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Båstads nya begravningsplats sedd från söder med Mariakyrkan i fonden. 

Inledning 

Regionmuseet fick under 2010 i uppdrag av kyrkogårdsförvaltningen i Båstad att 
ta fram vårdprogrammet för Båstads nya begravningsplats. Uppdraget har utförts 
under hösten 2011 och vintern 2012. Syftet med programmet är dels att beskriva 
och värdera de kulturhistoriska värdena, dels att ge förslag på framtida vårdåtgär-
der. Kunskapen om begravningsplatsens historiska utveckling och beskrivningen 
av dess utseende idag bildar underlag för de kulturhistoriska bedömningarna. Vid 
den kulturhistoriska bedömningen har Unnerbäcks värderingsmodell använts. 
Målsättningen är att de beskrivna kulturhistoriska ställningstagandena ska fungera 
som utgångspunkt för framtida planering och vård, både för begravningsplatsen 
som helhet och för enskilda gravplatser/gravvårdar.  

Dokumentationen grundar sig på arkiv- och litteraturstudier, jämförande 
kartstudier samt besök på plats. Tillämpat källmaterial i form av historiska källor, 
kartor och arkivmaterial har hämtats från församlingens arkiv, Landsarkivet i 
Lund samt Lantmäteriet. En annan källa har Båstad kommuns Kulturmiljöpro-
gram utgjort. 
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Sammanfattning 

Undersökningen begränsas till området innanför kyrkogårdens omgärdningar. 
Inom avgränsningen undersöks och beskrivs omgärdningarna, gångsystem, vege-
tation, gravkvarter, gravplatser och gravvårdar. Även begravningsplatsens direkta 
närområde berörs i översiktliga drag. 

Vårdprogrammet omfattar inte några detaljerade åtgärdsförslag för mer om-
fattande arbeten som kräver Länsstyrelsens tillstånd utan ska fungera som plane-
ringsunderlag för prioritering och framtagande av detaljerade åtgärdsförslag. 

 
Vårdprogrammets syfte är: 
 

• att kyrkogården bevaras på bästa möjliga sätt och att dess kulturhistoriska 
värde inte minskar 

 
• att tillståndshanteringen för såväl kyrkogårdsförvaltningen som länsstyrel-

sen underlättas 
 

• att förvaltningen får ett arbetsredskap som kan fungera som vägledning i 
det konkreta vårdarbetet med riktlinjer och prioriteringar 

 
• att de kulturhistoriska värdena tydliggörs, vilket ger allmänheten större 

förståelse för varför samhälleliga resurser avsätts i denna miljö 
 

 
 
 
 

   

Urngravlunden mot väster och västra utvidgningen mot öster, med urngravlunden till höger. 
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Den skånska kyrkogårdens historia 

Tiden före 1800-talets mitt 

Uppgifterna kring kyrkogårdarnas utseende före 1800-talet är mycket knapphän-
diga. De användes, framförallt i städerna, förutom som begravningsplatser även 
som profana mötesplatser med bland annat handel och marknader. Kyrkogårdar-
na var fram till 1800-talet ganska små gräsbevuxna platser som skördades eller 
användes för bete. Det stora flertalet begravdes på kyrkogården medan det övre 
samhällsskiktet begravdes inne i kyrkan. Då även kyrkorna var små var utrymmet 
i dessa begränsat varför det under 1600-talet uppfördes gravkor vid ett stort antal 
kyrkor. Kyrkogårdarna var alltid inhägnade av antingen träbalkar eller stenmurar. 
I ett kungligt brev daterat 1764 bestämdes att kyrkogårdens yttre avgränsning 
skulle uppföras av gråsten utan murbruk eller annat bindemedel och först 1804 
gavs tillåtelse att uppföra stenmurar med kalkbruk under förutsättning att de 
täcktes med skiffer eller tegel. 

Den äldsta kända indelningen på kyrkogården var efter byar och gårdar. 
Bygdens stormän och de mest förmögna begravdes på de bästa platserna, på 
södra eller östra sidan. Bästa platsen var under takdroppet på kyrkans södra sida 
och ju närmare koret desto bättre. Den norra sidan ansågs sämst då kyrkans mu- 

Exempel på en skånsk kyrkogård som den kunde se ut på 1800-talet. 
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Exempel på skånska gravvårdar från 1700-talets mitt respektive 1800-talets andra hälft. 

rar skulle falla åt norr på domedagen varför det i början enbart var kvinnor och 
obesuttna som begravdes här. Det var först under andra hälften av 1700-talet då 
kyrkogårdarnas utrymme började ta slut som folk uppmanades att använda norr-
sidan. Befolkningsökningen ledde även till att kyrkorna blev överfulla. Präster-
skapet och läkarkåren reagerade de sanitära olägenheterna på kyrkogårdarna och i 
kyrkorna. Nyordningar förespråkades och 1783 förbjöds försäljning av gravar i 
kyrkorna och på städernas kyrkogårdar. I städerna löstes problemet genom en 
kunglig förordning från 1805 om att kyrkogårdar skulle flyttas utanför stadsgrän-
sen. 

Gravvårdarna markerades med små kullar och en bräda eller kors i trä. För 
det övre samhällsskiktet uppfördes under medeltiden och under de därpå följande 
århundradena ofta liggande hällar i sten med personframställningar, vapensköl-
dar, symboler och bomärken i relief. I Skåne framträder under det sena 1700-talet 
en regional gravvårdstyp bestående av stående slipade kalk- eller sandstensvårdar. 
Vårdarna har oftast dekor och inskription i låg relief  på båda sidorna, de har ur-
sprungligen varit bemålade i svart, blått, grönt och rött. Krönen är antingen vink-
lade eller rundade med uppskjutande hörnpartier och från början ofta försedda 
av svarvade klot av sten eller trä.  

1850-talet – dagens kyrkogård tar form 

Under första hälften av 1800-talet fördubblades Skånes befolkning. Mer än 90 % 
av befolkningen bodde på landet och landsbygdens kyrkogårdar blev överbelagda. 
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Enskiftet och utflyttningen av gårdarna gjorde det möjligt att utvidga kyrkogår-
darna. Kyrkogårdens betydelse som mötesplats ökade och därmed också intresset 
för dess skötsel. I samband med ombyggnader eller nyuppförande av kyrkor röj-
des buskage och ogräs och grusade gångar anlades.  

Trädplanteringar på landsortskyrkogårdarna blev vanligt först efter 1800-
talets mitt. Träden hade ett försköningssyfte men framförallt en praktisk funk-
tion, de skulle rena den ohälsosamma jorden och luften. 

Den största förändring kom då trädgårdsväxter introducerades på kyrko-
gårdarna. Trädgårdintresset hade ökat under 1800-talet andra hälft och detta be-
rodde i sin tur på järnvägens utbyggnad som gjorde det möjligt för fler att bosätta 
sig på platser där det var möjligt att anlägga en täppa.  Samtidigt började växter 
säljas genom plantskolekataloger. Äldre kyrkogårdar reglerades och modernisera-
des genom att gångar anlades och nya gravar lades på rad efter varandra. Både på 
nyanlagda kyrkogårdar och på de som då utvidgades syntes tydligt tidens ideal 
med symmetriska anläggningar med rätlinjiga gångsystem. Klippta och tuktade 
häckar gav det eftersträvade ordningsamma intrycket. 

Den äldsta indelningen av kyrkogården gick efter byar. Platsernas storlek 
ordnades efter gårdarnas antal och storlek. Indelningen ändrades senare till att 
grundas på hemman och storleken baserades på tillgångar och antalet personer.  

 Allmänningen var till för dem som inte ägde någon jord och inte tillhörde 
något hemman. Så småningom övergick man till begravningar i varv efter 
varandra. Samtidigt började man att sälja enskilda gravplatser. Familjegravarna 
blev det vanligaste begravningssättet under 1800-talet. 

Med individualiseringen som genomsyrade samhället i slutet av seklet foku-
serades allt mer på den enskilda gravplatsen och större omsorg ägnades åt ut-
formningen av gravvårdar och gravplatser. Lokalt utförda gravvårdar ersattes 
med standardiserade och industritillverkade. Den inhemska graniten dominerade 
produktionen men även kalksten och i viss mån marmor förekom. Formerna va-
rierar från små vårdar med polerad framsida till bautastenar och vårdar i form av 
obelisker och antika pelare. Gravvårdar av järn hade sin storhetstid under 1800-
talets senare del. De stora familjegravarna markerades med stenram, järnstaket, 
eller stenstolpar med kätting.  

1900-talet – nya tider, nya ideal 

Det moderna industrisamhällets framväxt påverkade även kyrkogårdsutform-
ningen. Förändringarna orsakades av befolkningsökningen, städerna som fort-
satte att expandera och de demokratiska idéerna som fick genomslag. Efter första 
världskriget fick kyrkogårdarna en allt mer monumental form. I början av 1900-
talet kom en reaktion mot att den enskilda gravplatsen hade trätt i förgrunden på 
bekostnad av kyrkogårdens övergripande struktur.  
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Den nya ideala kyrkogården var strikt arkitektoniskt uppbyggd med dominerande 
huvudaxlar som markerades med alléer och väldisponerade gravkvarter med låga 
häckar. Det klassicerande formspråket präglade både planer och byggnader. Stora 
ytor med plats för flera generationer blev viktigt, liksom betoningen av den nya 
tidens demokratiska och estetiska tänkande. Tyskland betraktades som ett före-
gångsland och i en svensk handbok i kyrkogårdsvård citerades kyrkogårdsregle-
mentet för Köln 1926: 
 

”Den enskilda graven skall underordna sig kyrkogårdens stämningsfulla hel-
hetsbild. Därför ligger gravplatsens värde icke i dyrbarheten utan i en har-

monisk samverkan med omgivningarna, minnesmärkets konstnärliga inne-
håll och i en enkel smakfull plantering.” 

 
De stora gravmonumentens tid var förbi, nu var det enkelhet och enhetlighet som 
gällde. En annan betydelsefull nymodighet var eldbegängelserörelsen. Då bruket 
att bränna de döda blev allt vanligare blev även urngravar och urnhallar vanligare 
samtidigt som intresset och efterfrågan på monumentala platskrävande gravar 
minskade.  

På 1930-talet koncentrerades anläggningarna kring centralaxeln. Byggnader, 
alléer och trappor tjänade som blickpunkter för att understryka monumentalitet-
en. Få nya kyrkogårdar anlades dock under denna period.  

Samtidigt blev gravvårdarna mer modesta och en nyhet var de låga, breda 
vårdarna som kom som en följd av kyrkogårdsnämndernas beslut om maximi-
höjd. Till följd av den ökade eldbegängelsen minskade gravvårdarnas storlek yt-
terligare.  

När Skogskyrkogården skapades i början av 1900-talet var ambitionen att 
skapa något speciellt och banbrytande. En begravningsplats där natur och arki-
tektur bildar en harmonisk helhet, helt olikt de stora städernas begravningsplatser 
med ändlösa rader av monument. Idag räknas Skogskyrkogården till en av den 
moderna arkitekturens viktigaste skapelser och finns dessutom upptagen på Une-
scos världsarvslista.  

Omkring 1960-talet påbörjades rationaliseringen av de äldre kyrkogårdarna, 
växtlighet och singel ersattes med stora sammanhängande lättskötta gräsmattor. 
Stenramar, staket, prydnadsträd, växter och andra utsmyckningar togs bort.   

Begravningssederna i Sverige under de senaste decennierna förändrats radi-
kalt och därmed utformningen av kyrkogårdar och begravningsplatser.  Eftersom 
allt fler väljer askgravplatser, minneslundar eller askgravlundar, har dessa blivit allt 
viktigare. Askgravplatser innebär att gravplatsen upplåts med gravrätt med starka 
restriktioner avseende gravvårdens utformning medan minneslunden och ask-
gravlunden är gemensamma gravområden för ned grävande av askan. Askgrav- 
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Från Skogskyrkogården 

lunden har en gemensam plats för namn och smyckning medan minneslunden är 
ett helt anonymt alternativ. Minneslunden och askgravlunden är oftast gräsbe-
vuxen mark med mer eller mindre omfattande planteringar av träd och annan 
vegetation. Eftersom anhöriga inte får plantera växter i minneslunden är blombu-
ketter vanliga. På senaste tiden har dammar och andra små vattendrag anlagts där 
buketterna kan placeras med stjälkarna i vattnet. 

Trender och tidsanda kring 1930 

Ingenjörsmässigt kalkylerande förnuftstro och en saklig inriktning på praktiska 
problem präglade tidsandan. Industrin rationaliserades hårt under 1920-talet.  
Moderniseringarna ledde till stigande reallöner och sågs som en progressiv kraft 
och bejakades av många. Ekonomisk effektivitet och social reformverksamhet 
började nu kopplas ihop inom arbetarrörelsen. Man såg möjligheterna till en win-
win situation, baserad på maktbalans mellan företagsledare och arbetare. Detta 
var grunden till den svenska modellen. 

Gregor Paulsson var konsthistoriker och starkt engagerad i tidens sociala 
och estetiska frågor. Han påverkades mycket av reformrörelsen i kretsen kring 
Deutche Werkbund och verkade aktivt för dessa idéer i Sverige. Han spelade en 
central roll i mellankrigstiden arkitekturdebatt som präglades av att stort socialt 
patos. 

Första världskriget hade förändrat mycket i Sverige. Den sociala och eko-
nomiska situationen var ny, liksom tidsandan. Det fanns en reaktion mot indivi-
dualistisk självhävdelse i många avseenden. Kollektivismen framhölls starkt, mer 
eller mindre som ett tidsfenomen. Konsten skulle vara för alla, inte producerad av 
enskilda individer en elitistisk överklasspublik. Konsten skulle omfatta nya områ-
den, inte bara monumentalbyggnader. ”Det går en rörelse genom tiden som be-
stämt fordrar att få ”skönhet” in i alla vår vardagsmiljös detaljer” skrev Paulsson i 
en formulering som avslöjar arvet från Ellen Key och Arts & Crafts-rörelsen. 
Förhoppningen var liksom under tidigare epoker att nå en enhetligare kultur, nå-
got som ofta efterlystes vid den här tiden. 
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Båstad med omnejd, skånska rekognoseringskartan från 1820. 

