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MINNESLUNDEN/CEREMONIPLATSEN

Minneslunden
F

Ceremoniplatsen.

HISTORIA OCH NULÄGESBESKRIVNING KVARTER OCH KARAKTÄRSOMRÅDEN

HISTORIA OCH NULÄGESBESKRIVNING
Minneslunden är en karaktärsfull plats på Östra kyrkogården idag. Minneslundens väggar är vitkalkade
och vid entrépartierna finns i väggarna infällda ljusnischer. Grå kalkstenen ligger i gräsmattan i cirklar
in mot platsens mitt och dessa är samma typ av stenar som gångstenarna som generellt återfinns på de
övriga kvarteren på begravningsplatsen. Runt yttermurarna på minneslunden är bokhäckar planterade
och de är klippta efter murarnas arkitektur. Från utsidan bildar dessa häckar en grön mur och från
insidan syns enbart de vitkalkade väggarna.
Svarta kar för marshaller och gravljus står uppställda vid platsens fyra entréer. Ca 18 000 personer
är idag helt anonymt gravsatta här, ca 24 askurnor gravsätts åt gången. Varje sektor är indelad i ett
numrerat rutmönster som man gravsätter efter.1
Ursprungligen anlades Mineslunden som en Ceremoniplats för de begravningsceremonier som inte
skulle äga rum i kapellen på Östra kyrkogården. Den ritades av Lewerentz då han inte önskade att
ceremonier hölls vid gravarna då detta kunde innebära risk för skador på angränsande sådana.
3 juni 1918 skriver han:
“Vid begrafningar å ceremoniplatsen kör likvagnen fram till klocktornet hvarifrån kistan bäres och
uppställes på katafalken vid foten av terrasserna. Följet som från entréen gående följer likvagnensamlas
på den öppna platsen nedanför terrasserna. För offisiant och sångkör finnes plats bakom katafalken.
Efter ceremonien föres kistan till grafven som vid begrafning i kapellen. I det fall att kistan förvaras
i likkällarna föres den till sin plats i kapell eller ceremoniplats innan begrafningsföljet anländer.”2

Begravningsceremoni.

I korrespondens från Lewerentz i samband med att begravningsplatsen fortsatte att anläggas bifogar
han en plan över; “ ... partiet kring cermoniplatsen som visar huru planeringen bör utföras.” Vidare skriver
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han att; “Huvudvägen mot kapellet måste få den riktning som angives och ceremoniplatsens port riktas
vinkelrätt mot vägen. Det blir då möjligt att göra en bredare väg till porten från huvudvägen. Jag har givit
vallen kring ceremoniplatsen en sektion sådan Hube och Myllenberg vill hava den. DU får denna sektion
och ritning till portarna i kommande vecka. Vallens avjämningshöjd blir max. 9.25.” Brevet skickades i
februari 1924 till civilingenjör A. Jerdén i Malmö.
Korrespondens från L. Stockholm den 17/2 1924.
“Herr civilingenjör A. Jerdén. Malmö.
Broder; Bifogar plan över partiet kring cermoniplatsen som visar huru planeringen bör utföras.
Huvudvägen mot kapellet måste få den riktning som angives och ceremoniplatsens port riktas
vinkelrätt mot vägen. Det blir då möjligt att göra en bredare väg till porten från huvudvägen. Jag
har givit vallen kring ceremoniplatsen en sektion sådan Hube och Myllenberg vill hava den. DU får
denna sektion och ritning till portarna i kommande vecka. Vallens avjämningshöjd blir max. 9.25.
Tacksam om du vill ringa mig i morgon så att jag får höra huru långt arbetena fortskridit på ek.
byggnaderna, samt om något planeringsarbete har börjat ceremoniplatsen. Hälsningar:“3
Den 23 februari 1925 noterades i kyrkogårdsnämndens protokoll att man före sammanträdet besökt
Östra kyrkogården, framförallt för att se ”den nu utschaktade ceremoniplatsen” samt lokalerna i Villa
Hohög.4 Den 16 februari 1932 kommenterades ceremoniplatsen i en bisats i en diskussion som
handlade om en mur vid krematoriet: ”då muren kring ceremoniplatsen avtäckts med betong och detta
förfarningssätt visat sig hållbart…”5
Trappan som Lewerentz tidigare ritat till Uppståndelsekapellet på Skogskyrkogården var ett konststycke
att rita. Den skulle följa en befintlig kulles form men samtidigt behålla bekväma proportioner mellan
steghöjd och stegbredd. Därtill så konstruerade Lewerentz den för att ge besökaren en upplevelse av
att stegen blev lättare ju högre upp på kullen man kom, en symbolik som skulle motsvara lättheten
i sinnet som kom närmre himlen. De trappor som på Östra kyrkogården leder upp på Hohögsåsen
samt dem i anslutning till Ceremoniplatsen verkar vara konstruerade på ett enklare sätt. Trapporna
till Ceremoniplatsen får dock en liknande lätthetskänsla då murarnas anslutning till åsen gör att ögat
snabbt tar in utsikten ju högre man går och därmed blir upplevelsen även här en lätthet.6
År 1956 tillsattes nämnden en utredning som skulle behandla frågan om upprättande av minnesmärke
på Östra kyrkogården över till sjöss omkomna Malmöbor.7 År 1957 beslutades på förslag av herr
Ljungbeck att kyrkogårdsföreståndaren skulle få i uppdrag att:
“utarbeta förslag till användning av cermoniplatsen på Östra kyrkogården med beaktande av
föreliggande förslag till minneslund för dem, som omkommit på havet eller eljest under sådana
förhållanden, att begravning av dem icke kunnat ske. I samband härmed befriade kyrkogårdsnämnden
trädgårdsarkitekten G.V. Walberg från uppdraget att upprätta förslag till minneslundens anordnande.”8
Den 25 februari 1958 överlämnade kyrkogårdsföreståndaren en anläggningsteknisk utredning rörande
ceremoniplatsens anordnande, frågan om den så kallade Åsens framtida beläggning, och frågan om en
eventuell anläggning av minnesplats för sjömän.9 Frågan diskuterades vidare utan att några åtgärder
gjordes när det gällde dispositionen av Åsen, men:
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Övre: Ur Arkitekten 1926.
Mitten: Siktlinje genom Minneslunden.
Nedre: Konstnär Fred Åberg.

