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Inledning 

Syftet med föreliggande dokumentation är dels att precisera de kulturhistoriska 
och biologiska värden som Västra Broby kyrkogård rymmer samt ge förslag på 
framtida vårdåtgärder framförallt på de gravplatser/gravvårdar som pekas ut som 
särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synvinkel. Kunskapen om kyrkogårdens 
historiska utveckling och beskrivningen av dess utseende idag bildar underlag för 
de kulturhistoriska bedömningarna. Målsättningen är att de här framlagda 
kulturhistoriska och biologiska ställningstagandena skall vara vägledande för den 
framtida planeringen och vården för såväl enskilda gravplatser/gravvårdar som 
vegetation och kyrkogårdens helhetsstruktur.  
 
Vårdprogrammet ska på sikt leda fram till:  

� att kyrkogården bevaras på bästa möjliga sätt och att dess kulturhistoriska 
och biologiska värde inte minskar.  

� att tillståndshanteringen för såväl kyrkogårdsförvaltningen som 
länsstyrelsen underlättas.  

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

� att de kulturhistoriska och biologiska värdena tydliggörs, vilket ger 
allmänheten större förståelse för varför samhälleliga resurser avsätts i 
denna miljö.   

 
Undersökningen är begränsad till området innanför kyrkogårdens omgärdningar. 
Inom avgränsningen undersöks och beskrivs omgärdningar, vegetation, gångsy-
stem, gravkvarter, gravplatser och gravvårdar samt växt- och djurliv. Även be-
gravningsplatsens direkta närområde berörs i översiktliga drag.  

Arbetet med arkivsökning, inventering och dokumentation har genomförts 
av Cissela Olsson och Åsa Jakobsson vid Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvarien i Skåne.  

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.  

I den fristående bilagan finns de gravplatser/gravvårdar som bedömts ha ett 
så högt kulturhistoriskt värde att de bör bevaras även när gravrätten upphört.  

Dokumentationen grundar sig på arkiv- och litteraturstudier, jämförande 
kartstudier samt besök på plats. Tillämpat källmaterial har hämtats från försam-
lingens arkiv, Lantmäteriet samt Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister och 
Kulturmiljöbild. 
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Samtliga nytagna fotografier är tagna av Regionmuseet Kristianstad i samband 
med dokumentationen. Där äldre fotografier använts uppges fotograf  och 
bildrättsinnehavare.  
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Den skånska kyrkogårdens historia 

Tiden före 1800-talets början 

Uppgifterna kring kyrkogårdarnas utseende för tiden före 1800-talet är mycket 
knapphändiga. De fungerade dock som begravningsplatser för hela socknen och 
den äldsta kända indelningen 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 närmre koret desto 
bättre. Den norra sidan ansågs sämst då kyrkans murar skulle falla åt norr på 
domedagen. Uppståndelsen för de som var begravda på denna sida skulle 
försvåras varför det till en början enbart var kvinnor och obesuttna som 
begravdes på denna sida. Allra sämst var det att bli begraven utanför 
kyrkogårdsmuren. Här jordades brottslingar, självmördare och barn födda utom 
äktenskapet utan ceremoni och präst. När utrymmet under slutet av 1700-talet 
började att ta slut uppmanades folk att använda norrsidan. I syfte att bekämpa 
vidskepelsen föregick präster och ståndspersoner med gott exempel och nyttjade 
norra sidan. Trots det levde norra delens dåliga rykte kvar till långt in på 1900-
talet.   

De medeltida kyrkogårdarna var i regel mycket små men alltid inhägnade av 
antingen träbalkar eller stenmurar. Kyrkogården bestod av en vildvuxen gräs-
backe med få gravvårdar, om vars utseende vi vet mycket litet. Oftast visade end-
ast kullar var gravarna låg. Kyrkogårdens gräs skördades vilket innebar att präs-

Medeltida gravanläggning vid Stehags kyrka, Eslövs kommun. Foto i ATA, Kulturmiljöbild.  
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tens eller klockarens kreatur gick fritt och betade eller så slog man av gräset till 
hö. Kyrkogårdarna, framförallt i städerna, fungerade förutom som begravnings-
platser även som profana mötesplatser med bland annat handel och marknader.  

De lägre samhällsskiktens gravvårdar är så gott som okända för oss fram till 
och med 1800-talets senare hälft då de masstillverkade gravvårdarna av framför-
allt granit blir vanliga. Troligen markerades gravarna innan dess av enkla träkors 
eller endast en nedstucken bräda, s k dödbräda, i den förhöjda gravkullen. 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 ofta från början försedda 
av svarvade klot av sten eller trä. Seden att låta sig begravas inne i kyrkan var end-
ast förbehållen de förmögna som kunde köpa sig gravplatser. Befolkningsökning-
en under andra hälften av 1700-talet ledde till att både kyrkogårdar och kyrkor så 
småningom blev överfulla. Prästerskapet och läkarkåren reagerade mot de sani-
tära olägenheterna på kyrkogårdarna och i kyrkorna. Nyordningar förespråkades 
och 1783 förbjöds försäljning av gravar i kyrkorna och på städernas kyrkogårdar. 

I ett kungligt brev daterat 1764 bestämdes att kyrkogårdens yttre avgräns-
ning 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. 

 

1800-talet – dagens kyrkogård tar form 

Skånes befolkning fördubblades under första hälften av 1800-talet. Mer än 90 % 
av befolkningen bodde på landet vilket medförde överbelagda 
landsortskyrkogårdar. Skiftesreformer och utflyttning av gårdar möjliggjorde 
utvidgning av kyrkogårdarna. Kyrkogårdens betydelse som mötesplats ökade och 
därmed också intresset för dess skötsel. I samband med ombyggnader eller 
nybyggen av kyrkor röjdes buskage och ogräs och grusade gångar anlades. 
Trädplaneringar på landsortskyrkogårdarna blev vanligt först efter 1800-talets 
mitt. Trädplanteringar hade ett försköningssyfte men framförallt en praktisk 
funktion, de skulle rena den ohälsosamma jorden och luften. 

