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Sammanfattning 
Bakgrund 

Det har under lång konstaterats att frågeställningar som rör underhåll, restaurering och 

tillbyggnad av kyrkogårdsmurar inte täcks av den dokumentation som ingår i Stenhandbokens 

avsnitt Utemiljö. Därför blev detta ämne formulerat som ett prioriterat projekt inom MinBaS 

II, område 4. 

Det var naturligt för stenindustrin att vända sig med en förfrågan till samarbetspartnern 

Movium/SLU. Movium är mötesplatsen för forskare och praktiker från branscher och 

användare som vill utveckla och sprida kunskap om utemiljön. Movium ställde sig positiv då 

kyrkogårdsmurar hade visat sig vara ett problem hos flera kyrkogårdsförvaltningar.  

 

Projektets mål och syfte. 

Syftet med projektet var att för kyrkogårdsmurar studera 

 - skadeanalys  

 - reparation/restaurering  

 - underhållsplaner/förebyggande underhåll 

- tillbyggnad av naturstensmurar i kyrkogårdsmiljö samt ge underlag för val av 

konstruktion av nya murar där kulturella, estetiska och praktiska aspekter ska 

beaktas. 

- nybyggnation av murar (utöver det som finns i Stenhandboken Utemiljö) 

 

Målgruppen för projektets resultat är  

- Kyrkogårdsförvaltningar 

- Stenföretag 

- Entreprenadföretag 

- Konsulter 

- Besiktningsmän 

 

Projektets genomförande 

Projektet drevs som ett brett samarbetsprojekt mellan Partnerskap Movium, SLU, Alnarp, 

Stenindustrins Forskningsinstitut, stenföretag, konsultbyråer, arkitektbyråer, Svenska Kyrkans 

arbetsgivarorganisation och ett antal kyrkogårdsförvaltningar. På detta sätt spreds erfarenheter 

och resultat efterhand som de kom fram. Återkopplingen kan ske omedelbart. 

 

Som ledare för projektet fungerade i praktiken Ann-Britt Sörensen, Movium och Kurt 

Johansson, Stenindustrins Forskningsinstitut. Eftersom praktiska erfarenheter och kunskaper 

finns spridda hos ett stort antal personer genomfördes gruppmöten för faktainsamling och ett 

seminarium med en större referensgrupp för slutgranskning av råmanus till skrifterna. 

 

Projektet har uppdelats i tre huvuddelar 

A. Kyrkogårdsmurar: historia, kultur och konstruktion 

Arbetet med denna del om fattade  

 - kyrkogårdsmuren i ett historiskt perspektiv 

 - skadeanalys 

 - reparation/restaurering  

 - underhållsplaner/förebyggande underhåll 
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Resultatet publicerades dels som ett faktablad i Movium/SLU:s serie Gröna Fakta*, dels som 

en bok i serien Stad och Land. 
* 

Gröna Fakta ett faktablad som ges ut av Movium åtta gånger om året. Gröna Fakta publiceras som en del 
av tidningen Utemiljö, men går även att köpa som lösnummer direkt från Movium de som prenumererar 
på Movium Rådgivning får automatiskt Gröna Fakta. 

 

För genomförare av projektet och författare till dessa skrifter engagerades docent Catharina 

Svala, SLU. De framtagna resultaten och texterna diskuterades kontinuerligt i projektgruppen 

i form av seminarier. 

 

B. Projektarbete inom ramen för kurserna ”Kyrkogårdsförvaltningen” 

I SLU:s kurs Kyrkogårdsförvaltning 15 HP ingår även kyrkogårdsmuren som en del. Inom 

ramen för detta genomfördes ett projektarbete: ”Kyrkogårdsmurar i Uppland” 

 

C. Examensarbete inom Landskapsarkitektur, SLU, Alnarp 

För att fullfölja projektets område  

- ”tillbyggnad av naturstensmurar i kyrkogårdsmiljö med underlag för val av konstruktion 

av nya murar med beaktande av kulturella, estetiska och praktiska aspekter” 

genomfördes ett examensarbete 30 hp inom landskapsprogrammet med titeln ” Natursten i 

kyrkogårdsmur: Estetik och teknik när ändringar eller tillbyggnad ska göras i befintlig 

kyrkogårdsmur” 
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Resultat 
Projektet resultat dokumenteras i fyra publikationer: 

 

1. Kyrkogårdsmuren – en tidlös avskiljare 

En skrift i Moviums serie: Grön Fakta. Gröna Fakta når målgruppen dels i form av bilaga till 

tidningen Utemiljö dels som ett medlemsblad för dem som är medlemmar i Moviums 

Rådgivning.  

Moviums faktablad Gröna Fakta: Kyrkogårdsmuren bifogas som bilaga 1 till denna rapport 

 
Moviums faktablad Gröna Fakta 
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2. Kyrkogårdsmuren – kultur och konstruktion. Författare Catarina Svala. 

Fakta om boken ges genom nedanstående fyra bilder: 

 
Kyrkogårdsmuren - framsida 

 

 
Kyrkogårdsmuren – kolofon 

 

Genom att publicera resultatet i bokform i serien Land och Stad som är väl känd hs 

målgruppen ökar vi väsentligt spridningseffekten till målgruppen.  
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Kyrkogårdsmuren - innehållsförteckning 

 

 
Kyrkogårdsmuren – Baksida 

 

Arbetet med denna del om fattar: - kyrkogårdsmuren i ett historiskt perspektiv, - skadeanalys, 

- reparation/restaurering och - underhållsplaner/förebyggande underhåll 
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3. Projektarbete inom ramen för kurserna ”Kyrkogårdsförvaltningen” 
I SLU:s kurs Kyrkogårdsförvaltning 15 HP ingår även kyrkogårdsmuren som en del. Inom 

ramen för detta genomfördes ett projektarbete: ”Kyrkogårdsmurar i Uppland” 

Uppsatsen är ett ganska begränsat arbete, men ger ändå en bild av hur situationen i 

verkligheten ser ut, och hur man kan använda den framtagna erfarenheten. 

Projektarbetet bifogas som bilaga 2 

 

 
Projektarbete i SLU-kursen Kyrkogårdsförvaltning 
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4. Examensarbete inom Landskapsarkitektur, SLU, Alnarp 

Examensarbetet: ”Natursten i kyrkogårdsmur- estetik och teknik när ändringar eller 

tillbyggnader ska göra i befintlig kyrkogårdsmur”.  

Detta examensarbete (30 hp) har resulterat i en praktisk och användbar vägledning för hur 

föreskrivande led bör hantera estetetik och teknik i samband med ingrepp i kyrkogårdsmurar. 

Resultatet är direkt användbart som handledning för bl.a. arkitekter i samband med 

projektering av ändringar och tillbyggnad i befintliga murar. Det kommer också att ligga till 

underlag för de kurser i ämnet som är planerade. 

 

Bifogas som bilaga 3 i denna slutrapport. OBS detta är ett icke färdigkorrigerat manus. 

 

 

 
Examensarbete: Naturstensten i kyrkogårdsmur 

 

 

5. Fortsatt arbete: Projektet resultat kommer att bli kursdokumentation. 

För att täcka det utbildningsbehov som finns hos beställare (kyrkogårdsförvaltningar), 

arkitekter/konsulter, entreprenörer och besiktningsmän kommer framöver kurser att köras 

med det i projektet framtagna materialet och Stenhandboken Utemiljö som 

kursdokumentation. 



Kyrkogårdsmuren
– en tidlös avskiljare

Runt varje äldre kyrkogård finns en mur av natursten. Om man ser över längre tid har de knappast varit särskilt skötselkrävande. 
Men när skador uppstår blir det kostsamt och det kan krävas relativt stora insatser. Hur löser man då nya genomföringar 
och anslutningar och hur ska man på bästa sätt planera för att såväl gamla som nya murar fortsätter att vara beständiga 

och tidlösa avskiljare? Hur kan man förena gammalt och nytt när kyrkogården måste förändras?

Av Catharina Svala

GRÖNA FAKTA 3/2009
Gröna Fakta produceras i ett samarbete mellan Utemiljö och Movium

Foto: C
atharina Svala



Runt varje äldre kyrkogård finns en
mur av natursten. Ofta vet man
hur gammal kyrkan är. Men kun-
skapen om muren är sällan lika
stor. Muren är så självklar att vi ofta
inte reflekterar över den. Det är
vanligtvis en kallmur, oftast av sten
som känns lokal från trakten. Hur
kommer det sig att murarna är så
pass enhetliga och varför är de van-
ligtvis just relativt enkla kallmurar?

Kyrkogårdens murar har kommit till
under en mycket lång följd av år, under
flera hundra år. Ansvariga för byggandet
har varit församlingar med sina kyrkoråd,
det vill säga människor med direkt lokal
förankring i bygden. Parallellt har det
inom lantbruket i lokalsamhället även
byggts en mängd murar av natursten. Vid
litteraturstudier och sökning i äldre lag -

stift ning konfronteras man med olika tra-
ditionella begrepp kopplade direkt till all-
mogesamhället och historien. 

Det är därför nödvändigt att först se över
nomenklaturen. Främst gäller detta de äld-
sta och kanske mest traditionella murarna,
som i folkmun kallas gråstensmurar. Dessa
har nu i samarbete med stenindustrin fått
benämningarna:

• Fältstensmur
• Sprängstensmur
• Mur av huggen sten
• Blockstensmur

För att förstå de problem och skador som
idag förekommer är det även nödvändigt
med en djupdykning kring kyrkogårdsmu-
rens historia. Varför har man lagt beständiga
murar? Varför är de ofta delvis stödmur
och delvis fristående mur? Hur såg själva
kyrkogården ut när muren lades? 

Svaren är gemensamma för många frågor
kring landskapets och lantgårdens utveck-
ling. 

Kyrkor på kultplatser
Våra äldre kyrkor, där naturstensmurar är
vanliga, är oftast belägna på en höjd i
landskapet. När kristendomen etablerades
i Sverige lades de nya kyrkorna på äldre
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Kunskapen om kyrkogårdens mu

Kallmur av fältsten, det vill säga obearbetad sten från omgivande mark. Muren fungerar som både
avskiljare och stödmur. Foto: Catharina Svala

Blockstensmur som fungerar som stödmur. Ett träd som växer uppe på terrassen skjuter med sina
rötter stenen ur läge. Foto: Catharina Svala



kultplatser eller så skapades nya ”kultplat-
ser” för den nya religionen. Utgrävningar
vid Råda medeltida träkyrka, som brann
ned 2001, pekar på att det förekommit
aktivitet på platsen innan den kristna kyr-
kan byggdes. Gamla Uppsala kyrka är ett
annat och välkänt exempel på att kristen-
domen kunde ta över äldre kultplatser. 

Kyrkan skulle synas i landskapet. Platsen
blev vanligtvis en höjd, ofta vid en väg
eller led, eller vid en korsning av olika
vägar eller leder. Människor skulle se och
påminnas om religionen samtidigt som
resande i landskapet skulle informeras om
att här fanns en livskraftig församling av
människor.

En hel del i den nya religionen skilde sig
från traditionen före kristendomen. Viktigt
enligt kristen sed var att de döda skulle
begravas i anslutning till kyrkan. Tidigare
begravningsskick bestod i att byn eller
storfamiljen hade sitt gravfält i anslutning
till boplatsen. Med kristendomens insteg
skulle de döda begravas i anslutning till
kyrkan. De skulle inte heller brännas. 

Begränsat jordlager
Om vi tänker oss en kyrka på en höjd i
landskapet så var förmodligen jordlagret
runt kyrkan begränsat. Det någorlunda
plana utrymmet som kunde vara tillgängligt
för gravsättning kanske var ännu sämre.
För att förbättra möjligheterna för en
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urar är ofta bristfällig

Projektet Naturstensmurar
och kyrkogårdsmiljö är ett
initiativ och samarbete
mellan Sveriges Stenindu -
striför bund, Svenska kyr-
kans församlingsförbund,
Kyrko gårds förvaltningarna
i Borås, Göteborg och
Malmö, Mälardalens ar -
betsutskott samt Movi um
och Partnerskap Movium.
Projektledare är Catharina
Svala, docent i lantbruks-
vetenskap, som tidigare
forskat kring lantgårdens
historia och utveckling
samt äldre byggnadstekni-
ker och material. 

En viktig del i projektet
är att identifiera problem
med skador, behovet av att
förstå de processer som
leder till skador och att få

fram åtgärdsplaner vid
skada och planer för att
motverka nya skador.
Andra viktiga frågor är hur
förändringar och komplet-
teringar kan lösas kring
gamla och nya murar i kyr-
kogårdsmiljö.

Vanliga skador är:
• Stenar som kryper ur 

sitt läge
• Muren kalvar och

delar sig
• Muren välter, rasar
• Stenar som skjuts ur

läge av träd planterade 
intill muren

• Påkörningar

För att få in synpunkter
från fler än dem som har
initierat projektet har en

enkät genomförts. En av
frågorna i enkäten berör i
vilken grad kyrkogårdsmu-
ren krävt underhåll. Svar
från enkäten och kontakter
med olika intressenter visar
här en stor bredd. Svaren
kan sammanfattas enligt
nedan:

Behov av underhåll
• Aldrig
• Vid behov
• Ständigt pågående i 

mindre och begränsad
skala

• Kanske vart femtionde
eller vart hundrade år

Projektet kommer att
resultera i en omfattande
rapport.

Projektet ökar kunskapen

Sprängstensmur, avtäckt med sedum -
matta, kring nyare kyrkogård. Muren
lutar, troligen på grund av bristfälliga
utfyllnadsmassor under muren. 
Foto: Catharina Svala

Äldre kyrkor ligger oftast på en höjd i 
landskapet. Illustration: Catharina Svala

Kyrkan lades ofta vid ett vägskäl. 
Illustration: Catharina Svala



begravningsplats runt kyrkan fick jord
föras dit så att det bildades en gård och en
någorlunda plan yta runt kyrkan med plats
för gravsättning. Kyrkogårdmuren blev då
en stödmur som hjälpte till att hålla jorden
på plats och att skapa en terrass, en någor-
lunda plan yta i anslutning till själva kyr-
kan. Kyrkogården avgränsades dessutom
från byns övriga mark med någon form av
stängsel.

Runt Gamla Råda kyrka är stängslet av

timmer. Så var det troligtvis på många
håll. 

Det traditionella jordbruket kretsade i
huvudsak kring tre olika markslag: åker,
äng och utmark. Djuren betade och böka-
de i utmarken och hölls ute från åker och
äng med hjälp av miltals med stängsel.
Idag är en djurägare ansvarig att hålla rätt
på sina djur, inom stängsel. Före det
moderna jordbrukets genombrott var det
tvärtom. Den som odlade en åker eller
trädgård var själv skyldig att freda den från
kringgående djur, tama såväl som vilda.
Kyrkogården måste således fredas med
stängsel. 

Under utvecklingens gång blev det, i
relativt tätt befolkade bygder, så småning-
om brist på stängselmaterial. Detta accen-
tuerades under 1700- och 1800-talen.
Skogen hade gått tillbaka på grund av
överbetning på många håll. Inom lantbru-
ket propagerades det för beständiga stäng-
sel av sten. Odlingssystemet, där såväl de

vilda som tama djuren måste stängslas ut
från åkrar, ängar och trädgårdar, krävde
miltals med stängsel, som årligen behövde
repareras och förbättras. 

Brist på virke
Böndernas betande djur fördes i vall i
utmarken. Utmarken – det vill säga mar-
kerna utanför bytomt, odlingar och äng –
är oftast samma områden som vi idag kal-
lar skog. Djurens betestryck i utmarken
ledde till brist på virke. Skogen föryngra-
des inte i tillräcklig takt i förhållande till
varken uttaget av virke för stängsel och
husbyggnad eller behovet av bete. Nya
späda plantor och skott betades av djuren,
samtidigt som klenvirket behövdes till just
stängsel. 

Under 1700-talet lagstiftades om att kyr-
kogårdsmurarna skulle utföras av gråsten i
analogi med olika kampanjer för att förmå
allmogesamhället att bygga i sten, att
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Mur av huggen sten. Sättningar i marken på grund av trädrötter och vattenrörelser i marken har lett till att stenarna rubbats och muren buktar. 
Foto: Catharina Svala

Runt kyrkan fyllde man ut med jord för begrav-
ningsplatsen. För att hålla jorden på plats är
muren ofta både stödmur och mur. Illustration:
Catharina Svala



stängsla med sten, att odla pil – Skånes
pilevallar – att etablera häckar, med mera,
för att spara på byggnadsvirke. 

Med gråsten menades troligen obearbetad
sten, det vill säga sten som man kunde
hämta från marken i närheten. På samma
sätt ansåg man att bonden skulle använda
fältsten till byggnadsmaterial för murar
och vägar, det vill säga den sten som frila-
des då åkrarna utvidgades under 1700-
och 1800-talen, En gråstensmur är således
detsamma som en fältstensmur. I Sverige
är gnejs och granit de vanligaste bergarter-
na och gråsten har därför fått betydelsen
gnejs eller granit. Ordet grå i äldre tid har
haft en vidare betydelse som obehandlad,
obearbetad, eller oansenlig (Svenska akade-
mins ordbok). 

Mur som markör
Kykogårdsmuren hade således flera olika
uppgifter. Dels skulle den markera den
mark som tillhörde kyrkan, dels skulle den
skydda kyrkogården från kringvandrande
djur. Ofta var den även stödmur för själva
terrassen runt kyrkan. I äldre tid var kyr-
kogården kal och fri från träd. Det var till
och med så att klockaren hade rätt till
betet för sina djur på själva kyrkogården.
Av detta inser man att kyrkogården oftast
var en enkel gräsbevuxen yta. Stängslet
måste vara stabilt mot påfrestningar från
djur såväl utifrån som inifrån. 

Traditionen med trädrader inne på kyr-
kogården utvecklas under 1800-talet. I
hela landet propagerades för trädplantering
just under denna tid. I många bygder
skedde olika kampanjer för skogs- och
trädplantering. Gamla kyrkogårdar och
kyrkogårdsmurar var inte tänkta för stora
träd. Idag har träden på många håll nått
en ansenlig ålder. Stammar och rötter ska-
dar murarna. Stenarna skjuts ur läge och
hela murar kalvar eller rasar. Tas träden
bort dör roten och det bildas ett tomrum
– muren kantrar åt andra hållet.

Under 1800-talet skapades många nya kyr-
kogårdar. De gamla begravningsplatserna
räckte inte till. Orsakerna var flera. Dels
förbjöds gravsättning inne i kyrkorna, dels
utvecklades traditionen med en specifik
gravplats för varje individ och dels flyttade
allt fler till städer och tätorter. Nya begrav-
ningsplatser skapades utanför stadsgränser-
na. Viljan att anlägga relativt plana terras-
ser var starkt etablerad. På många håll
gjordes utfyllningar för att få tillräckligt
stora ytor. Var dessa utfyllningar gjorda av
blandade jordmassor av varierande kvalitet
blev förutsättningar för att kunna bygga
beständiga murar dåliga. 

Försök till förklaringar
En murs beständighet beror i första hand
på dess grundläggning och i andra hand på
dess utförande. Äldre murar är vanligtvis
lagda på frostfritt djup och ofta på rejäla
stenbumlingar. Dels visste man av tradi-
tion att frostfri och matjordsfri grund var
den absolut viktigaste förutsättningen för
all lyckad byggnation och dels behövde
man matjord till själva kyrkogårdsterras-
sen. Att gräva undan matjorden och att
fylla grunden med rejäla stenar fyllde såle-
des två syften. Man fick en stabil mur och
även tillgång till matjord till själva kyrko-
gården.

Består grunden av vattenförande markla-
ger och/eller finkornigt markslag, exempel-
vis silt (mjäla och finmo), kan problem
uppstå trots noggrant grundarbete.
Vattenrörelser och tjäle medför rörelser i
marken och muren skadas. Dålig eller
avsaknad av grundläggning, det vill säga
att muren ligger direkt på marken eller på
utfyllningar av matjordskaraktär, leder
med tiden oundvikligen till sättningsskador
och instabilitet i muren. Att kontrollera
vattnet blir därför en primär fråga. Vatten
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En stabil kallmur av fältsten eller sprängsten läggs med stenar av olika storlek. Varje sten måste
passa precis och kilas fast av omgivande sten så att varje sten ligger stadigt. Foto: Larseric Johanson

Under tidens gång behövdes ökat utrymme för
gravsättning. Kyrkogårdarna får en utvidgning
med ny terrass ofta på mer låglänt mark.
Illustration: Catharina Svala

Under 1800-talet pågick flera kampanjer om
trädplantering. Kyrkogårdarna kompletterades
med träd. Illustration: Catharina Svala
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ska ledas från muren, aldrig mot muren.
Detta gäller vatten såväl ovan jord som i
själva marken.

Grävning längs med eller genom muren
för ledningar av olika slag kan oroa mar-
ken kring muren. Görs inte återfyllningen
korrekt kan skador uppstå som liknar dem
som orsakas av bristfällig grundläggning.
Snöröjning med upplag och drivor av snö
längs muren leder till stora mängder vatten
just i samband med den förrädiska perio-
den på våren då marken tinar och fryser i
omgångar. Vägbyggen och asfalteringar
kan leda till att vattenansamlingar förs mot
muren på ett sätt som inte var avsett då
muren byggdes.

Begränsa mängden vatten
Avtäckning, det vill säga att muren är täckt
antingen av flata stenar, tegelpannor eller
sedummattor, syftar till att begränsa mäng-
den vatten som kommer in i själva muren.
En ofogad kallmur släpper ut vattnet. Det
gör att denna typ av mur kan fungera utan

avtäckning. Ju tätare muren är desto vikti-
gare blir avtäckningen. Vatten får under
inga omständigheter bli stående i muren.