Båstad tätort och socken 

Båstad socken ligger i Bjäre härad vid Laholmsbuktens södra strand nedanför 
Hallandsåsen. Socknen består idag nästan uteslutande av tät bebyggelse. På grund 
av det stora exploateringstrycket socknen varit utsatt för finns endast få fasta 
fornlämningar kvar, exempel på en sådan lämning är Galta stenar. 

Ortsnamnet Båstad kommer av Botzstaede som betyder båtplats och det var 
på denna plats som byborna i Erikstorp, Karstorp och Sinarp drog upp sina båtar 
och den 28 december 1450 köpte marken och kungen lät uppföra staden. Sock-
nen bildades på 1500-talet efter det att staden Båstad under 1400-talet anlagts 
som utskeppningshamn för bl.a. skogsprodukter. Denna blomstringsperiod höll i 
sig fram till 1600-talet då Torekov fick en allt större betydelse som utskeppnings-
hamn och Båstad slutade att existera som stad. I mitten av 1600-talet fanns 18 
gårdar med vardera två bönder, samt 40 gatehus i staden. Staden expanderade 
österut under 1700-talet men tillväxten avbröts år 1742 av en större brand. 

Vid en mätning utförd av Allmänna Brandförsäkringsverket i Stockholm 
fanns det 133 tomter i samhället år 1814, 92 bebyggda och 41 obebyggda. Områ-
det väster om kyrkan var obebyggt precis som vid 1660-talet.  

Under andra hälften av 1800-talet upplevde skutfarten på Bjärehalvön ett 
kraftigt uppsving, liknande det på Österlen, vilket bland annat satt sina avtryck i 
de under perioden uppförda kaptensgårdarna. 
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Johannes Meyers karta från 1660-talet med Mariakyrkan och den gamla kyrkogården. 

Västkustbanan mellan Ängelholm och Halmstad anlades under 1880-talet och 
1885 stod Båstad stationsbyggnad klar. Kring sekelskiftet 1900 växte intresset för 
badortsliv kraftigt och ett stort antal hotell och pensionat kom att uppföras i och 
i närheten av Båstad. 

Kyrkan 

Mariakyrkan i Båstad började byggas under 1450-talet och stod i färdig omkring 
år 1500. De äldsta delarna utgörs av långhuset till vilka sidoskepp, kor-omgång 
och vapenhuset i söder tillfogats, samtliga dessa delar byggda av natursten med 
gavelrösten, strävpelare och omfattningar av tegel. Utvändigt är kyrkan, förutom 
tornets tegelfasader, vitputsad och samtliga takfall täckta med lertegel. 

Kyrkans huvudingång är genom tornets västportal genom vilken man 
kommer in i tornets bottenvåning som idag fungerar som vapenhus. Långhuset 
och koret utgör tillsammans kyrkans mittskepp och är täckta av höga stjärnvalv. 
De något lägre sidoskeppen som binds samman genom koromgången är täckta 
av enklare kryssvalv. Kyrkorummets ålderdomliga karaktär förstärks av olika ti-
ders tillskott, kalkmålningar från 1500-talet och 1700-talets altaruppsats, predik-
stol och bänkinredning. 
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Mariakyrkan och Båstads gamla kyrkogård. 

Båstads gamla kyrkogård 

Den äldsta delen av kyrkogården bör ha tillkommit i samband med att kyrkan 
uppfördes 1460. Vid 1600-talets mitt utgjorde kyrkogården den västligaste utpos-
ten i staden. År 1769 ligger direkt väster om kyrkogården den obebyggda präst-
gårdsmarken. Förutom prästgårdsmarken så återfinns Klockarejorden direkt syd-
väst om kyrkogården, den mark som senare kommer att tas i anspråk för den nya 
kyrkogården. 

Prästgårdsmarken är 1814 fortfarande obebyggd. Däremot anges tomten di-
rekt öster om kyrkogården som Skolelyckan, denna är än så länge är obebyggd. 
1883 har båda dessa tomter bebyggts, prästgårdsmarken med fyra fristående 
byggnader kring en öppen gård och Skolelyckan med en liten kvadratisk byggnad, 
idag Turistbyrån. 

Inför arbetet med en ny stadsplan, antagen 1912, upprättades en karta date-
rad 1908 på vilken kyrkogården ramas in av trädrader i öster och väster. Mot sö-
der löpte en trädrad utanför häcken. Trädraden i öster överensstämmer inte med 
dagens plantering då det troligen är frågan om en tänkt plantering vid en eventu-
ell inkorporering av den gamla Skolelyckan till kyrkogården, något som aldrig ge-
nomfördes. Jämför man kartan från 1908 med en karta upprättad över Nobelska 
villaområdet 1913 där också kyrkogården och den nyutlagda begravningsplatsen 
söder om denna finns med, ser man hur kyrkogårdsmarken var utlagd i kvarter. 
Det fanns planer på att ett bårhus skulle uppföras på Skolelyckans mark men pla-
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nen kom aldrig att genomföras, utan ett bårhus förlades istället till den nya kyrko-
gården, enligt ritningar från 1947 undertecknade Eiler Græbe.  

Nya begravningsplatsen 

Nya begravningsplatsen ligger på södra sidan Italienska vägen, söder om kyrkan. 
Den togs i bruk 1932 och ligger precis där Hallandsåsens norra sluttning planar 
ut. Begravningsplatsen präglas av renässansidealet med kvadratiska kvarter, tuk-
tade träd och buxbomhäckar. 1999 utvidgades begravningsplatsen mot öster med 
ytterligare gravplatser och en askgravlund med vattenspel.  

Den äldsta delen i norr 

Att Båstad behövde en ny begravningsplats var inget nytt, redan i 1906 års stads-
plan över orten finns området med, som just begravningsplats. Eftersom den 
gamla kyrkogården vid Mariakyrkan redan då hade bebyggelse runt sig gick det 
inte att utvidga denna. Den nya begravningsplatsen anlades istället ett stenkast 
söderut på andra sidan Italienska vägen på mark som sedan länge varit i kyrkans 
ägo, den så kallade Klockarejorden. 

Den nya begravningsplatsen ritades av arkitekt Oscar Persson. Han verkade 
i Landskrona och Helsingborg och har designat flera kyrkogårdar på Bjärehalvön, 
kyrkobyggnader och privatvillor. Han var verksam under 1900-talets första hälft. 

Båstad 1908, karta upprättad inför 1912 års stadsplan, lägg märke till trädplanteringarna. 
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Huvudentréen och bårhuset 

Projekteringen gjordes i slutet av 1920-talet och förslaget presenterades i maj 
1930. Den nya begravningsplatsens utformning skiljde sig från den gamla medel-
tida kyrkogårdens. Under det sena tjugotalet genomsyrades samhället av nya 
strömningar och idéer. Det kollektiva blev allt viktigare och helheten var viktigare 
än delarna. Detta påverkade kyrkogårdsutformningen i så motto att arkitekter 
anlitades för utformningen, att det fanns en tydlig och heltäckande struktur samt 
att de individuella manifestationerna med stora och personliga garvvårdar tona-
des ner. Alla vårdar skulle vara av ungefär samma storlek, ha likartad utformning 
och underordna sig kyrkogårdens övergripande struktur. 

Den del av nya begravningsplatsen som togs i bruk 1932 bestod av fyra 
kvarter samt en rad med gravplatser längs med kyrkogårdsmuren. Kyrkogården 
har en tydlig nordsydlig axel som i förlängningen tangerar den gamla kyrko-
gårdsmuren och fortsätter upp mot havet. En tanke var att sammanbinda begrav-
ningsplatserna med en allé eller processionsväg kantad av hängbjörk som skulle 
sträcka sig från gamla kyrkogården, över Italienska vägen, fram till den nya be-
gravningsplatsen, denna kom dock aldrig till stånd. 

Vid huvudaxeln precis när man kommer fram till själva begravningsplatsen 
ligger bårhuset, en enkel vit byggnad i klassisk stil, ritad av Eiler Græbe och 
byggd 1947. Byggnaden är fyrkantig med brant sandeltak i tegel, putsade väggar, 
markerad sockel av murad natursten ett markerat regnskydd över ingången och 
entrédörr av grova brädor. Græbe var en flitigt anlitad arkitekt i mitten av 1900-
talet. Han ritade bland annat ett stort antal bårhus runt om i landet. 
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Kartan från 1913 visar bl.a. kvartersindelningen på både gamla kyrkogården och nya begravningsplatsen. 
Perspektivskiss över nya begravningsplatsen från 1930, av Oscar Persson. 
Nya begravningsplatsen inritad på 1912 års stadsplan, lägg märke till axeln/allén mot havet. 
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Huvudentréerna på gamla kyrkogården och nya begravningsplatsen. 

Eftersom begravningsplatsen placerades längst ner vid åsens norrsluttning har 
den en relativt stor nivåskillnad, drygt sex meter från söder till norr. Det togs till 
vara i den södra delen av begravningsplatsen med urngravsdelen som byggdes 
upp i gradänger. 

Entrén är pampig med murade grindstolpar avtäckta med Smedstorpsplat-
tor och grindar i smidesjärn av plattjärn. Entrépartiet är mycket likt gamla kyrko-
gårdens entréer. Utmed infartsvägen planterades björkar och i de fyra hörnen på 
grusplatsen skulle tårpilar planteras. I varje fack utmed stängslet och mellan björ-
karna skulle växelvis röda och vita rosor av Dorothy Perkins och Gruss an Salem. 
(Enligt arbetsbeskrivningen skulle det vara Dorothy Perkins som är en mörkrosa 
ros från 1901. Gruss an Salem är troligtvis en felstavning av Gruss an Aachen 
som är en ljusrosa ros från 1909.)   

Hela anläggningen inhägnades med kallmur runtom och som stöd lades en 
slänt av överskottsjord längs insidorna. Innanför muren planterades lönnar som 
stormträd. På muren och längs den norra gången sattes stängsel av galvaniserat 
nät, troligen för att fungera som stöd för de bokhäckar som planterades på båda 
sidor om stormträden.  

De yttre häckarna placerade längs murens kant och som rygghäckar för den 
yttre raden av gravplatser. I det nordvästra och det nordöstra hörnet, mellan de 
dubbla raderna av bokhäckar planterades mörk persisk syren. I mellanpartierna i 
öster och väster planterades korneller, Cornus Sibirica och Forsythia suspensa och 
doftschersminer, Philadelphius coronarius i mellanpartierna mot norr. På ömse sidor 
om bänkarna vid entrén Clematis Montana Rubens.   

Bokhäckar planterades likaså längs de fyra kvarterens ytterkanter, som 
rygghäckar till dubbelgravarna. Småhäckar av storbladig buxbom sattes utmed 
gångarna och mellan familjegravplatserna. I det inre av kvarteren, vid enkelgra-
varna skulle det däremot vara liguster. Samtliga gravkvarter och kanter skulle an-
läggas som gräsplaner. 
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Slänten mot öster, gräsbevuxet kvarter, buxbomshäckar, buxbomsinramade gravplatser, huvudgången mot norr & huvud-
gången mot norr. 

På ömse sidor om samtliga bänkplatser och längs mittgångens familjegravar sattes 
pyramidekar och rabatterna i vändplatsens fyra hörn planterades med röda 
Kirsten Poulsen-rosor.   

Närmast den terrasserade delen i söder i mittgångens huvudaxel byggdes en 
brunn. Både brunnens plan och bäcken skulle utföras i Torekovssten, satta i ce-
ment. 
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Urngravlunden 

Den äldsta delen i söder 

Den urnlund som fanns med i den ursprungliga planen kom inte att förverkligas 
förrän på 1950-talet. Den placerades söder om den äldsta delen vid foten av åsen. 
Att urngravarna placerades här berodde på att här gick berget så högt upp att det 
blivit svårt att anlägga traditionella gravar där, det går helt enkelt inte att gräva så 
djupt som det krävs för kistgravar. 

Det var 1946 som kyrkofullmäktigt beslutade att anlägga urnlunden och 
den invigdes söndagen den 15 oktober 1950. Urnlundens slutliga design gjordes  
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Planritning över urngravlunden av G V Wahlberg. 

av trädgårdsarkitekt G V Wahlberg från Malmö, som även utformat delar av 
Östra kyrkogården i Malmö. 

Denna terrasserade del i söder anlades 1950 och utformades då i enlighet 
med arbetsbeskrivningen från 1932 med omgivande häckar, stödmurar och trap-
por. Trapporna utfördes med tuktade Smedstorps kalkstensplattor och stödmu-
rarna liksom de yttre murarna av natursten med den otuktade sidan utåt. Enligt 
beskrivningen skulle den övre fonden vara planterad med cypresser och utmed 
terrasstrapporna, i häckarna skulle likaså cypresser planteras.  

De äldsta gravarna är de 135 stycken som finns på den översta terrassen. 
Placeringen är vacker med skogen på åsen som bakgrund och utsikt över La-
holmsbukten åt norr. Dessa är från slutet av 1950-talet. Gravplatserna däremellan 
har tagits i bruk när behov uppstått. Utformingen är lite olika på de olika nivåer-
na beroende på när de tagits i bruk.  

Vårdarna är liggande opolerade hällar av natursten och gravplatserna om-
gärdas av låga häckar som planteras och sköts av kyrkogårdsförvaltningen På 
gravplatsen och runt hällen får endast låga blommande växter planteras. Gångar-
na är belagda med kalkstenplattor och grus. 

Längst österut finns minneslunden, en vacker plats som tillkom i slutet av 
1980-talet. Materialen som använts i minneslunden är gräs, naturstensplattor och i 
vattenanläggingen huggen sten. Här finns ett litet vattenspel som med sitt por-
lande bidrar till stämningen. Minneslunden avgränsas av en tuktad häck mot norr, 
formklippta avenbokar i en rad mot väster plus en låg stenmur som avgränsar 
mot urngravlunden och skogen mot söder. Platsen andas lugn, den är vackert be-
lägen i skuggan av skogen med utsikt mot havet och Mariakyrkan i norr.  
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Minneslunden mot söder med skogen i bakgrunden. 

Både minneslunden och den del på västra sidan om urngravlunden som huvud-
sakligen består en gräsmatta med flata gravvårdar utan utsmyckning är ritade av 
landsskapsarkitekt Staffan Larson 1986. 