Konstnär Fred Åberg.
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”Efter en ingående diskussion av spörsmålet ifråga beslöt kyrkogårdsnämnden att i princip uttala sig
för att ceremoniplatsen anordnades som en minneslund samt att för närvarande icke taga ställning
till frågan om minnesplats för sjömän. Vidare beslöt kyrkogårdsnämnden att i princip godkänna
föreliggande förslag till ceremoniplatsens anordnades som en minneslund samt att för närvarande icke
taga ställning i frågan om minnesplats för sjömän.”
Nämnden beslöt också att söka erhålla underhandsbesked från Kungl. byggnadsstyrelsen i ärendet, innan
frågan upptogs för slutligt avgörande.10 I slutet av 1958 beslutades det att nämnden skulle genomföra en
studieresa till Köpenhamn: ”i anledning av uppkommen fråga om anläggande av minneslund på Östra”11
Förslag till ordningsföreskrifter och slutgiltig ritning och tekniska beskrivning av minneslunden på
Östra, emot vilka arkitekt Lewerentz inte haft något att erinra, sändes så slutligen 1958 till Kungl.
Maj:t för anhållan om fastställelse av förslaget till minneslund.12 Kungl. Maj:t beslöt att godkänna
förslaget att på Östra i Malmö anlägga:
”en minneslund, inom vilken aska efter avliden, som undergått eldbegängelse, skulle få nedgrävas
utan att platsen därför avskildes till särskild gravplats.”13
År 1959 inköptes 11 löpmeter 45 cm topphuggna grå trappsteg och 6 kvm grå mursten från
Firma Ölandssten i Malmö, troligtvis till anläggandet av minneslunden.14 År 1959 framförde
kyrkogårdsföreståndaren ett önskemål om att nämnden skulle köpa in en specialurna för förfaringssättet
vid gravsättning av aska på minneslunden.15
När Minneslunden togs i bruk 1960 var den Sveriges första minneslund.
I november 1960 avhandlade ett ärende angående flyttning av aska till minneslunden, med anledning
av att tillstånd önskades till uppgrävning och flyttning av två askurnor från gravplatser på Östra
för nedgrävning på kyrkogårdens minneslund. Frågan om anhörigas närvaro vid asknedgrävning i
minneslunden diskuterades även och nämnden beslöt att man i princip vidhöll gällande föreskrifter
men menade att om det fanns anhöriga som gärna ville närvara så skulle de inte hindras. Efter förslag
från ordförande så bestämde man dock att man genom begravningsentreprenörerna i staden skulle
låta anhöriga förstå att: ”sådan närvaro syntes strida mot tanken med ifrågavarande begravningssätt” och
att det kunde bli svårt att exakt bestämma vid vilken tidpunkt denna nedgrävning skulle ske. Inte
heller ansåg man att det skulle förbjudas att lägga blommor vid andra ställen i minneslunden än vid
katafalken.16
År 1961 gav nämnden presidiet uppdrag att på lämpligt sätt sprida kännedom om minneslunden på
Östra kyrkogården och syftet därmed.17 Redan i januari 1962 tillstyrkte nämnden en ansökan från
Edvard Persson gällande hans hustru, plats 19-Z-6, att sedan urnan öppnats få nedlägga stoftet under
torva i minneslunden.18 Skäl som angavs var att hon: ”i livstiden uttalat önskan om att hennes aska måtte
spridas för vinden”. Också Ebba Perssons ansökan att ta upp stoftet sin make, 240-D-2:
”att, sedan urnan öppnats, nedlägga stoftet under torva i minneslunden på Östra kyrkogården, till
stöd för vilken ansökan sökanden åberopat, att hon saknade arvingar och var rädd att gravplatsen
efter hennes död inte skulle bli underhållen.”
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Övre: Minneslunden (Alvaker, K. 2013).
Nedre: Minneslunden. Entré från sydost (Alvaker, K. 2013).