Träd i anslutning till murar är ett besvär-
ligt kapitel. Ursprungligen var de äldre kyr-
kogårdarna inte avsedda för träd. Träden
har kommit dit i efterhand. Träden, såväl
stammen som rötterna, kan flytta på
muren. Samtidigt kan träden ha en utjäm-
nande effekt på klimatet kring själva
muren. Trädets rötter söker sig till vatten
och näring. Om vattnet kontrolleras för-
bättras förutsättningarna för muren även
vad gäller trädens negativa skadeverkningar. 

Vid hamling, det vill säga att trädet
beskärs regelbundet, begränsas dess tillväxt
såväl över som under jord. Detta kan vara
ett sätt att minska skadeverkningarna.
Trädens skuggande inverkan har en utjäm-
nande effekt på klimatet, vilket kan vara
positivt i lägen med stark solinstrålning.
Om träden tas bort i ett dylikt läge kan det
vara bra att ersätta dem med nya och då
kanske till och med placerade utanför själ-
va kyrkogården.

Här finns expertis
Inom Sveriges stenindustriförbund
(www.sten.se) finns den mest kvalificerade
kunskapen kring stenkonstruktioner. Vid
Riksantikvarieämbetet (www.raa.se) finns
kunskap om kulturhistorisk byggnation
överhuvudtaget. Vid länsstyrelserna finns
idag kunskap både inom kulturmiljöavdel-
ningarna samt även bland dem som arbetar
med lantbruket. Inom ramen för olika
landskapsbevarande insatser och för att
bevara och utveckla den biologiska mång-
falden finns det vid flera länsstyrelser idag
medel för bevarande och restaurering av
stenmurar. Där erbjuder man således kur-
ser kring skötsel, reparation och nyanlägg-
ningar av naturstensmurar av fältstens- och
sprängstenstyp. I samband med dessa verk-
samheter tas gamla stenläggares erfarenhe-
ter tillvara.

Fogad kallmur av fältsten, avtäckt med tegelpannor. Denna mäktiga mur har fogats för att förhindra att vatten, löv med mera letar sig in i muren.
Bruket gör muren tät och skyddar mot väder och vind. Stabiliteten beror på hur väl stenarna är lagda i muren. Foto: Ann-Britt Sörensen



Mur av fältsten
Denna murtyp kallas ofta gråstensmur eller bara stenmur. Den är
lagd med sten funnen i jorden, så kallad fältsten, det vill säga sten
som förekommer i naturen och ofta finns samlade i rösen i anslut-
ning till odlad mark. Dessa typer av murar blev vanliga på lands-
bygden under 1800-talet då det ofta rådde virkesbrist i odlingsin-
tensiva trakter. Äldre kyrkogårdsmurar är vanligen av denna typ.
En stark propaganda under just 1800-talet verkade för använd-
ning av sten för beständigt byggande och för att spara skogarna. 

Mur av sprängsten
Denna murtyp består vanligtvis av tillhuggna stenar från lokala
stenbrott. Kunnandet och traditionen att bygga murar och bygg-
nader av sten ledde till allt större efterfrågan på sten för byggna-
tioner. De hanterliga fältstenarna räckte inte till. Stora ohanterliga
fältstenar sprängdes till mindre delar och användes till byggnatio-
ner. Den sten som inte dög till husbyggnation eller gatsten använ-
des till murar runt gärden och som kyrkogårdsmurar.

Mur av huggen sten
Muren består av väl formade fyrkantiga/rektangulära stenar som
är lagda i tydliga förband. Muren kan vara av en stens bredd, eller
som här på bilden dubbel. Muren kan vara lagd av sten med likar-
tad storlek eller sammanfogad i ett sinnrikt mönster med stenar
av olika storlek.

Mur av travade plattor
Muren består av stenplattor från bergarter som ”skivar sig”, van-
ligtvis sandsten eller kalksten. Ölandssten är ett vanligt exempel.
Stenplattorna är lagda i förband så att muren hålls ihop väl.

Blockstensmur
Murar av stora stenar, block, var opraktiskt innan man hade
maskinella hjälpmedel. Blockstensmuren består av enskilda stora
block radade efter varandra. De förekommer sparsamt i äldre tid
för speciella ändamål. Idag har de blivit vanliga i och med
modern teknik och maskinella hjälpmedel. Blockstensmurar kan
bestå av olika bergarter som har tillräcklig styrka och struktur.

GRÖNA FAKTA 3/2009
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Definition av olika typer av
murar byggda av natursten 
Naturstensmurar kan vara av de flesta typer av bergarter men vanligtvis, och speciellt i äldre tid, av sten från trak-
ten. Här nedan beskrivs de vanligaste typerna av murar kring kyrkogårdar och begravningsplatser. 

Samtliga teckningar av murtyper: Catharina Svala



Bruksmur och fogad mur
En bruksmur består av stenar som lagts samman med bruk (mur-
bruk), vanligtvis cementbruk. Bruket fyller ut fogarna mellan ste-
narna. Yngre kyrkogårdsmurar kan vara bruksmurade. Äldre
murar är vanligtvis kallmurar, som kan ha fogats med bruk i ett
senare skede.

Beklädnadsmur
En beklädnadsmur består av en kärna av betong som är klädd
med tunna stenskivor. Beklädnadsstenarna är vanligtvis fästa med
metallkramlor. De kan även vara fogade med bruk eller fastgjutna
direkt i betongen. 

Gabioner
Gabioner är en ny företeelse och hittills  inte vanlig som kyrko-
gårdsmur. Gabioner består av nätkassar av metalltråd som fylls
med mindre stenar. De används som fundament och murar.
Genom att låta växter klättra på dem kan de ges ett mjukare
uttryck.
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Inledning 

Syfte 
Syftet är att göra ett underlag om kyrkogårdsmurar, som kan användas vid framtida förändringar 

inom kyrkogårdsförvaltningar 

 Mål  
Mitt mål är att göra en dokumentation av Tensta och Biskopskullas kyrkogårdsmurar i Uppland. Ett 

mål är att beskriva dess historiska utveckling, beskriva hur de renoverades och undersöka underhåll, 

klargöra vanliga orsaker till skador.  

Bakgrund 
Eftersom jag jobbat på en kyrkogård som kyrkogårdsarbetare har jag fått en känsla för dessa murar 

och jag har ett intresse att lära mig mer om dem. I kursen kyrkogårdsförvaltning, 15 HP, är en av 

uppgifterna att skriva en uppsats rörande kyrkogårdsförvaltning, varför jag valde att skriva om murar. 

Idag finns många murar som börjar bli dåliga ute i landet, varför det känns viktigt att lyfta fram 

murarna i detta projekt. 

 Metod 
Litteraturstudier är främst det som skrivits inom SLU, internetsökningar, mailintervjuer, personliga 

intervjuer, samt besök på arkiv. 
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Några Kyrkogårdsmurar i Uppland                  

 

Allmänt om kyrkogårdsmurar  
I Uppland är det naturliga stenmaterialet granit och gnejs, vilket har påverkat karaktären på 

områdets kyrkogårdsmurar, men först efter ett statligt påbud på 1700-talet. 

För att undvika att djur gick in och bökade i och runt kyrkogårdens gravar, fanns krav på 

församlingarna att kyrkogårdarna skulle hägnas. Det var också ett sätt att skilja den världsliga marken 

mot den välsignade marken. Under medeltiden var hägnader vid kyrkogårdar enkla och ofta i trä. 

Ibland gjordes diken, för att hindra djuren från att ta sig in på kyrkogården. Kallmurarna blev 

dominerande först i slutet av 1700-talet, efter påbud från staten. Sverige fick då ont om virke och 

man förbjöd därför församlingarna att anlägga kyrkogårdshägnader i trä t ex gärdesgården. En 

relativt vanlig mur på 1600-talet, före påbudet om kallmurar, var den murade bogårdsmuren med 

stigluckor, kröntak med försvarsfunktioner. Dessa bogårdsmurar var ofta höga och hade ibland smala 

försvarsgluggar1.  

Kallmurarna är ett hållbart och ett skötselextensivt alternativ till bruksmurar eller träkonstruktioner. 

Att arbeta med obearbetade stenar kräver en stor skicklighet och kunskaperna är ofta bristfälliga. 

Dessa murar har en hög anläggningskostnad (15- 25000 kr/löpmeter), men har en låg driftskostnad 

och livslängd. Anläggs de på rätt sätt har de en livslängd på minst 50 år. Grundläggningen är viktig 

och vid renoveringen av en gammal mur, skall inte endast de övre skiftena tas bort, utan även det 

understa skiftet. Att det skiftet läggs rätt påverkar livslängden och att övriga skiften kan läggas med 

en lutning på 10%. Muren skall alltså vara bredare nertill och luta inåt då det ger ett visuellt 

mervärde. Svala nämner att de äldsta murarna intill kyrkobyggnaderna generellt sett klarat sig bättre 

än de nyare, då de ofta är anlagda på väldränerade partier vanligtvis på en höjdrygg.   

 Att gräva ur till det nedersta skiftet kan spara 30-40 år i livslängd på muren, genom att man då kan 

lägga singel under och mellan det skiftets stenar.  Ofta har en kallmur 2-4 skiften. Under skiftena 

finns i regel stenmaterial av grövre fraktioner (till frostfritt djup) som man i regel inte behöver lägga 

om. I regel gräver man ut så att man kan lägga i singel på båda sidor om muren ner till stenmaterialet 

under skiftena.2 

Singel i och utefter muren kan fungera som dränering. För att det ska fungera måste vattnet kunna 

ledas vidare från grusbädden bort från murområdet.3 

 Att gräva ur till frostfritt djup för att undvika tjälförskjutningar är inte ekonomiskt försvarbart idag. 

Man kan använda sig av cellplast istället som är beprövat sedan 40 år tillbaka. Den har till uppgift att 

isolera mot kylan4.  De största problemen med murar är kalvningar eller sjunkningar som kan bero på 

olika faktorer. Träd är en faktor, som kan ge kalvningsproblem om det står och nöter/växer mot 

muren, kan skjuta den i sidled. Ett träds rötter är sällan ett problem om grundläggningen är 

dränerande. Rötter söker sig mot vatten och fukt. Ett träds löv kan på sikt bilda humus, som är 

                                                           
1
 Svala, Catharina föreläsning Alnarp 2010-03-08 

2
 Intervju med Krusemo, Bengt, Bjerking AB, Uppsala 2010-03-29 

3
 Mailintervju med Svala, Catharina, SLU, LBT, Alnarp 2010-04-07 

4
 Intervju med Krusemo, Bengt, Bjerking AB 2010-03-29 
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vattenhållande och som kan ge en sjunkning. Regelbuden städning av muren, borttagning av sly och 

löv bör förbättra murens långsiktiga status. En slarvig grundläggning, vattenhållande material 

(organiskt material), gör att frostsprängningar uppstår. En kärna av jord gör att den inte låser och den 

lakas ur och packas ihop. Muren strävar då sakta inåt mot centrum och en sjunkning uppstår. Att 

lägga lera uppe på muren för att få perenner att växa är inte att rekommendera. Ett alternativ är att 

lägga en duk mellan mur och matjorden/perennerna5. 

 

Beskrivning av Tensta kyrkogårdsmur  

Nuläge 

 

Tensta kyrkogård och kyrka ligger på landsbygden ca 2 mil norr om Uppsala i Uppsala kommun. 

Kyrkogården omgärdas av en ca 320 meter lång kallmur. Valda delar av kyrkogårdsmuren rustades år 

2005-2006 efter att vissa partier av muren hade kalvat eller rasat. Före renoveringen var murens 

stenar förankrade med järn, vilket man vid renoveringen tog bort för att istället välja en mer 

traditionell metod. Muren är bredare nertill än upptill och lutar alltså inåt ca 10 % på de rustade 

ytorna. Kärnan i muren har rensats och ersatts av singel/bergkross.  Kilsten har använts för att hålla 

större stenar fastkilade. Platta stenar (sprängsten?) är löst placerade på delar av murens krön som 

stöd för översta skiftet i muren. Vissa delar av norra muren ser ut att kalva och behöver snabbt 

läggas tillrätta, eller på sikt läggas om helt. 

 

. 

 
                                                           
5
 Intervju med Bengt Krusemo, Bjerkings ingenjörsbyrå, Uppsala, 2010-03-29 
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Figur nr 1. Tensta kyrkogårdsmur från ovan. Kyrkogården är relativt liten till ytan och består av en äldre del som är 

kringgärdad av en kyrkogårdsmur, samt en nyare del som inte har någon ny mur, men den ansluter till gamla muren. 

Googlemap, 2010. Kompletterande text och ritningar av Nicklas Gustafsson 

 

 

Figur nr 2. Västra muren är nylagd på Tensta kyrkogård. Inga järn har använts och få sprängstenar syns här. Vy mot söder. 

Muren ser relativt låg ut för att vara en kyrkogårdsmur. 

 

Här syns den västra muren, som är nylagd. Den är ovanligt låg på insidan, ca 40 cm, men är högre på 

utsidan. Intressant att se att man sparat trädkransen, trots att de träden står precis intill den 

nyrenoverade muren. Här har man valt att anlägga en ny trädkrans på utsidan om muren, precis som 

i Biskopskulla. Träd är sällan ett problem, men kan tränga ut muren då det växer i omfång. Är 

grunden på muren rätt gjord med dränerande material, söker sig inte trädets rötter in där.6 

                                                           
6
 Intervju med Bengt Krusemo, Bjerking ingenjörsbyrå i Uppsala 2010-03-29 
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Figur nr 3. Mur mot söder vid Tensta kyrka. Här har man använt platta sprängstenar på krönet. 

 Muren mot söder verkar rak över lag, med endast en kalvning i ett parti mellan huvudentré och 

runsten. Kilsten syns i de lägre skikten och Sprängsten ligger uppe på murkrönet. Vid tidigare 

renovering har troligtvis hakkramlor av plattjärn använts i konstruktionen. Tjärbränning användes 

förmodligen som rostskydd. 
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Figur nr 4. Tensta kyrkogårdsmur. Parti mellan entré och runsten verkar vara i relativt bra skick, men strax intill runstenen 

har ett mindre ras skett, troligtvis beroende på en felaktig lutning på skiftet under den rasade stenen.  

 

 

 

Figur nr 5. Mur mot norr. Tensta kyrkogård. I norra delen av kyrkogårdsmuren finns partier i sämre skick som kalvat. Bakom 

muren breder ett nyare gravområde ut sig. Där har man som rumsavgränsare valt friväxande buskar istället för en kallmur. 

Vid muren mot norr har muren kalvat i mittpartiet och det beror troligtvis på en sjunkning, där 

kärnan har packats ihop på grund av jordfyllning och störtat in mot centrum av muren.  
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Figur nr 6. Mur som kalvat på norra delen av kyrkogården i Tensta i en del som inte renoverats. 

Bakom muren mot norr vid Tensta kyrka finns ett nyare gravkvarter, där man valt att endast ha 

buskar som rumsavskiljare. Innanför muren står delar av en trädkrans.  Muren mot norr verkar ha 

kalvat närmast dess mitt där den har en kraftigare lutning än 10%. Muren är ok vid entren och intill 

det första trädet (sett från nordväst), men har kalvat närmare dess mitt vid nästa träd. 
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Figur nr 7. Huvudentré till Tensta kyrkogård. Vid den södra entrén fanns troligen en stiglucka tidigare. 

 

Historisk beskrivning av Tensta kyrkogårdsmur  

 

Tensta kyrka byggdes i slutet av 1200-talet. Kyrkogårdsmuren runt Tensta kyrka har byggts ut i 

omgångar och är en kallmur, som antagligen uppfördes efter kungligt påbud på 1700-talet. Kanske 

fanns det en putsad mur med stigluckor och tak och ännu tidigare en rumsavskiljande konstruktion i 

trä. Den södra entrén är den enda som finns kvar på ursprunglig plats från 1700-talet då det fanns tre 

stycken entréer som ser ut som stigluckor i kyrkogårdsmuren vid Tensta . 
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Figur nr 8. Tensta kyrkogårdsmur 1748 med stigluckor. Riksantikvarieämbetet.  Kyrkan från sydväst. Ur Grau, Hushållsanteckningar 

1748. Västerås Läroverks bibliotek Ad. 18. Bildbeteckning 3893-003.TIF 

 

Figur nr 9. Tensta kyrogårdsmur med stigluckor.  Ägoinmätning 1736, Prästgården nr 1. © Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 

2010/0055.. Justeringar av Nicklas Gustafsson 

 

På ägoinmätningen av Tensta från 1736 syns tydligt en kyrkogårdsmur med tre stigluckor och i 

nordost en klockstapel, precis som idag. Av de tre 1700-talsingångarna finns idag bara en kvar. 

 

http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/kont-8b8253114b1d6015601e733e6f684b237e6c5661?form_name=searchresult&form_action=fetch&id=16000200133966&offset=1
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Figur nr 10. Tensta kyrkogårdsmur. Kyrkan mot söder. Ur Rhezelius, Monumenta Uplandica s. 276. Kungliga Biblioteket, Fc 6. 

Bildbeteckning 3893-008.TIF, Riksantikvarieämbetets hemsida, kulturmiljöbild , sökord: Tensta kyrka. 

 

På en ritning i Monumenta över kyrkgårdsmuren i Tensta ser man tydligt att kyrkogårdsmuren under 

en period varit takförsedd. 

http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/kont-8b8253114b1d6015601e733e6f684b237e6c5661?form_name=searchresult&form_action=fetch&id=16000200133971&offset=6
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Figur nr 11. Vy från sydväst. Berit Wallenberg - 1927-05-11 Bildförteckning bwb09021, Riksantikvarieämbetets hemsida 

 

På 1920-talet fanns många uppvuxna lövträd i trädkransens södra del intill muren och av dessa finns 

idag endast ett kvar. I murens sydvästra hörn såg muren omgjord ut på bilden från 1927. Avståndet 

mellan träden längs muren på den västra sidan såg mer glest ut. 

 

Beskrivning av Biskopskulla kyrkogårdsmur  

 Nuläge 

 

Biskopskullas kyrkogårdsmur är en kallmur, skalmur med fyllning. Det är även en så kallad 

dubbelsidig blockstensmur som är ca  300 meter lång. Biskopskulla ligger i en svag sluttning i Gryta 

socken, Enköpings kommun . Kyrkan är en sk västtornskyrka uppförd 1200. Det är oklart när muren 

uppfördes, men antagligen fanns i ett tidigt skede ett enklare hägn, som sedan förstärktes och 

utformades i sten. Den kallmur som omgärdar kyrkogården är skalmur och kallmur, som till vissa 

delar renoverades 2007. Muren har lite olika karaktärer, då den östra delen till största del består av 

obehandlad fältsten(med en oregelbunden karaktär). 

http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/kont-7d51327774526a595d4f283a3e4460115b6c273a?form_name=searchresult&form_action=fetch&id=16001000055666&offset=23
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Figur nr 12. Biskopskulla. Inventeringsplan över kyrkogården. Topia Landskapsarkitekter 

 

Den norra muren är delvis omlagd, den östra (äldsta delen) är omlagd på 1800-talet. Den södra och 

västra delen består av kluven fältsten med flis inkilad.  Murarna är bredare nertill och har lutning 

inåt. Orsaken till upprustningen av kallmuren var att den hade kalvat på flera ställen på den västra 

(äldsta delen) och södra sidan och det hade även rasat ned stenar på marken och att det blivit 

insjunkningar d v s att stödet för toppskift försvinner . 

Totalt rörde det sig om 103 meter dubbelmur, vilket tog ca 10-15 veckor att genomföra. Prislappen 

per meter mur landade runt 17000 kronor (2007).  Den underliggande grundläggningen i muren 

bedömdes vara i bra kondition och på frostfritt djup. Att inte denna grundläggning behövde göras 

om, förenklade projektets genomförande. Enligt entreprenören är det sällan sättningar i murarnas 

botten. Kyrkogården ligger relativt högt och avvattningen är förmodligen acceptabel. Avrinning sker 

troligtvis inte mot muren (i väster), trots att hela kyrkogården sluttar en aning mot väster.   
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Figur nr 13 Kyrkogårdsmuren innan renoveringen. Muren hade kalvat i hörnet mellan västra och östra hörnet av 

kyrkogården. Foto:Gryta pastorats arkiv av Bengt Krusemo 

 

 

Figur nr 14. Här ser man att det är en ask som tryckt ut muren i hörnet. Biskopskulla och närmast har de skett en sjunkning. 

Foto: Gryta pastorats arkiv/ Bengt Krusemo 
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Figur nr 15. Skiss som visar en sjunkning. Sjunkning och kalvning är problem som  förekommer  i kallmurarna på Biskopskulla 

kyrkogårdsmur. Gryta pastorats arkiv/ Bengt Krusemo,  Bjerking AB 

 

De stora stenblocken revs och märktes upp inför återläggandet7. Muren uppfördes med hel och 

halvbindare som fördelats jämt i muren. Stenarna är kallmurade i förband, d v s att skarven mellan 

två stenar har täckts med en överliggande sten som förbinder de underliggande med varandra.  

Stenarnas liggsida vilar på tre eller flera punkter för att ligga stadigt. Hyfsat jämna stenblock och 

kilstenar har använts till murens sidor. På visesidan som är den sida som är utåt, är stenen som 

jämnast och slätast. Komplettering med kilsten görs för att göra muren stabilare. Övrig sten är 

fyllnadssten. Skalmurens hålrum fylldes med singel som spettades ned8.  Mindre sten har ersatts av 

nya större.  

                                                           
7
 Pettersson, 2007, sid 9, Antikvarisk kontrollrapport 

8
 Pettersson, 2007, sid 10, Antikvarisk kontrollrapport 
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Figur nr 16. Renovering av västra muren vid Biskopskulla. Foto: Gryta kyrkliga samfällighets arkiv/ Stenmontering i Bohus 

län AB  

Figur nr x. Här har man gjort rent under första skiftet och lagt på singel. Under finns stenmaterial till 

frostfritt djup. På sidorna om muren grävs ur några decimeter och fylls med singel ner till ovan 

nämnda stenmaterial. Stabiliteten och hållbarheten blir bättre och första skiftet läggs med en 10% 

vinkel inåt centrum. Denna åtgärd gör att murens hållbarhet ökar väsentligt och det blir lättare att 

stapla med 10% lutning inåt vid följande 2-3 skift9. Eftersom det finns stenmaterial under, är 

åtgärden inte först och främst för tjälsäkerhetens skull.  