Utvidgningen i väster 

Det senaste tillskottet är utvidgningen i väster. Den består förutom kist- och urn-
gravgravplatser även av en askgravplats, en damm som mynnar i en liten bäck 
som rinner längs begravningsplatsen västra sida. Utvidgningen ritades av arkitekt 
Gert Björkman från Klippan och den invigdes 1999. Den här delen av begrav-
ningsplatsen skiljer sig utseendemässigt mycket från den äldre delen. Planen är 
mer organisk med mjuka linjer och både gångar och växtlighet är friare i formen. 
Grusgångarna har mjuka böjda former och inne i kvarteren såväl som utanför är 
marken gräsbevuxen. När askgravplatsen skapades var anknytingen till bygden 
viktig, därför har den utformats som en båt.  

Enligt planen för utvidgningen skulle vitoxlar, Sorbus aria ”Magnifica”, plante-
ras utmed den norra sidan. De två kvarteren inramas av liguster och ha buskpar-
tier i mitten av prakttry, alptry, forsythia, gullregn och dvärliguser med större träd 
av rönnar, Sorbus decora, och thuja. I söder vid dammen skulle grupper av rönnar, 
Sorbus americana, stå tre och tre. Kvarteren och även marken längs ytterkanterna  
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Askgravplatsen, gången längs gamla västra kyrkogårdsmuren norrut, dammen och träbron. 
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Gamla västra kyrkogårdsmuren, sedd mot öster och söder. 

skulle vara grästäckta och gravplatserna inne i kvarteren avskilda med dvärgligus-
ter. Dammen i sydvästra hörnen försågs med en liten träbro och omgavs av träd. 

Beskrivning 

Omgärdning och grindar 

Kyrkogården har en samlad form och omgärdas i öst, norr och väst av murar, 
grässlänt, häckar och träd. I söder avslutas den med Hallandsåsens bokskog. Den 
som närmar sig huvudingången från norr vid Italienska vägen möts av huvuden-
trén som är placerad på den axel som förenar den nya begravningsplatsen med 
den gamla kyrkogården. En häckkantad allé av formklippt hög thuja och hamlade 
lindar leder besökaren förbi kapellet fram till begravningsplatsen. 

De äldsta delarna kantas av en slänt med stödmur mot begravningsplatsens 
yttersidan. Slänten not norr är låg, ungefär en halv meter hög. Murens västra sida 
förbi förvaltningsbyggnaden och ut mot parkeringen är högre för att ta upp en 
nivåskillnad. Slänten mot öster är något högre, cirka en meter, på grund av ni-
våskillnader. Munkgatan som går längs östra kyrkogårdskanten ligger mer eller 
mindre i nivå med släntens överkant, här är stödmuren mycket låg.  

Söderut tar skogen och åsens sluttning vid. Den spireahäck som har plante-
rats gör övergången mellan den vilda och tuktade naturen mjukare och ramar in 
begravningsplatsen. Häcken är mer friväxande än de övriga häckarna på begrav-
ningsplatsen.  

Mellan begravningsplatsens två äldsta delar finns ingen tydlig gräns, ef-
tersom båda planerats redan från början. Mellan den västra utvidgningen och de 
äldre delarna finns dock den ursprungliga slänten med stödmur kvar. Denna ut-
gjorde den västra gränsen fram till slutet av 1990-talet då begravningsplatsen ut-
vidgades. Muren är meterhög och har i dag två öppningar. Det som idag utgör 
begravningsplatsens västra gräns är en ganska fritt växande ligusterhäck.  
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Huvudgången/axeln och den västra kanten 

Runt de ursprungliga delarna av begravningsplatsen, uppe på slänterna på innan-
för stödmuren är lönnar planterade med jämna mellanrum. Trädplanteringen med 
slänt och stödmur avslutar även den nyaste delen mot norr. 

Begravningsplatsen har tre in- och utgångar, huvudentrén från norr och två 
underordnade entréer, en i väster och en i öster. Huvudentrén är relativt pampig 
med järngrindar flankerade av sex stycken kraftiga, putsade vita grindstolpar med 
de ungefärliga måtten en gånger en meter och höjden drygt två meter. De är klas-
siskt formade med nätta avtäckningar i svartmålad plåt krönta med mindre kors 
ovanpå klot av gjutjärn. Entrén består av en dubbel järngrind i mitten med en 
smalare enkelgrind på var sida. De svartmålade gjutjärnsgrindarna är ungefär två 
meter höga, grinden i mitten är ungefär 3 – 3,5 meter bred medan sidogrindarna 
är ungefär meterbreda. Grindarna består av vertikala spjälor som övergår i ett 
rutmönster i den övre delen. 

Den östra grinden är av enklade slag, en järngrind mitt i ett cirka fem meter 
långt staket som avslutar den nordligaste öst-västliga gången. Både staket och 
grind består av stående spjälor och båda är ungefär 80 cm höga. Västra entrén är 
bara en öppning i staketet som gör det möjligt att komma in på kyrkogården från 
det hållet. 

Kvarter och gångar 

De olika delarna har väldigt olika kvartersindelning. De anlagts vid olika tidpunk-
ter och under den mellanliggande tiden hann både begravningsvanor och stilideal 
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Huvudentréen 

ändras. Den ursprungliga begravningsplatsens två delar bygger på en klassicistisk 
plan. Delen som anlades under 1950-talet fick ett modernare uttryck och detaljer 
men grundplanen är den ursprungliga. 

Den äldsta delen från 1930-talet har två korsande axlar, fyra större fyrkan-
tiga kvarter med gångar runt om samt en rad gravplatser ut mot kyrkogårdsmu-
ren. Kvarteren har en rad gravplatser ut mot de senast nämnda gångarna och in-
nanför dessa omgärdas de av häckar som ramar in det inre av kvarteren. 

Dess södra del är i sin tur indelad i tre delar med olika karaktär. I öster min-
neslunden, urngravplatser i mitten och i väster en gräsmatta med flata gravvårdar 
utan utsmyckning. Huvudaxeln från den äldsta delen i norr fortsätter via trappor 
upp till urngravplatsen och minneslunden. Denna södra del ligger i sluttningen 
från åsen och är uppdelad i tre nivåer. Avsatserna är, liksom de omgivande mu-
rarna, uppbyggda av naturstensmurar med ovansidor i nivå med marken. Huvud-
gången har samma bredd som i den äldsta delen med stensatta trappor och ram-
per.  

Den västra utvidgningen ansluter till den äldre delen, dels finns det en kvar-
tersindelning dels ansluter gångarna till det äldre rätvinkliga systemet. De två nya 
kvarteren är dock varken rätvinkliga eller symmetriska utan mer organiskt for-
made. Mot öster längs den äldre delens kantmur är linjerna raka men i väster är 
de mjukare och böjda. Ingångarna till kvarteren är inte heller symmetriskt place-
rade, men det finns i princip en ingång i varje hörn. Kvarteren är omgärdade av 
låg formklippt liguster. 

Gångarna följer planeidealet, i de äldre delarna är de raka rätlinjiga och i den 
nyaste delen mjukt formade. Samtliga gångar med undantag av de stensatta i den 
äldre minneslunden är grusade. 
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Mur, grusgång, flygfoto över begravningsplatsen som visar de olika delarnas skilda formspråk och struktur. 

Den gröna strukturen 

Den äldsta delen i norr 

Den äldsta begravningsplatsen i norr har på tidstypiskt sätt en indelning som an-
sluter till den äldre traditionen med kvartersindelning, buxbomshäckar och. rät-
vinkliga gångar. Den tydligaste och den överordnande axeln är huvudgången som 
går från gatan i nordsydlig riktning upp mot minneslunden. Gången är markerad 
med en tydlig ingång, allé av hamlade lindar och pelarekar som kantar kvarter ett. 
Minneslunden ligger lite högre på en terrassering och för att markera monumen-
taliteten finns en brunn och trappor i sten. Åsen och dess täta bokskog utgör 
fonden till begravningsplatsen. Kvarter ett som består av gravplatser i dubbla ra-
der på vardera sidan om huvudgången har ryggar av klippt avenbok som är i höjd 
med gravvårdarna. Avenbok finns också utmed de fyra fyrkantiga kvarterens (5, 
6, 7 och 8) yttre sidor. Gravplatserna som löper utmed raka gångar i nordsydlig  
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Huvudgången genom kvarter 1 

riktning innanför avenboken delas också av med klippta häckryggar men de är 
lägre och av thuja.  

I de kvarter som ligger längs ytterkanterna och längs med huvudgången har 
i princip alla gravplatser buxbomskantade omgärdningar i fram- och sidokanter-
na. Gravplatserna är liksom gångarna täckta med singel. I de fyra mellersta kvar-
teren har även de yttre varven buxbomskantade och singeltäckta gravplatser. 
Bland gravplatserna är det ett fåtal vars buxbom är borttagen och singeln är ersatt 
med gräs. De två kvarter som ligger närmast ingången i norr, kvarter 6 och 7, har 
även buxbomskantade och singeltäckta yttervarv men på gravplatserna vid de 
inre gångarna är det mer blandat. Här finns det inslag av fler gravplatser som 
saknar omgärdning och har gräs istället för singel. Borttagningen av buxbom och 
ersättningen med gräs har att göra med att det finns ett större antal återlämnade 
och tomma gravplatser här. Även de två södra kvarteren, 5 och 8, har buxboms-
kantade och singeltäckta yttervarv medan i de inre varven är gravplatserna konse-
kvent belagda med gräs. I dessa kvarter är det bara den längsgående, östvästliga 
gången som är täckt med singel. Resten av ytan, bortsett från en smal remsa av 
rabatt vid gravvårdarna, är grästäckt. 
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Den äldsta delen i söder 

Den södra delen är uppdelad i tre delar, minneslund i det sydöstra hörnet, urn-
gravplatser i mitten och gräsmatta med flata gravvårdar utan utsmyckning i det 
sydvästra hörnet.  Huvudgången från den gamla delen i norr leder rakt mot min-
neslunden och delar av urngravplatsen i två lika stora delar. Den södra delen lig-
ger lite högre än den äldsta delen och är indelad i tre avsatser. Avsatserna är, lik-
som de omgivande murarna, uppbyggda av naturstensmurar med ovansidor i nivå 
med marken. Huvudgången har breda stensatta trappor med stensatta ramper på 
den ena sidan. Trapporna ska troligen ge illusionen av att vara en enda lång 
trappa.  

Den gröna strukturen på den här delen av kyrkogården består i princip av 
gräsmatta, några häckar och gravplatsernas låga växtlighet. Den här delen är mer 
öppen då växtligheten är lågt hållen och genomsiktlig. Den nedre trappan marke-
ras av två kraftigt tuktade idegransklot. Urngravplatsen avskärmas i öster och väs-
ter av en lågt klippt häck av häckoxbär. Även minneslunden omges i norr och 
öster av samma sorts häck. Minneslunden liksom gräsmattan i det motstående 
hörnet omgärdas också åt öster och väster av avenboksträd som är tuktade och 
formade som toppiga pelare. De anknyter till pelarekarna på den gamla delen 
med sin strikta form.  

Minneslunden domineras av en asymmetrisk fontän och en stensatt gång 
och är i övrigt täckt av gräs. Gångens sten är slät och rödaktig medan fontänens 
sidor är grovt huggen och i grått och ska troligen harmoniera med trapporna och 
brunnen. Gången och fontänen är asymmetriska men har räta linjer som bryter 
mot den äldre delen samtidigt som den underordnas denna. Fontänen har en stor 
natursten i dess mitt vilket gör att det strikta mjukas upp något.  

Urngravplatsen är utformad på två olika sätt på de tre avsatserna. Den 
översta avsatsen som anlades först, den äldsta gravvården som är från 1956 finns 
här, delas av genom en bred gång som är täckt med singel. Gången flankeras av 
röda kalkstensplattor där sopkärl och verktyg står. Gravplatserna har en gemen-
sam inramning av en låg buxbomshäck och raderna delas också av med buxbom. 

På de nedre avsatserna är gravplatserna enklare utförda med smala gångar 
av gräs, gravplatser i långa rader i rabatter utan avskiljande stenkanter eller annan 
omgärdning. Även här finns vintergröna växter men fler inslag av perenner som 
till exempel lavendel. De senaste urngravplatserna längst ner är mer varierat ut-
formade framförallt vad gäller stensättningen. Kanterna kan till exempel bestå av 
slipad kantsten, tumlad betongsten eller kullersten och täckningen kan vara av 
singel eller annan dekorsten i avvikande färg.  

Den sydvästra delen består av gräsmatta och har liksom minneslunden en 
inramning av avenboksträd som är pelarformade, men har bara tre på vardera  
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Från urngravplatsen norrut 

sidan. I övrigt är gravplatserna vars gränser inte är utmärkta enkelt hållna med 
endast en flat liten sten i samma utförande.  

Utvidgningen i väster 

Den västra delen som tillkom i slutet av 1990-talet ansluter till den gamla begrav-
ningsplatsen, både genom att gångarna ansluter till det rätvinkliga systemet men 
också genom att det finns en uppdelning i kvarter. De två kvarteren är dock inte 
lika rätvinkliga utan har mer eller mindre rundade hörn och är inte helt symmet-
riska. Utmed den östra sidan, utmed den gamla delens mur är linjerna raka men i 
den motsatta yttersidan är de mer uppmjukade med böjda linjer. Ingångarna till 
kvarteren är inte heller symmetriskt placerade, men har i princip en i varje hörn. 
Kvarteren är omgärdade av liguster som är formklippt på en ganska låg höjd så 
att man har bra överblick över kvarteren. I kvarteren finns både plats för kistgra-
var och urngravar med låga eller platta stenar i nivå med marken. Än så länge 
finns det bara några enstaka gravplatser i kvarteren, men man kan se att tanken är 
att dessa inte ska placeras i bågformer som följer buskagens form.  

Strukturen i den västra delen är friare friväxande buskar, träd och perenner 
vilket betonar formen. Undantaget är ligusterhäcken som klipps ganska låg. Bort-
sett från att det inte finns strikta konturer i form av klippta häckar består den här 
delen enbart av lövfällande träd och buskar samt perenner som vissnar vilket gör 
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Urngravplatsens sydligaste gång och minnelunden i skuggan av åsen.  

den mer föränderlig med årstiden. Detta betonas inte bara genom skiftningar i 
färg från ljusgrönt till gula och röda toner på hösten utan även genom att de 
flesta antingen blommar eller har bär på hösten.      