Äldsta indelningen av kyrkogården gick efter byar. Platsernas storlek ordna-
des efter gårdarnas antal och storlek. Indelningen övergick därefter till att grun-
das på hemman och storleken baserades på tillgångar och antalet personer. All-
männingen var till för dem som inte ägde någon jord och inte tillhörde något 
hemman. Så småningom övergick man till begravningar i varv efter varandra. 
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Samtidigt började man att sälja enskilda gravplatser. Familjegravarna blev det van-
ligaste begravningssättet under 1800-talet. 

Användandet av trädgårdsväxter medförde en stor förändring av kyrkogår-
darna. Järnvägarnas anläggande under andra halvan av 1800-talet medförde ett 
ökat trädgårdsintresse. Växter började säljas genom plantskolekataloger. Äldre 
kyrkogårdar reglerades genom anläggande av gångar och nya gravar lades på rad 
efter varandra. På de nyanlagda kyrkogårdarna kring de nya kyrkorna som bygg-
des under andra hälften av 1800-talet och på utvidgningarna kunde tidens ideal 
med symmetriska anläggningar med rätlinjiga gångsystem. Klippta och tuktade 
häckar gav det eftersträvade ordningsamma intrycket.  

Med individualiseringen sattes fokus allt mer på den enskilde gravplatsen 
och större omsorg ägnades åt utformningen av gravvårdar och gravplatser. Lokalt 
utförda gravvårdar ersattes med standardiserade och industritillverkade gravvår-
dar. Den inhemska graniten dominerade produktionen men även kalksten, mar-
mor och i vissa delar av landet även sandsten förekommer. Formerna varierar 
från små vårdar med polerad framsida till bautastenar och vårdar i form av obe-
lisker och antika pelare. Gravvårdar av järn, såväl gjutjärn som smidesjärn, hade 
sin storhetstid under 1800-talets senare del. De stora familjegravarna markerades 
med stenram, järnstaket eller stenstolpar med kättingar.  

1900-talet – nya tider nya ideal 

Det moderna industrisamhällets framväxt påverkade även 
kyrkogårdsutformningen. Förändringarna orsakades av befolkningsökningen, 
städerna som fortsatte 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 enskilde gravplatsen 
hade trätt i förgrunden på bekostnad av kyrkogårdens övergripande struktur.  

Den nya ideala kyrkogården var strikt arkitektoniskt uppbyggd med domi-
nerande huvudaxlar som markerades med alléer och hade väldisponerade grav-
kvarter med lägre 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. Den enskilda 
graven skulle underordna sig helheten.  

De stora gravmonumentens tid var förbi, nu var det enkelhet och enhetlig-
het 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- och 1940-talen koncentrerades anläggningen kring centralaxeln. 
Byggnader, alléer, trappor och dylikt tjänade som blickpunkter för att understryka 
monumentaliteten. Samtidigt blev gravvårdarna mer modesta och en nyhet var de 
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låga, breda vårdarna som kom som en följd av kyrkogårdsnämndernas beslut om 
maximihöjd. Till följd av den ökade eldbegängelsen minskade gravvårdarnas stor-
lek ytterligare.  

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

Under de senaste decennierna har begravningssederna i Sverige förändrats 
radikalt, något som förändrat våra kyrkogårdar och begravningsplatser. Eftersom 
allt fler väljer askgravplatser, minneslundar eller askgravlundar har dessa blivit en 
av kyrkogårdens viktigaste delar. Askgravplatser innebär att gravplatsen upplåts 
med gravrätt med starka restriktioner avseende gravvårdens utformning medan 
minneslunden och askgravlunden är gemensamma gravområden för nedgrävande 
av askan. Askgravlunden har en gemensam plats för namn och smyckning medan 
minneslunden är ett helt anonymt alternativ. Minneslunden och askgravlunden 
har oftast gräsbevuxen mark med mer eller mindre omfattande planteringar av 
träd och annan vegetation. Eftersom anhöriga inte får plantera växter i min-
neslunden är blombuketter vanliga. Ofta har dammar och andra små vattendrag 
anlagts där buketterna kan placeras med stjälkarna i vattnet.  

Kyrkogårdens betydelse för det vilda 

En kyrkogård är inte enbart en plats för mänsklig vila, den är också ett grönom-
råde och en fristad för växter och djur. Dessa bidrar till upplevelsevärdet i sam-
hällets grönområden och har ett inflytande på rekreation och folkhälsa. En plats 
som sjuder av fågelsång, lummig grönska, surrande insekter och blommor har en 
läkande inverkan. Att mötas av liv i sorgearbetet kan ge ro och skänka tröst. 

Arter på kyrkogårdar är ofta knutna till människan och hennes skötsel av 
marken. De hör till det biologiska kulturarvet, det vill säga ett djur- och växtliv 
som anpassat sig till mänskliga aktiviteter. En del av dem är följeslagare till män-
niskan sedan urminnes tider. De drar nytta av oss och vår miljö liksom vi använ-
der specifika arter för vår egen nytta. Andra arter håller till i närheten av oss för 
att det råder brist på naturliga livsmiljöer. Flera i den sistnämnda gruppen är 
känsliga och hotade arter som ofta inte har någon annanstans att ta vägen. 

Kyrkogårdar har alltid lockat till sig vilda arter och kan vara en spridnings-
källa för växter och djur. Kyrkogårdarnas betydelse för det vilda livet har ökat 
med tiden till att bli nästan oumbärliga allt eftersom människan har förändrat 
landskapet. De naturliga livsmiljöer som förr fanns i form av gamla träd, ängs-
marker och åkerholmar är idag till stora delar försvunna. Det är inte ovanligt att 
de träd som finns på kyrkogården är de äldsta i landskapet. Kyrkogårdens egen-
skap som en stabil plats med lång kontinuitet är således betydelsefull för den bio-
logiska mångfalden.  
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Träden hör till de äldsta levande organismerna på jorden och är betydelsefulla värdar för många andra arter.  

