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Solna kyrkogård
Solna socken, eller Solnö socken som den hette tidigare, omnämns redan i samband med en
biskopsvisitation 1303. Kyrkan är dock äldre än
så och den romanska rundkyrkan som är dess
ursprung uppfördes redan på 1180-talet.
Solna kyrka och kyrkogård och ligger inom ett
område av riksintresse för kulturmiljövården Riksintresset tar sig bland annat uttryck i det sockencent
rum för Solna socken som ursprungligen innefattade
hela nuvarande Stockholms innerstad. Socken
centrumet är framför allt präglat av 1100-talets
rundkyrka med dess senare tillbyggnader samt den
tillhörande bebyggelsen från 1700-talet med bland
annat prästboställe och arrendatorsbostad.

HISTORIK
Marken till både kyrka och prästgård avsattes
genom ombildning av byar och gårdar någon gång
under 1100-talet. Den mark som tillhörde prästgården sträckte sig mycket längre än vad den gör idag
och omfattade bland annat södra delen av dagens
Hagapark samt en stor del av dagens Norra Begravningsplats som tillhör Stockholms stad.
Solna var fram till reformationen moderförsamling
för flertalet av Stockholms kyrkor, även Storkyrkan.
Fram till år 1529 sträckte sig Solna socken över
Stockholms malmar, Djurgården, Sickla och halva
Lidingö. Solna är eget pastorat fram till 1529 för att
därefter utgöra ett pastorat tillsamman med Storkyrkoförsamlingen. Därefter är man åter eget pastorat
fram till 1668 för att därefter åter utgöra ett gemensamt pastorat med Storkyrkoförsamlingen till 1671
och sedan fram till 1685 vara ingå först i Munklägret och sedan i Kungsholms pastorat. Från 1685 är
Solna åter igen eget pastorat. 1963 bildas Råsunda
församling ur Solna församling och Solna-Råsunda
kyrkliga flerpastoratssamfällighet bildas. Solna och
Råsunda församlingar och pastorat sammanläggs till
Solna församling 1 januari 2008.
Den första utvidgningen av kyrkogården sker
1701 då även den första bogårdsmuren uppförs på
uppdrag av drottning Ulrica Eleonora. Muren täcktes vid uppförandet av ett tjärat brädtak och hade

timrade stigluckor. Bogårdsmuren kring kyrkogården äldsta del har senare flyttats och delvis tagits
bort i samband med ytterligare utvidgningar 1867,
1876 och 1898.
Uppgifter från Solna stad daterar den nuvarande
Kaplansgården till 1726. Den befintliga byggnaden
är dock placerad på samma plats där det äldre kaplansbostället stod.
1751 planterades tolv askar samt en lönn på kyrkogården. Askarna är numera borttagna.
1806 revs den norra stigluckan.
Ca 1850 planteras
lindarna i trädkransen.
Gravvårdarna på
Idag återstår endast den
Solna kyrkogård uppsödra raden av trädkranvisar en imponerande
sen.
1908 utvidgades kyrpersonhistoria med
kogården åt öster och
många välkända namn.
omsluter därmed kaplansgården strax öster
om kyrkan.
1920 upprättade arkitekt Ester Claesson ett förslag för en östlig utvidgning som efter påbörjat
anläggande omarbetades av landskapsarkitekt A
Ekelund på uppdrag av kyrkogårdsnämnden. Dock
ritade även arkitekt Lars Israel Wahlman ett förslag
som nämnden valde före Ekelunds. Grunden till
utvidgningen utgörs dock av det förslag som Ester
Claesson upprättade.
1935 upprättades en indelningsplan för allmänna
gravar på kyrkogårdens östra del. Planen baseras
troligtvis på det förslag som A Ekelund ritade 1921.
Arkitekt Erik Fant ritade nya grindar och grindstolpar för kyrkogårdens västra entré 1928. År 1932
ritade han även den norra muren som följer längs
Solna kyrkvägs sträckning. Muren uppfördes dock
inte förrän 1938-39.
Under 1970-talet anlades det som kallas den södra
delen och som utöver gravkvarter även omfattar
minneslund, klockstapel och ekonomibyggnader.
Flera namn förekommer i samband med denna
utvidgningsetapp och det är oklart vem eller vilka
som är upphovsmän. Namnen som förekommer är
Sven A Hermelin och Inger Wedborn, men deras förslag kan ha reviderats av Artur von Schmalensee.
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Utsnitt ur sockenkartan från 1837. Lantmäteriet.