Kvarterens indelning är organiskt formade med ett böljande buskage som 
delar av dem i två mindre rum. I de två buskagen finns det tre träd som planterats 
med jämna avstånd från varandra. De har, fastän de ännu inte är så gamla, höga 
stammar och höga pyramid- eller ovalformade kronor. Träden är en bra bit högre 
än buskarna och de är en slags Sorbus, oxel, troligtvis Sorbus aria. Enligt ritningar-
na skulle det ha varit Sorbus decora, amerikansk rönn, men träden har stora blad 
som inte sitter i par. I buskaget återfinns regelbundet placerade buskar med snö-
bär närmast kanten och längre in prakttry, hybridforsythia och sydgullregn. Alla 
buskar blommar på våren eller har dekorativa bär vilket gör att buskagen föränd-
ras efter årstiderna. Hybridforsythian blommar i gult under tidig vår, prakttryt i 
rött och gullregnet i gult under tidig sommar och på hösten har snöbären vita bär. 
Även gullregnets fruktbaljor är dekorativa då.   

Enligt ritningarna skulle det vara prakttry Weigela ’Eva Rathke’, alptry Lo-
nicera alpgena, hybridforsytia Forsythia x intermedia, sydgullregn Laburnum anagyroides 
och liguster Ligustrum vulgare i buskaget men någon sort har troligen ersatts av 
snöbär. Idén med jämnt spridda buskar som kompletterar varandra i färg och 
blomning är fullföljd. Enligt ritningarna skulle också träden ha placerats i en 
klunga i mitten tillsammans med thujor.  
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Mjuka former i den västra utvidgningen. 

Längs kvarterens yttre sidor finns gräsplanteringar som är rätvinkliga mot väster 
och norr men har mjuka linjer mot de två andra sidorna. Längs den västra sidan 
rinner utmed den friväxande svartaronian en stensatt bäck som har en större 
damm i det sydvästra hörnet. Bäcken mjukas upp med oregelbundna planteringar 
av bland annat daggkåpa och ormbunkar i stora grupper. Även dammen är sten-
satt av kullersten och större stenar i kanten. Bakom dammen finns en stor berg-
bambu och en bänk placerad och för att ta sig dit går man över en liten bro i trä.  

Vid dammen finns fem träd placerade och längre bort vid sydöstra hörnet 
finns ytterligare två. En del av dessa träd skulle kunna vara amerikanska rönnar, 
Sorbus americana, som föreslagits i planen. Enligt planen skulle träden vara gruppe-
rade i två grupper om tre träd i varje grupp, men i verkligheten är de dels mer 
utspridda och asymmetriskt satta. Vid dammen finns det tre rönnar och de är tro-
ligen amerikanska rönnar, de andra träden är oxlar. Oxeln som också tillhör Sor-
bussläktet kan vara den vanligare sorten Sorbus intermedia.  

Det enda trädet som inte ingår i någon grupp eller i någon allé utan som 
står som solitär är det som återfinns mitt i den västra gången mellan de två kvar-
teren. Trädet utgör en slags rundel likt brunnen på den gamla delen av begrav-
ningsplatsen och mjukar upp gångsystemet. Trädet är ett kinesiskt körsbärsträd, 
Prunus serrulata, och det kan bli ett utbrett nio meter högt träd. Trädet har rödakt-
iga grenar och blommar med rosablossande vita blommor på bar kvist mitt på 
våren. 



Båstads nya begravningsplats 

33 

Gravplatser 

Den äldsta delen i norr 

Av de gravplatser som är omgärdade av buxbom har två tredjedelar även bux-
bomskantade rabatter. Buxbomen kan vara formad på olika sätt, vanligast är att 
den är helt rak och följer rabattens ytterkant, men den kan också vara svagt böjd, 
vara rundad, slingra sig diagonalt över gravplatsen eller bara omgärda gravvården. 
Nästan alla gravplatser i kvarter 1-4 och i de yttre varven i kvarter 5-8 som har 
rabatt har en kant av buxbom. Där rabatten är borttagen är oftast även buxbom-
en det. I en del fall finns det kvar annan form av plantering som vintergröna väx-
ter.  

I varje kvarter finns det i genomsnitt ett tjugotal gravplatser med vinter-
gröna växter, i kvarter 4 som är det minsta finns det två och i kvarter 8 där det är 
flest finns det 33. I de flesta fall är de vintergröna växterna placerade två och två 
och flankerar gravvårdarna vilket gör att det i genomsnitt faktiskt finns ett 40-tal 
vintergröna växter. De allra flesta är lägre eller i höjd med avenbokshäckarna som 
är drygt en meter höga vilket gör att de inte syns så mycket. Det finns endast ett 
fåtal vintergröna växter per kvarter som är högre. De flesta vintergröna växterna 
är antingen formklippta eller har ett växtsätt som gör att formen är mer definie-
rad som pelare eller klot.  Den vanligaste sorten är cypressen, som det finns ett 
60-tal av, vars växtsätt inte är så väldefinierat men som å andra sidan inte är så 
snabbväxande. Därefter kommer thujan varav det finns ett trettiotal och bland 
dessa är det den klotformade som är den vanligaste sorten. Idegran och en finns 
på ett tjugotal gravplatser och de flesta av dessa har ett pelarväxtsätt. Många av 
enarna och idegranarna är klippta eller åtminstone kapade för att de inte ska bli 
alltför dominerande och sticka upp ovanför avenbokshäckarna. Av den annars i 
kyrkogårdssammanhang vanligt förekommande sockertoppsgranen med sin väl-
definierade pyramidform finns det däremot bara två. Ytterligare några enstaka 
vintergröna träd som ädelgran förekommer. 

Andra växter som inte är barrväxter men som är vintergröna och som åter-
finns i den gamla delen är rhododendron, buxbomsklot och lagerhägg. Dessa går 
också att formklippa och hålla relativt låga. Av rhododendron och buxbomsklot 
finns ett tjugotal och av lagerhäggen ett fåtal. Dessa växter bibehåller sin form 
och färg genom alla årstider men det finns också lövfällande buskar som horten-
sia och syren varav den förra finns på ett tiotal gravplatser. Hortensian är särskilt 
tacksam då dess blomställningar står kvar långt in på hösten. Syrenen har en ten-
dens att breda ut sig och bli stor varför den bara förekommer på en handfull 
gravplatser. Dvärgsyrenen som finns på minst en gravplats blir dock inte så stor.     

En tendens är att plantera mindre träd och då utbudet av uppstammade 
mindre träd har blivit större kan man se flera exempel på sådana. De flesta av 
dessa träd har ännu inte blivit så stora och syns därför inte så mycket vilket i och  
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Gravplats med perenner      Hortensia 

för sig troligen också är meningen. På gravplatserna har mindre träd som sälg, pil, 
benved, järnek, oxbär och robinia återfunnits. Även japansk lönn som också kan 
räknas som ett litet träd finns i några exemplar och de är något udda då de med 
sin röda färg avviker ganska mycket från det gängse, företrädesvis mörkgröna 
städsegröna. Träden skiljer sig från de andra stora växterna på det sättet att de 
alltid är solitärer. De uppstammade träden har oftast hängande grenar vilket är en 
tradition på kyrkogårdar där det oftast funnits något större hängträd som ask eller 
alm.   

Andra mer eller mindre städsegröna lägre växter som benved, ormbunkar, 
murgröna, vinka och azalea finns i vardera några exemplar. De upprättväxande 
växterna är oftast, liksom de vintergröna växterna, placerade symmetriskt på var-
dera sidan om gravvårdarna, medan de mer utbredande arterna murgröna och 
vinka placerats som marktäckare intill perenner eller det vintergröna.  

Förutom mer eller mindre städsegröna växter på gravplatserna är den van-
ligast förkommande växten rosor. I snitt finns det minst 25 gravplatser i alla kvar-
ter utom det fjärde med rosor. Det finns både småblommande sorter och klas-
siska rabattrosor med större blommor. De flesta var vid inventeringen utblom-
made eller nerklippta vilket gör att alla rosor troligen inte inventerats. Förutom 
rosor är den i kyrkogårdssammanhang vanliga perennen kinesisk kärleksört, Se-
dum spectabile, den näst vanligaste växten med som återfunnits på över 60 gravplat-
ser i kvarter 1-8. Den liksom rosor är tacknämlig eftersom båda har en lång sä-
song och blommar länge. Den kinesiska kärleksörten står liksom hortensian väl-
digt länge med sin blomställning och vissnar egentligen inte förrän på vintern.     

Andra exempel på förekommande perenner är lavendel, nejlika, akleja, höst-
anemon, funkia, alunrot, sedum, näva, julros, astilbe och daggkåpa som alla är 
vanligt förekommande trädgårdsväxter. Perennerna förekommer oftast tillsam-
mans med någon annan mer städsegrön växt eller i grupp med andra perenner. 
En del gravplatser kan således vara rikligt utformade med både buxbom längs 
både ytterkant och rabatt, vintergröna flankerande växter, rosor, perenner och  
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Urngravlunden        Västra utvidgningen 

dessutom ha säsongsplanterade ettåriga växter. Det gäller framförallt de yngre 
gravplatserna längs de inre gångarna i kvarter 5-8. På de andra gravplatserna ut-
med huvudgångarna är det däremot mer glest med växtligheten.    

Den äldsta delen i söder 

Då minneslundens gravplats är en allmän begravningsplats och inte har några 
särskilda gravplatser är denna del beskriven under kapitlet Den gröna strukturen. 
Gravplatser finns det däremot på urngravplatsen som utgör den mellersta delen 
och asklunden i det sydvästra hörnet. Urngravplatsen är utformad på två olika 
sätt. På den övre avsatsen är gravplatserna och gångarna täckta av singel. En smal 
gång av stenplattor markerar framkanten och smala kantstenar delar av gravplat-
serna. De flata stenarna ligger i singeln och bakom stenarna finns en liten rabatt 
som kantas av en smal kantsten. I rabatterna finns låga vintergröna växter, av 
främst thujaklot, cypress och ettåriga växter.  

På de två nedre avsatserna är gravplatserna enklare utförda med smala 
gångar av gräs, gravplatser i långa rader i rabatter utan avskiljande stenkanter eller 
annan omgärdning. Även här finns vintergröna växter men fler inslag av perenner 
som lavendel. De senaste urngravplatserna längst ner är mer varierat utformade 
framförallt vad gäller stensättningen. Kanterna kan till exempel bestå av slipad 
kantsten, tumlad betongsten eller kullersten. Täckningen kan vara av singel eller 
annan dekorsten i avvikande färg.  

I asklunden finns det bara enkla flata stenar i gräsmattan. Gravplatsen är 
gemensam och det finns inga individuellt utformade utsmyckningar, endast 
blomsterbuketter och ljus är tillåtna här.  

Utvidgningen i väster 

På den västra delen finns det ännu inte så många gravplatser men de skiljer sig 
inte från de senare gravplatserna på den äldre norra delen. Gravplatserna är små 
och har planteringar och många är även stenlagda på något sätt. Den viktigaste  
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Gräsbevuxet äldre kvarter och böljande former i väster. 

skillnaden jämfört med de andra delarna av begravningsplatsen är att gravplatser-
na är placerade i rader med mjuka böjar som följer buskagen och häckomgärd-
ningens former. Då det fortfarande inte finns så många gravplatser är planlägg-
ningen inte så tydlig.  

Gravvårdar 

Den äldsta delen i norr 

I kvarter 1-8 som är den äldsta delen finns 748 gravvårdar. Kvarter 4 är den 
minsta med bara en rad med åtta vårdar. De flesta, 445 av vårdarna, är i stående 
format, det vill säga höga och smala, 125 är i liggande format, det vill säga låga 
och breda och 147 horisontala, liggande på marken. Dessa tre har samtliga mer 
eller mindre räta vinklar och de är de absolut mest representativa gravvårdarna. 
Utöver dessa tillkommer 24 vårdar som inte har lika definierade former. Endast 
sju är vårdar av kors. Åtta av vårdarna är nerlagda, stenen har med avsikt lagts 
ner. På omkring ett 40-tal gravplatser är vården bortplockad, basen eller grunden 
är fortfarande kvar eller gravplatsen är helt tom. De nerlagda vårdarna ger ibland 
sken av att vara horisontella stenar, men borrade hål i botten vittnar om att det 
inte varit så från början.  

De horisontella gravvårdarna återfinns oftast på gravplatser som omfattas 
av mer än en gravvård och då i anslutning till en stående vård, till exempel bred-
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vid eller framför. Det finns dock enstaka undantag där den horisontella vården är 
den enda. 

Huvudgångarna i kvarter 1-8 skiljer sig från de inre kvarteren genom att 
vårdarna är högre och mer varierade, vilket troligtvis beror på att detta är de 
äldsta vårdarna på kyrkogården, från 1930-talet. I de inre kvarteren är de flesta 
vårdarna låga, liggande och yngre. Generellt är de inte högre än häcken som av-
gränsar de olika delarna och vårdarna är mer monotona i sitt uttryckssätt.  

Grovt uppskattat så är de allra flesta gravvårdarna av röd eller grå granit el-
ler av svart diabas. Det finns enstaka i gnejs, kalksten och marmor. De allra flesta 
vårdarna är klassiskt utformade med polerad framsida och inhuggen dekor i form 
av bokstäver, olika symboler eller bilder. På de äldsta vårdarna som återfinns i 
huvudgångarna kan inramningarna se lite olika ut, vissa har uthuggen inramning 
runt om av till exempel växter, andra endast på långsidorna, medan en tredje kan 
ha tympanonliknande överstycken. Ett par gravvårdar står dock ut i sin utform-
ning och kan inte placeras inom generaliseringen. I kvarter 2D, plats 354, åter-
finns till exempel en stor vit vågliknande vård på en granitbas.  I kvarter 2B, plats 
257, står en nationalromantisk sten utformad som en runsten över etnologen, 
författaren och konstnären Ossian Elgström.  

