar. Denna förmån hade tagits ifrån dem när d·en nya 
kyrkogården blev färdig och år 1820 anförde Lilla Råby åbo.ar 



Prosten Achatius Johan Kahls bautasten på Norra 
kyrkogården. 
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klagomål hos domkyrkorådet vari de hegärde att deras »af ålder» 
til1erkända rättigheter skulle respekteras. Domkyrkorådet ville 

icke tillmötesgå åboarna i denna sak ·och framhöll att desamma 
icke behövde liksom stadens invånare erlägga några sterbhusav
gifter. Klagomålen fördes vidare till landshövdingeämbetet .och 
sannolikt också till Kungl. Maj :t. 

Under 1820 medgav domkyrkorådet vid försäljning av en 
gr.avplats till professor Fremlings arvingar (gravpl. n :r 39 inom 
kvarter 26) att densamma kommer »att vara en deras familj·etill
hörighet ·den de ·efter behag äga att pryda och vårda ». Därmed 
hade domkyrkorådet givit ägarna till gravplatser fria händer be
träffande .gravvårdar och inhägnader, och man får därför antaga 
att det stabila och ålderdomliga gravräck av smidesjärn, S·Om om-

s 
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giver professor Fr.emlings grav är Lunds kyrkogårdars älsta grav
räck. I samma protokoll talar man i domkyrkorådet om att torn
väktaren Jonas Janss·on var den man, som bäst kände till kyrko
gårdens gravar. 

Beträffande sterbhusavgifterna och deras bokföring förelig
ger tydligen oklara förhållanden varför biskops- och landshövdinge
ämbetena under 1822 begär att domkyrkorådet skulle till dem med
dela de belopp s·om årlig.en inflyta. 

Under åren 1823- 1824 fortsattes diskussionen i domkyrko
rådet angående inhägnaden runt kyrkogården. I skrivelse den 
25 juni 1823 hade landshövdingeämbetet påtalat att kyrkogården 
icke blivit iståndsatt enligt den av Kungl. Maj :ts fastställda rit
ningen och begärde samtidigt få veta tillgångarna i domkyrkans 
kassa. I sin skrivelse erinrar landshövdingeämbetet om att Kungl. 
Maj :t i nådig skrivelse av den 7 maj 1823 anmodat vederbörande 
att vidtaga skyndsamma åtgärder för kyrkogårdens iståndsättande. 
Domkyrkor.ådet undskyllde sig med att de stora reparationerna 

på domkyrkan hitintills ·omöjliggjort för rådet att bekosta arbe
tena med kyrkogårdens inhägnande. I febr. 1824 får rådet en ny 
skrivelse från landshövdinge- och biskopsämbetena där kyrlw
gårdens iståndsättande påyrkas. Rådet ger då ·domkyrkoinspek
toren (Meng.el) i uppdrag att komma in med förslag. Detta för 
slag var färdigt i början av mars varvid tvänne kostnadsförslag 
hade uppgjorts av olika timmermästarie. Ordföranden (Wåhlin) 
var tydligen missnöjd med dessa förslag och påyrkade att läns
byggmästaren Soffel skulle göra up'p ett nytt och ordentligt för
slag varjämte den akademiska jurisdiktionen i skrivelse skulle er
inras om att sterbhusavgifterna ej erlades ordentligt. Äntligen 

beslöts den 20 april 1824 att svar skulle avgå till landshövdinge
och biskopsämbetena samt till länsbyggmästar.en. 

Endast några dagar härefter infunno sig emellertid såväl 
landshövdingen (af Klinteberg) som biskopen (Faxe) i domkyrko
rådet. Rådets ordförande d·ompr·osten Wåhlin hade (icke ·oväntat) 
»af en angelägen resa i Domkyrkans ärenden » anmält förhinder. 
Även notarien (Holm) var bortrest. Man kan säga att dagens sam
manträde var ett räfst- och rättareting. Ett nytt kungligt brev 
daterat den ·27 dec. 1823 angående domkyrkans reparation och 
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Kamreraren och domkyrkoinspektoren Mengels gjut-
järnsgravvård. • 

Foto: 0 . Mattsson . 

kyrkogårdens iståndsättande hade av landshövdingeämb. översänts 
till domkyrkorådet. Detta bre v hade visserligen omnämnts av 
rådets ordförande, men han hade icke brytt sig om att för·edraga 
detsamma. Vid dagens sammanträde gick det in ·extenso i proto
kollet. BDevet talar ·om att domkyrkoinspektoren och tillkallade 
hantverkare företagit ved.erbörlig syn i domkyrkan »och den utom 
Staden warande nya begrafningsplats hwars underhåll Domkyrkan 
bekostar» den 22 april föregående år :och att syneinstrumentet 
blivit översänt till Kungl. Maj :t. I syneinstrumentet beräknades 
kostnaden för »begraf.ningsplatsens hufwudsakliga iståndsättande». 

Kungabrevet säger ifrån att de i syneinstrumentet angivna 



60 

reparationerna »så skyndsamt sk<e kan företagas » och att därest 
domkyrkans egna pännin,getillgångar v·oro otillräckliga, lån finge 
sökas och tagas upp »till verkställighetens snara befordran ». 

Vid sammanträdet erinrade landshövdingen om, att han ett 
flertal gånger påyrkat, att kyrkogårdsstän,gslet färdigställes ·och 
han yttrade, att »det hela är vanprydande och väcker missnöje och 
förundran öfwer uraktlåtenhet vid Kyrkogårdens behöriga vår
dande». 

Domkyrkorådet kunde e mellertid meddela att entr.eprenad
auktion för stängslet var utlyst till den 6 juni och att däri ingick 
förslag om anbrin,gande av järnportar. 

När sedan ärendet på nytt för·ekom i domkyrkorådet blev det 
ganska br.åkigt och då rådets majoritet bestående av rector magnif. 
Ahlman, borgmästaven Bäckström och rådmannen Giillich beslöto 
att följa anvisningarna i kungabrevet ävensom att vid behov låna 
5000 riksd. banko av handlande Suell i Landskrona inträffade 

det egen'doml.iga att ordför.anden Wåhlin och prof.essor Lidfors 
11eserv.erade sig och beslöto anmäla besvär i Kungl. Kammarkol
legium öv.er de beslut majoriteten fattat i enlighet me'd Kungl. 
Maj :t uttalade vilja. Vid den någon tid därefter följande entre
prenadauktionen kom Wåhlin viftande med postmästare Somelius 
intyg att besvärsskrivelsen till Kungl. Kammarkollegium var av
sänd och vägrade fördenskull godkänna entreprenadauktionens 
hållande men avträd~e då han tydligen ej fick sill vilja fram. Då 
aukti.onen skulle börja visade 'det sig att de förslag, som lågo till 
grund för kostnadsberäkningarna icke kunde återfinnas men på 
eftermiddag.en samma dag kunde dock den utannop.s·erade auktio
nen avhållas s·e·dan till protokollet tagits huru stängsel, murar, 
murpelare och portar skulle se ut, materialets beskaffenhet m. m. 
Entreprenör.er blevo: mur.aremästaren Lundberg, Malmö; snickare
mästaren Sven Otterström, Lund; timmermästaren Johnsson, Lund; 
smedmästaren Malmqvist, Malmö; borgar.en Måns Ak.erström, Lund 

och målaremästaren Bremberg, Lund. Var ·Och en av dessa åtogo 
sig att utföra ett eller flera arbeten. I december samma år beslöt 
rådet att anbringa av ek svarvade urnor och kulor på stängslets 
stolpar ·och uppdrog åt svarvaremåstaren Smith att förfärdiga de
samma. Stängsel och portar färdigställdes och målades samt av-
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synades under senare delen av 1825 varefter de gamla träportarna 
och diverse kasserade stolpar såldes på auktion. Under året togs 
också ,en ·del gamla pilträd, som kantade Getingevägen utanför 
kyrkogården, bort. 