Viktiga beståndsdelar  

Kyrkogårdens naturvärden beror också på att den är sammansatt av en lång rad 
olika beståndsdelar eller element. Dessa element utgörs av till exempel murar, 
trädkrans, häckar, grusgångar, solitära träd, gravvårdar, trappor, gräsytor, vatten-
speglar, byggnader och kompostplats. För det vilda livet på kyrkogården skapar 
dessa delar mängder av små livsmiljöer med skiftande tillgång till ljus, värme och 
fukt och där olika arter kan söka föda, kanske en boplats eller övervintringsmöj-
lighet.  

Träden hör till de äldsta levande organismerna på jorden och är bland de 
viktigaste elementen för växter och djur på kyrkogården. Ett gammalt träd kan 
vara värd för hundratals arter. Generellt sett så är det de träd som är äldst och i 
sämst skick som hyser flest växter och djur. Döda träd och stubbar är också 
högintressanta och vanligen fulla av liv. Det innebär att det gör stor skillnad om 
man tar bort ett enda träd.  

Våra djur och växter är anpassade till trädarter som funnits länge i landet, 
därför är vildväxande inhemska trädslag att föredra framför framkorsade sorter. 
Alla trädslag har särskilda arter knutna till sig och mest artrika brukar 
ädellövträden vara. Till dem räknas i Sverige vildväxande arter av ek (skogsek, 
bergek), alm (skogsalm, vresalm, lundalm), lönn (skogslönn, naverlönn), lind 
(skogslind, bohuslind), bok, fågelbär, avenbok och ask. 
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De flesta arter som är beroende av trädens existens är fåglar, fladdermöss, insek-
ter, svampar, lavar och mossor. Skydd och vila i grenverket lockar, liksom föda av 
olika slag. Frön, bär, nötter, insekter, trädsav, vedfibrer, bladlöss, pollen och nek-
tar är bra föda för olika arter. 

På trädens bark lever lavar och mossor, så kallade epifyter. Dessa fungerar i 
sin tur som skydd, föda eller bomaterial åt småkryp och fåglar som lever på eller i 
kyrkogårdens närhet. Ju äldre träd desto grövre stam och skrovligare bark, ju fler 
arter kan man hitta. De lever av vatten som tas ur luften och näring från damm 
som virvlar upp från grusgångarna på kyrkogården. Det solljus som når fram till 
trädstammarna är också en viktig faktor. Lavar kan användas som indikatorer på 
mängden föroreningar i tätbebyggda områden och påvisar förändringar i luftens kvalité.  

En djurgrupp som nästan alltid finns på kyrkogårdar är fladdermöss. Dessa 
däggdjur omfattar i dagsläget 18 arter som alla är fridlysta. De flesta 
fladdermusarter är beroende av förekomst av träd, framförallt äldre lövträd.  

Träd på kyrkogårdar har ofta håligheter inuti stam och grenverk vilka 
används som viloplats för fladdermöss dagtid. Ihåliga träd kan också fungera som 
yngelplats för vissa arter. Trädkronorna är till god nytta vid insektsjakt eftersom 
de fungerar som fångstarmar där mängder av småkryp fastnar vid blåst. Lövverk 
kan också bilda skyddade flygleder att följa under jakten.  

Fladdermöss lockas även till kyrkobyggnadernas torn och loft vilka har 
ungefär samma egenskaper som husvindar. De erbjuder skydd från väder, vind 
och fiender samt en högre temperatur än utomhus vilket gör att vissa arter 
förlägger sin dagvila eller övervintring i kyrkor.  

Kyrktorn och kyrkloft i landskap som saknar höga formationer lockar också 
fåglar som i vanliga fall har sin naturliga livsmiljö på klippor och berg. Tornuggla 
och pilgrimsfalk är rariteter i detta sammanhang medan turkduva och tornfalk ses 
relativt ofta vid kyrkobyggnader. Tyvärr är de flesta inflygningsöppningar i 
kyrktorn tilltäppta numera för att stänga ute duvor och kråkfåglar vilket innebär 
att tillgängligheten till kyrkomiljön har minskat drastiskt under senare år. 
Fladdermöss tar sig dock in genom mycket små öppningar.  

Häckar och buskar på kyrkogården är av stor betydelse för djurlivet. Ett 
varierat häckbestånd med olika sorter skapar många möjligheter för småkryp. Om 
häckplantorna genererar blommor, frukter och bär erbjuds dessutom näringsrik 
föda. Häckar fungerar också som skydd från rovfåglar på jakt, boplats och 
födosöksmiljö för många småfåglar. På vårvintern är kyrkogårdens buskage extra 
betydelsefulla som födosöksplatser för stannfåglar. Insekter finns i buskarnas 
grenverk och undertill är marken oftast bar även när snön har lagt sig. 

Murar kring kyrkogårdar lockar alltid till sig olika arter och kan se väldigt 
olika ut. Murar som är kallmurade har gott om hålrum och en stengrund på 
frostfritt djup vilket skapar mycket variationsrika miljöer. De frostfria utrymmena 
är attraktiva som övervintringsplatser. Inne i konstruktionen uppkommer 
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särskilda fuktighetsförhållanden som är lämpliga för till exempel snäckor och 
sniglar under torrperioder. Stenarna värms upp och kyls av långsamt. Det ger 
dem funktionen att vara en slags klimatutjämnare i närområdet. Ytskiktet blir 
varmt tidigt på vårvintern och drar till sig insekter och kräldjur som samlar energi 
inför parning och fortplantning. Ytan kan också användas som växtplats för arter 
som växer där inga andra organismer kan växa. 