Murens skador har uppkommit på grund av att kyrkogårdens trädkrans lyft muren ur sitt läge, 

speciellt innanför den västra muren10.  Det beror även på frostsprängningar, främst på grund av att 

mjukmassor som funnits i kärnan varit instabila. Bengt krusemo menar att det sällan är rötternas fel 

att muren skadas om grundläggningen runt muren är ordentligt dränerad. Rötter söker sig mot 

vatten och fukt och letar sig då inte mot muren. Det är mer förekommande att det är trädets ständigt 

ökade stamomfång som kan skada muren, om avståndet är för litet mellan dem. Vid nyplantering av  

trädkransar kan det vara fördelaktigt att plantera dem någon eller ett par meter från muren. Vid 

Tensta och Biskopskulla kyrkogårdar har trädrader bitvis planterats utanför kyrkogården. Ofta kan 

                                                           
9
 Intervju med Bengt Krusemo, Bjerking ingenjörsbyrå, Uppsala, 2010-03-29 

10
 Pettersson, 2007, sid 4 
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träden i den gamla trädkransen, stå kvar så vida trädet inte växer in i muren.  Är dräneringen 

tillfredställande under muren, brukar inte trädrötter leta sig dit säger Bengt Krusemo på Bjerking AB.  

 

Figur nr 17. Här är nylagd mur där rötter förmodligen letat sig under muren. I de fall man måste ta ner träd måste man 

gräva bort rötter under muren, annars är det risk för sättningar då rötterna förmultnar. Gryta pastorats arkiv/ Foto: Bengt 

Krusemo 

Trädkransen av hamlad ask hade en ålder på 150-200 år har tagits ned enligt åtgärdsprogrammet i 

ett förebyggande syfte längs den västra muren.  En rad av Ekar har planterats utanför den västra 

muren. Ett smalare schakt grävdes längs med muren för att se vilken status den hade. I schaktet 

lades sedan singel som hade kontakt med det stenmaterial, som lång under nedre skiftet i muren. 

Eventuella rötter/träd togs bort som påverkade muren. I de fall rötter letar sig in under muren, är det 

tecken på att dräneringen inte fungerar tillfredställande. 
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Figur nr 18. Biskopskulla kyrkogårdsmur från ovan. Ett parti av muren i ljus färg (till vänster)visar var muren har rustats upp. 

Foto: Google Map 2010 

 

Figur nr 19. Biskopskulla med norra muren. Foto: Nicklas Gustafsson 

 



20 
 

 

Figur nr 20. Nylagd mur på västra sidan. Här stod några träd allt för nära muren, varför de togs ned. Foto: Nicklas 

Gustafsson 

 

Figur nr 21. Makadam används i murens kärna för att förbättra dräneringen och minska risken för frostsprängning och 

framtida sjunkningar. Foto: Nicklas Gustafsson 
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Figur nr 22. Mur mot norr i Biskopskulla där en ny trädkrans har planterats på utsidan. Foto: Nicklas Gustafsson 

 

Längs med den västra och norra muren har man valt att plantera en yttre trädkrans utanför muren, 

men också behållit de flesta hamlade askarna innanför muren. Askarna är karaktärsträd för 

kyrkogården, men hamlingen är eftersatt. Hamling i dagsläget betyder kraftig beskärning, vilket 

troligen medför rötangrepp i de stora brottytorna. För den biologiska mångfalden är detta 

trädmaterial bra. Muren verkar ha klarat sig från problem med rötterna, troligen på grund av att det 

är relativt brett mellan mur och trädkransen och att trädens rötter inte sökt sig under muren. Det kan 

vara ett tecken på att grundläggningen, med god dränering gjort att rötterna inte sökt sig in under 

muren på denna plats. 
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Figur nr 23. Muren mot öster har obearbetad fältsten som ger ett oregelbundet uttryck. Denna mur har dock kalvat och 

behöver rustas. Foto: Nicklas Gustafsson 

 

 

Figur nr 24. Muren på södra sidan. Här finns inte någon trädkrans på insidan. Muren består av obearbetad fältsten och har 

ett oregelbundet utseende. Foto: Nicklas Gustafsson 
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Figur nr 25. Bengt Krusemos beskrivning av vad en sjunkning innebär. Gryta pastorats arkiv. 

 

Historisk beskrivning – Biskopskulla 

 

Biskopskulla kyrka är förmodligen från 1100-talet, blev ombyggd i gotisk stil på 1400-talet och även 

på 1600-talet. Den västra muren är tillsammans med den södra delen de äldsta partierna av 

Biskopskullas kyrkogårdsmur, är troligen från 1600-talet. Dessa murar består av kluven fältsten och 

är 90-120 cm höga och de bär spår av kalkbruk, troligen från 1600-talet. Kalk indikerar att murens 

krön haft en avtäckning och att det funnits ett spåntak11.  Murens ingångar mot öster och i norr har 

haft stigluckor beskriver Agneta Pettersson i den antikvariska kontrollrapporten om Biskopskulla. 

 
 

                                                           
11

 Pettersson, 2007, Antikvarisk kontrollrapport, sid 10 
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Figur nr x. Biskopskulla kyrkogård., Arealavmätning 1698. © Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/0055. 

 

Avslutande diskussion  
 

I Uppland finns endast två intakta bogårdsmurar med stigluckor, i Knutby och Vendel som räknas 

som de mest intressanta i länet. Av utrymmesskäl fick jag väja bort dem för två andra 

kyrkogårdsmurar (Biskopskulla och Tensta) som var lite lättare att hitta material kring. Dessa andra 

murar har dock tidigare haft stigluckor med avtäckning på murkrönet. På båda platserna har man 

renoverat delar av muren nyligen. Enligt traditionell metod har man jobbat utan kramlor. I stället 

läggs kilsten, halv och helstenar av de gamla stenarna återanvänts, medan murens kärna har rensats 

och fyllts på med singel. Singel har även lagts i ett smalt parti på båda sidor om muren ner till första 

skiftets botten, där kontakt finns med stenmassorna, som i regel finns till frostfritt djup. Under 

renoveringarna har man fyllt på med singel i kärnan för att i framtiden undvika sjunkningar och 

kalvning.  Den traditionella metoden kräver stor yrkeskunskap och endast ett fåtal firmor behärskar 

metoden fullt ut. Ibland har firmorna fått lägga om delar av murarna då de inte följt uppställda krav. 

Något systematiskt tänk kring underhållet av kyrkogårdsmurar har jag inte upplevt att det finns. 
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Sammanfattning

Många kyrkogårdsmurar har stått på sin plats länge och fyllt 
sin funktion väl. Men hur gör man när det finns ett behov av en 
ny öppning i den befintliga muren eller anslutning av ny mur 
behöver göras mot den gamla muren? 

Vid slutbesiktning av utfört arbete med ingrepp i kyrkogårdsmur 
har det ibland konstaterats att murarbetet inte uppnått förväntat 
resultat. Varför gav inte murarbetet förväntat utseende? Det har 
visat sig finnas många otydligheter vad det gäller arbete på fält-
stensmurar och fogade kallmurar. Då dessa typer av murar byg-
gdes med sten från platsen, och fortfarande oftast byggs med sten 
från området, finns det inga standarder och regelverk angående 
fältstensmurar och fogad kallmur. Stenindustrin har inte defini-
erat stenarnas utseende eller satt några minimikrav på stenkvali-
tén. Otydligheter i upphandling av ingrepp på murar bidrar till en 
sänkning av kvalitén på arbetet. Även arbete med murtyper där 
stenindustrin har standardiserat mått och utseendekrav har det 
vid slutbesiktning konstaterats att hänsyn inte är taget till gäl-
lande rekommendationer. Det är inte konstaterat om arbetet var 
utförd enligt arbetsföreskrift.

Det är svårt att peka på om kunskapsbristen ligger på hant-
verkssidan eller om det är beställarsidan som inte förstår komp-
lexiteten som ett murarbete kan innebära. Säkert bidrar båda 
sidorna till det slutliga resultatet. För att ett arbete ska resultera i 
förväntat resultat måste utförda aktiviteter i hela byggprocessen 
med murar baseras på kunskap och förståelse. 

I studien har jag fokuserat på estetik och teknik vid ingrepp i 
murar, där både hantverk, design och kulturhistorisk analys 
kommer in. Det jag såg som essentiellt för mitt arbete var att få 
förståelse och kunskap kring murars utseende och konstruktion. 
Metoden för detta var att studera kyrkogårdsmurar på plats, lit-
teraturstudier och studiebesök med experter. De studier jag gjort 
på kyrkogårdsmurar gav mig en uppfattning av den variation och 
komplexitet som finns i murars utseende. Resultatet av gjorda 
studier, både studier av kyrkogårdsmurar som litteraturstudier, 
gav mig underlag och förståelse för hur ingrepp på murar 
påverkar utseende och konstruktion.  I arbetes fördjupningsdel 
fokuserar jag på fyra murtyper, fältstensmur, fogad kallmur, mur 
av staplade skivor och kvadermur/rubbelmur.  Först ges generel-
la råd angående ny entré i befintlig mur och anslutning av ny mur 
mot befintlig mur. Sedan tar jag upp vad som gäller mer specifikt 
för de fyra murtyperna gällande ny entré och anslutning av ny 
mur. Jag berör helt kort vad som bör ingå i en ansökan till läns-
styrelsen angående ingrepp på kyrkogårdsmur.  Avslutningsvis 
finns ett avsnitt om vad som bör ingå i ett upphandlingsunderlag 
gällande ingreppsarbete i mur.
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Abstract
Many cemetery walls have stood at its place a long time and 
served its purpose well. But how do you do when there is a need 
for a new opening in existing wall or connecting a new wall to-
wards the old wall? 
At a final inspection of the work that had been done on the wall, 
it has sometimes been found that work did not achieve expected 
results. Why did not the work on the wall create anticipated ap-
pearance? It has proven to be many ambiguities in the work of 
stone walls and attached stone walls.  When these types of walls 
were built with stone from the site, and still often are built with 
stone from the area, there are no standards and regulations re-
garding stone walls and attached stone walls. The stone industry 
has not defined the look of the stones or set any minimum level 
of the quality of the stones. Ambiguities in the contracts of work 
on the walls contribute to a lowering of the quality of work. When 
working with different kind of stone walls where the stone indus-
try has standardized dimensions and appearance requirements, 
it has at the final inspection found that no account is taken of 
current recommendations. It is not understood whether the work 
were performed under contract. 

It is difficult to point if the lack of knowledge is on the crafts side 
or on the customer side who do not understand the complexity 
of work on a wall. Certainly both sides helps to the final result. If 
the work is to be given expected results, performed activity in the 
entire building process with walls has to be based on knowledge 
and understanding. 

In the study I have focused on aesthetics and technology when 
work has to be done on stone walls, where both craft, design and 
cultural analysis takes place. What I saw as essential to my work 
was to gain understanding and knowledge around the look of 
stone walls and its construction. The methodology for this was 
to study cemetery walls in place, literature studies and field trips 
with experts. The studies I have done on the cemetery walls gave 
me an understanding of the variety and complexity of the walls 
appearance. The results of my studies, both studies of the ceme-
tery walls as literary studies, gave me support and understanding 
of how intervention in the walls affects the appearance and de-
sign. In the survey I focus on four wall types, stone wall, attached 
stone wall, wall of stacked sliced stone and square wall / rubble 
wall. The survey begins with general advice on new entrance in 
existing wall and connecting  new wall to existing wall. Then I 
discuss what applies more specifically to the four existing wall 
types when new entrance and connection of a new wall should 
be made. Next step is what to be included in an application to the 
county regarding interventions on walls. Finally there is a section 
on what should be included in documentation regarding work on 
the wall. 
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Inledning

Fig. 2
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Idag ska allt gå snabbt, det får inte kosta något och pengarna ska 
helst kunna hämtas hem på ett år. Ett gediget hantverk uppskat-
tas inte förrän ett annat alternativ är genomfört. Då inser man 
att det kunde ha varit värt mödan att investera i kunniga hant-
verkare och ett stabilare material.

Ett av de stabilare materialen vi har att arbeta med är natursten. 
Stora torgytor beläggs med natursten för att hålla länge, gågator 
får beläggning av sten för att ge en viss status åt handelsstråket. 
Natursten ger helt enkelt en känsla av kontinuitet och tidlöshet. 
Ett av de tydligaste indikatorerna på kontinuitet och tidlöshet är 
de murar av natursten som omgärdar våra kyrkogårdar.
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Många kyrkogårdsmurar har stått på sin plats länge och fyllt 
sin funktion väl. Men hur gör man när det finns ett behov av en 
ny öppning i den befintliga muren eller anslutning av ny mur 
behöver göras mot den gamla muren? 

Sedan 2007 driver Movium tillsammans med Sveriges Stenin-
dustriförbund och ett antal kyrkogårdsförvaltningar ett projekt 
med fokus på miljöaspekter på kyrkogårdsverksamhet.  Tidigt 
i projektet kom en del att handla om kyrkogårdsmurar och då 
framförallt de murar som är av natursten. Delprojektet heter 
Kyrkogårdsmurar i natursten och detta arbete ansluter till viss del 
till delprojektet och kan ses som en påbyggnad och kompletter-
ing. 

Vid slutbesiktning av utfört arbete med ingrepp i mur har det 
ibland konstaterats att murarbetet inte når upp till kvalitetsstan-
dard. Frågor som har ställts är vilka kvalitetsstandarder det är 
som det inte tagits hänsyn till och varför. Ett svar som gavs var 
att det finns många otydligheter vad det gäller arbete på fält-
stensmurar och fogade kallmurar. Eftersom dessa murar byggdes 
med sten från platsen, och fortfarande oftast byggs med sten från 
området, finns det inga standarder och regelverk angående fält-
stensmurar och fogad kallmur. Stenindustrin har inte definierat 
stenarnas utseende eller satt några minimikrav på stenkvalitén. 
Otydligheter i upphandling av ingrepp på murar bidrar till en 
sänkning av kvalitén på arbetet. 

Även i samband med arbete med murtyper där stenindustrin har 
standardiserat mått och utseendekrav har det vid slutbesiktning 
konstaterats att hänsyn inte är taget till gällande rekommenda-
tioner. Det är inte konstaterat om föreskrivning, dvs den tekniska 
arbetsbeskrivningen,  av arbete var utförd på rätt sätt. 

Det är svårt att peka på om kunskapsbristen ligger på hant-
verkssidan eller om det är beställarsidan som inte förstår kom-
plexiteten som ett murarbete kan innebära. Säkert bidrar båda 
sidorna till det slutliga resultatet. Konsekvenserna om man inte 
hanterar ingrepp på ett fackmannamässigt sätt kan innebära att 

Bakgrund

Fig. 3 & 4. Muren i den övre bilden 
är beställd som kvadermur. Muren 
är placerad vid en parkering/entré. 
Kanske tänkte kunden att deras 
kvadermur skulle se ut som muren 
utanför Älmhults kyrka, bilden 
nedan. (Andersson, muntlig)

foto: Göran Andersson

foto: Kurt Johansson
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Bakgrund, forts.

Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 Fas 5 Fas 6 Fas 7 Fas 8
Utförare Kyrkogårds-

förvaltning/ 
Kyrkorådet/ 
motsv.

Kyrkogårds-
förvaltning/ 
antikvarisk 
expertis

Kyrkogårds-
förvaltning/ 
landskaps-
arkitekt

Kyrkogårds-
förvaltning

Länssty-
relsens 
kulturenhet

Kyrkogårds-
förvaltning / 
konsult

Anläggare, 
hant-
verkare, 
murare

Besiktnings-
man

Aktivitet Konstaterat 
behov

Dokumenter-
ing av befintlig 
mur

Utformning Ansökan 
till länssty-
relsen

Behandling 
av ansökan

Upphandling Ingrepp 
görs

Slutbesikt-
ning

Hur Behovsanalys Arkivsökning, 
bilddoku-
mentation 
och teknisk 
undersökning 
av mur

Analys av 
antikvariskt 
underlag och 
gjord be-
hovsanalys. 
Platsunder-
sökning

Bifogas: 
Beslut, mur-
dokumenta-
tion,  ritn på 
förändring, 
motivering 
till ingrepp

Föreskrifter 
och ritningar, 
illustrationer 
och bilder 
på önskat 
utseende

Enligt 
adminis-
trativa och 
tekniska 
beskrivnin-
gar

Okulär be-
siktning

Resultat Beslut tas Underlag till 
utformning

Förslag och 
ritningar

Ansökan 
skickad till 
länssty-
relsen

Avslag eller 
godkän-
nande

Upphandlat 
arbete

Färdig mur/ 
öppning

Godkänt eller 
icke godkänt 
arbete

Fig. 5. Tabellen beskriver processen från konstaterat behov av ingrepp i mur till slutbesiktning av ingrepp. 

murens livslängd förkortas, säkerheten sätts på spel om murens 
konstruktion haltar och den ekonomiska hållbarheten påver-
kas negativt då muren måste justeras efter bara några år. Även 
murens estetiska och kulturhistoriska värde påverkas negativt av 
felaktiga ingrepp.

Processen från att behovet är aktualiserat till slutbesiktning av 
utfört arbete har jag uppfattat enligt flödestabellen (fig 5). 
För att ett arbete ska resultera i förväntat resultat måste utförda 
aktiviteter i processen bygga på kunskap och förståelse. 

1.

Vid slutbesiktningar har det konstaterats brister i utfört arbete 
(1). Otydligheter i upphandlingsunderlaget kan vara en bidra-
gande orsak (2). Genom en ökad förståelse för murars konstruk-
tion och utseende kan upphandlingsarbetet bli tydligare.  Detta är 
huvudproblemet jag ger mig i kast med (3).  Genom att göra det 
ger jag kunskapsstöd för framförallt fas 2 och 3. Även tillstånds-
hanteringen till länsstyrelsen och upphandlingsfasen berörs.

2.
3.
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Fig. 6. Muren skulle förlängas. Här har man inte tagit hänsyn till att varje skifte 
ligger i raka förband och att avtäckningen består av hela skivor i en bestämd 
tjocklek. Ny murdel till vänster, den gamla kommer från höger. Öland.

Bakgrund, forts.

foto: Göran Andersson
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Avgränsningar

Jag behandlar endast murar uppbyggda med natursten och med 
fokus på dem som finns runt kyrkogårdar och begravningsplatser. 
Min inriktning är murars konstruktion. Arbetet fokuserar på in-
grepp på kyrkogårdsmurar, men jag har inte fördjupat mig i vilka 
behov som har föranlett ingreppsbesluten. Jag behandlar det som 
sker efter det att önskemålet om en ny entré har uppstått. Vanliga 
murproblem kan vara träd som står för nära och vars rötter lyfter 
muren, eller stenar som kryper ut och inte blir återlagda på rätt 
ställe. Den sortens problem skriver Catarina Svala om i boken 
Kyrkogårdsmuren - kultur och konstruktion (Svala, 2010), så det 
berör jag inte här. 

De murar jag studerat är dubbelsidiga murar. Stödmurar har en 
annan uppbyggnadsprincip och är inte med i denna studie liksom 
beklädnadsmuren och blockstensmuren.

Mitt geografiska studieområde har framförallt varit skånska kyrk-
ogårdar. I bildmaterialet finns även bilder från andra geografiska 
områden för att visa på variationen.

Arbetet innehåller ingen murläggningsinstruktion. För att kunna 
utvärdera en anläggningsanvisning krävs det att anvisningen följs 
i det arbete den avser att beskriva. Det har jag inte haft möjlighet 
till och därför har jag valt att inte ta med hur murar ska byggas 
och monteras upp.

Syfte

Huvudsyftet är att undersöka och förmedla de egenskaper som 
kännetecknar olika murtyper och deras konstruktion samt ge an-
visningar kring vad som är viktigt att analysera och beskriva inför 
upphandling av ingreppsarbete i befintliga murar. För att kunna 
göra det var det framförallt dessa frågor jag sökte svar på:

Vad kännetecknar traditionella kyrkogårdsmurar gällande 
materialval och konstruktion och går det att kategorisera 
dem i olika murtyper?

Vad är särskilt viktigt att undersöka och beskriva gällande 
materialval, konstruktionsteknik och konstruktionsestetik 
inför och vid upphandling av förnyelsearbete i befintliga 
murar? 

Hur bör man tänka och handla för att minska värde- och 
kvalitetsförlusterna vid ingrepp i murarna?

Vilket skydd har kyrkogårdsmurar i lagstiftning och hur 
ser gången ut i en tillståndsansökan för ingrepp i en kyrko-
gårdsmur?

Vad bör ingå i ett upphandlingsunderlag så att hänsyn tas till 
murens estetiska kvalitéer och förståelse ges till de konstruk-
tionstekniska aspekterna?

Dokumentet kan användas av upphandlare, entreprenörer och 
gestaltare för att få en fördjupad förståelse för de problem som 
man kan komma att möta vid arbete med kyrkogårdsmurar.

•

•

•

•

•
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Begreppsförklaring

Vissa begrepp som jag använder i texten behöver förklaras för 
att bättre förstås. Begreppen kommer från stenvärlden, men är 
inte alltid normgivna. Olika begrepp används för samma sak runt 
om i landet. Att inte samma begrepp används över hela landet 
uppfattar jag att det innebär att stenmurstraditionen är gammal.  
Jag har inte scannat av hela begreppsanvändningen inom sten-
världen utan här presenteras de begrepp jag använder i texten. 
I kontakt med entreprenörer och anläggare kan det vara på sin 
plats att se till att använda samma begrepp för samma sak. 