Äntligen synes kyrkogården blivit ordentligt inhägnad. Det 
hade tagit tid och många hårda ord hade säkerligen fällts över 
domkyrkor.ådets sätt att handha en för stadens inbyggare så pass 
viktig angdägenhet s·om kyrkogårdsfrågan. Förutom de talrika 
påstötningarna från biskop ·och landshövding hade det behövts två 
kungliga brev för att få den verkställande myndigheten att inse 
sitt ansvar vilket visar att icke ens kyrkans män ännu i kyrko
gårdsfrågor tillägnat sig den . omtanke och övertygelse som Gustaf 
III i sina punkter till Riksens Ständer 1786 anser sig kunna vänta 
av ett upplyst folk i hithörande ting. 



VI. NY KYRKOGARD ELLER UTVIDG

N I N G A V D E N N 0 R R A. (P E R I 0 D E N 

I 8 2 5 - I 8 7 0 ) 

Redan 1817 hade professor Andreas Lidbeck påvisat att den 
nya kyrkogården inom 1oppet av tio år var fullt belagd. Kyrkogår
den blev också knappa.st ·ordentligt inhägnad förrän frågan om 
en ny kyrkogårdsanläggning kom upp. För säkerhets skull hade 
förslaget härtill ingivits ·direkt till landshövdingeämbetet våren 
1825 och bakom detsamma stod professor Andreas Otto Lindfors. 
Är·endet blev r ·emitterat till domkyrkorådet för yttrande. Lindfors, 

som ·då var ledamot av rådet erinrade om att han hade begärt 
att den övre delen av »enkefru Professorskan Tegmans löcka» 
skulle användas till kyrkogård men kartan var uppgjord över den 
nedre delen av samma »löcka », och då denna del var så vatten
sjuk att den knappast kun:de användas till åker, ville han på 
inga villkor biträda förslaget att förlägga kyrkogården där. 

I juni samma ·år förklarade domkyrkorå det att den nuvarande 
kyrkogården om två år komme att vara otillräcklig och förslag 

väcktes då att inköpa Hyphoffsl'Yckan av professor Lindfors till 
ny kyrkogård. Lindfors vägrade emellertid att sälja densamma var
för den s. k. Franska lyckan, som ägdes av kammarrådinnan Berg 
i stället förordades som särskilt lämplig. Eventuellt ansåg man 
att ·den nuvarande kyrkogården kunde utvidgas åt väster. Rector 
magnificus F. J. Cederschiöld föreslog att man skulle begära Kungl. 
Maj :t nådiga tillstånd att avskilja fäladsstycket väster om den 
nuvarande kyrkogården som lämpligt område till utvidgning. Dom
kyrkorådet ansåg samtidigt att rådet borde vara befriat från 

kyrkogårdskostnad.erna och att Lunds stads invånare i likhet med 
förhållandet i andra städer själva skulle draga försorg om inköp 
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och anläggning av kyrkogård. Cederschiöld ansåg sig icke för 
dagen kunna göra något uttalande i den ekonomiska frågan. Nå
gon lösning av kyrkogårdsspörsmålet lyckades man ej uppnå och 
det ser ut som ,om man efterhand glömt bort det hela, ty under 

de följande åre9 äro kyrkogårdsär·endena sällsynta i domkyrko
rådet. Ett och annat mindre ärende har protokollförts t. ex. att 
enkan Karna Pehrs hade tillsyn över kyrkogården 1832 ävensom 
att akademiens tornväktare begärde tillstånd att i likhet med de 
andra tornväktarna få öppna gravar eller att timmergesällen Nils

son obehörigt låtit begrava ett barn i professor Ahlmans grav
plats vilket sluta,de med att domkyrkorådet resolv·erade att barn
liket i tysthet skulle flyttas till en annan grav. lntermessot gav 
anledning till att rector magn. professor Sönnerberg fordrade att 
d,omkyrkoinspektoren skulle ha hand om upplåtelsen av grav
platser och icke domkyrkoringarna. Dessa handlade tydligen denna 
sak med en viss självrådighet. Domkyrkorådet instämde i rektors 
yttrande, men de ansågo att är·endet borde avgöras av deputerade 
för jurisdiktione rna. 

Den 1 nov. 1837 hade dåvarande domkyrkoinspektoren Brink 
begärt att rådet skulle vidtaga åtgärder att förmå staden återbe
tala de förskott för »inköp av nuvarande begrafoingsplatsen», 

som ,domkyrkan gjort redan 1813 ·och som enligt Brinks memorial 
nu uppgingo till 897 4 riksdaler 44 skillingar banko. Härom under
rättades deputerade för jurisdiktionerna. Dessa svarade att enligt 
det kungl. brevet av den 7 maj 1823 ålåg det domkyrkoinspektoren 
att lämna årliga r;edogörelser för de inflytande sterbhusavgifterina 
och huru dessa medel använts. Någon sådan redogörelse hade 
dock aldrig avlämnats. Nu förväntad.e emellertid deputerade en 
sådan varefter de skulle undersöka i vad mån domkyrkans an
språk på ersättning kunde godkännas. 

Efter vissa diskussioner hade domkyrkans krav i april 1839 
sjunkit till 3226 riksd. 29 skill. banko o ch samtidigt upply&er Brink 
att en rättegång med staden skulle bliva »dubiös nog » för dom
kyrkorådet enär stadens myndigheter icke ens blivit hörda an
gående utgifterna för kyrkogården. Till råga på allt hade kostna
derna för k yrkogården icke blivit balancerade eller ens »pro me
moria » antecknade uti det till Kungl. Kammarrätten avsända ex-
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emplaret av .domkyrkans räkenskaper. Likväl hoppades Brink på 
att staden när ny kyrkogård inköptes skulle med inkomsterna 
från densamma ersätta domkyrkan dess hitintills gjorda utlägg. 
Deputerades svar på kravet från domkyrkorådet utarbetades av 
professor B. M. Bolmeer och är i sak mycket beskt. Deputerade 
erkände själva skulden men någon räntebetalning kom aldrig i 
fråga. 