Övre: Minneslunden. Ljusnischer (Alvaker, K. 2013).

År 1962 tillstyrkte nämnden en ansökan av Carl Walldén, som avsåg stoftet av hans hustru Hilda
Walldén att flyttas från plats 359-C-3 till minneslunden, på villkor att han inte krävde att inbetalad
summa för vård av urngravplatsens framtida underhåll, 2000 kronor, skulle återbetalas.19 Den 15 juni
noterades att ansökan bifölls efter att Walldén godkänt att summan inte skulle betalas tillbaka. Samtidigt
uppdrog nämnden åt kyrkoförvaltningschefen och kyrkogårdsföreståndaren att: ”inkomma med förslag
rörande användningen av medel som av sådan anledning som här är ifråga tillfölle kyrkoförvaltningen”.20
Samma år tillstyrktes även ansökan från Karl Sjögren att få flytta hustrun Olga Teresia Sjögrens stoft
från urngravplats 176-H-4 kvarteret till minneslunden.21
Den 4 september 1962 kl. 14 visades minneslunden på Östra kyrkogården för pressen.22 Den 16
november 1962 påpekade ordföranden (Ljungbeck) att hans erfarenhet var: ”att allmänheten ofta var
okunnig om var minneslunden låg och vad den var”. Han föreslog därför att ”lämplig hänvisningstavla
borde uppsättas med anvisning om var minneslunden låg”. Han föreslog också att ”ett kors borde uppsättas
på lämplig plats för att markera minneslundens belägenhet”. Vidare föreslog han att nämnden i denna
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fråga borde besöka Lund Norra kyrkogården för att se ett kors de satt upp. Samtidigt borde man där
även studera bänkarna i kapellet och klocktornet på kyrkogården. Nämnden beslöt att besöka Lund
den 22 november.23
Den 14 december 1962 återupptogs ärendet om hänvisningstavlor för minneslunden. Nämnden
hade i förberedande syfte besökt Östra och därefter Lunds Norra kyrkogård och krematorium. Beslut
fattades att ge presidiet och kyrkogårdsföreståndaren uppdrag att med arkitekten S. Lewerentz ta
upp de ”här föreliggande spörsmålen” och därefter inkomma med besked till nämnden.24 I november
1964 tillstyrktes ytterligare en flyttning av stoft från en urngravplats inom östra: ”för gravsättning av
askan i minneslunden på Östra kyrkogården”.25 I september 1964 diskuterades i nämnden ett PM som
Lewerentz lämnat som bland annat omfattade förslag ”till omläggning av trapporna till minneslunden.
Ordföranden menade enligt protokollet att presidiet i förslaget saknade vissa önskade delar och att
man skulle ”anmoda Lewerentz att – i enlighet med framställd begäran – inkomma med förslag till text på
muren vid minneslunden, angivande platsens beskaffenhet, ävensom med förslag till ett kors att anbringas
där”. Nämnden beslöt att meddela Lewerentz att nämnden: ”icke funnit anledning att till behandling
upptaga frågan om en omläggning av trapporna till minneslunden, men att nämnden, med vidhållande av
tidigare gjord framställning, önskade förslag till text på muren till minneslunden ävensom till ett kors, avsett
att placeras där.”26
I januari 1964 diskuterades olika frågor i nämnden med anknytning till ikraftträdandet av den nya
lagen om gravrätt. Ett PM sammanställt av kyrkoförvaltningschefen föredrogs rörande den genomgång
av gravrättslagstiftningen som nämnden gjort. I dokumentet behandlades dels frågor knutna till lagen
om gravrätt m.m., dels frågor om mottagande av engångssummor för vård och underhåll av gravplatser