Kyrkogårdsmurar och fasader med kalkinnehåll är intressanta för en 
särskild grupp lavar och mossor. Dessa arter är helt beroende av en basisk miljö 
och växer alltid på kalkpåverkade ytor som håller ett högt pH-värde. Vissa lever 
direkt på kalkytorna, till exempel på kalksten eller kalkbruk, medan andra kan 
växa på stenar med andra mineraler, men är då beroende av kalkdamm från 
omgivningen. Lavar som lever på sten och andra hårdgjorda underlag innehåller 
syror som löser ur mikroskopiska mineraler från underlaget. Dessa kan påverka 
ytan och göra den lite skrovligare. Processen är dock mycket långsam – och kan 
pågå under sekler.  

Gravvårdarna är värmelagrande precis som stenmurar och intresserar 
småkryp som är i behov av värme. De är också möjliga växtplatser för lavar och 
mossor. Dessa kan avlägsnas från inskriptionerna om man så vill, men gör annars 
ingen påtaglig skada.  

Stentrappor är en annan intressant stenmiljö på kyrkogårdar. I skarvarna 
mellan de kantiga trappstegen finns öppningar där skalbaggar, spindlar och andra 
små insekter kan hitta en fristad. Trappstenarna och ytorna mellan dem kan också 
vara växtplats för lavar och mossor samt stenpartiväxter som till exempel fetblad. 

Grusgångarna på kyrkogården fyller viktiga funktioner för ett antal vilda 
arter. Materialet är en värmereservoar och damm som virvlar upp från gruset 
tillför livsviktig näring till trädlevande lavar. Den sandiga miljön passar till 
exempel Sveriges sällsyntaste vårlök, luddvårlök. Arten levde förr på åkermark 
men växer nu i princip bara på grusgångar på kyrkogårdar i sydvästra Skåne och 
är fridlyst1. 

Komposten är ännu en komponent som kan spela en roll för kyrkogårdens 
biologiska mångfald om den brukas i samklang med naturen. Förutom den 
mängd marklevande organismer som finner sin tillvaro i en kompost, erbjuder 
den föda, skydd och boplats till många arter. En öppen kompost med 
markkontakt är tillgänglig för fåglar och andra smådjur i området. Med hänsyn till 
igelkottar bör man inte tömma komposten förrän efter första maj, vid 
vinterdvalans slut.  

De gräsbeväxta ytorna på kyrkogården lockar ytterligare vilda arter. Några 
av dessa; kaniner, jordgetingar, pingborrelarver, sniglar och rådjur brukar vara 
mindre välkomna av förklarliga skäl. Gräsytor som gödslas, kalkas och klipps 

                                              
1 Svenska botaniska föreningens hemsida: http://www.sbf.c.se/www/upl/files/luddvarlok_136.pdf 
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regelbundet har minst värde ur ekologiskt hänseende men används trots det av 
småfåglar som stare, sädesärla och björktrast för att leta föda till sina ungar. 
Ibland har kyrkogården ytor som klipps mer sällan vilket ger örter och gräs en 
chans att blomma och fungera som pollen och nektarkällor. Oklippta och 
obehandlade gräsytor inne i tätbebyggda områden är sällsynta miljöer och därför 
av stor betydelse för bland annat insekter. Här finns en chans för till exempel 
fjärilslarver att utvecklas. 

De kyrkogårdar som innehåller någon typ av vattenmiljö är extra intressanta 
för vilda arter. Fontäner, springbrunnar, dammar och liknande anordningar, ofta i 
anslutning till minneslundar och askgravlundar, fungerar som en vattenreservoar 
för insekter och mindre däggdjur och även som fågelbad om de inte prepareras 
med kemiska medel. Ju mer naturlik vattenspegeln är desto bättre. Vattenväxter 
ökar värdet ytterligare. Sluttande vegetationsbevuxna kanter eller mjukt formade 
stenar föredras framför branta hårda sarger. Naturlika vattensamlingar på 
kyrkogården kan också locka till sig vattensalamander och trollsländor.  

Den markyta som ligger direkt i anslutning till kyrkogården spelar också en 
roll för arter som håller till inne på kyrkogården. Trädgårdar, betesmarker och 
ängar som ansluter till kyrkogårdar innebär ett rikt utbyte av liv. Om åkermark 
gränsar till kyrkan är det bra om ett par meter mark lämnas oplöjd så att det finns 
plats att klippa häcken från utsidan. Samtidigt kan befintliga örter och gräs hinna 
blomma och sätta frö till nytta för andra organismer. Om besprutning äger rum 
på åkermarken är det angeläget att ha en god dialog med markägaren så att 
bekämpningsmedel inte sprids i direkt anslutning till häck eller mur. 
Växtskyddsmedel kan vara direkt skadliga för träd, buskar och det övriga livet på 
kyrkogården. 

En miljövänlig skötsel och en miljömedveten personal är a och o för livet 
på kyrkogården. Samtidigt kan detta arbetssätt spara både tid och pengar. Svenska 
kyrkan har tagit fram Gröna Postillan och Svenska kyrkans miljödiplomering för en 
hållbar utveckling; två skrifter som innehåller bra tankar och tillvägagångssätt för ett 
arbete som värnar om det vilda på kyrkogården. Därtill finns skriften Kyrkogården 
– Noas ark för djur och växter, som beskriver kyrkogårdens biologiska värden och 
har kommit ur ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Naturvårdsverket och 
Naturcentrum AB. 
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Västra Broby kyrkogård 

Västra Broby socken 

Västra Broby socken är belägen i Södra Åsbo härad i Åstorps kommun. Socknen 
domineras av öppen jordbruksmark genomkorsad av större vägar. Även om fynd 
av flintföremål gjorts är trakten förhållandevis gles på fornlämningar.  

Äldsta kända belägg för namnet Broby i skriftliga källor är enligt Dialekt- 
och ortnamnsarkivet från år 1351. Namnet Västra Broby är däremot betydligt 
yngre och förekommer inte i skriftliga källor förrän år 1909. 

Enligt lantmätare Lorents Gillbergs beskrivning av Kristianstads län år 1767 
fanns det 36 hemmansbrukare i socknen. Förutom kyrkbyn omfattade socknen 
Ormastorp, Nygård, Kölegård, och Humlemölla. Även Hyllinge by räknades till 
socknen men låg i Malmöhus län och Luggude härad. De flesta var kronohem-
man, men en viss andel utgjordes av utsockne frälse under Vrams Gunnarstorp, 
Spannarp eller Rosendal.  