Den så länge diskuterade kyrkogårdsutvidgningen blev en 
v1erklighet först under år 1837. Den 27 maj beslöt deputerade 
för de båda jurisdiktionerna att av drängen John Svensson köpa 

halva fäladslotten till tomten n :r 303 (Vinstrupsg. 1- 3) för 666 
riksd. 32 skill. riksg. samt att härför uttaxera 8 skill. banko från 

varje skattskriven person. Under år 1838 beslöt deputerade att an
skaffa ytterligare jord till kyrkogårdsutvidgning dels genom köp 
och ·diels genom byte. Det gällde arbetskarlen Christen Perssons 
och Jöns Larssons jordstyckien, som skulle bytas mot annan jord 
samt arbetskarlen Anders Jönssons ·och vallackaren Magnus Hans
sons st1erbhus tillhöriga hus och jord som borde inköpas. Till att 
börja m~d lyckades man överenskomma med Jöns Larsson oc;h. 
Anders Jönsson varefter deputerade beslöt påbörja hägnaden runt 
omkring .den nya kyrkogårdsarea1en, s,om var belägen ,omedelbart 
väster om den 1816 invigda kyrkogården. Därjämte begärde man 
hos församlingens pastor, domprosten Helstenius åtgärder för in
vigning av det nya kyrkogårdsområdet. Invigningen kom ej till 
stånd året 1838 och påföljande vår beslöt deputerade att inköpa 
äv:en d .en andra hälft.en av fäladslotten till tomten 303 för 800 riksd. 

riksgäld. Under året begärde domprosten att kyrkogården ome
delbart måtte inhägnas och heredas så att begravningar kunde 
skie. Behov,et av den nya kyrkogården var så känt av stadens in

vånarte att domprosten ansåg varje ordande härom obehövligt. 
Jurisdiktionernas deputerade hade genom Kungl. Befallningsh. 

anhållit hos Kungl. Maj :t att för evärdelig tid få frånskilja fälads
jovden från tomten 303 och bruka den till k yrkogård. Den 7 / 5 1839 
lämnad.e Kungl. Maj :t sitt bifall me d följande »kläm » : » Wid före
dragning häraf hafwa Wi funnit godt att till berörda underdåniga 
ansökning lemna nådigt bifall». 

Deputerade fastställde nu att kyrkogården skulle inhägnas 



En gravvård av kalksten från kyrkogårdens äldsta· del 
som vittnar om hantverksskicklighet under gången tid. 

Foto: 0. Mattsson. 
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med 1 famn bred grop och ett två alnar högt i gropen försänkt 
stengärde samt att kostnaderna för detta arbete skulle uttaxeras. 
Större ·delen av kyrkogården blev under året inhägnat på detta 
sätt och på hösten 1839 fick borgmästaren Bäckström och d _om
prostten Helstenius i uppdrag att besiktiga kyrkogården. Därtill 
uppd'rogs åt akademiträdgårdsmästare Lundberg att innanför sten

gärdet plantera en hagtornshäck samt på ett avstånd av sex alnar 
från murkanten anbringa en rad stamträd (kastanj.er). 

Vägen ut till kyrkogården var under vissa årstider så gott 
som ofarbar. Deputerade konstaterade att en stensättning av vä
gen var bästa sättet för att få vägen farbar, men det blev alltför 
dyrt. Följden blev att kyrkostämman beslöt, att sedan jordfäst
ningsakten var överstånden i domkyrkan, så skulle processionen 

9 
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återvända till sorg·ehus·et. Liket skulle utföras efter sterbhusdel
!igarnas dler släktens gottfinrnande till den »avlägsna begrafuings
platSien » antingen strax, senare på aftonen eller ·också dagen där
på. Redan året därpå upphävdes detta beslut. Det hade nämnligen 
väckt myck:et missnöje. 

Landsförsamling;ens bidrag till kyrkogårdsanläggninge n be
stod i att åboarna körd.e bort all jord som var upptagen ur dikena 
runt kyrkogården på hösten 1839. 

Dessa diken had:e inga utlopp och därför föreslogs ett ut
loppsdike år 1840 från d:en nya kyrkogårdens nordvästra hörn 
(mittför det nuvarande kontore t) och rakt i väster mot Käflinge
vägen och mellan professor 'Sönnerbergs och rådman Sjöströms 
fäladslotter. Under åre t införlivades Jöns Larssons och Magnus 
Hanssons jordlo tt.er med' kyrkogården. Däremot kom man ej över
ens med Kjersten Pehrsson varför d'eputerade beslöto att lägga 
ett dike runtom hans tomt inne på kyrkogården och endas t lämna 
utfartsvägen fri. På kyrkostämman i juni 1840 begärde s att för
bind.else skulle upprättas mellan den gamla kyrkogården och det 
nya området samt att gravvårdarna, som voro plaoerade i gången 
mitt för ingångsporten skulle flyttas åt sidan. Stämmodeltagarna 
påyrkade även att kyrkogården med det snaraste måtte_ ordnas så 
att begravningar kunde ske därstäd-es. 

På hösten 1840 konstaterade deputerade att de sammanlagda 
skulderna för kyrkogård'sutvidgningen uppgingo till 1100 riksd. 
banko och begärde d'ärför att den s . k. kyrkogårdsavgiften, som 
1erlad'.es av alla skattskyldiga i samband med den övriga skatten 
måtte höjas från 3 skillingar till 4 skillingar banko. Lån skulle 
dessutom sökas i Hypoteksbanken eller Sparbanken. 

Behov·et av nya gravplats·er var iögonfallande denna höst 
-0ch i slutet av oktober skrev domprosten Helstenius till jurisdik
tionerna varvid han omtalade att likgrävarna anmält att de icke 
kunde öppna några gravar på <len gamla kyrkogården utan att 
stöta på oförmultnade likkistor. Domprosten fordrade därför att 
den nya kyrkogårdsdelen omedelbart skulle iordningställas. Han 
hade någon dag tidigare av rådman Sjöström, som hade tillsyn 
med kyrkogårdsanläggningen fått det oväntade beskedet att ar
betet på kyrkogårde n måst inställas enär vattnet stod över mar-

---
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ken och något avlopp från dikena icke kunnat ordnas. Professor 
Sönnerberg och råd.man Sjöström voro nämnligen ovilliga att 
själva bestrida <likning g·enom sina fäladslotter väster •om kyrko
gården. Från murp.elarna vid ingången till kyrkogården hade man 
stulit bort det mesta av kopparbeklädnaden varför också dessa 
måste repareras. 

På kyrkostämman i november 1840 fastställdes en kyrkogårds
ordning för det nya området och i huvudsak av följande inne
håll: 

1) Lik från stads- och lan<lsförsamlingarna lägges i rak linje 
från öster till väster; 2) mellan raderna tages mellanrummet så 
stort att efterlevande make <lär kan välja plats till sin blivande 
l>egravning; 3) inga platser får säljas på förhand; 4) träd få icke 
planteras vid gravarna; 5) anatomilik lägges längst nederst från 
norr till söder; 6) gravöppning får icke ske förrän förmannen 
för grävningarna utstakat platsen och domkyrkoklockaren skall på 
pastors tillsägelse hava noga tillsyn så att ·ordning och de lagliga 
föreskrifterna vid gravöppning och igenfyllning iakttages; 7) in
vigning skall ske då det första liket begraves på området. 