AMA: Allmän Material- och Arbetsbeskrivning. “Beskrivningarna 
används för att effektivt dokumentera och kommunicera genom 
hela byggprocessen. Från anbudshandling till färdiga bygghan-
dlingar” (Byggtjänst, u.å).

Avtäckning: Om murarna har någon slags toppbeklädnad kallas 
det för avtäckning. Med avtäckning ökar murens livslängd. Man 
minskar vattnets möjligheter att komma in i muren och orsaka 
skador. Detta gäller framförallt bruksmurar. (SSF, 2007)

Bruksmur: “Mur med murbruk mellan stenarna” (SAOB, u.å.).

Fog: Det “ställe där två hopfogade stycken, vanligen av samma 
material, beröra varandra.” Fogning är när man sätter samman 
två stenar. (SAOB, u.å.) 

Fältstensmur: Ordet fältstensmur är ett nyligen vedertaget ord 
inom stenindustrin för att beskriva de murar som är byggda med 
sten som oftast är tagen ur den brukade jorden (Svala, 2009).

Kallmur: “mur som uppförts gm stenarnas läggande i förband 
utan murbruk” (SAOB, u.å.).

Kilhål: Hål för isättande av kil (SAOB, u.å.). Vid bearbetning av 
större block borras hål längs med den linjen där blocket ska de-
las. Med hjälp av verktyg i hålen delas stenen. Borrhålen lämnar 
kilhålsmärken efter sig. Allmänt kallade kilmärken. (Fig. 7)

Kvadermur: “byggd av kvaderstenar”. Kvader “rätvinklig, i fyrkant 
tillhuggen byggnadssten”. (SAOB, u.å.)

Kyrkogårdsmur: “Mur omkring kyrkogård” (SAOB, u.å.). Jag gör 
ingen åtskillnad mellan murar runt kyrkogårdar och begravning-
splatser och i arbetet har jag valt att benämna dem som kyrk-
ogårdsmurar oavsett var de är placerade.

Natursten: “i naturen bildad sten” (SAOB, u.å.). I titel skriver jag 
natursten för att tydliggöra skillnaden mot betongsten, men i text 
använder jag även ordet sten i betydelsen natursten.

Rubbelmur: “mur av sten med rektangulär kopp och hoppande 
horisontella fogar” (SAOB, u.å.). För den tekniska definitionen se 
s. 47.

Råkilad: En sten med råkilad yta innebär att stenen får den ytan 
som ges då ett block kilas isär (ojämn/obestämd kantlinje) 
(Johansson, mejl, 2011). Alla sidor på stenen blir skrovliga, med 
knölar på uppåt 50 mm i klovytan (ytan som är isärkilad). På en 
blockstensmur kan knölarna vara upp till 100 mm höga. (SSF, 
2007) 

Råkopp: En råkilad yta där fogkanterna tillsatts så att dessa ligger 
i samma plan. Knölar får sticka utanför kantplanet, men pottor 

Fig. 7. Kilhålsmärken.
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får inte förekomma. Med tillsättning av kant menas att kanten 
huggits rak med hjälp av slägga och ett speciellt verktyg, kantjänt. 
(Rak/bestämd kantlinje)(Johansson, mejl, 2011) (Fig. 8)

Skift: “lager”. “om var o. en av de jämnlöpande (vanl. mer l. min-
dre horisontella) rader av murstenar“ (SAOB, u.å.). Skiftet längst 
ned i en mur kallas för första skiftet.

Skolsten: I SAOB är skol “skärvor varmed ngt stöttas upp” (SAOB, 
u.å.). Skolsten är ett annat uttryck för samma sak (Johansson, 
muntlig, 2011). Kan också användas för att fylla ut en större fog. 
(Fig. 9)

Skräpsten: Är den sten som används som fyllning inuti en fält-
stensmur (Jensén, 2002). 

Staplad mur: En staplad mur är uppbyggd av stenar som i sten-
brottet direkt bryts i skivor. Det kan till exempel vara skiffer eller 
kalksten. (SSF, 2007)

Visesida: Den sida på stenen som visas utåt (Gustafsson, 1989).

Begreppsförklaring, forts.

 Fig. 8. Råkopp i blockstensmur.

Fig. 9. Skolsten mellan större 
stenar.
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Metod

Fig. 10
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Kunskaps- och förståelseuppbyggnadsfas

Det jag såg som essentiellt för mitt arbete var att få förståelse och 
kunskap kring murars utseende och konstruktion. Metoden för 
detta var att studera kyrkogårdsmurar på plats på egen hand, lit-
teraturstudier och studier av kyrkogårdsmurar tillsammans med 
experter.

Eftersom mitt ämne handlar om ingrepp i murar, valde jag ut 
murar som skulle vara värda att besöka med hjälp av Regionmu-
seets Kristianstads rapporter (Regionmuseet, u.å.) och läns-
styrelsens ansökningsregister (Diarium, u.å.). Det resulterade i 
ett för litet urval för att ge ett bra undersökningsunderlag, men 
jag fick uppslag på murar där ingrepp gjorts som var värda att 
studera. Även kyrkogårdsmurar som inte fanns i rapporter eller 
ansökningsregistret undersöktes för att bygga upp en förståelse 
för murars konstruktion och utseende. Dessa valdes ut med hjälp 
av karta, för att kunna planera lämplig körväg. Jag använde mig 
av kvalitativ metod där mina egna iakttagelser är det viktiga för 
bedömningen. Följande punkter studerades på de platser jag 
besökte:

Vilken typ av mur är det?

Är den fogad med bruk, synligt/osynligt?

Storleken på stenen?

Bearbetad sten?

Tydliga behov av restaurering?

Vad har påverkat murens behov av restaurering?

Avtäckning, saknas/finns, fungerar tillräckligt bra?

Finns det murar från olika tidsepoker runt kyrkogården? Hur 
kan jag se det?

Vad skiljer dem åt? Vad gör dem lika?

Stödmur eller fristående mur?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Finns både stödmur och fristående mur, skiljer de sig åt i 
utseende?

Fogad mur, finns skador i fogen? Varför?

Om grindstolpar, passar de in eller skiljer sig för mycket från 
muren/kyrkan? 

Känns valet av sten till mur ok?

Uppfattad kvalitet på muren?

Vilka åtgärder är gjorda på muren? Rivet? Förlängning? Ny 
entré?

Kan uppfattning fås angående hur eventuell åtgärd har 
påverkat kyrkogården, positivt eller negativt?

Genom att försöka besvara frågorna ökade min förståelse för 
murarnas utseende och konstruktion för varje kyrkogård som 
studerades.

Parallellt med egna studier av kyrkogårdsmurar gjorde jag litter-
aturstudier om konstruktion av murar, historik kring kyrkogår-
dar och historiken om stenmurar i skånskt perspektiv. Även inläs-
ning och beskrivning av de teoretiska utgångspunkterna gjordes 
där jag fokuserade på desingteori, kulturvården och reflektioner 
kring hantverk som profession. 

Inom studerade områden behövdes förtydliganden göras och jag 
har gjort intervjuer med företrädare för de ämnesområden som 
det har gällt.
Två studiebesöksdagar med expertguidning gjordes då jag samlat 
så mycket egen erfarenhet att jag kunde ställa relevanta och 
avgörande frågor till experterna. Under den första dagen med 
professor Kurt Johansson, en av mina handledare, besöktes 10 
kyrkogårdar och på plats studerade och diskuterade vi murarnas 
uppbyggnadsteknik och vilket material som var valt. Vi studerade 
även förändringar som var gjorda på en del av kyrkogårdsmur-
arna och diskuterade dess utseende, inpassning och konstruk-
tion.

•

•

•

•

•

•

•
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Det andra studiebesöket med expertguidning gjordes i Varbergs-
trakten med Lennart Svensson på Markplanering AB. Här fick jag 
möjlighet att studera och ställa frågor angående uppbygg-   andet 
av kallmurar. Lennart Svensson jobbar med anläggning och är 
den på Markplanering AB som lägger kallmurar. Vi diskuterade 
anläggning, grundarbete, tillgång på sten, konstruktion, design-
idéer och hur de mötte sina kunders önskemål angående murens 
design. 

Analys-, kategoriserings- och beskrivningsfas 

Riktlinjer för ingrepp i murar bygger på intervjuer med experter 
inom området och studerandet av konstruktionsanvisningar. 
Samtalen med experter gav extra insikt i konstruktionsteknik 
och de problemområden som kan uppkomma i samband med 
ingrepp. Även egna studier av kyrkogårdsmurar gav mig insikt i 
att ingrepp även påverkar murens konstruktion. Riktlinjer för det 
estetiska baseras på litteraturstudier och de expertguidningar jag 
tog del av. De studier jag gjorde av kyrkogårdsmurar gav mig en 
uppfattning av den variation och komplexitet som finns i murars 
utseende.

I arbetet har jag framförallt använt de murar som jag haft möj-
lighet att studera på plats. De murar vars konstruktion bygger på 
fältsten är speciellt gynnade i omfattning. Dessa finns i övervä-
gande del runt de besökta kyrkorna. Jag har försökt balansera de 

Fältstens- 
mur

Fogad 
kallmur

Kvader/ 
rubbelmur

Staplad 
mur

Övriga Totalt

�� �� � 0 �� 50

Fig. 11. Tabellen visar antalet studerade murar. Några av kyrkogårdarna har mer 
än en typ av mur. Totalt antal ska inte ses som antalet besökta platser. Under 
övrigt ingår de hägnadstyper jag inte behandlar. 

studerade murarna så att de murtyper som ingår i studien förde-
las så jämt som möjligt. Det har dock inte varit möjligt gällande 
murar av stapelbar typ då dessa finns i liten omfattning i Skåne. 
(Se tabell, fig. 11).

Litteraturstudierna gav mig även teoretiska utgångspunkter. De 
jag fokuserade på berör tre områden. Områdena är design och 
kvalitetskrav, hantverk som profession och den kulturhistoriska 
värderingen. 

Kunskaps- och förståelseuppbyggnadsfas, forts.
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Teoretiska utgångs-
punkter

Fig. 12
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I mina teoretiska utgångspunkter har jag tagit stöd mot följande 
kunskapsområden/teorier:

Designteoretiska utgångspunkter

Hantverksvetenskapliga utgångspunkter

Kulturhistorisk analys och värdering som utgångspunkt

Den designteoretiska utgångspunkten hjälper mig bland annat 
att förstå de estetiska krav som kan ställas på detaljer i land-
skapsrummet. I de hantverksvetenskapliga utgångspunkterna 
finner jag stöd för de kompetenskrav som bör kunna ställas på en 
hantverkare, men ser även att man inom hantverksyrken alltmer 
tappar mark. Med kulturhistorisk analys och värdering fås en 
förståelse av värdet av dokumentering. Även vilken betydelse 
platsen har, dess utseende, funktion och värde kan förstås genom 
kulturhistorisk analys.

•

•

•
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Kvalitetskrav

Hur kan värdering göras enligt estetiskt perspektiv? Är det 
mätbart? Vilka värderingar görs enligt det tekniska perspektivet? 
Hur mätbart är det? Det tekniska är lättare att förhålla sig till. Det 
utgår oftast från en teknisk beskrivning, ritning, planer, fast-
ställda mått. Med garantitider på produkter kan tillverkaren gå i 
godo för en viss kvalitet, en begränsad tid. Säger det något om det 
estetiska?

De delar i ett designat objekt som kan relateras till estetik är 
materialval, strukturer, form, språk (formspråket) och uttrycket 
(lågmält eller högljutt) (Kirkwood, 1999). De materialval som 
görs ska fungera ihop och de ska fungera även med material som 
finns på platsen. Formen handlar mycket om de rätta proportion-
erna och relationerna mellan olika delar av konstruktionen. Ett 
sätt att uttrycka och avläsa formspråk kan vara att relatera till 
en viss historisk tidsperiod. Uttrycket i detaljerna kan vara ett 
sätt att förtydliga hierarkin i till exempel i ett gångstråkssystem. 
(Kirkwood, 1999) I en designprocess finns ett underliggande 
motiv när man arbetar med detaljerna. Motivet är estetiskt, det 
ska finnas ett omhändertagande av detaljer för att funktionen 
ska  upplevas på ett positivt sätt. Den estetiska intensionen i ett 
arbete missas om inte hänsyn tas till detaljer. (Kirkwood, 1999) 

Men är det mätbart? En detalj som är rätt på en plats är helt fel 
på en annan. Hur mäter man det? Hur specificeras vad som är 
rätt och riktigt för en specifik plats? En sätt är att hela tiden ställa 
de olika aspekterna material, struktur, form, språk och uttryck 
mot varandra. Fungerar detta material på denna plats med denna 
form? Formen är kanske fel för materialet. Fungerar uttrycket på 
platsen? Skall jag förstärka eller dämpa det? Ingen av dessa aspe-
kter är generellt mätbara eller möjliga att standardisera, för det 
är hela tiden olika omgivningar och platsidentiteter, att förhålla 
sig till. Olika platser vill olika saker för de har olika identiteter.

När man pratar om en plats identitet finns alltid problemet mel-
lan kontinuitet och förändringar. Hur bevarar en plats sin iden-
titet med både hänsyn till de historiska krafterna och de behov av 
idag som kräver förändringar? Christian Norberg-Schulz (1980) 
tycker att med låt-gå mentalitet som fanns 1980, min uppfattning 

är att idag står ekonomin för den starkare rollen, så avvisas de 
historiska krafterna och anpassning görs till de förändringar som 
dagens samhälle kräver utan hänsyn till platsens själ, genius loci. 
En plats utveckling av identiteten är en långsam process. Med 
behov av ständiga förändringar tillåts inte platser att utveckla 
identiteten till något som människor kan känna behörighet till. 
En plats behöver utveckla långsamt. När behov av anpassnin-
gar till nya ideal uppstår ska det göras med hänsyn till platsens 
förutsättningar. Detta ger platsen större möjlighet att behålla sin 
själ. (Norberg-Schulz, 1980) 

Något som Norberg-Schulz noterat är att när en stad upplevs som 
behaglig och har en distinkt karaktär beror det ofta på att husen 
i staden förbinds genom sin konstruktion både till marken som 
himlen. Ett hus karaktär beror på hur det är gjort, det bestäms av 
hantverket i byggandet. Arkitekturen ska vara kopplad till platsen 
och omgivningen, i material och nyanser. (Norberg-Schulz, 1980)

Kirkwood noterar att i design krävs det hänsyn till människan, 
platsen och omgivningen. Han pratar inte direkt om genius loci, 
men inser att med hänsyn till de olika faktorerna kommer de-
signen att passa platsen bättre än om hänsyn inte tas. (Kirkwood, 
1999)

Hur påverkas platsens detaljer av vädrets inverkan och av 
underhållet av platsen? Vatten ska rinna från ytor till brunnar, 
snöröjning ska kunna försiggå utan att skada konstruktioner och 
markbeläggningar ska kunna användas oavsett väderlek. I en 
konstruktion är det lättare att se bristerna än att se de delar som 
genererar kvalitén. (Kirkwood, 1999) 
De brister som Kirkwood nämner kan kopplas till de tekniska 
aspekterna. För att vatten ska kunna rinna till brunnar krävs en 
lutning, dimensionering för snöröjningen kan anges i mått och 
hur material påverkas av väder och vind finns det ofta material-
specifikationer som anger. På ett eller annat sätt är de mätbara.

I Kirkwoods resonemang ses kopplingen mellan de estetiska och 
det tekniska närma sig varandra. Det estetiska kan inte klara sig 
utan det tekniska. (Kirkwood, 1999)
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Kvalitetskrav, forts.

Jerker Lundequist har skrivit en uppsats om kvalitetsbegreppets 
två dimensioner. De två dimensionerna är det tekniska och det 
estetiska. De tekniska kvalitetskraven är kopplade mot kvan-
titativa mätbara preferenser medan det estetiska ”kvalitetsbe-
greppet baseras på en helhetsupplevelse av ett arkitekturverk” 
(Lundequist, 1992, s.22).  Helhetsupplevelsen innebär att även 
den tekniska delen är uppfylld. Tekniskt korrekt utan estetik är 
möjlig, estetik utan rätt teknik är inte möjlig. (Lundequist, 1992)

Att definiera hur de tekniska kvalitetskraven ska se ut, fungera 
och förhålla sig är oftast inga problem. Att på samma självklara 
sätt föreskriva hur de estetiska egenskaperna ska se ut, kännas 
och fungera tillsammans med platsens förutsättningar är defini-
tivt svårare. Är man som beställare avhängig om hantverkaren 
är på gott humör för att levererad produkt även ska vara till-
fredställande ur estetisk aspekt? Jag vet inte om jag kan svara på 
detta. Gott humör spelar naturligtvis ingen roll, men om arbetet 
är tekniskt rätt föreskrivet vad är det då som kan ha gått fel om 
levererad produkt inte motsvarar förväntningarna?

Förmåga
Färdighet

Praktisk kunskap
Handlingskompetens

Professionell kompe-
tens

Fig. 13. Filosofen Bertil Rolfs 
begreppsfamilj för kunskapsuppbyg-
gnad, hämtad ur Hantverkslaborato-
riets antologi (2011).

Tillbaka till frågan hur man som beställare ska känna sig trygg 
med vad hantverkaren levererar och att det även estetiskt kom-
mer att vara bra. Räcker det med praktisk kunskap för att utföra 
hantverksarbete? I en text av Peter Sjömar i Hantverkslabo-
ratoriets antologi (2011) finns en beskrivning av kunskapens 
begreppsfamilj definierad av filosofen Bertil Rolf. För varje punkt 
nås en ny nivå. (Sjömar, 2011) (Fig. 13)

Förmåga – till exempel att andas, något vi gör per automatik.

Färdighet – det vi bestämmer över, till exempel att gå.

Praktisk kunskap – något som kan utföras bättre eller sämre, 
simma är en praktisk kunskap där vi själva värderar utfallet.

Handlingskompetens – att ha kunskapen att värdera utfört 
arbete.

Professionell kompetens – när man är med och utvecklar 
normer.

•

•

•

•

•

Hantverkarens roll
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Definitionen av handlingskompetens som ligger på den fjärde 
nivån stämmer bättre överens med bilden av en hantverkare som 
levererar produkter med både tekniskt och estetiskt hänseende 
än definitionen för praktisk kunskap. I handlingskompetens 
ligger kunskapen att kunna värdera det utförda arbetet. Lever-
eras inte acceptabla produkter är inte hantverkaren kompetent. 
(Sjömar, 2011) 

Sjömar resonerar om att förflyttning av det han kallar för kom-
petensutrymmet har skett till förmån för arkitekter, landskap-
sarkitekter och ingenjörer. Med kompetensutrymmet menas 
möjligheten att utöva sitt yrke. (Sjömar, 2011) 
Det innebär bland annat att föreskrivandet av arbetsmoment har 
hamnat hos akademikerna, vilka inte kan betraktas som sakkun-
niga inom hantverksyrken. Den kunskap som hantverkare bygger 
upp för sitt yrke består ofta av ”interaktion mellan sinnliga, mo-
toriska och intellektuella bedömningar”, men att sätta ord på det 
är svårt. (Almevik, 2011, s.45) När akademikerna skall beskriva 
ett hantverksarbete finns det risk för att dokumentationen blir 
”banala analyser och beskrivningar, dränerade på sitt avancerade 
innehåll” (Almevik &  Bergström, 2011, s.16). 
I och med att kompetensutrymmet har förflyttats, bland annat 
till ingenjörerna, har industrin alltmer tagit över hantverkarens 
förutsättning att kunna utöva sitt yrke. I alla led ska besparingar 
uppnås och rollen att hitta förenklade processer för att pressa 
ned kostnaderna ytterligare har inte hantverkaren utan materi-
alindustrin (Johansson, B. 2011). Materialindustrin formulerar 
förenklade anvisningar. Hantverkaren får inte utöva sitt yrke och 
kompetensen inom yrket minskar. Framförallt ser hantverkaren 
inget värde av att föra kunskapen vidare, allt finns i förenklade 
anvisningar. (Almevik, 2011) 

”I det moderna samhället har hantverkaren vanligtvis rollen 
som utförare av idéer om teknik och material, som någon annan 
har tänkt ut. Det är inte alltid den mest effektiva och intelligenta 
rollfördelningen och ger inte alltid bra resultat” (Almevik & Berg-
ström, 2011 s.12). Sätts hantverkaren att utföra en arbetsuppgift 
enligt föreskrifter som täcker in det mesta, missas möjligheten 
att ge hantverkaren den flexibilitet som behövs för lösa de under 
arbetets gång uppkomna problem i enlighet med hantverkarens 

yrkeskompetens (Reijer, muntlig, 2011). 
Att sätta en föreskrift i händerna på en person som inte kan 
hantverket innebär att föreskrif-ten måste innehålla en kom-
plett anvisning från första arbetsmomentet till sista handlaget. 
Föreskriften skulle behöva täcka in alla de situationer som skulle 
kunna uppstå med arbetet, annars vore det inget värt. Det skulle 
innebära en förmedling av kunskap baserad enbart på ett teo-
retiskt underlag, kanske ”dränerad på sitt avancerade innehåll” 
(Almevik &  Bergström, 2011, s.16). För hantverksyrken kan en 
beskrivning aldrig ersätta lärandet genom praktiskt utförande 
(Almevik & Bergström, 2011).

Om vi bortser från handdatorns framfart så skulle en föreskrift 
som beskriver ett hantverks utförande från början till slut antag-
ligen fylla ett antal pärmar. Även om allt finns nerskrivet i pär-
marna, för att vinna tid behövs vissa kunskaper och färdigheter 
hos den som skall utföra arbetet.