För det mesta står bara namn, födelse- och dödsdag skrivet på vårdarna, 
ibland nämns även ort. En tendens tycks dock vara att typsnittet på de stående 
vårdarna i de allra flesta fall är skrivet med enkla versaler, medan de horisontella 
och anslutande vårdarna på samma gravplats har fått en mycket mer utsirad text 
och i sådana fall även skriven med gemener. I de allra flesta fall är texten inhug-
gen i vården och i en del är området runt texten nerhugget så texten är polerad. 
Texten kan också vara målad, men det finns även exempel där den är av ett annat 
material. Mest markant blir detta på vårdarna där texten är av koppar. Avrinning-
en från kopparen har gjort att stenarna blivit missfärgade, men det har också lett 
till att mossa och algväxter inte växer där.  

Vårdar med yrkestitlar är inte särskilt vanliga. Det finns, men uppskattning-
en är att minst lika många vårdar har annan text i form av till exempel bibel- och 
psalmcitat, eller personliga hälsningar. De flesta yrkestitlar är sådana som åter-
finns på alla kyrkogårdar – framförallt samhällsrelaterade yrken som Distriktslä-
kare och Yrkeslärare. De yrken som står ut, vittnar framförallt om Båstads närhet 
till havet och järnvägens allt viktigare roll i samhället – till exempel Sjökapten, 
Kustuppsyningsman, Stationsinspektör och Överbanmästare, men även konstin-
spirerade yrkestitlar som hovjuvelerare, konstnär och författare uppmärksammas. 
I jämförelse med den gamla kyrkogården i Båstad så noteras det även att tiderna 
förändrats genom att jordbruksrelaterade yrken knappt finns representerade på 
den nya kyrkogården.  
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Stående vårdar       Liggande vårdar 

Övriga dekorationer på vårdarna i form av symboler och bilder inhuggna i vår-
darna är relativt ovanligt. Det som finns är oftast klassiserande symboler, till ex-
empel oljelampor, urnor, stjärnor och timglas. Symbolerna kan också vittna om 
vad personen i fråga sysslat med i livet, postverkets symbol i form av luren och 
kronan återfinns som exempel. På vissa vårdar finns även lösa dekorationer. Till 
exempel i form av vilande fåglar som ligger på vården, eller små änglar. De flesta 
är gjorda i någon form av vit sten, gjutmaterial eller i metall. Vid en vård i kvarter 
6B, plats 95, återfinns en stor änglastaty, tillverkad av koppar, som är nästan lika 
hög som gravvården själv. En annan form av dekoration är de två vårdar som in-
korporerat hedersmedaljer i stenen, som tekniskt sett sitter fast, men ändå inte är 
en direkt del av stenen. På den ena medaljen, som återfinns i kvarter 8B plats 144, 
står; ”FÖR NIT OCH REDLIGHET I RIKETS TJÄNST – TILL STAT-
IONSMÄSTAREN C A:SON WEIMERS.” På den andra som återfinns i kvarter 
8B, plats 273, står det; ”AF KUNGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET – ÅT 
PAUL K. JOHANSSON FÖR LÅNGVARIG TROGEN TJÄNST.”  

Två personligt utförda vårdar som är värda att beröra, visar på en för be-
gravningsplatsen ovanlig form av dekoration som innebär att gravinnehavarens 
siluettbild finns återgiven på vården – utförd i koppar. Den ena är textilkonstnä-
ren Märta Måås Fjetterströms vård, återfinns i kvarter 2A, plats 120, samt Hovju-
veleraren Wilhelm James Bolin, kvarter 2D plats 14.  

Den äldsta delen i söder 

Vid minneslunden finns inga gravvårdar.  
I anslutning till minneslunden ligger urngravplatserna och dessa är marke-

rade med gravvårdar. Generellt handlar det om horisontella gravvårdar i enkla 
geometriska former, kvadrater och rektanglar. De allra flesta är av polerad granit i 
olika färger där endast namn, födsel- och dödsdatum på den/de bortgångna finns 
skrivet med versaler i enkla typsnitt. Ett fåtal har yrkestitel utskrivna och andra 
små enkla ord som uttrycker ibland väldigt varma hälsningar. På många vårdar 
finns i stället symboler i form av kors, hjärtan, rosor, den uppgående solen, svan, 
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Horisontella vårdar      Tavla med namnskyltar i askgravlunden  

svalan, eller illustrationer med en mer personlig prägel, som till exempel en ten-
nisracket, inhuggna i stenen. Dessa kan vara naturligt oputsade eller målade med 
till exempel vit färg eller guld. Flera vårdar har också lösa dekorationer som an-
tingen ligger på vården eller direkt bredvid. Vanliga dekorationer är hjärtformade 
vita stenar och stora snäckor.  

Det finns dock några undantag. Ett antal vårdar är hjärtformade och flera 
har intentionen av att se ut som mer naturliga stenar och de är varken polerade 
eller slipade. I anslutning till de olika terrassnivåerna finns även stående vårdar 
som är placerade med ryggarna mot terrasserna. Dessa är låga, stående vårdar 
med raka kanter och polerad yta.  

Strax väster om urngravplatsen finns en mer sparsmakad plats för gravsätt-
ning. I en gräsmatta ligger på rad gravvårdar och markerar platsen för den sista 
vilan. Detta intryck förstärks av de enkla, horisontella och i alla utom ett fall, opo-
lerade granitvårdarna som markerar gravplatser. 

Utvidgningen i väster 

På den senast anlagda delen finns ännu inte så många gravvårdar, men de ansluter 
i stilen med gravvårdarna på urngravplatserna i den äldsta delen i söder. Även på 
den här delen av kyrkogården finns både kistgravplatser och urngravplatser. 

Vid askgravlunden som har formen av en båt finns en tavla uppsatt strax till 
vänster om båten där små smidda namnskyltar satts upp. På dessa står namn, föd-
sel- och dödsdatum på de bortgångna som vilar i askgravlunden.  

Kulturhistorisk värdering av begravningsplatsen 

I arbetet med Båstads nya begravningsplats har Riksantikvarieämbetes modell 
kulturhistorisk värdering som utarbetats av Axel Unnerbäck och som finns pre-
senterad i Kulturhistorisk värdering av bebyggelse från 2002 använts. Grundtanken med 
modellen är att de kulturhistoriska motiven ska definieras tydligt för att det ska 
vara möjligt att bevara och vårda begravningsplatsen på ett ändamålsenligt sätt. 
Modellen går ut på att definiera och beskriva de olika bevarandemotiven och göra  



Båstads nya begravningsplats 
 
 

40 

 

Askgravlunden 

en sammanvägd bedömning av kriterierna. Utifrån värderingen kan man välja 
ambitionsnivå och på bevarandet och föreslå åtgärder som förstärker de kulturhi-
storiska värdena. De viktigaste värdena är sorterade i två grupper. Dokumentvär-
dena eller de historiska egenskaperna baseras på historisk kunskap och är därför ob-
jektiva men ändå föränderliga beroende på bedömarens kunskap och i takt med 
att kunskapsunderlaget ändras. Upplevelsevärdena eller de estetiska, upplevelsemässiga och 
socialt engagerade egenskaperna innefattar en bedömning av de historiska kunskaperna 
men är mer subjektiva. 

Dokumentvärden 

Kyrkogårdshistoriskt värde 

Begravningsplatsens äldre del är en typisk och god representant för det tidiga 
1900-talets klassicistiska kyrkogårdsideal. Den är en av de sista som anlades i lan-
det innan en ny tid med nya ideal tog vid kring andra världskriget. 

Massproduktion av gravvårdar gav minskad variationsrikedom, stränga ut-
formningsregler, sammanhängande gräsmattor som ersatte grusgravar och häck-
arrangemang som ersattes av rygghäckar som blev vanliga under 20-talet påver-
kade utformningen. De enskilda gravplatserna skulle inordna sig i helheten, de 
noggrant reglerade häckarna bildade stommen som skulle hålla samman raderna 
och avgränsa gravplatserna från varandra. 
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Samhälls- och socialhistoriskt värde 

Båstads nya begravningsplats är utformad enligt tidens ideal med en hierarkisk 
struktur gör det möjligt att betrakta den som en spegel av det kvardröjande klass-
samhället så som det såg ut under 1920- och 30-talen.  

Strukturen med huvudaxlar, rygghäckar, omgärdningshäckar, alléer och 
trapporna i sten är tydlig och delarna bildar en väl sammanhållen helhet. Grav-
vårdarna i kvarterens yttervarv skulle inte vara högre än avenbokshäckarna och 
gravvårdarna inne i kvarteren fick inte vara högre än de häckarna.  

Den hierarkiska strukturen syns väl så tydligt i den senare anlagda urngrav-
platsen i den södra delen. Här är gravplatserna små och förhållandevis enhetligt 
utförda och gravvårdarna, speciellt de liggande, är enkelt och enhetligt utformade. 
Detta gäller framförallt de tidigast anlagda platserna där plattsättning och singel 
ramar in vårdarna. De större och mer påkostade gravvårdarna har medvetet pla-
cerats utmed huvudgångarna i den södra delen och de mest spetakulära har fått 
en mer upphöjd och samtidigt mer avsides placering.  

Få gravvårdar har titlar vilket också markerar det nya idealet där det skulle 
vara enkelt hållet och inordna sig helheten.   

Upplevelsevärden 

Miljöskapande värde 

Den nya begravningsplatsen knyter ihop skogen och havet. Från begravningsplat-
sen södra del har man vacker utsikt från åsen ut över havet. Utsikten utgör en 
förbindelselänk mellan de för Båstad typiska naturförutsättningarna, Laholms-
bukten och åsen. På ett raffinerat sätt har åsens naturligt växande skog utnyttjats 
som kontrast till det tuktade och kultiverade på kyrkogården.  

Skogskyrkogårdarna som gestaltades under 1930-talet utnyttjade det som 
ansågs vara typiskt svensk natur. Även i Båstad utnyttjades skogen men här som 
fond. Naturen tillsammans med kyrkogårdens tuktade växtlighet har därmed ett 
miljöskapande värde som är starkt, just på grund av att man utnyttjat de lokala 
naturförutsättningarna. 

Ett naturligare växtsätt och friare former har använts i den utvidgade delen i 
väster. Övergången från den strikta till den fria naturen är tydlig även i den här 
nyare delen.  Åsens fria natur skapar via den västra utvidgningens fria formspråk 
till den äldre delens strikta plan en mjuk övergång mellan de olika delarna.  

Även kyrkogårdens växtlighet med den tydliga strukturen av alla häckar, 
trädalléer, de enskilda planteringarna, stensättningarna och gravvårdarna på be-
gravningsplatsen har ett miljöskapande värde då de utgör viktiga element i förstå-
elsen av begravningsplatsen som sådan. 
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Brunnen och huvudaxeln 

Identitetsvärde 

Begravningsplatsen är en plats som de flesta kommer i kontakt med, ofta för lugn 
och kontemplation. En grön oas där man kan vara ifred med sina tankar. Begrav-
ningsplatser förändras långsamt, det är en plats att återvända till, åtminstone då 
och då, kanske med en blomma för att minnas sina nära och kära och påminnas 
om sina egna rötter. Båstad är en liten ort, alla i byn har sin gravplats på den 
gamla eller nya begravningsplatsen och hela bygden vet var den finns och har en 
relation till platsen.  

Den geografiska placering förstärker det speciella med Båstads kyrkogård 
då den visuellt förbinder skog och hav. Två identitetsskapande komponenter i 
Båstad, orten vid havet nedanför åsen. 

Kontinuitetsvärde 

Den nya begravningsplatsen bildar tillsammans med den gamla kyrkogården en 
historisk resa från medeltid fram till våra dagar. Här kan man genom gravvårdar-
nas utformning och inskriptioner följa den förändring som Båstad genomgått, 
från att ha varit ett kustsamhälle beroende av sjöfart till att bli en fashionabel 
badort och tennismecka. På nya begravningsplatsen vittnar gravvårdarna om att 
handel, hantverk och annan affärsverksamhet i mindre skala är vanliga sysselsätt-
ningar. Anknytning till havet märks men är inte lika dominerande. 

De olika delarna av Båstads kyrkogård har olika karaktär, den gamla medel-
tida med anor från 1400-talet som under flera århundraden genomgått föränd-
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ringar som gjort den till vad den är idag. Via den nya begravningsplatsen som tog 
vid under 1900-talets första hälft med sitt för sin tid typiska formspråk, till det 
senaste tillskottet, den västra utvidgningen som visar på det sena 1900-talets sätt 
att planera och anlägga en begravningsplats.  

Kulturhistorisk värdering av gravvårdarna 

Efter en översiktlig genomgång av Båstads nya begravningsplats har ett urval av 
de kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna gjorts. På Båstads nya begravnings-
plats är det tydligt att gravvårdarna utformats med tanke på kyrkogårdens helhet 
och det har troligen funnits restriktioner för hur de skulle utformas vad gäller val 
av material, storlek, form, utformning av text och eventuella symboler. De mest 
iögonfallande gravvårdarna har sålunda också placerats i ytterkanterna, troligen 
för att inte störa helheten och begravningsplatsens hierarkiska struktur. Val av 
gravvård har styrt placeringen liksom utformningen har styrt var i kvarteren 
gravvården kunde placeras.  

En gravvård eller gravplats kan vara kulturhistoriskt värdefull enligt flera 
kriterier. Det kan vara gravvårdar som uppvisar tidstypiska drag, som har lokal 
prägel eller som är unika. Det kan också gälla gravvårdar över personer som haft 
speciell anknytning till socknen eller över personer med ett yrke som är specifikt 
för bygden. Även gravplatser med en tidstypisk eller unik utformning av vegetat-
ionen eller omgärdningen kan vara kulturhistoriskt värdefull.  

Då nästan alla gravvårdar är tidstypiska och få sticker ut från mängden är 
det strukturen på den nya begravningsplatsen som ger den dess prägel. Få grav-
vårdar har yrkestitlar utsatta varför det inte finns något jämförbart material inom 
den kategorin. Detsamma gäller gravplatsernas utformning, de flesta följer den 
gängse strukturen inom kvarteret och endast de med högre växtlighet utmärker 
sig. Därför har endast de få gravvårdar som är lite annorlunda eller som är resta 
över kända personer med speciell anknytning till bygden valts ut. Men egentligen 
är alla gravvårdar och gravplatser kulturhistoriskt värdefulla då de utgör en del av 
helheten.  

 
De gravvårdar som valts ut finns i bilaga 1. 
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Förslag till åtgärder 

Den äldsta delen i norr 

Begravningsplatsens trädkrans av lönn bör bevaras och eventuellt även utökas till 
att omfatta även den västra utvidgningens västra sida där det inte finns någon 
trädavgränsning idag. 