Ännu en gång ingrep domprosten Hellstenius för att få kyrko
gården färdig då han i mitten av juli 1841 begärde att murpelarna 

skulle repareras, gången grusas m. m. 
Denna gång har arbetet utförts, ty något senare godkändes 

0. Kjederqvists räkning för reparation av pelarna och så var änt
ligen det nya kyrkogår<lsområdet varom diskussion förts ända 
sedan 1825 färdigt för invigning vilket skedde den 12 sept. 1841 av 
domprosten Hellstenius i samband med begravning i nordöstra hör
net av nuvarande kvarter 24. Under året 1842 föl'eslog stadskas
sö11en Tullberg att de.n s. k. kyrkogårdsavgiften skulle höjas från 

3 till 8 skillingar banko för varje inom staden skattskriven per
son. En pepprad skrivelse från kaptenen Sandersso:n lämnade de
puterade utan avseende. Han ansåg det orätt att kräva en sär
skild avgift till kyrkogårdarna av de fattiga stadsborna då dom
kyrkan ägde tunnvis me d guld och hade råd att uppföra götiska 
slott med italiensk inredning (nuv. Historiska museet) etz. Lika
väl borde det höra kyrkan till att vårda sig ·om de dödas grifter. 
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Vid ett av sammanträdena mellan jurisdiktionernfis ·depu
terade under 1842 påtalade ordföranden (professor B. M. Bolmeer) 
det mindre värdiga skick vari kyrkogården befann sig och man 
begär.de att pastorsämbetet skulle yttra sig härom. Till kyrko· 
stämman på hösten 1843 hade deputerade för jurisdiktionerna 
öv·erlämnat en skrivelse från stadskassören med ytterligare på
minnelse dels om iståndsättande av kyrkogården och dels att 
kyrkogårdsavgiften var otillräcklig. På stämman blev det diskus
sion varvid stadsnotarien, häradshövding Göransson förfäktade 
att stämman icke hade med ärendet att skaffa och begärde därför 
med instämmande av kapten Sandersson återremiss till deputerade. 

Stämman gick emellertid med på en höjning av kyrkogårds
avgiften till 8 skillingar banko att betalas av varje person som 
erlägger mantalspänningar ävensom att anmoda akademiträdgårds
mästare Carl Lundberg att göra en ritning över kyrkogården med 

förslag till gångar jämte beskrivning på vad sätt dessa skulle 
iståndsättas etz. Dessutom fick han i uppdrag att göra upp rit
ningar ·och förslag till de gamla gångarnas upptagande på de n 
äldre begravningsplatsen och dess ordnande. Uppdraget åt Lund

berg är intressant. Först och främst gäller detta frågan om de 
gamla gångarnas återställande på kyrkogårde ns älsta del. Bloms 
generalskiss visar en regelbunden anläggning med åtta gravkvar
ter. Sannolikt har det aldrig fallit Lundberg in att anlägga gång
arna på nytt efter denna plan. Man frågar sig då: Har Lundberg 
haft någon kontakt med den engelska trädgårdsstilen så som den 
praktiskt utformades av F. M. Piper eller så som den teoretiskt 
förkunnades i Kielprofessorn C. C. L. Hirschfelds sfora arbete 
»Theori der Gartenkunst» (1779-85)? Eller har Lundberg haft 

kännedom ·om 'den danske arkitekten Jens Bangs förslag till Assi
stents Kirkegaard i Köpenhamn (1804) - ett av de sällsynt få 

försök att tillämpa den engelska trädgårdssti1en på kyrkogårds
anläggningar som framlagts i Nordeul'opa före 1870. Det torde 
vara sannolikt att Lundberg har planerat dessa krokiga och sling
rande gångar. Det kan också ha sk·ett av rent praktiska skäl. 
Kyrkogården var överbelagd. Även gångarna hade använts till 
gravplatser och det gällde att lägga upp de nya gångarna så att 
de icke tangerade de gravplatser, som vårdades. Törhända har 
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Utsikt mot Norra kyrkogårdens huvudingång 1816. Fotografiet är tagen från 
den plats Fr. Bloms gravkapell skulle uppförts. 

Foto: 0 . Mattsson. 

denna ytterst sällsynta kyrkogårdsstil vuxit fram ur de säregna 

förhållanden 1en oerhörd ·Överbeläggning på en kyrkogård kan 
för.orsaka. Kartografen Nilssons ritning från å r 1864 visar myck·et 
god öve rensstämmelse med gångarnas nuvarande utseende inom 
denna kyrkogårdsdel och vi få hoppas att detta ·Område med de 
s 1 k. T egnergravama i mpa')let lång tid får bibehållas som ett av 
de intressantaste och sällspnt.aste försöken från gången tid .att här i 
landet tillämpa engelsk trädgårdsstil inom en liten kprkogårdsan
liiggning. 

Det nya områdets gångar ·och gravställe n utformade Lund
berg på ett helt annat sätt. 1 mitten -0rdnades fyra rader, unge
fär 4X5 meter stora gravplatser, som begränsades av trenne pa
rallella gångar. På ömse sidor ·om dessa lågo tvenne stora grav
fält. Gravfälten begränsades <lelvis av familjegravar. Det inre av 
gravfälten brukades till allmänna gravar Qch <lär äro äldre grav-
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vårdar sällsynta. Gravvårdarna förekomma mest på de familj.e
gravar som omgiva dessa gravfält. 1 viss mån kan man spåra lik
nande dispositioner i de kyrkogårdsförslag som F. M. Piper upp·· 

rättade till Växiö (1807) och Västerås (1808). Men vi ha en an

nan källa som tanken -ofrivilligt föres hän till. Det är Go-etheu 
roman » VaHrändskaperna » (sv. översätbrl. 1813) där skalden lå
ter romanens kvinnliga huvudperson Charlotte ordna en ideal
kyrkogård på så sätt att alla monumenten flyttas ut mot gräns
mur.en · 1eller in utefter kyrkans väggar medan de öppna fälten 
besås med klöver och gräs som i blommande rikedom ger kyrko
gården en värdig och vacker anblick. Jag skulle vilja påstå att 
Lundberg vid anläggande av gångarna och anordnande av grav
platserna inom det nya kyrkogårds·området (nu kvarteren 22-

24) utgått från liknande synpunkter. Först med denna anläggning 
fick Norra kyrkogården regelrätt ordnade familjegravar av en 
alldeles bestämd storlek. 