BESKRIVNING
Omgivning
Solna kyrkogård utgör större delen av det till formen trekantiga stora kvarteret beläget söder om
Norra Begravningsplatsen och väster om Karolinska
sjukhuset. Övrig bebyggelse inom kvarteret utgörs
av låga putsade flerbostadshus samt radhus av tegel.

Omgärdning och grindar
Solna kyrkogård omgärdas till sin helhet av stenmurar, smidesstaket och nätstängsel. Av bogårdsmuren
som uppfördes 1701 finns endast rester kvar. En del
sträcker sig söder om huvudentrén i väster. Sträckan
som utgörs av kallmurad gråsten har troligtvis lagts
om några gånger sedan dess men med ursprungligt stenmaterial. Den andra delen återfinns öster
om kyrkan mot Kaplansgården. Denna sträcka är
omlagd i omgångar och ger inte längre ett enhetligt
intryck. De tre entréerna till kyrkogårdens äldsta
delar består av grova putsade grindstolpar med plåtavtäckningar varav de två västra har kopparplåt.
Huvudentréns stolpar har dekorativa klot krönta
med kors. Även dessa är utförda i koppar. De båda
västra entréerna har smidesgrindar, den östra entrén
har inte kvar sitt grindpar. Den mindre av de två
västra entréerna leder direkt in till prästgården och
dess grindstolpar står på en bas av tuktad granit.
Samtliga grindstolpar har putsade utkragande krön.
Mursträckningen norr och väster om huvudentrén
fram till hörnet vid Solna kyrkväg är uppförd i sam4

band med från 1870-talets utvidgningsetapp. Även
denna sträckning är kallmurad men utgörs främst
av större kvaderblock täckta med bland annat grästorv. Söder om grinden som leder in till prästgården,
belägen väster om kyrkan, övergår mursträckningen
till att bli en stödmur som avgränsar kyrkogårdens äldsta delar från såväl prästgårdens tomt som
1970-talets utvidgningsetapp. På denna del sträcker
sig växtligheten ut över muren och täcker dess krön.
Kyrkogårdsmurens norra sträckning som följer
Solna kyrkväg utgörs av en förhållandevis hög
beklädnadsmur med fogad granit samt krön av
kalkstensskivor. Muren ansluter till den lägre, äldre muren västerut i form en gradvis avtrappning.
Mursträckningen har två entréer varav den mindre
är placerad ungefär mitt på sträckan. Entrén är i
form av en stiglucka med ett stramt rektangulärt
uttryck och ett horisontellt avslut med samma kalkstenstäckning som muren i övrigt. Smidesgrinden i
stigluckan har inte full höjd utan livar med murens
krön. I det nordöstra hörnet viker muren av in mot
kyrkogården och bildar på så sätt en liten torgbildning med parkeringsplatser. Här är kyrkogårdens
östra entré belägen. Östra entrén har grova grindstolpar som omsluter gånggrindar av svart smide.
Stolparna är uppförda på samma sätt som muren
med fogad granit och är avtäckta med skivor av
tuktad granit i olika storlekar som tillsammans bildar ett toppigt avslut. Grindparet mellan stolparna

Kyrkogårdens västra entré med sina putsade
stolpar och smidesgrindar.

Norra musträckningens stiglucka.
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Vy över kyrkogårdens nordvästra del. Här ser
man tydligt hur lummig och varierad växtligheten är på de äldsta delarna av kyrkogården.

utgörs av smide. Muren fortsätter sedan förbi den
östra entrén en bit och viker sedan av åt sydost innan den avslutas med en grov hörnstolpe. Efter stolpen har det lämnats en mindre lucka som fungerar
som en informell entré innan ett nätstängsel tar vid
och fortsätter längs med kyrkogårdens hela sydöstra
sträckning.
Nätstängslet löper sedan runt minneslunden i det
södra hörnet till den sydvästra sidan där ett svartmålat stålstaket tar vid. Stålstaketet sträcker sig
bort till den mindre av de två entréer som återfinns
på denna sträckning. Den större entrén är placerad
ungefär mitt på sträckan och fungerar som den
huvudsakliga infarten för fordon till kyrkogården.
Stålstaketet består av sektioner med smala spjälor i
två olika höjder fördelade jämnt mellan runda stolpar. Spjälorna, som är fästa i tre horisontella band,
avslutas uppåt med utsmidda överändar. Grindarna,
som är något högre än staketet och försedda med
krysstag, har i övrigt samma utformning som detta.
Grindarna är fyra till antalet där de två i mitten som
servar fordon flankeras av två smalare grindar för
gångtrafikanter varav endast den vänstra är i bruk.
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Den mindre entrén är placerad i anslutning till gravkvarteret som ligger direkt söder om prästgården.
Denna grind är inte avsedd för fordon. Från den
mindre entrén fortsätter ett lågt grönmålat trästaket
förbi prästgården och fram till huvudentréns parkering. Prästgården avgränsas åt norr mot parkeringen
av en låg kallmurad granitmur, avtäckt med gräs.
Entrén utgörs av låga putsade stolpar med plåttäckning samt av en svartmålad smidesgrind. Prästgårdstomten avgränsas, utöver av den ursprungliga
bogårdsmuren, mot kyrkogården åt söder av en
syrénhäck samt av en grönmålad så kallad solgrind
av trä.