Alla stenmurar på begravningsplatsen och vid parkeringen bör bevaras då 
de dels särskiljer den äldsta delen dels binder ihop parkeringen med begravnings-
platsen. Murarnas krön är delvis täckta med betong, avtäckningen bör komplette-
ras eller göras om så att inte murarna frostsprängts inifrån. I övrigt är de i gott 
skick. 

Samtliga befintliga grindar bör bevaras och underhållas, även om deras 
funktion förändrats eller försvunnit. Deras placering i fonden av en gång bidrar 
till symmetrin och förståelsen för begravningsplatsens hierarkiska plan med en 
huvudingång och mindre sidoingångar.     

Strukturen med häckar i olika höjder som markerar kvarter och ramar in 
gravplatserna bör bevaras. Idag utgörs de av buxbom, avenbok och tuja. Då bux-
bomen konstaterats vara drabbad av Cylindrocladium buxiola bör den ersättas med 
nytt liknande växtmaterial som helst är vintergrönt. Ett alternativ till att sätta häck 
runt varje gravplats är att enbart sätta utmed framkanterna och i kvarterers ytter-
kanter. Gravplatsernas sidor kan man markera med smal kantsten eller järn. För 
förslag på växtmaterial, se nästa kapitel, Svampskadad buxbom.    

Häckarna längs gravkvarterens ryggar i öster, väster och norr är borrtagna 
och bör återplanteras. Här är det idag helt tomt och då även häcken längs muren 
är borttagen och många gravplatser inte har någon växtlighet blir det väldigt öds-
ligt. En häck utmed muren kanske är överflödig men en häck utmed kvartens yt-
tersidor bör åtminstone sättas.  

Strukturen med större gravvårdar i stående format med någon form av de-
kor och lägre stenar i liggande format inne i kvarteren bör bevaras. På så sätt bi-
behålls både enhetligheten och att huvudgångarnas karaktär av att ha överordnad 
betydelse.  

Planteringarna på gravplatserna bör i möjligaste mån bibehållas och vårdas. 
Vid borttagande av större, karaktärsskapande exemplar bör dessa ersättas av lik-
värdigt växtmaterial som redan finns representerat på begravningsplatsen. På den 
norra och södra delen bör de traditionella växterna, som cypress, thuja, idegran, 
en, hortensia, lagerhägg, murgröna, rosor, kinesisk kärleksört, lavendel, funkia, 
näva, alunrot, höstanemon och astilbe användas. Om häckar, vintergrönt och pe-
renner går i samma färgskala blir gravplatserna mer enhetliga och det ger ett mer 
lugnt intryck. Blåaktiga toner på framförallt det vintergröna bör undvikas. 
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Glest mellan träden på slänten. 

För att styra upp växtmaterialet, men också för att inspirera gravrättinnehavarna, 
kan man från kyrkogårdsförvaltningens sida ge förslag på lämpliga växter. För att 
öka växtligheten kan man, förutom ovan nämnda växter, föreslå växter som var 
vanliga på 1930-talet och passar på kyrkogården. Exempelvis bergenia, rodo-
dendron och hasselört, som är vintergröna, höstflox, som har sen blomning, jät-
terams och pion.  

Återlämnade gravanordningar bevaras företrädesvis på ursprunglig plats 
och vårdas för framtiden som miljöskapare och tidsdokument för att förhopp-
ningsvis åter tas i bruk enligt Centrala Gravvårdskommitténs anvisningar.  

I de fall som gravrätten återgår bör förvaltningen se över vårdens skick vad 
gäller dubbning och vid behov åtgärda denna för vårdens fortlevnad. Vård av kul-
turhistoriskt värdefulla gravvårdar kan finansieras av begravningsavgiften. I övrig 
bör endast lätt rengöring enligt nedanstående råd ske. 

Gångarnas utläggning på kyrkogården bör behållas och även i fortsättning-
en vara singelbelagda. Vid eventuell tillgänglighetsanpassning bör utgångspunkten 
vara att bevara kyrkogårdens karaktär. 

Då det är lite tomt i gångarnas korsningar och det enligt 1930-talets planer 
fanns planteringar här skulle man kunna återplantera dessa med exempelvis 
Kirsten Poulsenrosor eller någon liknande ros. Röda rosor kontrasterar bra mot 
de gröna häckarna vilket var meningen på den tiden. 
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Odefinierad gräsyta 

Det har även funnits rosor utmed den alléplanterade infartsgången. Denna skulle 
bli mer spännande och värd en omväg, vilket det ju är om man kommer från par-
keringen idag, om det fanns en vacker plantering här.  

Av planerna att döma har det också funnits friväxande blommande häckar 
som syren, forsythia, doftschersminer och korneller mellan häckarna och i mel-
lanrummen. Liknande häckar skulle kunna planteras i hörn, speciellt eftersom 
den bakre häcken, som skulle stå vid muren, är borttagen.  

Den äldsta delen i söder 

Gångsystemen har olika stenbeläggningar och det bör bevaras. Om man vill ut-
öka systemet eller behöver ersätta delar av det bör kalksten och kvadratisk 
betongsten eller singel användas.  

Gräsytorna på vardera sidan om urngravplatsen ger symmetri som är värd 
att bevara. På den här delen är det mycket gräs och i en del kvarter består gångar-
na av gräs och det binder samman minneslunden med gravplatserna på den mot-
satta sidan. Den senare skulle kunna inramas av häckar som det var planerat från 
början då dess gräns är odefinierad. 

Även häckarna bör bevaras och hållas klippta och låga. De formklippta 
avenbokarna är tidstypiska och bör bevaras. På den västra sidan finns inte lika 
många avenbokar som i minneslunden varför man kan komplettera här.    
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Gravplatsernas planteringar bör vara i samma stil och av samma karaktär som på 
den norra delen, traditionella växter och vintergröna växter som är tidstypiska. 
Den blågröna dvärgenen stämmer inte färgmässigt med övrig växtlighet varför 
man kan försöka att inte rekommendera hädanefter.  

Det finns en trend att stensätta allt mer, både kanter och stora delar av 
gravplatserna. Detta blir både svårskött och ger ett plottrigt intryck. Det senare 
förstärks av att gravplatserna som är urngravplatser är ganska små. Marktäckande 
växter som sedumväxter eller vinka är att rekommendera för att helhetsintrycket 
ska bli lugnare.  

Utvidgningen i väster 

På den nyare delen i väster kan man tillåta sig att vara mer modern. För enhetlig-
heten skull kan man tänka sig att växterna delvis var desamma på gravplatserna 
som i den allmänna planteringen, som daggkåpa och ormbunkar eller i samma 
stil. Om perenner, och även vintergrönt går i samma färgskala blir gravplatserna 
mer enhetliga och det ger ett mer lugnt intryck.  

För att styra upp växtmaterialet, men också för att inspirera gravrättinneha-
varna, kan kyrkogårdsförvaltningens bistå med förslag på lämpliga växter. Här 
kan man tänka sig att inte vara fullt så traditionell som på den gamla delen och 
välja andra växter, mer friväxande och i kulörer som gult och lime och som mat-
char busk- och trädplanteringarna. 

Även på den här delen av begravningsplatsen bör valet av sten på gravplat-
serna begränsas för att intrycket ska bli enhetligt och enkelt.  

Parkeringen 

Parkering ligger utanför själva kyrkogården på norra sidan kyrkogårdsmuren. 
Trots att parkeringen inte är en del av kyrkogården är den viktig för helhetsin-
trycket eftersom den ofta är det första man möter som besökare till kyrkogårdar-
na, både den gamla och den nya. Vid parkeringen finns även kyrkogårdsförvalt-
nings byggnad och avlastningsyta för jord, växter mm till begravningsplatsen. 
Någon form av visuell avgränsning mellan arbetsytan och parkeringen vore för-
delaktigt. Detta skulle dessutom styra besökarna till huvudentrén och dagens 
smitväg vid förvaltningsbyggnaden skulle försvinna. 

Både parkering och förvaltningsbyggnaden omgärdas av stenmurar som är 
både välgjorda och vackra. Det finns ett fåtal träd på den hårdgjorda ytan. Om 
fler träd och eventuellt någon form av låga häckar planterades skulle intrycket av 
ödslighet minska och kanske helt försvinna. 

 Platsen för avställda gravvårdar bör vara mer avskild så att det inte är det 
första man som besökare möts av. 
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Svampskadad buxbom 

En stor del av buxbomen på den nya begravningsplatsen är missfärgad och ver-
kar vara angripen av en svampsjukdom. Det första som måste göras är att ta reda 
på är vilken svamp som orsakat skadan eller om det är ogynnsamma markförhål-
landen som lett till förändringen. Två vanliga skadesvampar som drabbar bux-
bom är ur släktena Cylindrocladium och Volutella. Båda svamparna benämns som 
buxbomssot och Volutella ibland även som kräfta. I släktet Cylindrocladium finns 
det över 50 arter varav Cylindrocladium buxiola är den allvarligaste. Båda svamp-
sjukdomarna angriper bladen som blir bruna och faller av och till sist dör hela 
plantan. Volutellan behöver sårskador för att kunna infektera medan C. buxiola 
kan drabba unga plantor. I det senare fallet uppträder svarta streck på stjälkarna 
som utvecklas nerifrån plantan. 

Det har visat sig att den på kyrkogårdar mest förekommande sortens bux-
bom är Buxus sempervirens Suffruticosa. Det är den som har sämst motståndskraft 
mot svampangrepp av C. buxiola vilket gör problemet ännu mer allvarligt. Det 
finns inga kända buxbomssorter som är resistenta mot C. buxiola. Den rena sor-
ten Buxus sempervirens växer dock snabbare och därmed kan återväxten av svam-
pen hämmas genom klippning. B. balearica är den minst mottagliga då den har 
tjockare läderaktiga blad där inte svampen kan få fäste lika lätt. 

Om det är Cylindrocladium buxiola så är läget allvarligt och utsikterna för be-
varande dystra. Movium på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU och Hus-
hållningssällskapet Kristianstad har engagerat sig i detta och arbetat med att ta 
fram ersättningsväxter. Movium har i sin skrift Gröna fakta nr 2 2011 publicerat 
en artikel, ”Döende buxbom – ett hot mot vårt gröna kulturarv”, som kan beställas från 
deras hemsida och som handlar om svampsjukdomen.  

För att förhindra att smittan sprids måste information till besökare först 
och främst sättas upp så att inte nya smittade plantor planteras på kyrkogården. 
All buxbom bör inventeras och prover måste tas på flera olika ställen för att sä-
kerställa svampsjukdomen. Därefter bör en skötselplan tas fram för hur man ska 
gå tillväga med den skadade buxbomen. Det är också lämpligt att inventera övrigt 
växtmaterial för att se vilka häckväxter som trivs och dessutom analysera jordmå-
nen. Om buxbom ska ersättas bör ersättningsväxten ha samma kvalitéer och 
funktioner som buxbomen, att den är vintergrön, relativt långsamväxande, tål 
kraftig beskärning och har låga ståndortskrav.  

Traditionen med vintergrönt på just kyrkogårdar är stark och det har varit 
en norm på de skånska kyrkogårdarna. Ersättningsmaterialet måste vara lagom 
långsamväxande, för snabb tillväxt kräver stora arbetsinsatser och för långsam 
medför dyra inköp. För att häcken ska se prydlig ut måste den tåla hård beskär-
ning och då gäller det att inte bladen är för stora. Skadade blad kan medföra 
sjukdomar och ger dessutom ett allmänt trist intryck. Det sista kravet att häcken  
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Parkeringen        Sjuk buxbom 

bör ha låga ståndortskrav innebär att den ska trivas på varierande jordar och i va-
rierande tillgång på ljus och fukt.  

Kyrkogårdens infattningshäckar som oftast är av buxbom är de lägsta och 
ibland så låga som 15 cm vilket ställer höga krav på växtmaterialet. För den typen 
av häckar lämpar sig, enligt Movium och SLU, barrväxterna idegran, den vanliga 
som går att beskära Taxus baccata, den japanska Taxus cuspidata eller hybrididegra-
nen Taxus x media och vanlig en Juniperus communis. Andra vintergröna växter är 
berberis som finns i flera lämpliga sorter, järnek, blå Ilex meserveae eller japansk 
Ilex crenata, myrtentry, Lonicera nitida och eldtorn, Pyracantha coccinea.  Om man kan 
tänka sig lövfällande sorter finns bland annat oxbär, Cotoneaster, liguster och må-
bär, Ribes alpinum. 

Även perenner och halvbuskar som går att beskära och har mer eller mindre 
vintergrönt bladverk som gamander, lavendel, isop, pontisk malört, ljung och 
åbrodd kan användas som infattningshäckar. Det gäller att ta reda på huruvida 
växterna delar ståndortsförutsättningar, åbrodden är tåligast medan lavendeln har 
stora krav på kalkhaltig sandjord för att bli riktigt bra.            
 
Referenser: 
Döende buxbom – ett hot mot vårt gröna kulturarv. Charlotte Rosander, Gröna 
Fakta nr 2 2011, Movium. Kan beställas för 35 kr från www.movium.slu.se 

Lagstiftning och styrdokument 

Kulturminneslagen (1988:950) 

Kyrkogårdar och begravningsplatser regleras ur kulturhistorisk synvinkel i första 
hand av kulturminneslagens 4 kap. om kyrkliga kulturminnen. Länsstyrelsen är 
beslutsfattare och tillsynsmyndighet i ärenden gällande kyrkobyggnader, kyrko-
gårdar/begravningsplatser och kyrkliga inventarier. Nedan följer utdrag ur lagtex-
ten gällande förändringar och vård av kyrkogårdar/begravningsplatser. 
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1 § Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begrav-
ningsplatser är skyddade enligt bestämmelserna i detta kapitel. 
 
11 § I vården av en begravningsplats skall dess betydelse som en del av vår kulturmiljö beaktas. 
Begravningsplatserna skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte 
minskas eller förvanskas. 
 
12 § Begravningsplatser enligt detta kapitel är sådana områden eller utrymmen som avses i 1 
kap. 1 § begravningslagen (1990:1144). Bestämmelserna om begravningsplatser omfattar 
också sådana byggnader på begravningsplatsen som inte är kyrkobyggnader samt fasta anord-
ningar såsom murar och portaler. Lag (1990:1146). 
 