I juli 1844 ingav åldermannen för dödgrä\>arne, Per Anders
son en skrivelse till domkyrkorådet varvid han påtalade de oord
ningar som förekommo vid anvisande av gravplatser. Han på

minde om kyrkogårdsordningen från 1841, men förutom det verk
liga innehål1et i denna ·ordning påst.od han att ordningen skulle 
innehålla: 1) den av tomväktarna, som skulle utvisa gravplats till 
de församlingsbor, som själva grävde gravar till sina anhöriga 
skulle erhålla 12 skillingar banko för sitt besvär. Då tornväk
tarna grävde gravarna var taxan 1 riksd. banko; 2) gravarna till 
lasaretts-, fattig- ·och anatomilik skulle grävas av akademiens 
vaktkarlar vilka hade att hämta besked om var de skulle gräva 
av åldermannen; 3) åldermannen skulle föra förteckning över alla 

begravda lik så att med tillhjälp av denna förteckning vilken grav 
som helst måtte kunna återfinnas. Efter en månads bordläggning 
hänvisade domkyrkorådet åldermanne:n till » Pastorsembetet här i 
staden » för att där inhämta kännedom ·om den 1841 stadgade iard
ningen. Under året hade även kommissionslantmätare Gustafsson 
lagt upp karta öv·er kyrkogården jämte arealbeskrivning. 

Dräneringsfrågan, som varit under diskussion under 2- 3 års 
tid blev slutgiltigt ordnad året 1845 men över bristfälligheter på 
kyrkogården klagades fortfarande. Särskilt torde staketet kring 
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den äldre kyrkogården varit dåligt och på en sockenstämma an
såg man att <le avgifter 'domkyrkan uppb.ar för gravplatser (sterb
husavgifterna) skulle gå till den fond som uppkommit genom ut
taxering för kyrkogårdsinköpet och att denna fond skulle bestrida 
inhägnadens underhåll. När stämmoprotokollet justerades inlade 
domkyrkoinspektoren (Brink) protest under hänvisning till upp
görelsen 1839. Staketet blev dock aldrig i sin helhet reparerat. 
Istället lät deputerade taga bort delar av detsamma och sätta upp 
det som hägnad mellan Oxtorget (Mårtenstorget) och den Zicker
manska trädgården. På kyrkogården topphöggos träden under år·et. 
F·öljande år blev •den äldre kyrkogården föremål för en mycket 
hårdhänt renovering. Kyrkostämman, som numera fattade en del 
beslut angående kyrkogårdens skötsel fastställde att alla större 
träd, utom de som voro planterade utefter gränserna skulle tagas 
hort. Med detta heslut utplånades Bloms kyrkogårdsplan helt och 
hållet. Vägen ut till kyrkogården blev också under 1846-1848 för
satt i ett bättre skick. Den 28/ 8 1845 beviljade närnnligen Kungl. 
Maj :t 5238 riksdaler 32 skillingar banko utan återbetalningsskyl
dighet till en chausseanläggning från Norre tull till Stockholms
ledet. I nära samband med chausseanläggningen begärd·e hand
landen J. Lundbom och stadskassören J. Tullherg under 1852 de
puterades bistånd till planering och plantering av de s. k. lergra
varna (Norra Promenaden) på det att infarten till staden skulle 
bliva prydligare och vackrare. Detta arbete avslutades i huvudsak 
under 1850-talet. Berling nämner också (1859) att de vattenfyllda 
lergravarna söder om kyrkogården, som nyttjades till skräpplats 
äro försvunna. Platsen är planerad ·och planterad samt smyckad 
med blomsterplanteringar och gräsmattor och bildar nu en täck 
förgård till kyrkogården. År 1859 beviljade ·också kyrkostämman 
300 riksd. riksmynt ur kyrkogårdsfonden till plantering av Norra 
promenaden. 

Den gamla frågan ·om ett gravkapell på Norra kyrkogården 
kom upp på en kyrkostämma 1858. Stämman ansåg emellertid en 
sådan sak ·obehövlig och lämnade därför förslag.et utan åtgärd. 

Domkyrkans utgifter för kyrkogårdsanläggningen 1816 var 
under år 1860 på nytt för.ernå! för diskussion särskilt som stäm
man ·detta år beslöt sälja de förut omnämnda familjegravarna till 

• 
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ett pris av 20 riksd. riksmynt för varje familjegrav med utrymme 
till 6 kistor. Åtskilliga stämmodeltagare protesterade dock emot 
förslaget emedan priset var allt för lågt beräknat. Även avgif

terna för dessa gravplats·er ansågos böra gå till domkyrkan för be

talning av den gamla skulden enär .så var stadgat i kungl. be
fallningsh. och biskopsämb. resolution 1839. Under året beslöt 
stämman även att den s. k. kyrkogårdsavgiften skulle utgå med 

12 .fö~e riksmynt och betalas av varje person som erlägger mantals
pänningar. 

Aret 1861 skedde en stor förändring i vården av stadens 
dräts·el genom :drätsielkammarens upprättande. I dess ä:lsta in

struktion uppräknas även kyrkogårdarna bland de inrättningar 
drätselkammaren hade att förvalta ·och vårda. Den 2 januari över

tog ·också drätselkammaren ·ett flertal koommitteers funktioner. 
Bland dessa voro även 1) »kommit·erade för Chausseanläggningen 
utom Norre Tull» som till ·drätse.lkammar·en genom handl. Paul 
Holmberg öv1erlämnade sin kassa på omkring 100 riksdaler riks
mynt samt 2) handlanden A. J. Lundbom och kamreraren J. Tull
berg i egenskap av redogörare för medel till bestridande av kost
naderna för Stadens norra kyrkogård som till drätselkammaren 
överlämnade dels kassan dels vissa handlingar. 

1 enlighet med kyrkostämmans beslut år 1860 hade 124 fa
miljegravar blivit utstakade. Av dessa voro i oktober 1862 sexton 
stycken sålda och betalade; borttingade men ej betalda 53 stycken 
och ·odisponerade 55 stycken. Genom kungörelse begärde drätsel
kammar.en att betalning skulle erläggas och uppdrog åt ledamo
ten, ryttmäst. S. af Peters.en att på kammarens vägnar under
teckna kvittenserna. 

Under året påminde också domkyrkoinspektoren Brink på 
nytt om stadens skuld till domkyrkan för kyrkogården. 1 sin me
morial uppgav han att domkyrkan under åren 1809- 1835 utbetalat 
8211 riksd. riksm. och under åren 1817- 1861 mottagit 5310 riksd. 

riksm. för sålda gravplatser och att stadens skuld nu var 2901 
riksd. riksmynt. Kammarledamoten Möller kunde emellertid med
dela att Brink i ett den 17 mars 1862 utfärdat ämbetsbevis upp
givit annorlunda varför denna sak ·enligt drätselkammarens åsikt 

behövde ytterligare utredning. DrätseJk.ammaren begärde också 
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Karta över 1816 års kyrkogårdsanläggning (nederst på bilden) 
samt över utvidgningen år 1841 (överst på bilden) upprättad 
1865 av kartografen Nilsson (Kyrkogårdsförvaltningens arkiv). 