Västra Broby socken präglas av både jordbruk och industri. En viktig näring 
under det tidiga 1900-talet var stenkolsbrytningen i Ormastorp och Hyllinge. När 
produktionen lades ner i slutet av 1920-talet blev mur- och taktegelproduktionen 
som drevs av Höganäs-Billesholms AB allt viktigare.  

Västra Broby kyrka och kyrkogård ligger inom fornlämningsområde 17 vil-
ket utgör en del av Västra Brobys gamla bytomt enligt utbredningen på den äldsta 
lantmäterikartan över byn. Bytomten betraktas som så kallat bevakningsobjekt 
och skyddas därmed av Kulturminneslagens 3 kapitel. Man kan anta att det efter 
den gamla kyrkan ännu finns bevarade lämningar dolda under mark.  

 

Kyrkan 

Föregångaren till Västra Broby nuvarande kyrkan uppfördes troligen under 
medeltiden men platsen har sannolikt lång kontinuitet som boplatsområde. 
Kyrkans bevarade dopfunt utgör den äldsta bevarade inventarien från den 
medeltida kyrkan. Möjligen kan den härröra från byggnadstiden kring 1100-1200-
talet och vara gjord av den så kallade Mörarpsmästaren. Dopfunten har huggna 
reliefer i form av arkader med Kristusbild och änglar.  

När befolkningen ökade under 1800-talet räckte inte utrymmet till för för-
samlingsborna och det föreslogs att en ny, större kyrka skulle uppföras efter rit-
ningar av arkitekt A J Hallberg. Kyrkan uppfördes år 1882 på samma plats som 
föregångaren. Till skillnad mot grannförsamlingen Björnekulla där processen in-
för nybyggnation blev relativt långdragen, blev den nya kyrkan i Västra Broby 
ganska snabbt verklighet.  
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Kyrkogårdens historik 

Kyrkogården är sannolikt i dess äldsta delar samtida med den medeltida kyrkan. 
Den äldsta kartan över Västra Broby by är en så kallad geometrisk avmätning 
som härrör från år 1725. Kartan redovisar Västra Brobys åker- och ängsmark. 
Brobys drygt femtontal gårdar låg i spridda grupper längs landsvägen. Här låg 
också huvuddelen av byns åkermark. Vidsträckta ängsmarker fanns mellan 
Kölebäcken och Vege å i norr. Kyrkan låg som idag, i norr alldeles nära 
Kölebäcken med gård nummer 2, ett kronohemman, och nummer 3, prästens 
annexhemman, i direkt anslutning. Den något schablonartade kartan visar att 
kyrkogården hade en närmast kvadratisk form, med en ganska snäv utbredning 
kring kyrkan. Lite otydligt antyds att det fanns öppningar i kyrkogårdsmurens 
båda södra hörn samt en öppning mot norr varifrån en väg ledde över bäcken. År 
1776 karterades byn återigen. Denna karta är något mer detaljerad där bland 
annat gårdarnas byggnader är noggrant utritade. Kyrkogården hade en svagt 
rombisk form med en öppning i det sydvästra hörnet. Gård nummer två låg i 
direkt anslutning till den västra kyrkogårdsmuren. Åker och ängsmark gränsade 
intill. Kyrkan låg mitt på kyrkogården i väst-östlig riktning.  

Den skånska rekognosceringskartan från 1810-talet visar ungefär samma 
förhållanden som under 1700-talet med två tätt liggande gårdar intill kyrkogår-
den. Kring byns gårdstomter verkar ha funnits trädplanteringar, något som även 
diffust framträder längs kyrkogårdens norra sida. I samband med att ett enskifte 
av byns ägor påbörjades år 1827 upprättades en karta över markerna. Även här  

 

Utdrag ur 1725 års karta över Västra Broby by. Den medeltida kyrkan är utritad omgiven av en inhägnad kyrkogård.  
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har kyrkogården i stort sett samma utbredning som tidigare och inga större 
förändringar ser ut att ha skett. Kyrkogårdens avgränsning är distinkt markerad 
och utgjordes troligen av en mur.  

Enligt ett protokoll i samband med en prostvisitation i Broby församling år 
1851 bedömdes Broby kyrka och kyrkogård befinna sig i gott skick. Den enda 
anmärkningen var att några mindre träd och buskar invid kyrkan borde röjas 
bort. En notering i ett sockenstämmoprotkoll från år 1855 berättar att gräset på 
kyrkogården togs tillvara. Den så kallade höstnaden arrenderades ut, men ingen 
ville lägga anbud varför prästbonden Per Persson fick ta hand om det utan kost-
nad.  

Kyrkogården utvidgades i slutet av 1850-talet. I ett sockenstämmoprotokoll 
daterat 1/8 1858 beskrivs att utvidgningen skulle göras med 7 alnar i norr och 
med 20 alnar i väster. Detta borde ha påverkat gården som enligt det äldre kart-
materialet låg precis invid den västra muren, men det finns tyvärr inget kart-
material som kan ge mer information. 

Enligt kyrkostämmoprotokoll planerades år 1866 för ännu en utvidgning av 
kyrkogården. I samband med utvidgningen skulle hörnen rätas så att kyrkogården 
skulle få räta vinklar. De gamla murarna skulle tas ner och en ny inhägnad skulle 
göras av en kallmurad försänkningsmur av gråsten. Kyrkogårdens gamla port 
skulle förbättras men nya grindar skulle också införskaffas ”för allra billigaste pris 
av läkter eller dylikt”. Omkring kyrkogården planterades i samband med detta en 
hagtornshäck och i det sydvästra hörnet uppfördes det så kallade materialhuset av 
muraren Nils Olsson. Det skulle muras av gråsten med gavlar av tegel. 