13 § I fråga om en begravningsplats som anlagts före utgången av år 1939 krävs tillstånd av 
länsstyrelsen för att utvidga eller på något annat sätt väsentligt ändra begravningsplatsen, för att 
där uppföra någon ny byggnad eller fast anordning eller riva eller väsentligt ändra befintlig 
byggnad eller fast anordning.  
 
Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden 
som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras samt den doku-
mentation som behövs. Lag (1999:304). 
 
14 § Om Riksantikvarieämbetet beslutar det, skall bestämmelserna i 13 § tillämpas också i 
fråga om en begravningsplats som tillkommit efter utgången av år 1939, om begravningsplatsen 
ligger invid en kyrkobyggnad som uppförts dessförinnan eller är märklig genom sitt kulturhisto-
riska värde. 
 
15 § Om det på en begravningsplats eller i en byggnad på en begravningsplats som ägs och för-
valtas av en borgerlig kommun finns föremål av kulturhistoriskt värde, tillämpas bestämmel-
serna i 6, 7, 9 och 10 §§ också på sådana föremål. Kommunen skall därvid ansvara för för-
teckningen samt förvaringen och vården av föremålen. I stället för vad som sägs i 7 § skall i 
förteckningen anges om ett föremål ägs eller förvaltas av någon annan än kommunen. 
 
Det kan vara svårt att bedöma vad som kan klassas som väsentlig förändring (§ 
13 ovan) av en kyrkogård. Det kan till exempel vara: 

- Större förändringar av kvartersindelning, hägnader och gångsystem 
- Borttagning eller omläggning av kyrkogårdsmur 
- Ändring av vegetationens arkitektoniska eller rumsskapande karaktär 
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Det kan även vara mindre förändringar som inte i sig självt kan klassas som vä-
sentliga, men som har stor betydelse för helhetsverkan om de upprepas gång på 
gång. Sådana förändringar kan vara: 

- Borttagande av grustäckta gravplatser och igensåning med gräs 
- Borttagande av järnstaket och stenramar 
- Övergivna och återtagna gravvårdars utplånande 
- Fällning av träd 

 
Ifall man är tveksam om en ändring eller ett tillskott är tillståndspliktigt eller ej, så 
bör man ringa till länsstyrelsen och prata med en handläggare för kyrkogårdsfrå-
gor, länsstyrelsen har nämligen tolkningsföreträde i frågan. Vill man veta mer om 
tillståndsprövning så har Länsstyrelsen i Skåne skickat ut en skrift till samtliga 
församlingar med titeln ”Kyrkliga kulturminnen – vägledning för tillståndsprövning”. 
Den kan även beställas hos länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen brukar snabbt kunna svara på frågor och komma med idéer 
om hur förändringar kan göras för att anpassas till den befintliga kyrkogården. 
Regelbunden kontakt med länsstyrelsen kan också korta ner handläggningstiderna 
och underhandsbesked kan ges vilket underlättar arkitektens/lanskapsarkitektens 
arbete vid större förändringar. 

Begravningslag (1990:1144) 

Begravningslagen och begravningsförordningen (1990:1147) reglerar verksamhet-
en för kyrkogårdar, begravningsplatser och krematorier. Den enskilde gravrätts-
innehavarens rättigheter och även skyldigheter gällande gravanordningens ut-
formning och skötsel understryks i begravningslagen. I lagens 7 kap ges dock 
möjligheter för upplåtaren eg. kyrkogårdsförvaltningen att skydda och behålla 
kulturhistoriskt värdefulla gravplatser/-vårdar. Länsstyrelsen är appellationsin-
stans för begravningslagsärenden. 

Nedan följer ett par relevanta utdrag ur begravningslagen: 
 

2 kap. Begravningsplatser 

12 § En begravningsplats skall hållas i ordnat och värdigt skick och den helgd som tillkommer 
de dödas vilorum skall alltid iakttas. 
 

7 kap. Gravrätt 

3 § Innehavaren av gravrätten skall hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. 
9 § När upplåtelsetiden för gravrätten går ut, har gravrättsinnehavaren rätt till en ny upplå-
telse, om (författarens kommentar: bland annat) - gravplatsen är väl vårdad, 
26 § Gravrättsinnehavaren bestämmer gravanordningens utseende och beskaffenhet. Detsamma 
gäller gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt. Upplåtaren får dock besluta de begräns-
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ningar i gravrättsinnehavarens bestämmanderätt som är nödvändiga för att tillgodose en god 
gravkultur. 
27 § Innan en gravanordning sätts upp, skall upplåtaren pröva om den är sådan att den kan 
tillåtas. 
28 § När en gravanordning har blivit uppsatt, får den inte föras bort utan upplåtarens medgi-
vande. Medgivande skall lämnas, om det inte finns risk för att man förfar med gravanordningen 
på ett ovärdigt sätt. 
30 § Upplåtaren får göra ändringar på gravplatsen bara om gravrättsinnehavaren medger det. 
Ändringar som är nödvändiga för att tillgodose kraven på miljöskydd, hälsoskydd och arbetar-
skydd får dock genomföras, även om gravrättsinnehavaren motsätter sig ändringen. 
31 § Om skador måste förebyggas, har upplåtaren rätt att genast genomföra nödvändiga åtgär-
der på gravplatsen. 
37 § Om en gravanordning har tillfallit upplåtaren och den är av kulturhistoriskt värde eller 
av något annat skäl bör bevaras för framtiden, skall upplåtaren om möjligt lämna kvar den på 
gravplatsen. Om gravanordningen ändå måste föras bort från gravplatsen, skall den åter ställas 
upp inom begravningsplatsen eller på någon annan lämplig och därtill avsedd plats. 

Plan- och bygglag (2010:900) 

I PBL, plan- och bygglagen, regleras åtgärder och förändringar på byggnader med 
högt kulturhistoriskt värde. För bygglovspliktiga ärenden som lyder under lagen 
är stadsbyggnadskontoret beslutsfattare. Nedan följer för kyrkogårdarna relevanta 
utdrag ur plan- och bygglagen. 
 
8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser 

13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas också på;  
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 
kap. 7 §, 2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i 
områdesbestämmelser, 3. allmänna platser, och 4. bebyggelseområden. 
14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de 
tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgiv-
ningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 
konstnärlig synpunkt.  

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig el-
ler konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. 

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i så-
dant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335). 
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9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m. 

11 § Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avse-
värt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen 
har bestämt annat i detaljplanen. 

Om ett viss höjdläge för markytan är bestämd i detaljplanen, krävs det trots första styck-
et inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån. 
12 § Det krävs marklov för trädfällning och skogsplantering inom ett område med detaljplan, 
om kommunen har bestämt det i planen. 
13 § Det krävs marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i ett område 
utanför detaljplan. 

Miljöbalken (1998:808) 

Miljöbalkens bestämmelser syftar till att främja en hållbar utveckling. Detta inne-
bär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. Bestämmelserna spänner över ett stort antal ämnesområden såsom natur-
reservat, biotopskydd, landskapsbildsskydd och riksintressen. Länsstyrelserna har 
ett övergripande ansvar men kommunerna visar också ett växande engagemang 
för frågorna. Nedan följer för kyrkogårdarna relevanta utdrag ur miljöbalken: 
 
1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan ut-
veckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att för-
ändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Miljöbalken 
skall tillämpas så att 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas 
av föroreningar eller annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras,  
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och  
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi 
främjas så att ett kretslopp uppnås.  

Jaktlagen (1987:259) 

Alla vilda däggdjur och fåglar samt deras bon och ägg är fredade enligt jaktlag-
stiftningen. Vissa arter får jagas under bestämda förhållanden eller bestämda tider 
på året. Jaktlagen anger vad som gäller i dessa frågor. 
 
1 § Denna lag gäller viltvården, rätten till jakt och jaktens bedrivande inom svenskt territo-
rium samt frågor som har samband därmed. 
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2 § Med vilt avses i lagen vilda däggdjur och fåglar. Med jakt avses att fånga eller döda vilt och 
att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt. Till jakt räknas också att göra ingrepp i 
viltets bon och att ta eller förstöra fåglars ägg. 

 
3 § Viltet är fredat och får jagas endast om detta följer av denna lag eller av föreskrifter eller 
beslut som har meddelats med stöd av lagen. När viltet är fredat, gäller fredningen också dess 
ägg och bon. Detta gäller även inom Sveriges ekonomiska zon. Lag (1994:1820). 
 

Artskyddsförordningen (2007:845) 

Artskyddsförordningens bestämmelser bygger på bemyndiganden i miljöbalkens 
åttonde kapitel rörande regler till skydd för hotade djur- och växtarter utöver vad 
jakt- och fiskelagstiftningen innebär. Med förordningen har en väsentlig del av 
bestämmelserna i EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv genomförts i svensk lag-
stiftning. Förordningen omfattar dels de arter som skyddas enligt de båda direkti-
ven, dels vissa andra vilt levande arter som är hotade i Sverige. Nedan följer för 
ett utdrag ur artskyddsförordningen som bland annat gäller för fladdermöss. 
 
Fridlysning 

4 § I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till 
denna förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att 
1. avsiktligt fånga eller döda djur, 
2.avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flytt-
ningsperioder, 
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och  
4.skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 
Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren. Första stycket gäller inte jakt efter fåglar och 
däggdjur. I fråga om sådan jakt finns bestämmelser med motsvarande innebörd i jaktlagen 
(1987:259) och jaktförordningen (1987:905). 
 
Vilka arter som skall fridlysas bestäms av regeringen sedan 2008 och detta förs in 
i artskyddsförordningens första och andra bilaga. I bilaga 1 finns alla arter an-
givna som fridlysts genom EU: s två habitatdirektiv; fågeldirektivet från 1979 och 
art- och habitatdirektivet från 1992. Svenska fridlysta arter som anses behöva ett 
”noggrant skydd” enligt habitatdirektiven är markerade med ett N. I bilaga 2 till 
artskyddsförordningen listas alla övriga arter som har fridlysts i hela eller delar av 
Sverige. Varje land som är medlem i EU ansvarar för sina specifika arter. 
 

Miljömål 

En God Bebyggd Miljö ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål från 1999. Må-
let innebär bland annat att ”natur- och kulturvärden i städer, tätorter och annan 
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bebyggd miljö skall tas tillvara och utvecklas”1. Detta inkluderar kyrkogårdar som, 
tillsammans med parker, kan räknas som grönområden inom tätbebyggda områ-
den. Ett sätt att nå miljömålen är att utarbeta åtgärdsprogram. Sedan 2004 finns 
det ett Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet.2 Programmet har 
upprättats av Naturvårdsverket och i dagarna fastställs en ny programperiod för 
2012-2016. Kyrkogårdar och parker är prioriterade då de utgör två av de viktig-
aste miljöerna för rödlistade3 arter i södra Sverige. Syftet med åtgärdsprogrammet 
är att ”antalet särskilt skyddsvärda träd inom parker, kyrkogårdar, gårdsmiljöer 
och tätorter inte minskar så att natur- och kulturvärden eller upplevelsevärden 
avsevärt försämras”.  

För Svenska kyrkan föreslås följande mål: ”Antalet särskilt skyddsvärda träd 
inom kyrkogårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tätorter minskar ej p.g.a. 
avverkning, där alternativ finns. Beskärning och stabilisering som metod för att 
bevara särskilt skyddsvärda träd är väl spridd och används normalt i arbetet med 
dessa träd. I minst 70 % av all nyplantering används det eller de trädslag som är 
värdebärande och typiskt för traktens kulturlandskap”.  

Åtgärder som föreslås är: ”Trädvårdsplaner med nödvändiga åtgärder för 
att vidmakthålla särskilt skyddsvärda träd finns framtagna och tillämpas inom 
minst 70 % av kyrkogårdarna inom förvaltningen i Götaland och södra Svea-
land”. 

Underhåll av gravvårdar 

Lagning och ytbearbetning av gravvårdar och omgärdningar av sten 

De flesta gravvårdar blir med tiden en växtplats för alger, lavar och mossor. De-
ras sporer sprids med vind och vatten och finns överallt. Alger och vissa arter av 
lavar och mossor trivs särskilt i fuktiga miljöer varför dessa påträffas på norrsidan 
av gravstenar och på gravvårdar där det är mycket skugga. Andra arter av lavar 
och mossor växer istället på gravvårdar, med sten uppbyggd av särskilda mineral, 
oavsett hur mycket skugga eller solljus platsen har. Stenar som är skrovliga har 
ofta mer påväxt av lavar och mossor eftersom de är lättare att få fäste på. 

Generellt sett är inte påväxten någon fara för gravvårdar som är gjorda av 
silikatsten som gnejs och granit. Till viss del kan påväxt av lavar och alger på 
gravvårdar utgöra ett skydd mot luftföroreningar. Varken alger, lavar eller mossor 
har rötter som kan tränga in i sten för att söka efter näringsämnen. De tar upp 
vatten och näring från omgivningen direkt genom cellerna. Lavar och mossor har 
dock ett slags fästorgan, så kallade rhizoider, som fäster lättare på ojämna ytor 

                                              
1 Miljömålsportalen;  http://miljomal.nu/15-God-bebyggd-miljo/Definition/ 
2 http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Om-Naturvardsverket/Remisser-
Naturvardsverkets/Remisser-tidigare/Atgardsprogram-for-sarskilt-skyddsvarda-trad-i-kulturlandskapet/ 
3 http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 
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och där stenen är skadad än på helt släta ytor. Påväxten kan binda fukt och om 
stenen har sprickor där vatten kan tränga in finns det risk för frostsprängning. 
Detta sker framförallt om stenen redan är skadad, lutar eller har fallit omkull. 
Risken för frostskador ökar om gravvården är av kalk- eller sandsten eftersom 
detta material kan suga åt sig fukt från mossan och därefter skadas vid frost. När 
det gäller gravvårdar eller andra stendetaljer i kalksten finns det lavar som skulle 
kunna göra skada på stenen. Men dessa arter är sällsynta och trivs inte i den miljö 
som en kyrkogård/begravningsplats kan erbjuda. 