Foto: 0 . Mattsson. 
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en utredning av sockenstämman angående Norra kyrkogårdens 
tillgångar och skulder men &om stämman ansåg att ärendet icke 

10 
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kunde »till någon sockenstämmans åtgärd föranleda » återställdes 
det till drätselkammaren. 

f.ör att få någon ·ordning på kyrkogården lät först Lundbom 

lantmäterieleven H. Svensson upprätta en karta över kyrkogården 
(1864) och sedermera lät Tullberg upprätta en ny karta 1865. 
(Sannolikt den av kartografen Nilssion ritade kartan). 

Fyra myndigheter nämnligen domkyrkorådet, . deputerade för 
jurisdiktionerna, sockenstämman och drätselkammaren sörjde un
der perioden 1825-1870 för kyrkogårdarnas vård och underhåll. 
Något större intress.e för uppgiften fanns väl knappast hos någon
dera, och man får ett ganska beklämmande intryck av det liknöje 
för förfädrens vilorum, som i stort sdt varit rådande. De ekono
miska förhållandena förefal1er ·också oefterrättliga. Under c :a 50 
år beskattades stadens inbyggare av domkyrkan därför att den
samma för det första betalat en viss ersättning åt innehavaren av 
de två tunnland jord som ble v tagen i bruk till kyrkogård, och 
för det andra bekostat en billig planering och plantering av om
rådet samt slutligen efter mycket bråk satt upp en hägnad, som 
ingalunda motsvarade d·en av Kungl. Maj :t gillade och fastställda 

planen. 
Under århundraden hade domkyrkan sålt gravplats.er såväl 

inom kyrkan som på kyrkogårdarna runt omkring densamma men 
några skyldigheter eller ens en smula pietet mot de bortgångna 
generationerna visades icke. Är det då så underligt att den lilla 
kyrkan i S :t Peters Kloster utvidgade sin kyrkogård 1839 mot 
norr för att bereda ett sista vilorum åt så många av Lunds främsta 
personligheter från denna tid eller att stadens borgare några år 
senar.c med domprosten Henrik Reuterdahl i spetsen på privat 
initiativ skapade den östra kyrkogårde n - också den ett viforum 

för många av dem vars namn gått till eftervärlden. Under denna 
tid (1840- 1880) kännetecknas Norra kyrkogården och d.e som 
slumra där kanske bäst med Ragnar Jändels ord: 

»Deras bragder äro glömda, de ha inga strålande namn, 
och ogräset frodas högt kring de lutande, vindbitna vårdar. 
Men djupt därnere de njuta den ro, som livet ej gett». 

/ 



VII. NORRA KYRKOGÅRDEN 1871-1890 

Under ·år 1871 bl.ev kyrkogårdsfrågan å nyo aktuell. En ut
vidgning av den Norra kyrkogården blev nödvändig. De gamla 
områdena voro belagda och gravplatserna på såväl östra kyrko
gården som på norra de1en .av Klosterkyrkogården voro i det när
maste slutsålda. Därtill begärde magistraten att behövlig plats till 
anatomilik .anskaffades av kyrkostämman. Stämman remitterade 
ärendet till drätselkammaren. Denna anvisade som lämpligt om
råde fäladslotten till tomten n :r 46 belägen omedelbart norr om 
den gamla kyrkogården. Fäladslotten ägdes av änkan Bengta Svens

dotter och salupriset var 2000: - kronor. Vid underhandlingarna 
om kyrkogå:rxlsutvidgningen fäste drätselkammaren i skrivdse till 
domkyrkoförsamlingen uppmärksamheten på den rådande vanvår
den å vissa delar .av Norra kyrkogården. Under året utfördes dock 
grusning av gångarna på drätselkammarens bekostnad. Frågan om 
utvidgning gick till stadsfullmäktige och i december 1871 bevil
jades »Ellofv.a Tusen Riksdaler Riksmynt » till kyrkogårdsanlägg
ningen. Dessa medel skulle i mån .av behov och mot redovisnings
skyldighet ställas till kyrkorådets förfogande. Pänningebeloppet 
togs av de s. k. brännvinsmedeln. Sedermera hemställde kyrko
stämman att även fäladslotten n :r 58, som ägdes av staden, fick 
användas till kyrkogård. Detta beviljades av stadsfullmäktige . un
der år 1872 och i samband därmed ökades anslaget ur brännvins
medeln till 12,718 riksdaler 12 öre. Den första utredningen från 
drätselkammaren åtföljdes av ett förslag till kyrkogårdens ord
nande .av dåvarande gasverksing.enjören H. Schliischen jämte kost
nadsberäkningar. Då även fäladslotten 58 lades till kyrkogårdsan

läggningen lät kyrkorådet den då över hela Skåne kände, tysk
födde .anläggningsträdgårdsmästaren Wieck göra upp ett nytt för
slag »så att hvarken kyrkogårdens prydlighet blefve förbisedd eller 
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misshushållning med jorden egde rum ». Schliischens och Wiecks 
förslag liknar varandra ganska mycket men Wiecks plan var mest 
ekonomisk. Båda förslagen äl'o typiska chackbrädeplaner, så som 
kyrkogårdskonsten under den tiden utvecklats i Tyskland och 
Danmark. Stilen var en utveckling av den ursprungliga fyradelade 
kyrkogårdsplanen vari gångarna bildade ett enkelt kors. Socken
stämman fastställde Wiecks förslag till vilket Schliischen utarbe
tade kostnadsberäkningar. Ett mycket ordentligt förslag till drä
nering utarb.etades jämväl av Åkerman. Området blev det första 
ordentligt dränerade kyrkogårdsområdet i Lund. Även anläggning
en, som utfördes på entreprenad av den ovannämnde Wieck torde 
varit omsorgsfullt utförd. 

På soc;kenstämrnan 1872 uppkom frågan o m storleken av det 

belopp varmed landsförsamlingen skulle bidraga till anläggnings
kostnaderna. Från stadens sida begärdes att 1/ 12 del av kostnaden 
skulle täc,kas av landsförsamlingen medan dennas sockenstämma 
ansåg att 1/20 del var lagom, ty kyrkogården var dyrbarare an
lagd än det på landsbygden brukliga sättet. År 1874 fastställdes 
också att landsförsamlingen skulle bidraga med 1/20 del av kost
naden. Under 1813 fastställde även sockenstämman, dels att lands
försarnlingens rättigheter och skyldigheter beträffande kyrkogår
den skulle vara lika med stadsförsamlingens dels att vissa kvarter 

skulle upplåtas ·endast till familjegravar, samt att det sydvästra 
kvarteret från »mittkullen» räknat måtte reserveras »för döde 
af Lunds Studente;orps ». Priset på allmänna gravplatser fastställ
des till 4 riksd. riksmynt. Familjegravarnas pris fastställdes till 

1 riksd. riksm. för varje kvadrataln oc,h för gravarnas storlek be
slöt man att tillämpa samma mått som gällde på östra kyrkogår
den. Dessutom fastställdes vissa ordningsregler för kyrkogården. 