Hantverkarens roll, forts.  
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Kulturhistorisk inventering

De fältstensmurar som omger många kyrkogårdar har en tidlös-
het över sig. Lavar och stenars gråhet signalerar att muren har 
stått där ett bra tag (Jensén, 2002), men vi kan inte med säkerhet 
säga om den stått där i 150 år eller om den är 300 år gammal. 
Den kan dessutom vara omlagd för kanske 50 år sedan. 
En kyrkogård måste få utvecklas och förändras med tiden, det lig-
ger i dess uppgift. Arkivuppgifter kan ge svar på när renoveringar 
har gjorts och kanske dessutom när muren uppfördes och om det 
finns ett namn på murbyggaren. (Nordanskog, 2010)

Fem pelare – en vägledning för god byggnadsvård (Robertsson, 
2002) är en bok som Riksantikvarieämbetet har gett ut. I den 
resonerar man runt fem olika begrepp för att ge vägledning i  
byggnadsvårdsarbetet.

 De fem pelarna är:

Uppbyggandet av kunskap.

Varsamhet.

Förvaltning.

Förhålla sig till historien.

Teknik och material.

Genom att studera arkiv och undersöka byggnadens konstruk-
tion börjar uppbyggandet av kunskap om muren. Dokumentering 
av byggnadens tillstånd, hur den ser ut, vilka skador som finns 
och de konstruktionsdetaljer som ger byggnadens dess unika 
utseende och koppling till platsen ingår i kunskapsuppbyggan-
det. I kunskapsinsamlandet ingår en kulturhistorisk värdering, 
där man tar hänsyn till dokumentvärde och upplevelsevärde. 
Dokumentvärdet hittar man i de delar som berättar om plat-
sens byggnadshistoria, hur den kopplas till samhällshistorien 
och det kan vara det arkitekturhistoriska draget man finner i en 
anläggning. Dokumentvärdet baseras inte bara på det som finns 
dokumenterat utan även på hur man kan ”läsa” anläggningen. 
Upplevelsevärdet kopplas till hur byggnaden bidrar till att skapa 
en speciell miljö, att den pekar på en kontinuitet bakåt i tiden och 

•

•

•

•

•

som en symbol för något som har varit eller fortfarande är. Även 
det konstnärliga uttrycket och patinan kan säga något om upplev-
elsevärdet. (Robertsson, 2002)

Varsamhet belyses med bland annat följande råd, något förkortat 
(Robertsson, 2002): 

Låt byggnadens karaktär vara utgångspunkten för åtgärder-
na.

Rådgör tidigt med antikvarisk expertis.

Sök lösningar som stämmer med byggnadens gestaltning och 
konstruktion.

Välj varaktiga lösningar och material som håller över tiden.

Förvaltning är det dagliga och årliga underhållet av anläggningar. 
Genom att ta ställning till hur de förändringar som görs på en 
mur påverkar murens historiska kontinuitet förhåller man sig till 
historiken. (Robertsson, 2002) Det kanske är dags att sätta ett 
nytt historiskt avtryck i muren. 
Tillgänglighet och möjlighet för alla att begravas på kyrkogård är 
en del av nutidens regler och lagar som kan påverka murens ut-
formning (Boverket, Enkelt avhjälpta hinder och SFS 1990:1144).
Framtida generationer kan alltid ha synpunkter på hur vi idag 
väljer att lösa de krav som finns på till exempel tillgängligheten. 
Med bra dokumentering kan framtida generationer få en förklar-
ing till varför gjorda ingrepp valdes. (Robertsson, 2002). 

Den sista pelaren är teknik och material och i boken Fem pelare 
görs jämförelse mellan modern byggteknik och äldre byggteknik. 
Den moderna byggnadstekniken bygger på att det ska gå snabbt, 
liten insats i arbete och underhållsfritt. Moderna material bygger 
på att allt vatten avvisas från ytor och att konstruktionerna är 
stadiga. Jämför man med äldre byggteknik så var de mer för-
låtande i förhållande till rörelser i konstruktionen och om vatten 
kom in kunde material till viss del suga upp och sedan avge det 
utan att ta skada. (Robertsson, 2002)

•

•

•

•
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  Allmän historik om kyrkogårdsmurarna
Kyrkogården har alltid haft någon typ av omgärdning. Vid 
utgrävningar har man funnit diken runt kyrkor.  Teckningar av 
äldre datum visar att även trä användes. Under medeltiden blev 
stenmurar vanliga i kyrkogårdens hägnad. En av murens främsta 
uppgifter var att hålla byns kreatur borta från kyrkogården, men 
även att markera var kyrkans lagar gällde. (Johansson, J. 1993) 
År 1686 kom det en kyrkolag som sa att kyrkogården ska hål-
las väl inhägnad och församlingsmedlemmarna skulle stå för 
kostnaderna. Sten var tungt att arbeta med och fanns det inte 
tillgängligt i närheten valdes trä till hägnaden(Schönbäck, 2008). 
Utseendet på muren styrdes av ekonomi, arbetskraft och fram-
förallt tillgången på material (Johansson, J. 1993).

Runt om i hela landet användes länge trä för att stänga ute djuren 
från åkrarna. Ända fram till 1857 behövde jordbrukarna skydda 
sina åkrar från djuren. Därefter var det djurägarnas ansvar att 
djuren inte gick in på åkrarna och åt av grödorna. Det gick åt 
mycket virke för att kunna stänga ute djuren. Från kungligt håll 
var man orolig för att tillväxten av lämpligt virke till skeppsbyg-
gen skulle gå förlorad, så i början på 1700-talet sändes det ut en 
propå om att bygga med sten istället. Detta hörsammades dock 
inte. Att lägga mur var ett tungt arbete, det var lättare att använda 
trä. (Gustafsson, 1989)
1764 ställdes samma krav på kyrkan. De förbjöds att bygga med 
trä eller att täcka muren med trä. Endast kallmur fick  uppföras. 
Det innebar att många bruksmurar och trähägnader runt kyrko-
gårdarna försvann. Istället uppfördes kallmurar, vilka fortfarande 
är vanliga runt landsortskyrkorna. (Johansson, J. 1993)
För att en bruksmur ska klara sig krävs avtäckning och det vis-
ste man redan på den tiden. Avtäckningen gjordes ofta av trä, 
så när användandet av trä förbjöds försvann möjligheten att 
bygga bruksmurar. 40 år senare återkom möjligheten att bygga 
bruksmur, men bara där stenen inte var lämplig att kallmura 
med. (Schönbäck, 2008) 
Tegel nämns som vanligare i kyrkogårdsmuren i Skåne än i övriga 
Sverige (Johansson, J.  1993), men eftersom tegel också läggs med 
bruk och behöver avtäckning är min tolkning att dessa mer eller 
mindre försvann i mellanperioden då endast kallmurning var 
tillåten.

Under 1800-talet skedde ett antal saker som ledde till ett upp- 
sving i murbyggandet. Göta Kanal byggdes mellan 1810-1833. 

Arbetskraften lärde sig stensättning och tog med sig kunskapen 
hem och kan tänkas ha fortsatt i någon form med stenläggandet. 
(Gustafsson, 1989) 
Med den maskinella hjälpen som kom i slutet av 1800-talet blev 
murarna oftare uppbyggda av större stenar jämfört med i början 
av 1800-talet då jobbades det med handkraft och stenar i muren 
blev dem som man orkade lyfta upp (Jensén, 2002).
Befolkningen ökade markant och det fanns gott om billig arbetsk-
raft. En vällagd stenmur för att markera ägorna blev en symbol 
för den nya tiden efter lagaskiftesstadgan. Att få en mur lagd av 
kunnig arbetskraft var något som det kunde betalas extra för. 
(Persson, 2001)
För kyrkans del innebar befolkningsökningen i vissa landsdelar 
att kyrkorna var för små för sina församlingar. Runt en tredjedel 
av kyrkorna i Skåne revs och ersattes med nya, ofta på samma 
plats. (Fernlund, 1982) Min tolkning är att de murar som tidigare 
hade omgärdat kyrkan revs och användes som byggmaterial till 
kyrkan. En ny mur fick byggas när kyrkan var klar och även då 
användes ofta material från omgivningen.
 
Min uppfattning är att före 1900-talet byggdes muren med det 
material som fanns nära. När församlingen hade krav på sig att 
göra dagsverken åt kyrkan, kunde bönderna bidra med sten 
från sina åkerlappar. Från slutet av 1800-talet när behovet att 
utöka befintliga begravningsplatser uppstod kunde arkitekter få 
utforma den nya delen. Muromgärdningen gjordes inte alltid med 
sten från trakten utan med bättre transportmöjligheter kunde 
sten hämtas från annat håll och då blev det gärna en mer bearbe-
tad sten.

Det som kan förstås av historiken är att även om kyrkorna har 
stått på sin plats länge så har murarna skiftat under århundrade-
nas lopp. De har påverkats av lagar om användandet av trä och 
av växande församlingar. Uppbyggandet av murar har utvecklats 
speciellt sedan slutet av 1800-talet då tillgången till maskiner 
blev allt vanligare som hjälpmedel. Framförallt ökade användan-
det av stora stenar i muren. En enkel tolkning blir att små stenar 
kan indikera en gammal mur. Är stenarna stora har det krävts 
maskinhjälp för att få dem på plats och då är antagligen muren 
inte äldre än 130-150 år. 
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Sammanfattning teoretiska utgångspunkter

Det jag tar med i det fortsatta arbetet är framförallt följande: 

Att definitionen av de tekniska kvalitetskraven kan låta sig 
göras, de estetiska är svårare att definiera.

Att detaljdesign är att värna om platsen.

Att föreskrivandet av arbetsutförande har hamnat hos aka-
demikerna, vilket kan leda till brister i beskrivningarna då 
akademikerna inte har djupare kunskap om hantverket.

Att handlingskompetens krävs av utförande hantverkare för 
att inte utförandet ska ta extra tid i anspråk. 

Att det krävs kompetens att bygga bra murar. Lantbrukare 
kunde under 1800-talet betala extra för att få bra arbetskraft 
till att lägga murar.

Att byggnaden bidrar till att skapa en speciell miljö, att den 
pekar på en kontinuitet bakåt i tiden och står som en symbol 
för samhället den tillhör. 

•

•

•
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Undersökningen: 
Tekniska och estetiska aspekter 
på murar i natursten 

Fig. 14
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I undersökningen har jag fokuserat på 4 olika murtyper. Dessa är 
staplad mur, kvader- och rubbelmur, fältstensmur och fogad kall-
mur.  Den delen ligger som det andra avsnittet i undersökningen.
Uppdelningen av murtyperna är inte konsekvent behandlat. Den 
staplade murens konstruktion skiljer sig inte mycket åt om den 
är bruksmurad eller kallmurad. Det samma gäller för kvader- och 
rubbelmuren. Oavsett bruksmurad eller kallmurad fungerar kon-
struktionsuppbyggnaden som legobitar. Namnet fältstensmur har 
blivit kopplad till den kallmurade konstruktionen (Svala, 2010) 
och är hanterad utifrån det. En fogad kallmur har en unik kon-
struktion där muren egentligen är en fältstensmur där fogning 
lagts mellan och framför de yttersta stenarna. Ingen av de andra 
murtyperna har denna extra variant.

Det första avsnittet beskriver kallmur och bruksmur som kon-
struktion. Det följs av estetik och teknik vid förändring av murar, 
där både hantverk och design kommer in. I den delen utgår jag 
från de fyra murkategorier som jag fördjupat mig i. 

Därefter följer ett avsnitt om tillståndsansökan hos länsstyrelsen 
för ingrepp i mur. Sist i detta kapitel om undersökningen ligger 
ett avsnitt där jag tar upp vad som bör ingå upphandlingsunder-
laget.
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  Kallmur

Vad som kännetecknar en kallmur är att stenarna är lagda utan 
bruk. (SAOB, u.å.) En del kallmurar har bruk mellan fogarna på 
utsidan men inte inuti muren. De går trotts detta under benämn-
ingen kallmurar. De kallas fogad kallmur. (Svala, 2010)

Fördelarna med kallmur utan fogning:

Kallmuren är tillåtande för rörelser i marken och det blir inga 
synliga sprickor i någon fog (SSF, 2007).

•

Två huvudmetoder vid murkonstruktion 

Fig. 15 Sankt Jörgens 
kyrkogård, Varberg.
Kallmurad kryssmur.

Alla naturstensmurar bygger på två konstruktionstyper, bruksmur och kallmur (SSF, 2007). Naturstensmurar kan 
variera mycket i utseende. Dels finns det olika sorters sten att använda och dels kan varje stensort erbjuda olika 
storlekar på stenen. Utöver det kan stenarna bearbetas och monteras på olika sätt som ytterligare bidrar till ut-
seendevariationen. (SSF, 2007) I detta avsnitt beskrivs kallmur och bruksmur.

Vid behov av omläggning finns inget bruk att knacka bort. 
Jämfört med andra murkonstruktioner är den lätt att lägga 
om.

Ingen saltutlakning kan ske eftersom muren saknar bruk 
(SSF, 2007).

Nackdelar med kallmur:

Blad från träd faller ner på muren och in i springorna och 
bildar mull mellan stenarna. Frö kan gro inne i muren och 
resultera i växtlighet som är svår att få bort. (Svala, 2010)

Vanligtvis bygger man en kallmur av följande typer av stenar:
Fältsten; sten från den brukade jorden med ofta något rund 
form, men kan även ha en mer oregelbunden form. (Svala, 
2010)

Fältsten och bearbetad större sten; ofta består kallmurar av 
en viss blandning mellan runda fältstenar och stenar som har 
bearbetats på något sätt för att bättre passa in i konstruk-
tionen. (Svala, 2010)

Bearbetad granit; läggs ofta som större block i förband med 
varandra. (SSF, 2007)

Sprängsten; är sten från stenbrott där man med sprängning 
eller krossning har delat stenblock i mindre bitar. Alla stenar 
får kantiga former och en mur med sprängsten får mindre 
fogar. Muren blir stabilare än en mur med bara fältsten. 
(Svala, 20010)

•

•

•

•

•

•

•



30

Sedimentär sten; dessa stenar bildar lätt skivor. De läggs i 
tydliga förband, horisontellt. Oftast använd sten av de sedi-
mentära sorterna är kalksten och skiffer. (SSF, 2007)

Uttrycket fältsten representerar de olika sorters sten som kan 
hämtas från jorden. Sedimentära bergarter brukar inte räknas in 
här, men skulle några stenar av skiffer eller kalksten komma in 
i muren räknas det fortfarande som fältstensmur. Består muren 
till största del av kalksten kallas muren för kalkstensmur. En mur 
med bearbetad granitsten får oftare namnet efter det mönster 
som stenarna monteras i, än efter granitmaterialet.

•

  Kallmur

Fig. 17. Röstånga kyrka.
Fältstensmur.

Fig. 18. Hjärsås kyrka.
Sprängstensmur.

Fig. 16. Trollhättans kyrka. Sprängstensmur.



��

                              Bruksmur

En bruksmur är uppbyggd med sten och kalk/cementbruk av 
något slag. Bruket är använt genom hela muren. Ibland har 
muren en stomme av betong och kallas då  för beklädnadsmur 
men är inget jag har tittat på i denna studie.

När man gör en bruksmur är följande punkter viktiga att beakta: 

Att bruksfogarna inte får vara hårdare än stenen.  Ett KC-
bruk kan blandas med olika delar kalk (K) och cement (C) för 
att passa stenen. Består bruket av över 80 % cement är det i 
praktiken ett cementbruk. (Johansson, mejl, 2011)

Att muren har avtäckning och att den har så få fogar som 
möjligt (SSF, 2007).

Att avtäckningen sticker ut 30-40 mm från murens kant (SSF, 
2007).

Görs ett ingrepp på en befintlig bruksmur kan det vara viktigt 
att ge nytt bruk samma nyans som det gamla. Det tar många 
år innan skillnaden har jämnats ut. (Svala, 2010)

•

•

•

•

Följande typer av naturstenar är oftast använda i en bruksmur. 
Granit.

Kalksten. 

Gnejs

Skiffer

Även för en bruksmur finns det fördelar och nackdelar. Förde-
larna är att en bruksmur är tät och inga trädrötter letar sig upp i 
muren. Nackdelar är att bruket kan få utfällningar som ger ränder 
på muren. Om marken får en sättning eller på något sätt rör sig 
kan det skapa sprickor i muren. (Svala, 2010) 
Vid behov av omläggning av muren eller annat ingrepp kan ste-
nar behöva ersättas med nya på grund av att gammalt bruk inte 
går att få bort. (SSF, 2007)

•

•

•

•

Fig. 19. Osby kyrka.
Rubbelmur.

Fig. 20. Skogskyrkogården, 
Falkenberg. Bruksmurad fält-
stensmur.
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Fig. 23. Mur med utskjutande rund fog, 
kryssmönstrad stödmur. Privat boende, 
Helsingborg.

  Bruksmur

En fördel med bruksmur är att varje stens inpassning i muren 
kan avvägas med bruket. En bruksmur har ett mer urbant ut-
seende än en kallmurad mur.

I bruksmurar kan man ibland se fogar som har fått särskild om-
vårdnad. De bidrar till utseendet av muren. Vill man behålla den 
speciella karaktären bör man återskapa den gamla murens fogar 
i den nya delen. Några olika fogvarianter som är hämtade från bo-
ken Murar, trappor, vägar och planer (Krusenstierna & Sohnstam, 
1956) visas i figur 22.
En av de viktigare skötselaspekterna för de bägge varianterna, 
kallmur och bruksmur, är att se till att vatten leds bort från 
muren. Står murarna torrt och ingen vatten/fuktansamling kan 
uppstå i dess närhet eller inuti muren kan murarna stå i många 
år. (SSF, 2007)

Fig. 22. Åtta olika fogvarianter häm-
mtade ur Murar, trappor, vägar och 
planer (Krusenstierna & Sohnstam, 
1956) 
a) Tät fog
b) Indragen hålkälsfog
c) Indragen rak fog
d) Snedstruken fog
e) Snedstruken fog
f) Slätstruken fog
g) Utskjutande spetsig fog
h) Utskjutande rund fog

a)  b)        c)               d)

e)  f)         g)                h)

Fig. 21. Borgeby kyrka. Bruksmurad 
kalkstensmur i kvadermönster. 
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Estetik och teknik vid förändringar i murar

Estetik och teknik hör ihop i det arkitektoniska rummet (Lun-
dequist, 1992). Informationen angående de olika murtyper jag 
fördjupat mig i innehåller både tekniska som estetiska aspekter. 
För att estetiken ska finnas där måste det tekniska fungera. Det är 
lämpligt att känna till vad som gör ett murbygge till en komplex 
aktivitet. 

Ny entré, breddning av befintlig entré och anslutning av ny mur 
till en befintlig, är exempel på ingrepp med betydande inverkan 
på en befintlig kyrkogårdsmur. Att bygga ihop en kanske över 
hundra år gammal mur med en ny är inte alldeles självklart. 
Allmängiltiga problem och konsekvenser som är gemensamma 
för de valda murtyperna resoneras under avsnittet Generella 
aspekter på ingrepp i befintlig mur.

Efter det följer fyra kapitel med fördjupning och resonemang 
om de fyra valda murtyperna. Genom att börja med att beskriva 
de murtyper som är enklare att föreskriva arbete på så byggs 
kunskapen upp. Under varje avsnitt om murvarianterna ingår 
vad man bör tänka på när man gör en analys av befintlig mur, vad 

man ska tänka på när det gäller en ny entré eller breddning av be-
fintlig öppning och även det som är mera unikt för murvarianten 
vid anslutning av ny mur. Analysen kan tyckas vara lika för alla, 
men med fokus på olika stenutseende och uppbyggnadssätt har 
jag valt att förtydliga analysen för varje murtyp.

De exempel som finns med och en del möjliga lösningar på 
problem är sådant jag studerat på befintliga kyrkogårdsmurar. 
När informationen är från annan källa anges det med vanlig käll-  
hänvisning.

Frågorna runt hanteringen av de murtyper jag studerat är 
liknande från mur till mur, det är i själva hanteringen och kanske 
framförallt den kunskap som krävs för att hantera murarna som 
skiljer sig åt. 

Den murtyp som kallas staplad mur är lättast att hantera. Sten-
arna formar sig som legobitar i olika storlekar som ska anpassas 
till varandra. Läggningen av muren underlättas av att varje skift 
bildar ett plant plan. 

Kvadermur och rubbelmur byggs oftast med granit i bestämda 
dimensioner. Läggningen är som för en staplad mur, stenarna 
är legobitar där framsidan bildar ett välavvägt yttre med jämna 
förband. Arbetet på denna typ av mur är ofta tyngre att utföra än 
för den staplade muren. Maskinhjälp kan vara ett måste för att 
kunna bygga muren.

När det kommer till fältstensmur och fogad kallmur som bägge 
bygger på fältsten är hanteringen svårare, men samtidigt mer 
tillåtande vad det gäller utseendet på muren. Alla stenarna har 
olika storlek och former, det går inte att förutsäga var den ena 
eller andra stenen ska ligga. Det går inte att jämföra med lego-
bygge. Ligger stenarna stadigt i muren är det tekniska kravet 
uppfyllt. Det estetiska kan vara att murens dimensioner håller sig 
inom vissa mått och att murens topp förhåller sig till en rak linje 
och inte guppar upp och ned.