Gravkvarter och gångsystem, belysning m.m.
Solna kyrkogård utgörs av tre tydliga etapper. De
äldsta delarna närmast kyrkan har en mycket ålderdomlig karaktär där gravvårdsdispositionen inte
följer något tydligt mönster och gravvårdarna står
tätt inpå varandra. Kvarteren, som alla är gräsbeväxta, har oregelbundna former och avgränsas av i
huvudsak grusade gångar. Från huvudentrén i väster
leder en gång belagd med smågatsten diagonalt in

Östra delens mittaxel i riktning mot
Kaplansgården.

7

Gravkoret över Regis Cardiér.

8 August Hazelius gravvård med
Johan
utsmyckning i form av en porträttmedaljong.

mot kyrkans västport. Rakt österut från entrén leder
en asfaltbelagd gång hela vägen bort till den stora
entrén i nordöst.
Kyrkogårdens östra del som sträcker sig från Kaplansgården och bort mot Karolinska sjukhuset, har
en form som närmast kan beskrivas som en smal
solfjäder som utgår från det trädgårdslika kvarter
som ligger precis intill Kaplansgården. Från trädgården löper en mittaxel i stort sett hela vägen bort till
kyrkogårdens östra avgränsning. Axeln korsas av
två större gångar som delar in kyrkogården i tre lika
stora delar. Övriga gångar som löper i öst-västlig
riktning drar sig försiktigt ut åt sidorna mot norr
och söder. Detta ger även denna del av kyrkogården
kvarter med oregelbundna former, men där helheten
blir symmetrisk och upplevelsen av gestaltad park
är tydlig. Där de större gångarna möter mittaxeln
bildas öppna platser som nästan kan beskrivas som
torgliknande. Även i direkt anslutning till Kaplansgårdens gravkvarter finns en öppen yta ordnad som
en stor halvcirkel. Gångarna på den östra delen av
kyrkogården är belagda med asfalt förutom kvarteret i direkt anslutning till Kaplansgården som har
gångar av kalksten. Då kvarteren på den östra delen
har tagits i bruk i omgångar under så lång tid skiljer
sig gravvårdsdispositionen åt kvarteren emellan.
Kvarteren vars karaktär är mest homogen är de tre
som gränsar mot den södra delen. Här är den linjära
dispositionen av gravvårdarna tydlig.
Kyrkogårdens senast tillkomna del åt söder har
en mycket friare utformning av kvarteren. De fyra
östra kvarteren ligger något snedställda i förhållande till övriga delar och på en platå i södra hörnet
ligger minneslunden som invigdes 1971. Kvarteret
söder om prästgården upplevs närmast som en del
av prästgårdstomten. Även på den södra etappen är
gångarna belagda med asfalt.
Belysningen på kyrkogården är sparsamt utplacerad och utgörs främst av galvaniserade eller grönmålade stolpar av olika höjd med armaturer inneslutna
i genomsiktliga glasklot. Närmast kyrkan och i
minneslunden förekommer lyktstolpar av trä med
armaturer som närmast till sin utformning skulle
kunna beskrivas som historiserande lyktor. Kyrkans
fasader är delvis upplysta av strålkastare placerade i
träden. Personalparkeringen vid den östra delen av
den äldre bogårdsmuren, intill Kaplansgården, har
smala kvadratiska ljuspollare.
Där de större gångarna och körvägarna möts på
kyrkogården står svarta stolpar med vägvisningsskyltar uppställda.