Invigninge n förrättades söndagen den 5 oktober 1873 av teo
logie professorn Carl Wilhelm Skarstedt, som med ledning av 
Es. 51 v. 3-4 talade ·om kyrkogårde n som en H~rrens lustgård. 
Samtidigt gravsattes arbetaren Bengt Johnssons .<lotter Botilda; 
enkan Anna Christina Tulldahl ·och målaregesällen Gustaf Edvard 
Rosendahls hustru Helena Gustafva inom det nyinvigda kyrko

gårdsområdet. 
Samma år begärde dödgrävarna Gunnar Andersson och Sör·en 
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Karta över 1873 kyrkogårdsanläggning. (Kyrkogårdsförvaltningens arkiv). 
Foto: 0 . Mattsson. 

Hansson förhöjning av dödgrävaretaxan från 2 till 41/2 riksd. 
riksm. för äldre och från 11/2 till 2 riks-d. riksm. för barn. Stäm
man prutade ner taxan till 3 respektive 2 riksd. riksmynt. Kloc
karen A. R. Nylander, som uppbar kyrkogårdsavgifterna redovi
sade dessa till dräts-elkammaren. Kammaren var icke särdeles för
tjust i uppdraget, och trotts det att reglementet omfattade även 
vården av begravningsplats-erna ansåg kammaren att vården . av 
dessa var 'en kyrkans angelägenhet enligt kungl. förordningen an
gående kyrkostämma och kyrkoråd av den 21 mars 1862. Tv.ek
samhet rådde därför inom dräts·elkammar·en angående Nylanders 
ställning som redogörare för kyrkogårdens inkomster. Sedermera 
011dnades så att Nylanders räkenskaper ·och redovisningar grans
kades av de på sock,enstämman utsedda revisorerna. 

I början av 1875 var kyrkogårdens anläggning avslutad och 
kyrkorådet lämnade då redovisning till sockenstämman över an
läggningskostnadema. Vid samma tid hade drätselkammaren för
frågat sig hos ·domkyrkorådet angående skulden för 1816 års 
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kyrkogårds.anläggning. Den 9 mars 1875 meddelade domkyrkorå· 
det att skulden nu var 237 kronor 4 öre, men att från detta be
lopp avgick viss icke redovisad uppbörd. 

Tillsynen av kyrkogården hade kyrkorådet under 1874 upp· 
dragit åt handlanden Paul Holmherg, som i flera år framåt förde 
bok över upplåtna gravplatser och den avgift vederbörande hade 
att erlägga för dessa. 

Bland de märkligaste gravarna ·på denna kyrkogårdsdel är 
<len s. k. Domkyrkograven. Ar 1875 nedsattes i graven stoftet av 
kända personligheter, som under 1600-1700 talet blivit begravda 
i domkyrkan. f.örflyttningen väckte ett visst uppseende. och hårda 
Ol'd fälldes öv·er denna åtgärd framförallt av den stridbare Chris
tian BiHow, Folkets Tidnings grundläggare. 

Under det följande året beslutade sockenstämman att kyrko
rådet skulle han·dhava förvaltningen av Norra kyrkogården. Norra 
pr·omenaden däremot ansåg sig stämman sakna befogenhet ålägga 
kyrkorådet att vårda och underhålla enär den ej hörde till he
gravningsplatsien. 

Den s. k. kyrkogårdsfond.en, som förvaltades av drätselkam
maren ·Överlämnades genom överenskommelse 1877 till stadskas
san siom amortering på skulden (till brännvinsmedelsfonden ?) för 
den sista kyrkogål"dsutvidgningen. Stämman beslöt dessutom att 
sedan kyrkogårdens underhållskostnader bestritts skulle överskot
tet från inkomsterna av försålda gravplatser gå till stadskass.an. 
Därmed borde fortgå till dess att kostnaderna för kyrkogårds
anläggningen blivit täckta. Sedermera skulle dessa inkomster gå 
till ·en av kyrkoråde t förvaltad fond. 

De nuvarande grinderna till kyrkogården från Getingevägen 
uppfördes .åJ'len 1880- 1881 efter ritningar av dåvarande stads
ingeniören Jakobsson. 

Alltsedan kyrkogårdens anläggning torde tornväktarna och 
domkyrkoringarna varit dödgrävare på kyrkogården. Då Gunnar 
Andersson i början av 1884 begärde avsked från tjänsten till
satte emellertid sockenstämman den nye dödgrävaren. Det enhäl
liga valet bland de 18 sökandena föll på Ola Anderss·on Aberg, 
som från den 1 april 1884 till den 31 dec. 1923 innehade tjänsten. 

Ar 1886 väckte boktryckaren Håkan Ohlsson d. ä. förslag om 
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förbättring av den bristfälliga dräneringen på den nyaste kyrko

gårdsdelen ävensom nydränering av den äldre kyrkogården. För
slaget godkändes på en s·enare stämma. Däremot hade kyrkorådet 
avstyrkt boktryckare Olssons motion om uppförandet av ett en
kelt men prydligt gravkapell med · motivering att detsamma bör 
uppföras i samband med den :t:iyutvidgning av kyrkogården -
en åsikt, som även delades av stämman. 

Under de senare åren har kyrkogården n :r 2, som denna del 
tidigare kallats, undergått rätt stora förändringar. Grundstommen 
-- de Wieckska lindalleerna - äro dock oförändrade, och de 
komma att allt framgent giva anläggning1en dess tidstrogna karak

tär från adertonhundratalets senar·e hälft. 



VIII. KYRKOGÅRDSUTVIDGNINGARNA 

UNDER DE SENASTE 50 ÅREN 

Den största ut,ökn1ngen av Norra kyrkogårdens område skedde 
under åren 1887- 1890. Vid kyrkostä1nman den 25 oktoher 1887 
fattades ,ett enhälligt heslut att de Enemanska (Sönnerhergska) 
och Sjöst.römska jordarna väster om kyrkogården skulle inköpas. 
Vidare skulle det Holmhergska kruthuset inköpas el1er eventuellt 
förflyttas. Stämman beslöt dessutom hemställa hos stadsfull
.mäktige att för reglering av kyrkogårdsområdet få använda det 
jor.dområde som Norra vångvaktarehus1et låg på (ungefär där bi
skop Ahnfeldts gravplats nu ligger) samt vissa delar av Norra 
promenaden. Dessutom önskade stäm.man att den kyrkliga för 
valtningen måtte öv·ertaga vården av Norra promenaden. På hösten 
1888 godkände kyrkostämman det av fänsträdgårdsmästaren B. 
Kjellsson uppgjorda förslaget till anläggning av kyrkogården äv,en
som stadsingeniören B. Jakobssons förslag till dränering av om
rådet. Kjellssons förslag är säkerligen det mest storstilade och på 
samma gång måttfullaste kyrkogårdsförslag, som utförts här i 

landet under 1800-talets sista del. De ståtliga lindalleema, de väl 
avvägda och nu så rikligt hevuxna kvarteren ge åt an~läggningen 

,en sällsynt lugn och värdig prägel. 
Vigningen av det nya kyrkog,årdsområdet skedde den 22 sep

tember 1890 ,och förrättades av dåvarande vice pastorn Lars Ty
nell i närvaro a.v ,ett tusental åhörar,e. Texten var Dav. 9 psalm, 
12 Versen. I ,samband med invigningen jordfästes domkyrkoring
aren Jöns Olssons trettonåriga dotter Ida Fr,edrika. 