På många kyrkogårdar/begravningsplatser har man tvättat gravvårdar för 
att få bort lavar, alger och mossa. Beroende på underlag och hur rengörningen 
går till samt vilka preparat som används kan stenen ta skada av detta. Helst ska 
man därför undvika att tvätta gravvårdar helt och hållet. I förebyggande syfte kan 
man försöka ha gravvårdarna på skuggfria platser och hålla dem rena från jord, 
sav, nedfallna löv och annat skräp. Om rengörning ändå måste genomföras skall 
det endast göras där inskriptionen riskerar att bli oläsbar på grund av alger, lavel-
ler mosspåväxt. Rengöring ska utföras skonsamt med varmt vatten, mjuk borste 
och vanlig såpa eller möjligen någon procent ammoniak. Rengöring bör undvikas 
på vintern. Högtryckstvätt bör inte användas då målade inskriptioner och porös 
sten kan förstöras. 

Andra skador som gravvårdar kan utsättas för är gipskrusta, stearin, sot, 
klotter samt missfärgningar av järn och koppar. Vid höga svavelhalter ombildas 
kalkhaltig sten till gips som enbart bör rengöras av konservator. Likaså bör kon-
servatorer anlitas vid rengöring av rost- och kopparmissfärgningar. Genom att 
underhålla och rostskydda järndetaljer kan skador förebyggas. Stearin kan avlägs-
nas med läskpapper samt något av följande medel: mjukt verktyg av trä eller plast, 
kemiskt ren bensin, eller varmluftspistol. Sot tas bort med torr rengöringsmetod. 

Syror, lut, ogräsmedel och rengöringsmedel skall aldrig användas på grav-
vårdar. Kommersiella rengöringsmedel innehåller kaliumhydroxid och är liksom 
lut starkt basiskt, frätande och dessutom saltbildande. Saltet som trängt in i ste-
nen kristalliseras och sväller vid torkning varvid stenen sprängs sönder. Basiska 
medel bidrar till upplösning av vissa mineral. Även metoden är viktig. Hårda 
borstar av stål eller dylikt bör undvikas och sköljning bör ske kontinuerligt under 
tvättningen så att eventuella gruskorn inte repar stenen. 

Kalkhaltiga stenar som marmor, kalksten, skiffer och sandsten är mindre 
motståndskraftiga, såväl mot kemiska föroreningar som mekanisk åverkan, än 
hårdare stensorter som gnejs, granit och diabas. Skadorna uppkommer som 
sprickor, stenbortfall, avflagningar, bompartier, deformationer och pulverisering. 
Rostade dubbar och järnfästen bidrar till skador liksom ovarsam hantering och 
sättningar i marken. 
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Avslagna bitar bör tas till vara, och rostiga dubbar ersättas med rostfria. Enklare 
lagningar kan göras utan konservatorshjälp. Allvarligt skadade stenar som uppvi-
sar sprickor, bompartier, pulverisering eller sandning bör däremot alltid lagas i 
samråd med en stenkonservator. Före omfattande lagningar av gravvårdar bör 
stenkonservator anlitas. Lagning med cement eller andra starka limningsmetoder 
skall absolut undvikas i dessa sammanhang. 

Lagning och ytbehandling av gravvårdar och omgärdningar av järn 

Vid alla lagningar gäller att man skall eftersträva att använda metall som är så lik 
ursprungsmaterialet som möjligt. Staket, kors och dekorationer av järn skall efter 
rengöring med borste som är mjukare än underlaget ytbehandlas med linolje-
bränning. Behandlingen skyddar järnet från rostangrepp. På järnet penslas om-
sorgsfullt med kokt linolja som kryper in och fyller alla porer, innan bränningen 
tar vid. Behandlingen bör upprepas ett par gånger innan fullgott resultat uppnås.  

För rådgivning i dessa frågor vänder man sig lämpligen till Riksantikvarie-
ämbetets konservatorsavdelning eller Regionmuseet Kristianstad/Landantikva-
rien i Skåne. 
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Flygfoto över Båstad, mot öster, ålder okänd 

 



 

 

Bilaga 1, Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 

 

 Gravplats 1A 13. Två gravvårdar i kalksten och granit. Den stående är över Johan och Anna Lundin från 1934. Till 
höger ses en detalj av den stående gravvården, på urnan står ”Vad graven gömmer ej hjärtat glömmer”. Den stående 
vården har en mycket ovanlig fin dekor och har därför ett kulturhistoriskt värde. 

T v gravplats 1D 5. Klassiserande kalkstensvård över banvakten P M och Sofia Nilsson från 1933. T h gravplats 1C 
30. Diabasvård över kustuppsyningsmannen P R Möller. Vårdarna är kulturhistoriskt värdefulla pga att de vittnar 
om Båstad som sjöfarts- och järnvägsort och för att de har ovanlig dekor och typsnitt.  



 

 

 

 

Gravplats 1A 78 över Axel och Ellen Ystberg från 1938 och t h 3B 761 över grosshandlaren Holger Eskilsson i röd 
granit. Båda gravvårdarna har ett kulturhistoriskt värde då de har en ovanlig blad- och rosettdekor.  

Gravplats 2A 120. Gravvård i krysshamrad grå granit över textilkonstnären Märta Måås-Fjetterström från 1941. 
Gravvården har ett kulturhistoriskt värde då den är över en välkänd person som har en lokal anknytning till Båstad 
och har ett ovanligt och fint utformat porträtt i koppar.  



 

 

 
 

 
 

Gravplats 2D 14, en gravplats med 3 vårdar, en stående och två horisontala. Den stående vården över hovjuveleraren 
Wilhelm James Bolin från 1930-talet i röd granit med siluett och vaser i koppar. Den stående gravvården har ett kul-
turhistoriskt värde då den har ovanligt mycket dekor i koppar och dessutom ovanligt mycket information.  

De horisontala vårdarna tillverkade i polerad gnejs. Gravplatsen utgör en helhet varför alla tre gravvårdarna har ett 
kulturhistoriskt värde.  



 
 

 

 
 

 

Till vänster gravplats 5B 40, vård 1. Klassiserande vård över Ester Linnea Andersson från 1936 i svart diabas. Till 
höger gravplats 5B 40, vård 2. Den är senare och enklare i sitt utförande. Gravvård 1 har ett kulturhistoriskt värde då 
den har tidstypisk men ändå ovanlig dekor i form av oljelampa. 

T v gravplats 6B 31. Gravvård över Olga Larsson från 1935 i svart diabas med ett kulturhistoriskt värde då den har 
tidstypisk men ändå ovanlig dekor i form av oljelampa. T h gravplats 1B 139. Gravvård över Ernfrid och Alma Lind-
ström från 1940 i marmor. Koppartexten har missfärgat vården samtidigt som den hållit algväxten borta. Gravvården 
har ett kulturhistoriskt värde då den har en fin dekor i form kors samt att den är av marmor vilket är ovanligt.  



 

 

 
 

 

Gravplats 5B 495. Stor familjegrav med 3 vårdar i röd granit som dekorerats på skilda vis och har text i guld.  

Gravplats 5B 495. Vård 1 över Carl P och Signe M Jönsson från 1964, vård 2 över Olga Hildur från 1969 och 
vård 3 över Sture Waldemar, Erik Uno och Rut Linnea från 1986.  Gravvårdarna utgör en enhet och har för tiden 
ovanliga dekorer varmed de har ett kulturhistoriskt värde.  



 
 

 

 
 
 

 

T v gravplats 2F 423. Gravvård över familjen Holmberg från 1942 av krysshamrad granit. Gravvården har ett kul-
turhistoriskt värde då den har en asymmetrisk dekoration i form av järneksgren runt om. T h gravplats 6B 95. Grav-
vården över Karin och Lillian Holm från 1966 har ett kulturhistoriskt värde pga kopparängeln. Den är i övrigt an-
språkslös.  

Gravplats 6B 1037. En enkel men ovanlig gravplats och gravvård över filmskaparen Bo Widerberg från 1997. Grav-
vården är i sig väldigt anspråkslös men är över en känd person med en lokal anknytning till Båstad och har därav ett 
kulturhistoriskt värde. 



 

 

 
 
 

Vård 1 från 1950 talet och vård 2 från 1980 talet. Gravvårdarna är över personer som har lokal anknytning till 
Båstad och Norvikens trädgårdar och gravplatsen har därför ett kulturhistoriskt värde. 

Gravplats 2E 262. Stor gravplats med två mindre grå granitvårdar. Det är ovanligt att båda gravvårdarna i huvud-
gångarna är horisontala.  



 
 

 

 
  
Gravplats 2B 257. Gravvård utformad som en runsten över etnologen, författaren och konstnären Ossian Elgström. 
Till höger ses hela gravplatsen med den horisontala vård som ansluter till den stående. Runstensgravvården är inte helt 
ovanlig för tiden men på Båstads nya begravningsplats är den unik varför den har ett kulturhistoriskt värde.  

Gravplats 2D 354. Ovanligt utformad och stor gravvård över Gustaf  och Alfhild Söderlund från 1967. Gravvården 
är den enda av sitt slag och har därför ett kulturhistoriskt värde. 



 

 

 
 

 

Gravplats 8B 144. Gravvård i röd granit, ett av få kors. Detalj av gravvården i Kvarter 8B plats 144 – hedersmedal-
jong för ”Nit och redlighet i rikets tjänst” till stationsmästaren C.A Weimers. Gravvården har en ovanlig utformning och 
har med sin titel en anknytning till Båstad stationssamhälle varför den har ett kulturhistoriskt värde.  

Gravplats 8B plats 273. Gravvård till vänster över Pauli och Hilma Johansson från 1961 i röd granit med medaljong 
och putsade dekorationer. Gravvård till höger över Kjell Johansson från 1951 i röd granit med dekoration i form av 
postverkets symbol. Gravvårdarna är med sina symboler ovanligt dekorerade varför de har ett kulturhistoriskt värde. 



 

 

Bilaga 2, ursprunglig plan från 1930-talet  
 

 
 



 

 

Bilaga 3, skiss, begravningsplatsen idag 

 

 
 

 

 



 
 

 

Regionmuseets rapportserie 2011 
 

Kulturmiljö 
 

1. Södervidinge kyrka – ny församlingslokal under läktaren, Södervidinge sn, AM, Petter Jansson och Maria 
Sträng, 2010 

2. Snårarpskeramiken. En aktivitetsbunden produktion, Vä sn, Ceramologisk undersökning, Birgitta Hulthén 
3. Arlövs kyrka – ljussättning och flytt av altare, Arlövs sn, AM, Maria Sträng, 2010 
4. Hässlunda kyrka – invändig ändring, Hässlunda sn, AM/AK, Lotta Eriksson & Maria Sträng, 2009-2011 
5. Halmstads kyrka – yttre renovering, Halmstads sn, AK, Petter Jansson och Kerstin Börjesson, 2007-2008 
6. N. H. Nilsson i Hammenhög – nytt tak på automobilpalatset, Hammenhögs sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 

2010-2011 
7. Reslövs kvarn – omläggning av tak, Reslövs sn, AM, Ingela Blomén, 2010-2011 
8. Aosehus, Åhus sn, kompletterande undersökning SU, J Juhlin Alftberg/H Lilja, 2010 
9. Kävlinge gamla kyrka, -konserveringsarbeten etapp 1-3, Kävlinge sn, AK/AM, Petter Jansson & Ingela 

Blomén, 2008-2010 
10. Ångfärjestationen – en plats för möten och minnen, Helsingborgs sn, BMU, Maria Sträng & Ingela Blomén, 

2011 
11. Hovby smedja – Elvings värld, Norra Åsum sn, BMU, Ingela Blomén, Paul Hansson & Linnea Stolle 
12. Vårdplan Alunbruket, Andrarum sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg & Helene Stalin Åkesson, 2011 
13. Fleninge kyrka – renovering av tornet, Fleninge sn, AM, Maria Sträng, 2010-2011 
14. Vårdplan Månsas, Vånga sn, VP, Heikki Ranta, Åsa Jakobsson, Jimmy Juhlin Alftberg och Cissela Olsson, 

2011 
15. Tjörnedalagården – analys av kunskapsunderlaget, Gladsax sn, KA, Heikki Ranta, 2011 
16. KGB i Skåne – KvalitetsGranskning av Byggnadsminnen utifrån kunskapsunderlaget, PJ, Kristina Nilén, 

Anna Rabow och Heikki Ranta, 2010-2011  
17. Landskapet som trädgård – Pilalléer och pilevallar på Söderslätt, PJ, Patrik Olsson, 2011 
18. Lackalänga kyrka – renovering av tornspirans tak, AM, Maria Sträng 2011 
19. Gamlegård, Dagstorp 5:2 – omläggning av halmtak, Dagstorps sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
20. Ballingstorp och Per-Ols, Kviinge sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
21. Burlövs gamla prästgård – renovering av källare, Burlövs sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
22. Kulturens Östarp; Östarp 1:3. Vård- och skötselplan för landskap och kulturmiljö. Everlöv sn, PJ, Åsa Ja-

kobsson och Cissela Olsson, 2011 
23. Bondrumsgården 2011, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
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28. Övraby mölla – förstärkning av hättan, Övraby sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
29. Solberga kyrka – invändig renovering, Solberga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
30. Tomelilla byagård 2011,  Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
31. Fjärestads kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Fjärestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
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av Jimmy Juhlin Alftberg, 2007 
37. Stora Hammars nya kyrka – utvändig renovering, etapp 2, Stora Hammars sn, AM, Maria Sträng, 2011 
38. Teknikhistorisk safari – en publik resa bland industrier i nordöstra Skåne, PJ, Helene Stalin Åkesson i sam-
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40. Hovby smedja, Norra Åsum sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
41. Örsjö kyrka – utvändig renovering, Örsjö sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
42. Båstads nya begravningsplats, Båstad sn, DK, Jennie, Björklund, Ingela Blomén, och Anna Rabow, 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förkortningar:  
AF- antikvarisk förundersökning 
AK- antikvarisk kontroll 
AM- antikvarisk medverkan 
AU- arkeologisk utredning 
DK- dokumentation, övrigt 
FU- arkeologisk förundersökning     
KA- kulturhistorisk analys 
MD- murverksdokumentation 
OU- osteologisk undersökning 
PJ- projektrapport 
VP- vårdplan 
UN- arkeologisk undersökning 
BD- byggnadsdokumentation 
BAD- byggn-ark-dokumentation 
BMU- byggnadsminnesutredning 
 