Konstnären Olle Olsson Hagalunds gravvård.
Här syns även de rader av björkar som till
stor del karaktäriserar den östra delen av
kyrkogården.

Gravplatser och gravvårdar
På Solna kyrkogårds äldsta del finns många iögonfallande och betydelsefulla gravvårdar. På den äldsta
delen återfinns även tre fristående gravkor, varav ett
uppfördes 1873 över Regis Cadiér och hans familj
i kvarteret längst åt sydväst. Cadiér kom till Sverige från Frankrike som kock åt den ryske ministern
furst Daschkoff. Han blev bekant med Karl XV och
fick på så sätt arrendera Bergshamra gård. Han är
bland annat känd för att ha startat Grand Hotel på
Blasieholmen 1874.
Det äldsta gravkoret av de tre är uppfört 1850 och
placerat precis norr om kyrkans entré. Det uppfördes över godsägaren och gelbgjutareåldermannen
Johan Gustaf Wibom på Huvudsta gård. I koret ligger även medlemmar ur släkten Amundson från Stora Frösunda gård. Det tredje gravkoret är uppfört
1909 över släkten Johnson. Här vilar bl.a. skeppsredare Axel Johnson och bergsingenjören Axel Ax:son
Johnson junior.
Gravvårdarna på Solna kyrkogård uppvisar en
imponerande personhistoria med namn som författaren Carl Jonas Love Almqvist, bröderna Jean
och Carl Gerhard Bolinder som grundade Bolinders

mekaniska verkstad och Lewi Pethrus, frikyrklighetens ledande gestalt och grundare av Kristen demokratisk samling samt arméofficeren, skriftställaren
och riksdagsledamoten Johan August Hazelius, far
till Skansens och Nordiska museets grundare Arthur
Hazelius, för att bara nämna några.
Variationen på gravvårdarna är naturligtvis störst
på den äldsta delen då den varit i bruk under så
lång tid. Här återfinner man många rikt utsmyckade
gravvårdar med exempelvis skulpturer och porträttmedaljonger. Flera av gravvårdarna är dessutom
omgivna av smidesstaket varav många är tillverkade
av tidigare nämnda Bolinders mekaniska verkstad
på 1800-talet.
På de två yngre delarna av kyrkogården är variationen mindre, då de flesta stenarna är resta under
en tid då det var en stor homogenitet på utformningen, det vill säga under mitten av 1900-talet. Trots
detta finner man en viss variation då det imponerande persongalleriet fortsätter med namn som till
exempel Hagalundskonstnären Olle Olsson Hagalund vars osymmetriskt utformade sten medvetet
lutar i riktning åt just Hagalund.
Då Solna kyrka och kyrkogård har haft sådan stor
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Minneslunden från den mindre entrén. Bakom
muren i fonden är ekonomibyggnaderna
placerade.

betydelse för inte bara Solna socken utan för hela
Stockholm under så lång tid återfinner man många
olika exempel på titlar. Här följer några exempel;
Generalkrigskommissarie, Timmerman, Kammarmusiker och Riksmarskalk.

Minneslund och askgravlund
Minneslunden anlades ca 1970 och är förlagd på
en höjd i kyrkogårdens södra hörn. Upp till lunden
leder två asfalterade gångar som slingrar sig förbi på
varsin sida av klockstapeln. I början på gångarna är
en ljushållare i form av en stor lykta placerad samt
en mindre bänk. De båda gångarna flankeras av ett
svart järnräcke. Samma typ av räcke avgränsar lundens sträckning åt norr ner mot kyrkogården. Den
översta delen av minneslunden har en damm med en
naturlig avgränsning som utgörs av berg i dagen. Till
dammen hör även en nytillkommen vattentrappa.
En träskulptur av Björn Erling Evensen från 1973 är
placerad strax bakom dammen på den gräsyta som
utgör större delen av minneslunden. Dammen och
gräsytan avgränsas från resten av minneslunden av
ett lågt järnstaket med ljushållare. På gräsytan växer
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även en del större träd i form av bland annat björk,
gran samt cypress. Det står även några rhododendronbuskar längs delar av muren.
Minneslunden har två entréer där den större leder
in under ett stort skärmtak där konstruktionen
med brunlaserat trä är synligt. Både skärmtak och
den beklädnadsmur av vit kalksandsten som omger
större delen av lunden är avtäckt med kopparplåt.
Under skärmtaket är två bänkar utplacerade och
ytan är belagd med röda kalkstensplattor. Minneslundens mindre entré utgörs av en stensatt yta
som sträcker sig en bit utanför muren och in till lundens sydvästra hörn. Här är bänkar utplacerade på
båda sidor av muren. Den stensatta ytan utgörs av
återanvända stenar.
I kyrkogårdens sydligaste hörn, bakom minneslunden, återfinns barnlunden. Denna omgestaltades
2008 i samband med att asklunden som ligger i
direkt anslutning till den invigdes. Runt barnlundens södra del uppfördes då en halvcirkelformad
kallmur av granit i sektioner täckt med gräsväxter.
Mellan sektionerna är enkla bänkar utan ryggstöd
placerade. Bakom muren växer en tät granhäck.
Innanför muren sträcker sig en gångväg kantad av