 
Fotot är odaterat men härrör troligen från tidigt 1900-tal. Träden i trädkransen är nyplanterade och ramar in kyrkogår-
den tillsammans med den klippta hagtornshäcken. Foto i Bebyggelseregistret, Raä.  
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Befolkningen ökade i antal och den ursprungliga kyrkan från 1200-talet ansågs 
för liten. I likhet med många församlingar runt om i Sverige beslöts att den 
medeltida kyrkan skulle rivas och ersättas av en ny. År 1882 stod den nya kyrkan 
klar på samma plats som den gamla. Sten och jordvallar låg kvar på kyrkogården 
efter rivning och nybyggnation vilket krävde vissa återställningsarbeten. En 
entreprenör fick i uppdrag att plana ut massorna och en gång anlades runt kyrkan 
vidare till den södra grinden. En gång anlades också från sakristian mot 
annexhemmanets trädgård som låg i öster. Gångarna belades med grus. I 
protokollet uppmanar man att ägarna till gravvårdar skulle skydda eller ta bort 
planteringar så att de inte skulle skadas i samband med anläggningsarbetena. Man 
nämner också att de befintliga träden skulle skyddas förutom en gran intill 
sakristian, vilken skulle tas ner. Det framgår alltså inte hur många träd som fanns 
på kyrkogården eller vilka trädslag det handlade om.  

Utdrag ur häradskartan från ca 1930. Västra Broby ligger mitt i ett brukat jordbrukslandskap mellan gruvorterna 
Nyvång och Hyllinge.  
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Enligt ämbetsberättelsen tillhörande visitationen 11 september 1897 uppgick 
folkmängden i Västra Broby till 797 personer. Antal årliga dödsfall var i medeltal 
13. Det beskrivs att hagtornshäckar fanns kring kyrkogården och även någon 
trädplantering, dock inte närmare preciserat. Ett äldre, odaterat foto visar kyrkans 
södra fasad. En klippt häck kantar kyrkogårdens södra sida, planterad ovanpå en 
låg mur. Innanför skymtar nyplanterade träd i en trolig trädkrans. I den södra 
öppningen finns en trägrind med grindstolpar av snidat trä. Inne på kyrkogården 
syns flera så kallade sorgeträd med hängande krona. Det går dock inte att avgöra 
om det rör sig om hängalm, hängask eller något liknande.  

År 1922 gjorde trädgårdsarkitekt G W Walberg ett förslag till en ny kyrko-
gård i Västra Broby. Den nya delen som motsvarar kvarteren 1-4 lades på åker-
mark i vinkeln mellan Åstorpsvägen och infartsvägen till kyrkan. Enligt förslaget 
skulle området inhägnas med nätstängsel och en häck av hagtorn. Eftersom det 
redan fanns en hagtornshäck kring den gamla delen ansågs det lämpligt att an-
vända hagtorn även i den nya delen. Huvudgångarna delade in området i fyra 
kvarter kring en central, rund plats. Här tänkte man sig ett framtida kapell. Famil-
jegravar förlades utefter huvudgångarna med gravar i dubbelrader åtskilda av 
smala gångar inne i kvarteren. Det verkar som att de utlagda gångarna tänktes 
som en tillfällig lösning då arkitekten föreslår att när ett område blir belagt med 
gravar sås gångarna med gräs. Runt om skulle lind planteras och inne i kvarteren 
föreslogs att stamträd av ek, lind och kastanj skulle planteras för att ge kyrkogår-
den ökad lummighet. Omkring den tänkta kapellplatsen föreslogs häckar av 
idegran och buskar av tuja och cypress. Kring kvarteren skulle häckar av avenbok 
planteras och mellan gravraderna häckar av buxbom. Arkitekten anknyter återi-
gen till de äldre förhållandena då han föreslår att låga häckar av buxbom bör 
planteras kring gravplatserna på samma sätt som på den gamla kyrkogården. 
Trädgårdsarkitektens estetiska ideal kan skymtas i den uttalade önskan att blank-
polerade stenar borde ersättas med oslipade eller mattslipade stenar.  

Fotot t.vä. är hämtat ur Gods & gårdar visar tydligt den uppvuxna trädkransen tillsammans med hagtornshäck och ett fram-
trädande grindparti. Flygfotot t.hö. från ca 1940 visar det nya området i söder som präglas av raka linjer och symmetri.  
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Flygfotot från 1940-talet visar tydligt den nya kyrkogårdens klassicistiska och 
strama utformning med den symmetriska indelningen i fyra kvarter. De 
nyplanterade träden kring kyrkogården framträder tydligt och står i stark 
konstrast till den till synes mycket täta trädkransen kring den gamla delen. Även 
kyrkogårdens södra sida verkar vara kantad av träd. Detta bekräftas av ett foto i 
boken Gods och gårdar i Kristianstads län, del 3. Boken är utgiven i början av 
1940-talet och fotot kan därför antas härröra från senare delen av 1930-talet. På 
bilden syns två högresta lövträd som flankerar den södra ingången till 
kyrkogården och ytterligare träd syns på ömse sidor. Den klippta häcken finns 
kvar medan den enkla trägrinden har bytts ut mot en grind i smide med murade 
och vitputsade grindstolpar.  

Nästa utvidgningsetapp gjordes i slutet av 1950-talet då den gamla kyrko-
gården förbands med den nya. Området däremellan utgjordes av byggnader, 
gårdsplaner och trädgårdar tillhörande det forna annexhemmanet invid kyrkan. 
Domkyrkoarkitekten Eiler Græbe gjorde förslaget vars första etapp omfattade 
den sydvästra delen, d v s nuvarande kvarter 5-8. Enligt hans förslag skulle områ-
det delas in i kvarter omgärdade med ca 1,4 meter höga häckar avenbok och 
inom kvarteret rygghäckar av densamma. Gravvårdarna rekommenderades att 
inte vara högre än häckarna för att uppnå en helhetsverkan. Längs huvudgångar-
na skulle alléträd av lind planteras. Utmed Åstorpsvägen uppfördes en mur samt 
ett nytt grindparti vid den nyanlagda parkeringsplatsen. Samtidigt togs grindpar-
tiet och häcken bort vid den gamla kyrkogården. Græbe föreslog att en brunn av 
huggen granit med vatten skulle placeras vid ena sidan om mittgången, denna 
verkar dock inte ha blivit verklighet.  