Befattningen som tillsyningsman för kyrkogårdens planteringar 
uppdrogs .år 1891 åt dåvarande seminarieträdgårdsmästar,en Jo
han Persson, s,om i nära trettio år eller till ·oc'h med 1919 års slut 
verkade på denna post. 
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Gravkapellet blev en verklighet först under åren 1895- 96 
då det nuvarande kapellet uppfördes efter arkitekten Henrik Sjö

ströms förslag. Detsamma inv'igdes för sitt ändamål den 3 juli 1896 

av domprosten Pehr Eklund. 
I början av 1900-talet framkom förslag om att nästa kyrko

gårdsutvidgning skulle ske med den s . k. parkstilen som förebild. 

Det var ·den stora kyrkogården vid Ohlsdorf utanför Hamburg, 
vars anläggning påbörjats 1875, som nu hade blivit mönstret för 

den moderna kyrkogård.en. Lyckligtvis blev icke den stilen tilläm- -

pad då utvidgningen av Norra kyrkogården skedde åren 1912- 1913 

genom inköp av det jordomr.åde mellan kyrkogården och Mölle

vångshem, som ägdes .av domprosten Pehr Eklunds sterbhus. An

läggningen utfördes istället efter ett förslag, som i stort sett över
ensstämmer med 1890-tal.sanläggningen, och som var upprättat 

.av seminarieträdgårdsmästar·eq_ Johan Persson. 
Den allra senaste utvidgningen skedde under åren 1924- 25 

på stadens fäladsmarker nordost om den äldre kyrkogården. Denna 
anläggning, vartill förslag upprättats av stadsträdgårdsmästaren 

Birger Myllenberg, bryter helt visst mot karaktären i de äldr·e 

anläggningarna utan att ·dock förringa Norra kyrkogårdens monu

mentala enhet. Under mer än ett århundrade har sålunda kyrko

gården vuxit ut till ett mäktigt område, till en stad i staden -

de dödas stad, men dock så levande. 

* * 
* 

Här och var på gravplatserna växer en hÖgvuxen ros med 

starka, rödbruna tornar och med ädelt formade blommor av en 

färg, som männen av facket kallar silverrosa. Anders Österling 

beskrev den rosen i en av sina dikter under den nu svunna som
maren. Det är Conrad Ferdinand Meyers ros. För den som i sin 

dagliga gärning ser ett samhälles inbyggare en efter annan bäd

das ner bland blommor och grönt i kyrkogårdsträdens skugga.; 

.ser vårdarna resas och namnen präntas för generation efter ge
neration och tillika läser de tankar, som präglats i protokoll, 

dokument och tryckta skrifter av de många, som slumra under 

Il 
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murgrönans eviga grönska, · han förnimmer storvulenheten i Con
rad Ferdinand Meye;s - den uppburne schweitziske författarens 

tankar, d.å han låter de döda tala: 

» Wir Toten, w1r Toten sind grössere Heere 
Als Ihr auf der Erde, als Thr auf dem Meere, 
U nd was wir vollendet und was wir begonnen, 
Oas fällt noch ·<lort oben die rauschenden Bronnen » . 
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EFTERSKRIFT 

Smedmästaren Petter. Löwegren har i efterlämnade anteck

ningar givit en mycket intressant skildring av förhållandena sär

skilt inom hantverket i Lund under 1800-talets första hälft. I dessa 
anteckningar omtalar han att kyrkogården invigdes i samband 

med hans faders - Jacob Löfgrens - begravning den 24 maj 1816. 

Någon anteckning om vem som invigde kyrkogården finnes icke. 
Däremot har han antecknat, att han lät sätta upp den första grav

vården, som restes på Norra kyrkogården över sin broder, vin

handlaren Johan Löwegven i Hälsingör. 

Slutvinjetten är ett fotografi av lagmannen J. Krögers och hans hustrus 
vackra gravvård på Norra kyrkogårdens äldsta del. 

I sin minnesdikt över Kröger säger Tegner: 

»Den döde eger 
form och stämma öfverallt. 
Som en fläkt är vad han säger, 
som ett månsken hans gestalt». 



SKRIFTER 
UTGIVNA AV FÖRENINGEN 

DET GAMLA LUND 

I [1919] Kartor över staden Lund 
och dess jordar från tiden 
före 1705 utg. av L. WEIBULL. 

2 [1920] RYDBECK, 0 ., Den äldsta 
kristna konsten i Skåne, 
Lund och Dalby. 

3 [1921] QUENNERSTEDT, A., Mina 
första Lundaminnen. 

4 [1922] WRANGEL, E., En Lunda
skald och en skämtdikt om 
Lundaflickorna. 

5 [1923] Lund på 1690-talet. 16g1 års 
sjättepenningslängd utg. av 
G. CARLQUIST. S. Klemens 
och Drottens rotar. 

6 [1924] Lund på 1690-talet ... 2. 
Krafts och Vårfru rotar. 

7 [1925] WERNER, C. Blick på bygg
nadskulturen i det nuvaran
de Lund. 

8-9 [1926-27] 0SBERG,N. P.,Lunda
minnen från 1820-, 30- och 
40-talen. Utg. av GUNNAR 
CARLQUIST. 

JO [1928] FoRSSANDER, J.-E., Utgräv
ningarna å Domkapitelhu
sets tomt. Sommaren 1927. 

Il [ 1929] WIESELGREN, P., Lunds Aka
demi på 1820-talet. Person
skildringar i brevform. 

12 [1930] ERLANDSSON, H., Om vatten
dragen och den äldsta be
byggelsen i Lund. 

13 [1931] BERG, J., Från gamla Lund. 
Några föremål i min samling. 

14 [1932] WRANGEL, E ., En lunden
sisk studentkrets vid 1800-
talets mitt med teckilingar 
av Carl Wetter. 

15 [1933] KARLSON, W., Lundensiska 
yrkesmän. Tenngjutare. 

16 - 17 [1934-35] VON SCHWERlN, H. 
H ., Lundagårdshuset. 

Anmälan om inträde i Föremngen Det gamla 
Lund sker till skattmästaren, köpman Eric 
Rydbeck, Kyrkogatan ~3, Lund. Avgiften är 3 
kr. årligen; sedan :1rets publikation utkommit 
och tillkännagivande därom lämnats, kan den
samma under närmast följande 14 dagar mot 
årsavgiftens erläggande erhållas hos skatt
mästaren; till medlemmar som icke under 
denna tid utlöst publikationen, utsändes den 
mot postförskott å årsavgiften jämte porto. 
Ovan förtecknade äldre årgångar kunna. i mån 

I av tillgång erhållas bos skattmästaren 
L_ för ett pris av 3 kr. pr årgång. 