smågatsten. Ingången till barnlunden består av en
stor brunlaserad trägrind med glesa spjälor av grenar. Träden som tillhör barn- och asklunden består
av olika körsbärsträd samt ett äppelträd. Asklunden
är placerad på båda sidor av den grusgång som leder
fram till barnlunden.

Vegetation
På kyrkogårdens äldsta del finns några av lindarna
i trädkransen kvar söder och väster om kyrkan. I
övrigt domineras de äldre delarna av fritt växande
lindar, björkar och lönn samt hamlade och fritt
växande hängaskar och hängalmar. Här återfinns
även vresalmar och oxlönn. Hortensia växer längs
bogårdsmurens södra sträckning. Längs den västra mursträckningen växer syren och snöbär. Runt
Johnsons gravkor växer det tuja. Vid gravvårdarna
förekommer det en del mindre buxbomhäckar samt
traditionell utsmyckning med silverek och kärleksört. Öster om kyrkan, i anslutning till muren, växer
det ett gullregn.
Kyrkogårdens östra del domineras nästan helt av
björkar, som både flankerar gångar och som fritt
växande i kvarteren. Det förekommer även fritt
växande oxlar, almar och syren. Två pyramidekar

är placerade där gången från den östra entrén möter
mittaxeln. På den östra delen finns även nyplanterade rader med rönnar som följs åt av hortensior.
På den nordöstra delen har man nyplanterat avenbokhäckar. Det förekommer även några jasmin- och
paradisbuskar i de före detta så kallade barnkvarteren. Strax söder om dessa kvarter står det några
tysklönnar. De allmänna varven har häckar i form
av oxbär. Gången norr om mittaxeln har häckar av
berberis. Längst österut längs med nätstängslet växer det en lång rad med tuja och douglasgran. Strax
innanför den östra entrén står en stor hästkastanj
som en solitär.
Den lilla trädgårdsliknande delen av kyrkogården
i anslutning till Kaplansgården omges av en krans
av björkar, varav tre är utbytta till himalayabjörkar,
samt en låg tujahäck. Inne i trädgården står tujapelare.
På den södra delen står björkar och lönnar, både
i rader längs med gångarna och som fritt växande
träd. Vid ekonomibyggnaderna och i anslutning till
minneslunden står det bland annat blodbok, idegran, magnolia, ask, alm, tall och kastanj. Längs
med ekonomibyggnadernas fasad finns planteringar
med bland annat rhododendron. Även kvarteren
som gränsar till ekonomibyggnaderna inramas av

Trädgården utanför Kaplansgården med sina 11
tujapelare och kalkstensgångar.

rhododendron.

Övriga byggnader och anläggningar
Kaplansgården från 1726 är belägen strax öster
om kyrkan utanför den ursprungliga bogårdsmuren. Den är nu införlivad i kyrkogården och utgör
utgångspunkten för den östra utvidgningen. Byggnaden har slätputsade fasader med bandade hörnlisener och entréomfattningar. Mansardtaket är täckt
med enkupigt lertegel. Byggnaden har idag en administrativ funktion för församlingen.
Vid det sydöstra hörnet av kyrkogårdens äldsta
del står S:t Martins kapell som uppfördes 1962 efter
ritningar av arkitekt Carl-Ivar Ringmar, som också
renoverade kapellet 2004. Fasaderna är spritputsade

12

i samma varma gula kulör som kyrkan. Det koppartäckta pulpettaket följer kapellets asymmetriska
planform, vilken avspeglar de olika rumsfunktionerna. Vid kapellets södra gavel ramar en skiffermur
av varierad höjd in entrén och avgränsar på så sätt
entréområdet från körvägen och kyrkogårdens äldsta del. Längs de norra och västra fasaderna är äldre
gravhällar och vårdar fästade.
På kyrkogårdens södra del i slänten strax norr
om minneslunden återfinns ekonomibyggnader som
uppfördes i samband med etappens utbyggnad på
1970-talet. Tillsammans bildar de formen av ett U
med en stor uppställningsplats på innergården för
maskiner och fordon. Byggnadernas fasader är delvis
spritputsade i samma vita kulör som minneslundens

kalksandstensmur. Stora delar av fasaderna är klädda med brunmålad träpanel, främst mot innergården. Byggnadernas pulpettak är täckta med plåt.
Delar av taken har fortfarande kopparplåt.