Byggnader för personalutrymmen och förråd tillkom år 1979 invid den 
stora grusplanen. I början av 1980-talet gjordes ett förslag på den senaste utvidg-
ningen av kyrkogården, den i nordost. Företaget Mark- och trädgårdsprojektering 
S E Patriksson AB gjorde ett tidsenligt förslag där raka linjer kombinerades med 
buktande former och naturlig grönska. Utvidgningen omfattade både kistgravar, 
urngravar samt en minneslund. En grön bård bestående av trädkrans och buskar 
ramade in mot Åstorpsvägen och Kölebäcken. Efter vissa förändringar blev 
denna plan blev verklighet.  
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Beskrivning 

Omgärdning och grindar 

Kyrkogårdens äldsta del i direkt anslutning till kyrkan omgärdas av en låg, 
försänkt mur av kallmurad sten vars övre nivå ansluter till gräsmattan. 
Arkivmaterialet berättar att muren lagts om vid ett flertal tillfällen och även delvis 
ändrats i sin sträckning. Vid jämförelser med äldre kartor verkar emellertid den 
södra sträckan vara den som är minst förändrad. Foton, som troligen härrör från 
början av 1900-talet, visar att det har funnits en trägrind vid huvudingången, 
detta nämns också i arkivmaterialet. Denna anslöt till en inramande klippt 
hagtornshäck som var planterad strax innanför den låga muren. Som tidigare 
nämnts byttes sedermera trägrinden ut mot en smidesgrind med murade 
grindstolpar. Idag finns varken häck eller grind kvar längs den södra sidan. En 
mer friväxande häck av oxbär tillsammans med en trädkrans av lind finns 
däremot längs västra, norra och östra sidorna av kyrkogårdens äldsta del.  

Kyrkogårdens fyra kvarter längst i söder inramas av en klippt häck av hag-
torn. I höjd med kvarter 8 övergår häcken ut mot vägen i en ganska bred och låg 
bruksmurad mur med fogade kluvna naturstenar och avtäckning i form av svagt 
lutande, flata rektangulära stenar. Samma typ av mur avgränsar även den öppna 
planen från parkeringen och personalutrymmena i söder. Mot parkeringen finns 
en strikt utformad smidesgrind med tätt ställda ribbor. De fyrkantiga grindstol-
parna är murade av släthuggen sten. En grind i liknande utförande finns även vid 
den östra ingången mellan kvarter 8 och kyrkogårdens nyaste del. Från denna 
grind till parkeringen i nordost utgörs kyrkogårdsmuren av en blockstensmur av 
grovt huggna rektangulära stenblock av mörkgrå granit. Vid parkeringen ansluter 
muren till en bred smidesgrind och –staket.  
 
 

Kring den äldsta delen av kyrkogården ligger muren diskret i höjd med marknivån. I kyrkogårdens nyare delar utgör 
den fogade och avtäckta muren ett framträdande inslag.  
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Kvarter och gångar 

Kyrkogården kan grovt delas in i tre delar som sinsemellan har olika karaktär och 
formspråk. Närmast kyrkan ligger de tre kvarteren 11, 12 och 13 vilka tillhör de 
äldsta på kyrkogården. Denna del har mycket lång kontinuitet som 
begravningsplats, ända sedan den medeltida kyrkan byggdes. Kvarter 11 är 
beläget i det sydvästra hörnet vars östra sida sträcker sig längs den hårdgjorda 
huvudgången belagd med sjöstensplattor. Gränsen mot kvarter 12 i norr följer 
ingen gång eller annan struktur och är därför svår att skönja. Kvarter 12 sträcker 
sig över kyrkogårdens norra del fram till grusgången i öster. Kvarter 13 omfattar 
det sydöstra hörnet fram till huvudgången i söder. De tre kvarteren upplevs 
visuellt som en enhet då de inte är avgränsade med häckar eller dylikt. 
Gravplatserna ligger i traditionell öst-västlig riktning placerade längs nord-sydliga 
rader som i viss mån avgränsas med grusgångar. Inom betydande delar, framför 
allt i kvarter 12 men även i det sydvästra hörnet av kvarter 11, har grusgångar och 
grusade ytor lagts igen och omvandlats till gräsmatta.  

Kvarteren längst i söder, nummer 1, 2, 3 och 4, utgör kyrkogårdens första 
utvidgningsområde som ansluter till kvarteren 5, 6, 7 och 8. Denna del av kyrko-
gården har i sin helhet en symmetrisk och rätvinklig utformning som förstärks 
genom den huvudaxel som löper i sydväst-nordostlig riktning. Denna axel fortsät-
ter även genom kyrkogårdens nyaste del mot parkeringen längst i norr.  

Översiktlig skiss över kyrkogårdens kvartersindelning.  
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Kvarteren 1-4 ramas in av en trädkrans av lind, som tillsammans med en klippt 
häck av hagtorn förstärker rumsligheten. De fyra kvarteren är orienterade kring 
en centralt belägen rosenrabatt omgiven av tujor och klippta häckar av idegran 
där huvudgångarna möts. Grusgångarna mellan gravplatserna löper i sydväst-
nordostlig riktning. En vidkronig ek i det norra hörnet utgör ett undantag från 
den i övrigt ordnade strukturen. Mot nordost ansluter kvarteren 5, 6, 7 och 8. 
Här ligger gravplatserna i såväl sydväst-nordostlig som sydost-nordvästlig riktning 
med klippta rygghäckar av avenbok och inramande grusgångar.  