Fig. 24. Skällinge kyrka. 
Fältstensmur.
Kantstenen är kinesisk granit, 
därför den ljusa färgen..
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Generella aspekter på ingrepp i befintlig mur

Ny mur ansluts mot befintlig mur
En anledning till att en ny mur ska anslutas mot befintlig kan vara 
att begravningsplatsen behöver utökas. När beslut har tagits att 
en ny mur ska uppföras får man fundera på hur den nya muren 
ska utformas. Ska dess utseende vara en reproduktion av den 
gamla muren, så att det ser ut som om den alltid har stått där, 
eller får det synas att det är 2000-tal i murkonstruktionen? Den 
nya muren kan byggas som en sammanhängande enhet intill den 
gamla muren med liknande stenar och konstruktion. 
Den kan också ges ett utseende som bryter mot den gamla 
murens utseende och då ges den nya muren möjlighet att sätta 
ett eget avtryck på platsen. Det viktiga är att det finns en tanke 
med designen och att murens detaljer inte negligeras. (Kirkwood, 
1999) 

Vad vill man signalera med den nya muren? Hur står den i hier-
arki till den gamla? Får det vara en hierarkisk skillnad eller bör 
varje begravningsområde ha samma dignitet? (Kirkwood, 1999) 
Det är frågor man kan ställa inför gestaltningen av en ny mur. 
(Fig. 25) 
Monterar man upp en mur med stöd mot annan mur påverkas 
den andra muren negativt. Det kan bli förskjutningar i den andra 
muren då ett tryck läggs mot den vilket konstruktionen inte är 
anpassad för. När en ny mur byggs kan man få räkna med sättnin-
gar. (Reijer, muntlig, 2011) 
Står muren för sig själv är det inte säkert att sättningen syns 
på muren. Är den däremot hopkopplad med en äldre mur kan 
sättningen ge ett brott mellan den gamla och nya muren. Av den 
anledningen är det bättre med litet avstånd mellan gammal och 
ny mur. Avståndet kan bestå av en entré placerad mellan gammal 
och ny mur eller så fångar man upp något i kyrkogårdsestetiken 
och tar med det i ett litet avsnitt av järnstaket. Detta kopplas då 
enbart till den nya muren för att inte påverka den gamla delen på 
något sätt. (Fig. 26.) 
Om den gamla muren är kallmurad är det lättare att koppla ihop 
befintlig mur med ny murdel. Skulle en sättning ske blir den inte 
visuellt lika tydligt som i en bruksmurad mur (Reijer, muntlig, 
2011).

Fig. 26. Principskiss avstånd mellan ny och gammal mur.

Fig. 25. Stafsinge kyrka. Finns där en 
skillnad på omhändertagandet innanför 
muren eller innanför staketet? Vilka sig-
naler ger omgärdningen till besökaren? 
Även om staketet är en snygg, bra 
modell, så saknar jag en omtanke om 
platsen. Staketet är just nu för sterilt. 

Befintlig mur         Avstånd          Ny mur   
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  Generella aspekter på ingrepp i befintlig mur 

Fig. 29. Det kan finnas behov av olika typer av anslutning mot befintlig mur. De 
fyra alternativen i figuren resonerar jag om:
a) Förlängning av befintlig mur.
b) Befintlig mur och ny mur bildar nytt hörn.
c) Ny mur byggs rätvinklig mot befintlig mur, var    
 som längs med befintlig mur.
d) Befintlig mur och ny mur bildar nytt hörn med    
 hörnkonstruktion.

Alla alternativ i bilden ovan kan göras med en tydlig avskiljning 
mellan gammal mur och ny mur. Detta kan göras genom placer-
ing av en öppning mellan de två delarna eller genom att man 
väljer att placera dit en bit staket istället (fig. 26). Detta staket 
kan utformas som kyrkogårdens grind för att inte föra in ett nytt 
element till kyrkogårdens omgärdning. 

Alternativ a: En mur har avslutats tvärt och ska nu förlängas. 
Muren har en hel och stabil avslutning. Att göra ett ingrepp i den 
befintliga muren kan skada murens stabilitet. Är en mur hel och 
stadig är det lämpligt att låta ny mur börja med ett litet avstånd, 
men är önskemålet en tät anslutning måste det göras med om-
sorg. Att synliggöra var gränsen mellan ny och befintlig mur går 
gör att acceptansen för skillnader ökar. (Fig. 28)

a)   b)      c)   d)

befintlig - ny mur

Fig. 27. Kågeröd kyrka.
Hörnkonstruktion som binder 
ihop två sidor med mur. 

Fig. 28. Fleninge kyrka. Äldre 
mur till höger. Ny mur är uppsatt 
med förskjutning mot den gamla. 
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  Generella aspekter på ingrepp i befintlig mur

Fig. 31. Kågeröd kyrka. 
Två olika typer av murar möts. Staketet 
är endast monterat i fundamentet och 
inte i fältstensmuren. 

Fig. 32. Hunnestads kyrka. 
Gammal mur till vänster, ny mur 
till höger. Pilen anger var den nya 
muren börjar.  

Alternativ b och c: Är den befintliga muren i gott skick ska den 
helst lämnas opåverkad. Ny murdel byggs med avstånd, en 
öppning eller staketkonstruktion, till den gamla. En tätare anslut-
ning kan göras med avstånd på ner till 10-20 mm. Dels beror det 
på vilken typ av mur det är och dels vilken lutning den befintliga 
muren har. Är lutningen stor är det svårare att bygga tätt. Är 
muren rak kan tät byggkonstruktion låta sig göras. Den stadi-
gaste anslutningen fås om den nya murdelen flätas ihop med den 
gamla.  Är muren kallmurad är det lättare att fläta ihop de olika 
murdelarna.

Alternativ d: Utöver lösningen för b kan man, utan att behöva riva 
i den befintliga muren, sätta en hörnkonstruktion för att markera 
förändringen i muren. 

Fig. 30. Knislinge kyrka. Äldre mur till vänster, mur av 
senare datum till höger. Fogat möter ofogat.
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a) Utgångsläget
b) Entré med samma hierarki som första entrén
c) Entré som kan uppfattas ha lägre dignitet.
d) Diskretare entré.
e) Diskret entré.

  Generella aspekter på ingrepp i befintlig mur

Ny entré i befintlig mur

När man ska göra en öppning eller entré i befintlig mur måste 
man även här förhålla sig till öppningens funktion och hur den 
påverkar platserna på båda sidor om muren. Kyrkogården/be-
gravningsplatsen som den befintliga muren omgärdar har stått 
där i många år och speglar den forna tidens yttre gränser för 
området. Vad innebär det för kyrkogården att en öppning görs i 
muren? Hur påverkas kyrkogårdsbilden beroende på var öppnin-
gen placeras? För den gamla kyrkogårdsmurens skull kanske 
ingreppet ska vara så diskret som möjligt för att minimera inver-
kan på den kulturhistoriska delen. Funktionen för en ny entré ska 
kanske ha samma dignitet som en huvudentré. Utformningen bör 
ske med eftertanke och omvårdnad om plats och behov.

Vilken dignitet ska öppningen ha? Är det en genväg eller en ny 
entré? Har den befintliga muren ett avslut som man vill använda 
även vid den nya öppningen? 

a)   b)   c)     d)   e)

Entréernas placering och hur man uppfattar dem som huvud-
ingångar eller inte beror till stor del till utformningen av entré-
erna. Även utformningen inne på kyrkogården bidrar till hur man 
uppfattar entréerna. 
Leder breda gångar fram till entré har den hög dignitet. Är gån-
gen smal och två personer knappt kan mötas har gången en lägre 
plats i hierarkin. (Dee, 2001)

Fig. 33. Principskiss för ny entré med olika grader av dignitet.
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  Generella aspekter på ingrepp i befintlig mur 

Figur 34-36 visar hur grindarna i kyrkogrådsmuren till Västra 
Klagstorps kyrka har fått olika dignitet. Den stora huvudentren 
vänder sig mot samhället och möter det med tre grindar. Baksi-
dan som leder in till själva kyrkans huvudentré har en dubbel-
grind. En bit till höger om den enklare entrégrinden finns en liten 
genväg. Det här är olika sätt att ge entreérna olika dignitet och 
olika sätt att låta entréerna påverka murens utseende.

Fig. 34 Fig. 35

Fig. 36
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Fig. 37. Principskiss för sparandet av stenar i kanten. Stenarna återanvänds i den nya öppningen

  Generella aspekter på ingrepp i befintlig mur

Breddning av befintlig öppning Infästning i mur

Om en befintlig öppning ska breddas är det viktigt att det välgjor-
da arbetet med stenarna i öppningen blir kvar i muren. De stenar 
som finns i öppningen har ofta en bearbetning som behövs för 
öppningens konstruktion. (Johansson, muntlig, 2011) Detta gäller 
oavsett murtyp. Är muren kallmurad är det lättare att plocka ned 
stenarna i öppningen och sedan montera upp dem igen. Är muren 
bruksmurad ska det gamla bruket tas bort med så stor hänsyn till 
stenen som möjligt för att kunna återanvända stenen. För att lät-
tare kunna bygga upp stenarna i den ordning de hade från början 
kan de märkas och fotograferas innan nedmontering.

Ska något fästas i stenarna i muren ska alltid dessa fästen vara av 
rostfritt syrafast stål. Används järn kan det rosta vilket då ökar i 
volym och stenen spricker. Muren kan även få tråkiga rostfläckar. 
(SSF, 2007)

På grund av kallmurars lösa konstruktion bör inget fästas i dem 
utan då får grindstolpar sättas upp för montering av grindar. 

Fig. 38. Grindstolpe av granitblock. Emmislöv kyrka.
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  Generella aspekter på ingrepp i befintlig mur 

Avtäckning

På bruksmurar är det viktigt att det finns någon form av avtäck-
ning. Eftersom murens delar är sammanfogade med bruk måste 
vattens inverkan på muren minimeras. Genom att montera 
avtäckning kan man förhindra att vatten tränger in i muren och 
orsakar skador. (SSF, 2007) 
När vatten tränger igenom bruk som innehåller cement löses 
salter ur cementen. När saltet kommer i kontakt med luften 
bildas kalkbeläggningar (kalciumkarbonat). De är ofta mycket 
missprydande. (Johansson, mejl, 2011 och SSF, 2007) 
Vatten som har kommit in i bruket kan också orsaka frostspän-
ningar. Avtäckningen ska täcka hela murens bredd och sticka ut 
med 30-40 mm från muren på vardera sidan. Fallet på avtäcknin-
gen får anpassas efter val av avtäckningen, men bör vara minst 
1:30. (SSF, 2007) 

Många murar runt de skånska kyrkogårdarna har avtäckning 
med taktegel. Beroende på murens tjocklek varierar antalet rader 
med taktegel från en enkelrad till fyra rader. Även större skivor av 
granit och kalksten används. Är muren av kalksten brukar avtäck-
ningen göras med större kalkstensskivor som täcker toppen av 
muren. Ett alternativ jag bara sett på en mur är klinkerplattor 
som avtäckning. 

Vä: Fig. 39. Kågeröds kyrka.
Två rader taktegel. 
Hö: Fig. 40. Räng kyrka.
Fyra rader taktegel. 

Vä: Fig. 41. Ottarps kyrka.
Kalktensplattor. 
Hö: Fig. 42. Knislinge kyrka.
Granitskivor.
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Fig. 43. Fleninge kyrka.
En bruksmurad fältstensmur på 
betongplatta. 

Fig. 44. Stora Hammars kyrka.
Kvadermur i kalksten på betongfunda-
ment. 

  Generella aspekter på ingrepp i befintlig mur

Murens grund

Det arbete som behöver göras med grunden är beroende av en 
del faktorer:

Jordens beskaffenhet

Markvattnets beskaffenhet

Var i Sverige

Murens höjd

Murtypen

För att murkonstruktionen ska bli bra krävs ett ordentligt arbete 
med grunden (SSF, 2007). Kallmurar är tillåtande för vatten att 
transporteras genom muren och då ska även grunden tillåta att 
vattnet transporteras genom den (Svensson, muntlig, 2011). 
Det är viktigt att markens lutning inte faller mot muren utan att 
vattnet transporteras bort från muren (Svala, 2010). 
För bästa stabilitet rekommenderas att utgrävning för grunden 
görs till frostfritt djup. Djupet varierar beroende på var i Sverige 
muren ska sättas upp. (Krusenstierna & Sohnstam, 1956)

I kallmur bör stenarna i första skiftet läggas med 2/3 till 
hälften av stenen ovan mark (Holm, 1996). Muren får en bättre 
förankring till sin placering på detta sätt. Bruksmurar byggs på 
betongsula dimensionerad för murtypen (SSF, 2007). Om sten-
sättningen ska börja under markytan eller om betongsulan ska få 
gå upp en bit ovanför är en gestaltningsfråga.

•

•

•

•

•
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  Generella aspekter på ingrepp i befintlig mur

Att rekommendera eller ens hitta ett specifikt bruk att rekom-
mendera för fogning av kallmurar är inte självklart. Moderna 
tiders bruk bygger ofta på cement med olika delar kalk. Stenar 
har olika hårdhet och kräver olika typer av bruk (Johansson, mejl, 
2011).  

I antologin från Hantverkslaboratoriet finns ett antal problem-
ställningar som är värda att nämna (Almevik & Eriksson, 2002):

Forskning är gjord på kalkens betydelse som bindemedel, 
men vilken roll spelar sanden för putsens egenskaper?

I tidigare forskning var uppfattningen att så ren kalk som 
möjligt användes historiskt sett, men det har visat sig inte 
stämma. Vad innebär det för arbetet med vården av våra 
kulturminnesmärkta byggnader?

Kan kalk uppföra sig olika beroende på var den är tagen från?

Vad spelar underlaget för roll vid applicering, eller hur in-
verkar vädret eller byggnadskonstruktionen?

Vilken kunskap försvann när putsbrukstillverkningen indus-
trialiserades och cementbruket tog över efter kalkbruket?

Dessa problemområden har identifierats i arbete med forskning 
i samband med byggnadsvård av bland annat våra kyrkor. Med 
detta vill jag visa att användning av bruk för fogning och puts är 
ett komplext problem.
När det kommer till användandet av bruk för murar finns viss 
erfarenhet att utgå ifrån(Johansson, mejl):

Bruksfogarna får inte vara hårdare än stenen.

Rent kalkbruk härdar långsamt, om alls, och kan då frysa 
sönder.

•

•

•

•

•

•

•

KC-bruk (kalkcement) kan användas för kalksten.

För hårda stensorter som granit och skiffer används cement-
bruk som är hårdare.

Kalkcementbruk (KC-bruk) blandas med olika delar kalk och 
cement för att passa stenen. Består bruket av över 80 % cement 
är det i praktiken ett cementbruk. (Johansson, mejl) Kalkbruk är 
vattengenomsläppligt och tillåter en viss rörelse utan att spricka 
men är olämplig att använda med hårda stensorter.

•

•

Fig. 45. Stora Hammars gamla kyrka. Omfogning på mur. Den delen som är 
mörkare till höger är också nyligen gjord men har klarat sig bättre. Allt till vänster 
håller på att flagna av. Felaktigt bruk eller bara gjord vid fel tidpunkt på året? Och 
varför färgskillnaden?

Bruk för fogning och puts
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Skiffer och kalksten är det material som oftast används till 
staplade murar. En staplad mur kan utföras som kallmur eller 
bruksmur. Bredden på muren kan vara densamma upptill som 
nedtill då de platta stenarna ligger stadigt på sin plats och låser 
varandra väl i konstruktionen. Viss anpassning av bredden får 
göras beroende på hur hög muren ska vara. 
I Natursten – Utemiljö skriver man att en mur med höjd upp till 
1200 mm kan ha en bredd på 500 mm. Ska muren vara högre än 
1200 mm bör bredden ökas till åtminstone 600 mm. (SSF, 2007) 
En kallmur med staplade stenar är alltid stadigare än en fält-
stensmur. 

Kalkstenar är inte så höga. De har ofta en maxhöjd av 180 mm, 
och dess längd kan vara upp till fem gånger höjden. Skiffer kan 
fås med en maxhöjd av ca 400 mm. Bägge stensorterna brukar 
levereras i olika storlekssorteringar. (SSF, 2007) Kalksten och 
skiffer är sedimentära bergarter, vilket gör att stenarna bryts i 
skivor i olika tjocklekar (SSF, 2002). 

Är muren bruksmurad ska ovansidan av muren alltid ha en 
avtäckning (SSF, 2007).

Murar med staplade kalkstensskivor benämner man oftare som 
kalkstensmur, liksom en staplad mur med skiffer benämns skif-
fermur.

Fig. 46. Principskiss staplad mur, kallmurad. Den högra delen ses i profil och visar de raka kanter som en staplad mur kan ha.

  Särskilda aspekter på ingrepp i fyra olika murtyper

I förra avsnittet gavs mer generella aspekter på ingrepp i murar. Detta avsnitt är uppdelat mellan de fyra olika 
murtyperna staplad mur, kvader- och rubbelmur, fältstensmur och fogad kallmur, där varje murtyp redogörs för 
ingreppen ny entré och anslutning av ny mur, samt analys av murtypen.

 Mur av staplade skivor
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Analys av befintlig mur

Genom att analysera den befintliga muren är det lättare att ställa 
krav på hur den nya muren ska se ut. 

Vilken sten består muren av? 

Hur hög är muren?

Hur bred är muren?

Vilka måttgränser har stenarna? Max och minsta mått för 
längd och höjd på stenarna.

Är muren en bruksmur? Hur ser fogarna ut? Tjocklek? Allt 
bidrar till murens utseende.

Hur ser stenarnas visesida ut?

Ligger stenarna i ett kvadermönster eller ser det mer ut som 
rubbelmönster? 

Vilken typ av avtäckning har befintlig mur?

•

•

•

•

•

•

•

•

Fig. 47. Stävie kyrka. 
Minneslund, kalksten, staplad mur.

Fig. 48. Karl X Gustafs mur, Öland, 
kalksten staplad mur.

 Mur av staplade skivor
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Fig. 50. Principskiss förslag för montering med avstånd. Avstånd utförd med 
järnstaket.

Fig. 49. Principskiss vid förlängning av mur. De yttersta stenarna 
plockas ned för att användas vid den nya kortsidan.

Anslutning mot befintlig mur

Om en rak förlängning av befintlig mur ska göras är det lämpligt 
att montera ner några av skiftena i den befintliga muren. Hur 
långt in i den befintliga muren man behöver plocka ner beror på 
längden på stenarna och hur den befintliga murens avslutning 
såg ut. Om samma typ av avslutning ska göras på den nya muren 
kan det vara lämpligt att spara de stenar som finns i avslutnin-
gen och montera upp dem på sin nya plats (Johansson, muntlig, 
2011). 

Befintlig mur            Rivs                                                    Ny sten            Återanvänd sten    

Ska en anslutning göras enligt variant c) (fig. 29) i en kallmur 
och om murarna ska ansluta till varandra bör rivning göras lika 
bred som den nya murdelen, plus lite till, och dessutom bör hela 
murdjupet plockas ned. Detta för att kunna fläta ihop de två mur-
delarna och ingen skarv kommer att synas. 

I anslutning av ny murdel där murarna kopplas ihop är det 
viktigt att stenarna i den nya delen får samma höjd som stena-
rna i den gamla muren. Går det inte att få, bör det övervägas om 
inte murdelarna ska sättas upp med ett avstånd (fig. 50). Är den 
gamla muren bruksfogad och fortfarande intakt är det alltid bästa 
alternativet att sätta upp ny murdel med avstånd till den gamla. 
Ett alternativ är variant d) (fig. 29) med hörnkonstruktion om 
anslutning ska göras i hörna. 

Befintlig mur         Avstånd          Ny mur   

 Mur av staplade skivor
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Öppning i befintlig mur

Vid rivning av del av en mur sparar man på lämpliga stenar för att 
kunna snygga till avslutningarna i muren. Bearbetning av stenar 
som ska ligga i hörn måste göras så att stenarna får rätt utseende. 

Vid en ny öppning är det viktigt att de stenar som ligger ytterst 
inte är för korta. Kan anpassning göras så att längre, större, 
stenar används vid öppningen innebär det en stabilisering för 
murkonstruktionen. Även vid öppningen är det lämpligt att 
montera några stenar med längden inåt muren för att fungera 
som bindare och låsa murkonstruktionen. (Vivian, 1976) För att 
kunna justera längre stenar in i muren vid den nya öppningen bör 
rivningen göras bredare än vad själva öppningen kommer att bli.

I en bruksmurad mur är det bruket som låser och stabiliserar 
konstruktionen så här behövs inte lika mycket plockas ned, även 
om rivning bör göras lite bredare än öppningen. Detta för att 
anpassning av stenarna i öppningen ska kunna göras. Att såga där 
öppningens kanter kommer att vara ska undvikas då det innebär 
att kortsidan kommer att få ett annat utseende än övrig mur.

Stenar i en staplad mur är lätta att justera måtten på. Mönstret 
ska upprepa sig ända fram till avslutningen så att inte den sista 
metern-halvmetern består av bara korta stenar. I murens av-
slutning är det alltid en fördel att använda de största stenarna 
(Vivian, 1976). 
Alternativ A: Om öppningen ska vara utan grindstolpe ska stena-
rna i kortändan ha samma bearbetning som på långsidorna. Även 
avtäckningens kanter ska vara bearbetade på samma sätt som 
övriga kanter. 

Alternativ B: Avslut med ny grindstolpe. Kommer en grindstolpe 
att täcka hela kortändan eller kommer muren att synas något? De 
synliga delarna ska ges samma omtanke som de tydliga visesid-
orna på muren.

B   

A   

 Mur av staplade skivor

Fig. 51. Principskiss för kanten i öppningen av en staplad mur.
A. Utan grindstolpe. B. Med grindstolpe.
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Kvadermur Rubbelmur

Kvadermur och rubbelmur har fått sitt namn efter stenarnas 
utformning och läggningsmönster. En mur med fyrkantiga 
stenar kan vara en kvadermur eller rubbelmur. Stenarna är ofta 
bearbetade på något sätt. Hänsyn ska tas till stensort, mönster 
(kvadermur eller rubbelmur), fogar, stenformat och ytbearbet-
ning. Denna typ av mur är ofta lättare att föreskriva än de två 
murarna som beskrivs i kommande kapitel. Man kan förhålla sig 
till faktiska mått och göra en skalenlig ritning på hur mur och 
murarbete ska se ut.

I en kvadermur har skiftena en obruten horisontell linje. Verti-
kala genomgående fogar får inte förekomma. (SSF, 2007) Stenar-
nas storlek varierar endast på längden. Varje skift kan ha samma 
höjd men variation är tillåtet. Minst 1/3 av stenens höjd ska 
stenen ligga i förband (Johansson, mejl, 2011).