Klockstapel
Klockstapeln, som är samtida med minneslunden,
är placerad i direkt anslutning till denna. Stapeln är
uppförd av tjärat virke och utgörs av stolpar som är
fästade i en rektangulär syllkonstruktion. Huven har
tjärad panel på förvandring. Klockan manövreras
manuellt med hjälp av ett rep.
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S:t Martins kapell med sin muromgärdade entré.
I bakgrunden skymtar Kaplansgården. .

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK
Solna kyrka utgjorde centrum i en socken som
sträckte sig över en stor del av Stockholmsområdet
under medeltiden. Kyrkogårdens äldsta del präglas
av fritt växande träd, de resterande lindarna från
den gamla trädkransen, sin bogårdsmur samt de kulturhistoriskt värdefulla gravmonumenten över för
vårt lands historia betydelsefulla personer.
Den östra utvidgningen som utgår från Kaplansträdgården har en betydligt stramare klassicistisk gestaltning typisk för 1920-talet, både vad gäller
växtlighet och gravvårdsdisposition. Parkkaraktären
är tydlig och förstärks av de långa rader av björkar
som flankerar gångar samt de olika häckar som
avgränsar vissa kvarter. Även östra delen har flera
iögonfallande gravvårdar över betydelsefulla personer, men innehåller även de så kallade allmänna
varven med lägre och enklare gravstenar.
I kontrast till den övriga kyrkogården står minneslunden från 1970-talet med sin tidstypiska
gestaltning med vit kalksandsten och kopparplåt.
Minneslunden är gestaltad med stor omsorg och
upplevs både välkomnande och privat. Den utgör ett
minst lika viktigt och karaktärsskapande inslag som
de äldre delarna av kyrkogården.

Att särskilt tänka på i förvaltning och
användning av kyrkogården
• De kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar och
gravkor över några av de mest betydelsefulla
personerna i Sveriges historia.
• De kvarvarande murresterna från den ursprungliga
bogårdsmuren samt de putsade grindstolparna
från 1920-talet med sina smidesgrindar.
• De kvarvarande lindarna från trädkransen på den
äldsta delen av kyrkogården. Här bör trädkran
sen kompletteras med nya träd för att markera
den ursprungliga kyrkogårdens utbredning och
förstärka den 1800-talsprägel som är tydlig här.
• Den norra mursträckningens beklädnadsmur längs
Solna kyrkväg.
• Den östra utvidgningens strama 1920-talsgestalt
ning med sin tydliga växtstruktur och gravvårds
disposition.
• Minneslundens gestaltning och material.

Kronologi
1180. Första delen av kyrkan, rundhuset, uppförs och
kyrkogården anläggs. (Brandel 1928)
1701. Kyrkogården utvidgas åt söder och väster och
bogårdsmuren uppförs. (Brandel 1928)
1806. Norra stigluckan rivs. (ATA)
1850-talet. Lindarna i trädkransen planteras. (Vård- och
underhållsplan, AIX 2007)
1867-1899. Kyrkogården utvidgas i omgångar. Bogårds‑
muren flyttas och övergår till att bli stödmur åt söder och
väster. Den ursprungliga norra sträckningen tas bort.
(Brandel 1928)

1908. Kyrkogården utvidgas åt öster. (Brandel 1928)
1919. Kyrkogården utvidgas åt öster. (Brandel 1928)
1920. Kyrkogården utvidgas åt öster. (Brandel 1928)
1928. Grindstolparna till den västra entrén samt till prästgården uppförs efter arkitekt Erik Fants ritningar. (ATA)
1935. Kyrkogården utvidgas åt öster. (ATA)
1938-39. Norra och östra delen av bogårdmuren uppförs.
(ATA)
1970-talet. Kyrkogårdens södra del med minneslund och
ekonomibyggnader anläggs. (ATA)
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