och även Kungl. kungörelsen om begravningsplatser och gravar m.m. (begravningskungörelse) den
18 oktober 1963. Med anledning av de nya reglerna beslutade nämnden att besiktning av vanvårdade
gravplatser skulle ändras så att ”anmärkning endast skulle framställas för det fall att uppenbar vanvård
förelåg” och godkände också ett förslag till formulär till föreläggande i fall av uppenbar vanvård.
Ändringen skulle tillämpas från och med 1964 års besiktning av gravplatser. Det noterades också
att så vitt sekreteraren kunnat utläsa av författningstext och förarbeten förelåg ingen skyldighet
för församling att anordna minneslund för utströende av aska. Vidare beslutade nämnden att göra
erforderliga framställningar om föreslagna ändringar beträffande upplåtelsetid och upplåtelseavgifter,
samt ändring rörande vård och underhåll av gravplats mot inbetalning av engångssumma. Slutligen
beslöt nämnden att i princip uttala sig för anläggande av en minneslund, avsedd för utströende av aska,
och bordlades därefter frågan medan man valde lämplig plats för sådan minneslund.27
Minneslundar fortsatte vara ett aktuellt ämne även under 1980-tal och tidigt 1990-tal. År 1983
noterades i protokollet att nämnden mottagit skrivelsen ”Planering av minneslundar” utgiven av
Statens planverk. År 1984 behandlades en skrivelse beträffande affischutställning om minneslundar
från Statens planverk. I februari 1990 återupptogs frågan om anläggning av nya minneslunder inom
samfälligheten. I augusti samma år noterades att utredningsarbetet fortsatte och beslut fattades om en ny
minneslund i Södra Sallerup. I maj 1991 återupptogs ett bordlagt ärende angående ordningsföreskrifter
för kyrkogårdar och minneslundar. I augusti beslutade nämnden att efter redaktionella ändringar
godkänna ordningsföreskrifterna för kyrkogårdarna respektive minneslundarna i Malmö.28
I mitten av minneslunden finns sedan 1990 Malmökonstnären Fred Åbergs konstverk Kretslopp.
Konstverket ur vilket vatten sipprar ner till en vattenspegel, ersatte en tidigare stenkatafalk till
ceremoniplatsen.
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År 1983 hade nämnden fått in förslag till konstnärlig utsmyckning av Östra kyrkogården och beslutade
att ta upp frågan samt be om tillstånd hos kyrkofullmäktige att ta i anspråk tillgängliga medel i
kyrkogårdsfonden för den föreslagna utsmyckningen. Något senare noterades att Samfällda kyrkorådets
beredningsutskott godkänt konstnärlig utsmyckning av minneslunden på Östra kyrkogården. I början
av 1984 noterades att en skrivelse från landskapsarkitekt Carl Johan Svanberg angående konstnärlig
utsmyckning inom minneslunden på Östra kyrkogården till handlingarna. I januari 1989 hade nämnden
mottagit ett anbud på skulpturen ”Kretslopp” från konstnären Fred Åberg. Nämnden beslutade att för
320 000 kronor inköpa det av Åberg offererade konstverket för placering på smyckningsplatsen inom
Östra kyrkogårdens minneslund. Kostnaderna skulle täckas med budgeterat anslag för konstnärlig
utsmyckning. I oktober 1989 beslutade nämnden angående byggandet av utsmyckning och bassäng
inom minneslunden på Östra, så skulle vissa arbeten utföras av förvaltningen själva och övriga av
totalentreprenad NPL Bygg AB.29
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