I en rubbelmur ska skiftenas horisontella linje brytas. Vertikala 
genomgående fogar får inte förekomma. För att muren ska ha ett 
harmoniskt oregelbundet mönster får inga fogar där fyra stenar 
möts finnas. Stenarna varierar i storlek både i bredd och höjd. 
Högst 3 lodräta och horisontella skift får förekoma för murens 
tekniska funktion och hållfasthet då muren är byggd med granit. 
(SSF, 2007) 
För en rubbelmur i kalksten är det möjligt med längre horison-
tella skiften, men de lodräta bör vara högst 3 skiften (Johansson, 
mejl, 2011). 

För båda murvarianterna gäller (SSF, 2007):

Det får inte förekomma några skolstenar överhuvudtaget i 
murkonstruktionen.

Murarna kan läggas med bruk eller vara kallmurade.

Enligt Sveriges Stenindustriförbund får kilhålsmärken 
förekomma.

Ytor som ligger mot fog får vara sågade.

•

•

•

•

Fig. 53. Rubbelmur, privat boende, Helsingborg

 Mur av staplade skivor

Fig. 52. Principskiss för kvadermur och rubbelmur.
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Denna typ av mur görs ofta av större stenar i granit. Ytan på 
granitstenen kan vara råkilad eller råkopp (se ordförklaring). Få 
stensorter ger bra råkoppsyta (Johansson, muntlig, 2011). Ska 
stenarnas kanter följa varandra i storlek så att läggning kan göras 
kant i kant, vilket kallas råkopp, får stensort väljas därefter. Är 
det viktigare med vilken sorts sten som ska användas får man ac-
ceptera att råkopp inte alltid går att få. Sedan kan ett resultat av 
råkopp kanske accepteras ändå. 

Kvader och rubbelmur kan även fås i andra stensorter.

Fig. 55. Skövde. Rubbelmur i kalksten. 

Fig 54. Hjärsås kyrka. Kvadermur.

Fig. 56. Detta är en blockstens-
mur. Jag vill här visa att råkopp 
i diabas inte fungerar så bra, 
men kan kanske accepteras 
ändå.

Foto: Kurt Johansson

 Kvadermur och rubbelmur
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Anslutning mot befintlig mur

Analys av befintlig mur

Genom att analysera den befintliga muren är det lättare att ställa 
krav på hur den nya muren ska se ut. 

Hur hög är muren?

Hur bred är den nertill och upptill? Är stenarna ge-
nomgående? 

Vilken sten består muren av?

Vilka mått har stenarna? Har alla samma mått eller avtar t ex 
höjdmåttet på stenen för var skifte? Varierar breddmåttet? 
Förhåller sig alla stenarna inom ett mått-spann?

Är muren en bruksmur? Hur ser fogarna ut? Tjocklek, färg, 
utseende, ligger den utanför, innanför, mjuk, kantig? Allt 
bidrar till murens utseende.

Hur ser stenarnas visesida ut? Är stenarna råkilade? Hur 
mycket varierar stenens skrovliga yta från kanterna? (tex 50 
mm)

Har den befintliga murens stenar synliga kilmärken? Ska den 
nya murens stenar ha samma utseende? Ska kilmärkena ligga 
åt samma håll?

Vilken typ av avtäckning har befintlig mur?

Beställer man en kvadermur utan att ange mer än stenens mått 
kan man få sten med kilhålsmärken och en yta med knölar på 
max 50 mm (SSF, 2007). Är detta något som inte önskas ska det 
tydligt frånskrivas i beställningen. Normgivningen för kvader och 
rubbelmurar finns i Natursten – Utemiljö, vilken är kopplad till 
den senaste utgivningen av AMA (Allmän material och arbets-
beskrivning).

•

•

•

•

•

•

•

•
I kallmurade murar kan hopflätning av ny och gammal mur göras. 
Ska murens nya del ha samma typ av avslutning som den gamla 
muren hade är det lämpligt att spara de yttersta stenarna för 
detta ändamål. 
När två murar kopplas samman kan det bli tydliga sättningar 
dem emellan. Är murarna kallmurar blir det mindre tydligt. Är 
det bruksmurar kan sättningar orsaka sprickor i bruket. (Reijer, 
muntlig, 2011)

Att montera ihop murarna eller inte beror på den befintliga mu-
rens konstruktion och kondition. Är muren en bruksmur och den 
är hel kanske ny mur ska monteras upp med lite avstånd från den 
befintliga muren för att inte påverka dess konstruktion. Avstån-
det behöver inte vara stort, det kan räcka med några centimeter, 
men det är något som får bedömas från mur till mur. 

Fig 57. Sankt Jörgens kyrkogård, Varberg. 
Kallmurad kvadermur.

 Kvadermur och rubbelmur
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Öppning i befintlig mur

Alternativ A: Den nya muröppningens kortsidor ska ha samma 
mönster som sidorna på muren.

Alternativ B: Avslut med ny grindstolpe. Antingen täcker grind-
stolpen hela kortsidan eller så kommer delar av kortsidan att 
synas. (Fig. 60)

I arbete med kvader och rubblemur kan man behöva riva mer 
mur än vad öppningen kräver. Detta görs för att kunna anpassa 
stenarna i hörnen på ett sådant sätt att inga korta stenar behöver 
justeras in på slutet. Dessa kan lätt lossna från sin plats. Behövs 
en kortare sten någonstans placeras den en bit in i muren istället. 
De stenar som plockas ned när man gör öppningen används till 
att justera utseendet i kortändorna av öppningen (Johansson, 
muntlig, 2011). Bearbetning av stenarna kommer att behöva 
göras för att anpassa dem till hörn och för att ge dem en liknande 
visesida som övrig mur. Är muren bruksmurad ska den alltid ha 
avtäckning (SSF, 2007). 

A    B 

Rätt storlek       Fel storlek

Fig. 60. Stafsinge kyrka. Öppning gjord i befintlig kvadermur genom att såga rakt 
genom stenarna. Grindstolpen täcker hela sidan. 

 Kvadermur och rubbelmur

Fig. 58. Principskiss för att avslutning ska göras med stora stenar.

Fig. 59. Principskiss för kanten i öppningen av en kvadermur.
A. Utan grindstolpe. B. Med grindstolpe.
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Fig. 61. Raus kyrka.
Fältstensmur.

Den stenmur jag skriver om här kan vara en fältstensmur eller 
sprängstensmur eller blandning av bägge varianter. Här nöjer jag 
mig med att benämna dem fältstensmur.

En fältstensmur kan även gå under namnen gråstensmur, 
stengärdsgård, markstensmur, där man kan härleda namnen till 
färg, funktion och fyndplats (Arcadius, 2002). 

Namnet sprängstensmur är ett vedertaget ord inom stenindus-
trin för att beskriva de murar som är byggda med sprängt eller 
krossat stenmaterial (Svala, 2009). 
Kantiga stenar i en konstruktion innebär att muren blir stadigare. 
Stenarna låser varandra bättre än vad runda stenar gör. (Vivian, 
1976) 

När man pratar om kyrkogårdsmurar är det kanske framförallt 
en fältstensmur som man ser framför sig, oavsett namn. Den är 
mycket vanlig på landsortskyrkorna runt om i Skåne. I en fält-
stensmur är ofta stenarna använda direkt utan någon bearbet-
ning av dem, men muren kan också innehålla inslag av bearbetad 
sten. Dessa murar kan upplevas vara en blandning av fältstens-
mur och sprängstensmur.

Fältsten kan vara svårt att få tag i. En del anläggare som gör 
murar har tillgång till material, men efterfrågar man ett specifikt 
utseende på muren bör man kontrollera vad som kan levereras. 

Den typ av sten som idag används till en fältstensmur är ofta 
tagen från en naturgrustäkt. I ett av miljökvalitetsmålen som 
antagits av riksdagen ingår ett minskat uttag av naturgrus. Enligt 
målet ska uttag från naturgrustäkter minska från 20 miljoner ton 
per år till 12 miljoner ton. Målet var att vara nere på 12 miljoner 
ton till 2010, men uttaget ligger fortfarande kvar på en hög nivå. 
(SGU, u.å.) 
Uttag av naturgrus för dekoration är så pass liten i förhållande 
till övrigt användande att det inte påverkar målet. Det som kan 
ställa till bekymmer är att med minskat uttag av naturgrus min-
skas möjligheten att få tag i den sortens sten till murar. (Norlin, 
muntlig )

Fig. 62. Rastplats, E6. 
Sprängstensmur.

 Fältstensmur/sprängstensmur
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En fältstensmur kan byggas som en enkelmur eller som en 
dubbelmur. Enkelmuren användes förr för att skrämma djuren. 
Om de råkade röra muren trillade de översta stenarna ned och 
skrämde dem. Muren var lätt att reparera, det var bara att lägga 
tillbaka stenarna igen. De skulle ligga ostadigt så de rasade vid 
behov. (Gustafsson, 1989) 
Runt kyrkogårdar har jag inte sett enkelmuren. Dubbelmur byggs 
ofta som en skalmur där stenarna i sidorna bildar skalet och inuti 
fylls det med bergskross. 
Fyllning inuti en mur får aldrig bestå av runda stenar då dessa 
har svårare att låsa varandra. Blir det rörelser i en sådan mur 
trillar stenarna nedåt i muren och kan till slut orsaka att stenarna 
i murens visesidor puttas ut från sin plats. (Svensson, muntlig, 
2011) 
Murar av fältsten kan byggas med slät yta eller ojämn yta. Till 
en kyrkogårdsmur anläggs oftast en mur med slät yta. Att bygga 
en fältstensmur med slät yta tar längre tid än att bygga en mur 
där man inte behöver ta hänsyn till strukturen på murens utsida 
(Svensson, muntlig, 2011).

Äldre kyrkogårdsmurar ser ofta inte så perfekta ut. Fältstens-
murar som finns runt kyrkorna är uppbyggda med material från 
trakten och kanske var det någon som la muren på sitt dagsverke 
för kyrkan (Fernlund, 2002). Tidens tand sätter spår i muren ge-
nom lavor som växer på stenen och en klädsam grå färg (Jensén, 
2002). Muren kan ändå ha kvalitéer som man vill värna om. För 
att bättre förstå murens estetiska kvalifikationer och hur den är 
uppbyggd är det lämpligt att göra en analys. 

Fig. 64. Principskiss för ojämn och slät yta.

Enkelmur       Dubbelmur

Ojämn yta          Slät yta

 Fältstensmur/sprängstensmur

Fig. 63. Principskiss för enkelmur och dubblemur.
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Fig. 65. Kågeröd kyrka. 
Fältstensmur.

Fig. 66. Veddige kyrka. 
Mixad mur mellan staplad mur 
och fältstensmur.

Välj ut en del av muren som har ett utseende som uppskattas. 
Sträckan kan vara på ca 10 m. Den delen används till analysen 
och underlaget kan sedan användas för kravspecifikationen på 
det arbete som ska utföras.  

Vilka mått har muren? Hur bred är den nertill och upptill? 

Hur förhåller sig stora stenar, obearbetade och bearbetade 
stenar till de första 50 cm på höjden? 

Vilka mått har stenarna? 

Ovanför de första 50 cm hur är fördelningen mellan de olika 
stenstorlekarna? 

Är skolsten synlig? 

Ligger stenarna med en naturlig visesida utåt eller är stenens 
visesida bearbetad?

Genom analysen förstår man bättre hur muren ser ut och kan ge 
en indikation på hur man vill att ny mur ska se ut eller inte ska se 
ut. Är det en entré som ska göras kan man studera den befintliga 
murens entréer för att få en bild av hur en muravslutning kan se 
ut.

•

•

•

•

•

•

Analys av befintlig mur

 Fältstensmur/sprängstensmur



��

Anslutning mot befintlig mur

Några olika typer av anslutningar resoneras det om i tidigare 
avsnitt. Här följer vad som är mer anpassat i frågeställningen för 
kallmurad fältstensmur.

Om ny mur kopplas mot en befintlig mur plockas stenar bort från 
en bit in på den gamla muren. 
Större och längre stenar används för att låsa ihop murdelarna på 
samma sätt som användningen av längre stenar läggs på tvären in 
i muren för att stabilisera murens sidor. Man flätar ihop den nya 
muren med den gamla. (Vivian, 1976)
 Får inga stenar flyttas eller tas bort i den gamla muren bör den 
nya murens sättas upp med ett visst avstånd. Muren kan avslutas 
med grindstolpe eller med synliga fältstenar. I avslutningen är det 
lämpligt att placera de större stenarna för att muren ska bli stabil 
i kanten.

Första skiftets stenar bör placeras med 2/3 till hälften ovan mark 
(Holm, 1996). Muren ges en förankring till sin placering och 
utseendet harmoniserar med stenens tyngd.

Hur lång ska muren vara, finns det sten tillgängligt för murens 
längd? Detta är ett problem i samband med fältstensmurar. Kra-
vet att minska uttaget av naturgrus har gjort att även tillgången 
på stenar för fältstensmurar med rundare utseende har minskat 
(Norlin, muntlig, 2011). Om muren kan förlängas med sprängsten 
är det lättare att erhålla. Problemen med tillgången på sten kan 
se olika ut för olika delar av landet. Vissa delar av landet är mer 
stenrika än andra vilket gör det lättare att få tag på rätt sten.

Fig. 67. Loshulst kyrka. Anslutnin-
gen av ny mur har gjorts med en 
grind mellan den gamla och den nya 
muren. Gammal mur till höger och 
ny till vänster. 

Fig. 68. Knislinge kyrka. 
Stenar förankrade i marken. 
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Fig. 70. Knislinge kyrka.
Här är en entré upptagen i den 
gamla muren. Den gamla muren 
består av fältsten. I öppningen 
har man använt gnejsskivor. Lös-
ningen är accepterad, kanten på 
entrén blir stadig och färgmäs-
sigt fungerar det med den gamla 
muren. Ur estetisk synvinkel 
hade en anpassning av urvalet av 
sten i öppningen gentemot övrig 
mur passat bättre.

Hur ser muren ut i profil, är den kan-
tig eller avrundad? Det kan ge svar på 
hur öppningen ska utformas.
Öppningarna kan variera, princip-
skissen visar några varianter.

Öppning i befintlig mur

A. Mur med skarpa kanter

B. Mur med rund avslutning

C. Mur med grindstolpar, med eller utan grind

A         B         C 

Fig. 69. Principskiss för entréer. Mur sedd rakt uppifrån och mur i profil.

Eftersom ingreppet innebär att en del av muren behöver rivas 
ned bör den befintliga stenen tas om hand och användas när 
man formar öppningens kanter. Vid utförandet är det viktigt att 
rivningen sker varsamt. Stenarna bör plockas ned för hand och 
sorteras efter placering. Visesten, skräpsten som brukar använ-
das till utfyllning i muren och skolsten som stöttar de större 
stenarna. (Persson, 2001) Rivning bör göras inom ett område 
som är lite större än vad själva öppningen kommer att vara för 
att lättare kunna anpassa med lämpliga bottenstenar och för att 
kunna se över och göra om grundläggningen om det behövs. I 
en fältstensmur brukar inte kilhålsmärken vara synliga, men de 
kan placeras inåt muren. För ett enhetligt utseende bör den nya 
entréns sidor följa murens karaktär, men avvikelse kan tillåtas 
(fig. 70). 
De största stenarna används till avslutningen i öppningen, på så 
sätt blir kanten i öppningen stabil (Vivian, 1976).

Vid alternativ C (fig. 69) bör stolparna sättas upp först. Dessa ska 
stå så pass stadigt att de klarar tryck från muren. Stenläggningen 
av murens kant mot grindstolpe görs med samma omvårdnad 
som en öppning utan grindstolpe.

För att underlätta användandet av de stenar som rivs bort i 
muren kan till exempel en pil ritas uppåt på stenarnas visesidor 
för att markera hur stenen lämpligast används. Tänk på att an-
vända penna som håller texten, men samtidigt går att få bort. 
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fig. 73. Emmislövs kyrka. Fältstensmur.Fig. 71. Wanås slott. Fältstensmur.

Fig. 72. Hunnestad kyrka. Fältstensmur. Fig. 74. Privat boende, enkelmur av fältsten. Tvååker.

 Fältstensmur/sprängstensmur
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Fig. 76. Stora Hammars gamla kyrka

fig. 75. Vellinge kyrka Fig. 77. Allerum kyrka.

Ofta har en fogad kallmur från början lagts som en ofogad fält-
stensmur. Vid något tillfälle har behovet att stabilisera muren 
uppstått eller så gavs muren en putsad yta för att bättre matcha 
kyrkan. Inne i muren finns inget bruk. En fogad kallmur kan klara 
sig bra om muren har avtäckning och inga skador uppstår där 
vatten kan komma innanför fogningen och orsaka till exempel 
frostsprängning på vintern. Blir fukt stående i muren kan rötter 
från träd söka sig in och orsaka skador på muren inifrån. Vatten 
ska alltid ledas från muren. (Svala, 2002)

När ingrepp ska göras på denna typ av mur måste man vara 
medveten om murens porositet och vara säker på att ny fogning 
kommer att bli tät (Jönsson, muntlig, 2011). 
För denna typ av mur kan det vara lämpligt att anlita en murare, 
en person som har vana att arbeta med bruk (Olsson, muntlig, 
2011). 
Gamla kyrkor kan vara uppbyggda på samma sätt som fogade 
kallmurar, stora stenar ytterst och skräpsten inne i murens kärna, 

 Fogad kallmur
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Bruk              Luft 
Fig. 78. Principskiss för fogad 
kallmur. Bruk på utsidan och 
luft på insidan.

Analys av befintlig mur

För att kunna göra rätt ingrepp och förstå vilka komplikationer 
som kan uppstå måste man veta vilken typ av mur som finns på 
plats. Just fogad kallmur ger en extra osäker faktor till utgången 
av hur ingreppet kommer att stå sig över tiden. 

Är det osäkert om muren är en fogad kallmur eller om muren är 
bruksmurad är det lämpligt att undersöka detta innan upphan-
dling av arbete på muren eller ta med den osäkerheten i upphan-
dlingen. Ett sätt är att studera om det finns skador i putsen och 
om det har släppt så pass mycket att man kan förstå konstruk-
tionen innanför. 
För att åtgärden ska anpassas till den befintliga murens utseende 
kan en analys göras enligt följande:

Börja med att mäta upp ca 10 m av en del av muren.

Vilka mått har muren? Hur bred är den nertill och upptill?

Hur förhåller sig stora stenar, obearbetade och bearbetade 
stenar i muren? Är de överallt eller bara längst ned i muren? 
Vilka mått har stenarna? 

Mindre stenar, hur förhåller de sig i muren? Endast övre 
delarna eller jämt spritt i hela muren? 

Visas även skolsten eller kan man anta att den skolsten som 
finns är överputsad?

•

•

•

•

•

Fig. 79. Räng kyrka.

vilket gör att det finns en extra förståelse för konstruktionens 
princip hos dem som renoverar kyrkor (Jönsson, muntlig, 2011).

I upphandling av arbete på fogad kallmur måste det finnas 
utrymme för viss flexibilitet vad det gäller åtgärderna på muren. 
Då får hantverkaren möjlighet att göra åtagandet mest rättvisa. 
(Reijer, muntlig, 2011)

 Fogad kallmur
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Kan stensort anges, är det blandade stensorter?

Hur ser bruksfogningen ut? Bredd, (färg), utseende, ligger 
den utanför, innanför, mjuk, kantig? Allt bidrar till murens 
utseende. (bilder)

Vilken typ av avtäckning har befintlig mur? 

•

•

•

Anslutning mot befintlig mur

Nyanläggning av murar med utseendet av fogad fältstensmur 
kan göras som en bruksmur eller byggas upp som en kallmur och 
fogas därefter. Oavsett vilket som väljs måste avtäckningen göras 
noggrant så att inget vatten kommer in, då kan muren stå länge 
utan att några skador uppstår (Jönsson, muntlig, 2011).

Om muren måste ansluta direkt mot den gamla muren, ska den 
gamla muren monteras ned en bit vid anslutningsdelen. Detta för 
att kunna koppla ihop de båda murdelarna så stabilt som möjligt. 
Större och längre stenar ska användas för att låsa ihop murde-
larna på samma sätt som i en kallmurad mur. (Vivian, 1976)

Fig. 80. Bodarps kyrka.
Bra hörnlösning med vattenränna 
monterad i hörnet under takpannor-
nas kanter. 

Om ny murdel ska ha samma höjd som befintlig mur kan anslut-
ningsproblem uppstå. I alternativ a (fig. 29) är detta inget prob-
lem, då förlängs bara murarbetet längs med den nya muren. För 
alternativ b och c (fig. 29) kan avtäckning ställa till bekymmer 
om murarna ska vara lika höga och om den befintliga murens 
avtäckning har sin lägsta punkt där den nya anslutningen ska 
göras. Accepteras ett glapp (fig. 81) är problemet löst, annars får 
justering göras i befintlig mur och den nya muren byggas in över 
den gamla muren. 

 Fogad kallmur

Fig. 81. Principskiss när ny mur ansluts mot fogad kallmur. Skissen illusterar när 
ny mur ansluts på annan plats än i hörna.

Gap
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Fig. 82. Bodarps kyrka.
Bruksmurade grindstolpar med 
utseende anpassat till muren. 

Öppning i befintlig mur

Är det osäkert vilken typ av mur som omgärdar kyrkogården 
bör rivning börja mitt emellan öppningens kanter och en del av 
muren knackas loss för hand. Är konstruktionen porös fortsätter 
man att riva för hand för att inte skapa obalans i de murdelar som 
ska stå kvar. (Reijer, muntlig, 2011)  
Eftersom murkonstruktionen egentligen är en kallmur måste 
samma varsamhet som vid rivning av en kallmur göras här. Även 
om stenarna tas bort för hand kanske de inte kan användas igen 
om man inte enkelt får bort det bruk som omgärdar de yttersta 
stenarna (SSF, 2007). 
Rivning bör göras inom ett område som är större än vad själva 
öppningen kommer att vara. Hur mycket större beror helt på den 
befintliga murens konstruktion. Är muren mycket rörlig, eller det 
finns annat som gör den befintliga murens konstruktion ostabil, 
kan det bli frågan om några meter till på var sida som behöver 
plockas ned. (Jönsson, muntlig, 2011) 

När kanterna i den nya entrén byggs upp kan det göras som en 
kallmur. Med hjälp av större stenar, framförallt i öppningen för att 
göra entrén stabil, byggs entré upp och kopplas samman med den 
befintliga muren. Därefter fogas det med putsbruk runt stenarna. 
Ett annat sätt är att betrakta muren som en bruksmur och mura 
upp sten för sten. (Jönsson, muntlig, 2011) 
Hur långt den befintliga muren behöver rivas beror på hur stabil 
den är. Det får avgöras från fall till fall och lämpligen av hant-
verkaren som ska åtgärda muren.

En del äldre murar har fått ett knubbigt utseende då lagning har 
lagts på lagning. När ingrepp görs på sådan mur bör lagningarna 
skalas bort in till stenarna och ny fogning läggas på, åtminstone 
den närmsta metern till ingreppet. (Johansson, mejl, 2011) 
Justering av avtäckningen så att den går utanför muren 30-40 
mm på var sida om muren kommer att öka murens hållbarhet 
och livslängd.

Fig. 83. Vellinge kyrka.
Lagning på lagning gör att 
fogbruket numera ligger utanför 
avtäckningen. Vatten kommer 
lättare innnaför putsen och kan 
orsaka frostspänningar. 

 Fogad kallmur
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Tillståndsansökan för ingrepp i murar 
För att kunna göra ingrepp i en kyrkogårdsmur behöver tillstånd 
sökas. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen då muren är kulturmin-
nesskyddad. (Öberg, muntlig, 2011) För att få genomföra förän-
dringar på befintliga murar behöver man gå igenom ett antal steg. 

Jag tycker det är viktigt att poängtera att ansvaret för att ett in-
grepp i kyrkogårdsmuren blir genomfört med respekt för murens 
ålder ligger på kyrkonämnd/kyrkoråd och är inget som kan falla 
tillbaka på länsstyrelsen efter deras godkännande.
Vid planerade ingrepp är det alltid tillrådligt att rådfråga Läns-
styrelsen eller Länsmuseet/ Regionmuseet. För Länsstyrelsen i 
Skåne ska bland annat följande bifogas ansökan (Länsstyrelsen 
Skåne, u.å.):

Kopia på beslutsprotokoll.

Dokumentering av muren idag.

En motivering av önskad åtgärd.

Gestaltningsförslag med motivering, planer, ritningar och 
illustrationer.

Kraven kan se lite olika ut från län till län, men det finns alltid 
en funktion som kan rådfrågas om något är oklart.  För att 
underlätta tillståndshanteringen är det bra med ett så gediget 
underlag som möjligt. Råder någon tveksamhet finns det profes-
sionell hjälp att tillgå. (Öberg, muntlig, 2011) Gäller arbetet en ny 
mur bör byggnadsnämnden inom kommunen för kyrkogården 
kontaktas. Från och med den 2 maj 2011 kommer en ny Plan och 
bygglag att gälla. (SFS 2010:900) 

Jag kan inte säga om det är enkelt eller svårt att erhålla tillstånd 
för förändringar, men begravningsplatser är levande platser, det 
vill säga begravningsplatser används och förändras med tiden då 
gravplatser tas bort och nya kommer till (Nordanskog, 2010).

Skyddet som muren har enligt kulturminneslagen ska ses som en 
stark indikation på att kyrkogårdsmuren ska tas om hand och vi-
sas aktsamhet.  De ingrepp jag har kunnat studera, underlaget för 
det har varit väldigt magert, visar både ett omhändertagande och 
anpassning till befintlig mur som det motsatta där intentionen 
med ingrepp inte kan förstås och slutresultatet verkligen inte 
kan vara det förväntade. Tillståndsansökan för ingrepp i kyrk-
ogårdsmur ges utan presentation av hur ingreppet ska gestaltas, 

•

•

•

•

  Kulturminneslagstiftning   

Kapitel 4 i kulturminneslagen gäller för kyrkliga kulturminnen. 
Kyrkogårdsmurar räknas till de kyrkliga kulturminnena och för 
murar gäller följande (SFS 1988:950):

Det kulturhistoriska värdet får inte minskas eller förvanskas.

Kyrkogårdsmurar uppförda före år 1940 måste länsstyrelsen 
godkänna alla arbeten.

För arbeten som medför en väsentlig ändring på muren krävs 
det tillstånd även om muren är up-pförd senare än 1939.

Kyrkogårdsmur kan vara kulturminnesmärkt även om den är 
uppförd efter 1939.

I plan och bygglagen är möjligheten till att göra förändringar kop-
plade till hur kommunens detaljplan ser ut. Avstämning bör göras 
med kommun i fråga. (SFS 2010:900)

•

•

•

•

 Kyrkoantikvarisk ersättning

Kyrkoantikvarisk ersättning är en statlig ersättning för de 
merkostnader som drabbar kyrkan för att underhålla och bevara 
de kulturminnesmärkta kyrkorna och dess inventarier. Här kan 
även kyrkogårdsmurarna räknas in. Ofta är inte öppningar i 
muren att betrakta som kyrkoantikvarisk åtgärd utan behovet 
har uppstått på grund av andra omständigheter, som behovet av 
ny entré, breddning av befintlig entré för att göra den mer tillgän-
glighetsanpassad. För den typen av ingrepp används begravning-
savgiften bland annat. (Dahlquist, muntligt, 2011)

men tillståndet ges med kravet att ingrepp ska göras med hänsyn 
till den befintliga muren. Någon anvisning hur det ska uppfyllas 
ges inte. Regionmuseet har som uppgift att kontrollera att utfört 
arbete är acceptabelt. Skulle det inte godkännas kan upphand-
lingen av murarbetet behöva göras om och församlingen kan 
drabbas av dubbla utgifter och dubbelt arbete. Avstämning med 
alla berörda innan ingrepp i mur är att föredra.
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  Innehåll i upphandlingsunderlaget

I ett upphandlingsunderlag är det viktigt att det står tydligt vad 
som ska göras och vilket resultat som förväntas.

I detta avsnitt tar jag upp vad jag anser bör ingå i upphandlings-
underlaget. Bilder och planritningar förtydligar de intentioner 
som finns och hur platsen ser ut idag.

Använd detta dokument som kunskapsstöd inför upphandlingen. 
Använd analyserna och den information som passar just er mur.

Konkret fakta
En kort resumé av vilken typ av arbete som ska utföras. Det kan 
gälla rivning av del av mur för en ny entré, eller att ny mur ska 
monteras. Här ingår också de administrativa uppgifterna. Lite 
förenklat är det kyrkans namn och adress, men även självklara 
uppgifter som kontaktperson.

Nulägesanalys
Så tydligt som möjligt beskrivs murens utseende i dag och dess 
uppbyggnad. Utgå från analys som bör vara gjord för murens 
utseende. Komplettera med bilder för att förtydliga. 
Finns det nivåskillnader mellan murens bägge sidor? Hur är 
marken beskaffad, grävbar eller berg? Alla kända problem bör 
nämnas här. Det kan gälla träd som växer längs med muren, ett 
dike precis framför, parkering, gravsättningar som inte får flyttas.

Åtgärdsbehov
Beskriv bakgrunden till behovet av ingrepp i muren. Är det 
tillgänglighetsanpassning, öppna upp mellan två olika delar av 
kyrkogården, eller ny entré på grund av ändring i omgivningen, 
eller något annat som har föranlett till ingreppet? 
Är det något specifikt som det ska tas hänsyn till? Ska anpass-
ning göras till fogfärg? Gäller det en fältstensmur och den bara 
innehåller kantiga stenar vill man kanske inte att där ska vara 
några runda, och tvärtom. 

Utformning
Föreligger ett gestaltningsförslag bifogas det i upphandlingsun-
derlaget. Föreligger inget gestaltningsförslag ska det tydlig anges 
vilket resultat som förväntas. Både estetiskt och tekniskt.
Ange alltid att dränering ska ske från muren. 

Tekniska föreskrifter

Vilka mått har den befintliga muren? Höjd och bredd? 

Vilken sorts sten finns i muren? Specifika mått?

Finns avtäckning? Ange vilken typ, färg och vilken anpass-
ning som förväntas.

Är muren bruksmurad? Ska färganpassning göras i bruket 
så att ingen större skillnad kommer att synas mellan ny 
och gammalt bruk? Är muren fogad, har fogen ett speciellt 
utseende?

Vilken grundläggning har den befintliga muren?

Återställande av mark.

•

•

•

•

•

•
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Diskussion
Slutsats

Fig. 84.
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Diskussion

Identifieringen av problemet var gjort redan innan jag började 
med detta arbete. Problemet som identifierats var att resulta-
tet av ingreppsarbeten i murar inte motsvarade vad som var 
förväntat. Från början köpte jag påståendet rakt av att ingrepp i 
murar kan göras bättre om upphandlingsunderlaget är korrekt 
utfört. Undersökningsdelen är starkt kopplat till denna inställn-
ing. Allteftersom arbetet fortskridit har jag förstått att allt inte 
kan lösas med tydliga föreskrifter eller upphandlingsunderlag. 
Viktigt är också utförarens kompetens. Även om undersöknin-
gen är starkt kopplad till korrekta upphandlingsunderlag är den 
användbar även i andra situationer. Med undersökningen som 
kunskapsstöd är det lättare att diskutera förväntningar och kom-
promisser som kan behöva göras av både teknisk och estetisk 
karaktär med hantverkare.

Det som kännetecknar den traditionella kyrkogårdsmurens olika 
typer och typutveckling framgår inte tydligt i undersökningen 
då jag inte har daterat de studerade murarna. Att det finns flera 
olika typer av kyrkogårdsmurar framgår tydligt av undersöknin-
gen. Med bildmaterialet speglas den variation av murar som finns 
och även variationen inom varje murtyp. Varje mur kan uppfattas 
som mer eller mindre unik i sitt utseende. Att försöka efterlikna 
en gammal mur är inte lätt. 
Alla murar som jag studerat har jag försökt kategorisera utifrån 
idag använda kategorier. De jag har studerat kan hänföras till 
någon av kategorierna Mur av staplade skivor, Kvadermur och 
rubbelmur, Fältstensmur/sprängstensmur och Fogad kallmur.  
De murar jag framförallt finner svåra att kategorisera är de murar 
som påminner om kvadermuren. Kvadermur är en kategorisering 
utifrån murens mönster. Den kan läggas både som kallmur och 
som bruksmur. En kvaderliknande mur jag studerat är stenarna 
inte rakt rektangulära utan mått och vinklar på stenen varierar. 
En annan kvaderliknande mur är lagd med skolsten. Enligt 
Svensk stenindustriförbund ska skolsten inte användas i kvader-

mur. Istället för glasklara kategoriseringar är det viktigt att vara 
tydlig med hur befintlig mur ser ut och vad arbetet förväntas 
resultera i.

Under varje murtyp i undersökningen finns stöd att hämta för 
den analys som måste göras inför upphandling av förnyelsearbete 
i befintliga murar. Analysråden under respektive murtyp pekar på 
olika aspekter som bör undersökas och beaktas inför beskrivnin-
gen av materialval, konstruktionsteknik och estetiska krav. Svar 
på frågorna om materialval, konstruktionsteknik och konstruk-
tionsestetik återkommer genom hela undersökningen.

Generella råd ges genom hela arbetet om hur man bör tänka 
och handla för att minimera värde- och kvalitetsförlusterna vid 
ingrepp på murar.  Studien visar på att ett omhändertagande och 
respekt för murens utseende och konstruktion gör att ingrepp 
i murar kan göras utan att det inverkar nämnvärt på murens 
kulturella värden eller estetiska kvaliteter. Murarbeten har ofta 
en uppdragsgivare och en hantverkare. Att kommunikation 
dem emellan fungerar är minst lika viktigt. Rapporten ger stöd 
för den typen av samtal då den fungerar som en kunskapsbank 
och kunskapsförmedlare kring kvalitativ murkonstruktion och 
murestetik. Om undersökningen ger den förväntade effekten får 
utvärderas i Moviums delprojekt Kyrkogårdsmurar i natursten.
Det skydd som murarna har i kulturminneslagen framgår i un-
dersökningen. Vad som krävs i en tillståndsansökan kan variera 
mellan olika län, men jag valde att inte jämföra mellan olika läns-
styrelser. Tillståndsansökan används framförallt för arbete på och 
i själva kyrkan och är därför inte speciellt anpassad för murhan-
teringen. 

Vad som bör ingå i ett upphandlingsunderlag avhandlar jag kort-
fattat i kapitlet Innehåll i upphandlingsunderlaget.  Flera aspekter 
som bör ingå i ett upphandlingsunderlag fördjupas i under-
sökningen. Informationen om upphandlingsunderlaget är mer en 
sammanställning av de punkter som bör belysas. Det som saknas 
är kopplingen till de tekniska dokument som ofta används i upp-
handling av arbete. Hade jag använt dem är jag rädd att jag hade 
tappat de estetiska delarna i upphandlingsunderlaget och det var 

  Problemets identifiering och hantering

  Frågeställningarna och hur de behandlats   
  i arbetet
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Diskussion, forts.

just det som skulle undvikas. Något som kan undersökas vidare 
är hur de upphandlingsunderlag som finns att tillgå kan anpassas 
för att även de estetiska bitarna ska kunna lyftas fram.

Ingrepp i murar kan påverka en plats både utanför och innanför 
muren. Jag menar att det är tanken med ingreppet. Ska en ny 
entré tas upp i muren kommer en ny väg som inte funnits där 
tidigare att riktas fram mot muren. På insidan av muren kan den 
nya entrén kopplas mot befintliga stigar. Att göra en öppning eller 
ansluta en ny mur mot en befintlig mur får vara ett sätt för vår tid 
att göra sin tidsmarkering. Kan ingreppet minimeras så att muren 
får stå så intakt som möjligt är det bäst ur både kulturhistoriskt 
värde och upplevelsevärde. Med detta sagt vill jag ändå trycka på 
att varje plats är unik och bör behandlas utifrån sina förutsättnin-
gar. Men riv aldrig någon mur. Det är något speciellt med kyrk-
ogårdar där muren står intakt och löper runt hela kyrkogården. 

Det jag studerat på kyrkogårdar ger mig en bild av att mycket 
är eller kanske har varit tillåtet. Många lösningar hade definitivt 
kunnat göras bättre. Jag har inte studerat hur mindre lyckade 
arbeten har varit upphandlade. Många av dem kan ha varit gjorda 
för mer än 50 år sedan. Ingrepp gjorda på naturstensmurar får en 
förlåtande patina allteftersom tiden går.

Hur murens konstruktion påverkas av ingrepp kan man rent 
tekniskt förstå och också förhålla sig till. Murens utseende påver-
kas också av ingrepp och borde vara lika lätt att förhålla sig till. 
Ändå tas inte alltid hänsyn till detta. Några exempel på relativt 
vanliga, estetiska tveksamheter är:

Fogbruket ges inte samma kulör som gammalt fogbruk. 
Avtäckningen är inte dimensionerad för murens höjd, eller 
för dess funktion.
Stenarna vid ny entré får annat utseende än stenarna i den 
befintliga muren. 

Dessa lösningar uppfattar jag som accepterade inom kyrkogårds-
förvaltningar. Konstruktionen står stadig, uppgiften löstes, men 

•
•

•

  Allmänt om ingrepp i murar

utan hänsyn till hur den nya konstruktionen ansluter till och 
harmonierar med befintlig mur.

Standardiserade lösningar är något som ofta utnyttjas för att lösa 
en situation så billigt och snabbt som möjligt. Jag har inte sett det 
som min uppgift att hitta snabba och billiga lösningar. Jag tror 
inte heller att det är relevant i situationer med kyrkogårdsmurar. 
Kyrkogårdarna har oftast legat på samma ställe i flera hundra 
år och innehar en unik position tillsammans med kyrkan som 
identitetsbärare för samhället. Det innebär att ingrepp i murar 
måste lösas utifrån hur varje plats ser ut, fungerar och naturligt-
vis utifrån murens egna förutsättningar. 

  De använda teoriernas och metodernas 
  betydelse och funktionalitet under arbetet

Att jag har tillgång till bil underlättade min möjlighet att ta mig 
an detta ämne. Studerandet av kyrkogårdsmurar på plats och 
expertguidningen är det som gjorde det möjligt att skriva under-
sökningen. Den kunskapsuppbyggnad jag kunde göra genom att 
studera olika platser hade inte kunnat erhållas på något annat 
sätt. Det jag saknade var fler kyrkogårdsmurar där ingrepp gjorts 
under senare tid. Det finns inte många kyrkogårdsmurar som står 
opåverkade idag, så där fanns alltid något att studera och lära 
av. Alla har någon skavank, reparation, rivning eller ett gammalt 
ingrepp. 

De teoretiska utgångspunkterna stärkte ofta min egen växande 
kunskap och syn på ingrepp i murar. I Christian Norberg-Schulz 
bok Genius Loci (1980) tog jag fasta på hans resonemang om en 
plats behagar oss eller inte. Han anser att det ofta beror på att 
byggnaderna kopplar såväl till marken som till himlen. De äldre 
murarna som är byggda med fältsten har ofta en tydlig koppling 
till marken. De står stadigt förankrade. Fältsten fanns inom ett 
kort avstånd vilket av sig själv gav koppling till platsen. 

I början av arbetet lutade slutresultatet mer åt teknisk doku-
mentmallar för föreskrift och upphandlingsunderlag gällande 
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Diskussion, forts.
ingreppsarbete i murar. De tekniska dokumenten skulle jag 
producera. Jag hade kunnat skriva dem men hittade stöd för att 
inte göra det i antologin från Hantverkslaboratorium (2011). 
Några av skribenterna beskrev de problem som uppstår när en 
akademiker ger sig i kast med att beskriva arbetsmoment för ett 
hantverksyrke de inte är utbildade för. Ofta blir beskrivningarna 
allmängiltiga och svåra att följa i ett praktiskt utövande. När jag 
väl släppt målbilden av tekniskt dokument klarnade mitt arbete 
med undersökningen för mig och jag upplever att resultatet blev 
smidigare.

  Min identitet

Kanske tappade jag ibland bort min roll som landskapsarkitekt 
i detta arbete. Studien har tangerat ett antal områden såsom 
kulturvårdaren, hantverkare, beställare och landskapsarkitekten. 
Landskapsarkitekten kan agera inom flera områden och kallas 
gärna generalist av oss studenter, innan vi har hittat vår nisch. 
När jag tog mig an uppgiften att studera tekniska och estetiska 
brister vid ingrepp i murar gjorde jag det som gestaltare, men 
med min breda bas att stå på. Med gestaltarens ögon kunde jag 
studera detaljer och sätta detaljerna i samband med murens up-
pbyggnad eller som orsak av tidens tand. Med den designutbild-
ning vi får gör det oss lämpade att även ta hand om ett område 
som kyrkogårdsmurar. Vi har lärt oss och övat oss i att titta på 
helheten och detaljer som samverkande enheter. Att jag ibland 
har undrat vilken roll och identitet jag har haft får förstås mot 
bakgrunden att uppgiftsområdet varit nytt för mig och inget vi 
direkt berört under utbildningens gång.
Rollen som pedagog dyker upp för mina ögon. Min studie ge-
nomsyras av förhoppning att de som läser mitt arbete faktiskt 
ska känna att de har lärt sig något nytt när de läst mitt arbete. 
Eller åtminstone fått belägg för vad de redan visste, men inte läst 
någonstans, och på så sätt kan bli hjälpta på vägen med de up-
pdrag de har angående kyrkogårdsmurar.
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Slutsats

Föreskrifter på fältstensmurar är svåra att göra. Ofta är föreskrif-
ter kopplade till stenens utformning och man kan prata om 
fogbredder och lämpliga stendimensioner. För fältstensmurar blir 
lösningen unik för var mur. Önskemål kan ges angående stenens 
storlek men det blir ändå en variation av stenarna. Fogen beror 
helt på stenarnas utseende.

När en föreskrift inte kan upprättas är murens utseende avhängig 
av hantverkarens kompetens och förståelse för den flexibilitet 
som krävs att lägga en fältstensmur.

Eftersom det idag är mycket kostsamt att lägga en ny mur ser jag 
att de kulturhistoriska värdena i kyrkogårdsmurarna runt våra 
kyrkogårdar kommer att öka. Därför är det redan idag angeläget 
om att de murar som finns tas om hand och vårdas för oss nu 
liksom för kommande generationer.

  3 snabba kyrkogårdsfavoriter

Fig. 85. Stora Hammars gamla 
kyrkogård. Stämningen in-
nanför muren som omgärdar 
hela kyrkogården erbjuder en 
kontemplativ känsla.

Fig. 86. Kågeröds kyrkogård innehåller åtminstoen 5 olika murar, vilket gjort att 
många tankar om tekniska lösningar och utseende hämtat inspiration här.

Fig. 87. Sankt Jörgens kyrkogård i Varberg. Denna mur blev en favorit enbart på 
sitt bastanta utseende, som trots det har stenarna i lämplig skala.
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Figurförteckning

Fig. nr Motiv
� Allerum kyrka
� Inledning: Hjärsås kyrka
� Broby Gästgiveri
� Västra Sönnerslövs kyrka

10 Metod: Knislinge kyrka
�� Teoretiska utgångspunkter: Wanås slott
�� Undersökningen: Bodarp
�� Diskussion, Slutsats: Osby kyrka