Den nordöstra delen av kyrkogården utgör det nyaste tillskottet som till 
största delen ännu inte tagits i bruk. Området präglas av öppna gräsytor med av-
gränsande, buktande häckar. Som kontrast till den fria formen är den strikta hu-
vudaxeln genom denna del markerad i form av en allé av pelarek och friväxande 
ek. I norr, i anslutning till den östra kyrkogårdsmuren ligger minneslunden som 
är belagd med smågatsten. Ljusbäraren och smyckningsplatsen utgörs av rundade 
natursten. Trädkransens lindar och inramande buskage skapar en avskärmad och 
rofylld plats med långa utblickar över landskapet, där närheten till vattendraget 
förstärker miljön på ett positivt sätt.  

Vegetation 

Kyrkogårdens äldsta del har längs västra, norra och östra sidan en inramande 
trädkrans av likåldriga, jämnt planterade lindar. Tillsammans med trädkransen 
finns även en friväxande häck av oxbär. Längs södra sidan finns endast ett par 
träd på ömse sidor om huvudingången, men ingen planterad häck. På äldre foton 
som troligen härrör från början av 1900-talet kan man ana unga trädplantor längs 
med kyrkogårdsmuren. Enligt flygfoto från tiden kring år 1940 kan man däremot 
se en mycket tät och kompakt krans av uppvuxna träd kring kyrkogården och 
man kan därför dra slutsatsen att träden är planterade i början av 1900-talet. I 
övrigt saknas träd på denna del av kyrkogården. Klippta häckar av buxbom kring  

Exempel på de tre olika karaktärerna som kyrkogården kan delas in i; den äldsta delen med lång kontinuitet och tradition, 
1900-talets strikta symmetri och jämlikhet och slutligen 2000-talet där naturliga former kontrasterar mot raka strukturer.  
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gravplatser utgör en viktig del av den gröna strukturen på denna del av 
kyrkogården. Enstaka klippta och parvis ställda klot av tuja eller idegran 
förekommer på gravplatser här och var.  

Traditionen med lind i trädkransen återkommer i kyrkogårdens södra delar, 
vars tre yttre sidor är kantade av likåldriga lindar planterade med jämnt avstånd 
från varandra. Dessa planterades troligen på 1920-talet i samband med att ut-
vidgningen genomfördes. Denna del kantas dessutom av en klippt häck av hag-
torn. Vid växtvalen hämtade troligen arkitekten inspiration från kyrkogårdens 
äldre delar. Den solitära eken som står i det norra hörnet av kvarter 1, är den 
enda i sitt slag och utgör ett framträdande blickfång och karaktärsskapare. Det är 
troligt att eken är ett resultat av arkitektens förslag att plantera enstaka stamträd 
av bland annat ek för att öka lummigheten i denna del. Klippta häckar av idegran 
ramar in den kvadratiska rosrabatten i områdets mitt. Idegranen är mörkt grön 
med ett kompakt växtsätt som bidrar till en strikt karaktär.  

I kvarter 7 och 8 utgör klippta rygghäckar av avenbok den gröna grund-
strukturen. De har en viktigt rumsavgränsande och inramande funktion tillsam-
mans med gravplatsernas klippta buxbomshäckar.  

Med öppna ytor och ett delvis friare formspråk skiljer sig den nyaste delen 
av kyrkogården från de äldre. Den genomgående raka gången som utgör huvud-
axel är kantad av fyra pelarekar, därefter fem friväxande ekar och längst i norr sex 
klotformade lönnar. I den södra delen skapar klippta raka häckar av idegran en 
kvartersindelning och rumslighet. I områdets norra del har däremot häckarna en 
rundad, koncentrisk form som i viss mån anknyter till den norra gången mellan  

 

Minneslunden ligger tryggt inbäddad med den gamla kyrkogården ”i ryggen”. I den nyaste delen spelar olika sorters träd fram-
trädande roller i ett annars ganska öppet område.  
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parkering och minneslund. Gången invid serviceplatsen i den västra delen  

 
är kantad av tre lönnar. Mot vägen i sydost avgränsar yngre lönn tillsammans med 
friväxande och varierade buskar av exempelvis spirea, forsythia, syrén, häggmispel 
och kornell. På den öppna gräsytan finns ett par fristående hängaskar. Mot vat-
tendraget i norr finns spridda pilar och popplar som ger en naturlig och mjuk 
övergång till landskapet utanför.  

Klippta buxbomshäckar är den vanligast förekommande omgärdningen 
kring gravplatserna. På den äldsta delen förekommer buxbomshäckar spritt i 
kvarteren, men karaktären är särskilt framträdande i kyrkogårdens södra delar, d v 
s kvarteren 1-8. I kvarteren 1, 2, 3 och 4 är buxbom ett tydligt karaktärsdrag, men 
dominerar helt i kvarteren 5, 6, 7 och 8. Förutom buxbom förekommer 
städsegröna växter såsom tuja, idegran, en och sockertoppsgran på gravplatser 
över hela kyrkogården, men främst i kvarteren 1-8. Formklippta klot, parvis pla-
cerade på gravplatserna är vanligt förekommande i kvarteren 1-4.  

Inom de äldsta kvarteren förekommer planteringar på de enskilda gravplat-
serna tämligen sparsamt. Vanligast bland de förekommande perennerna både på 
äldre och nyare delar är olika sorters rosor. Funkia, kärleksört, murgröna, vinter-
gröna och julrosor är exempel på andra vanligt förekommande perenner. Annuel-
ler förekommer främst på de nyare kvarteren där gravrätten ännu inte gått ut.  

Den vidkroniga och framträdande eken är av stort värde för såväl besökare som biologisk mångfald.  
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Gravplatser 

I kvarter 11 ligger gravplatserna i nord-sydliga rader. I den östra delen är ett stort 
antal omgärdade med buxbomshäckar, medan omgärdning ofta saknas kring 
gravplatserna i den västra delen. Närmast kyrkan är gravplatserna i regel 
grustäckta, men längs ytterkanterna har stora delar såtts igen med gräs. Endast ett 
mindre antal har stenramar. I mitten av kvarteret finns sex mindre barngravar. 
Kvarter 12 har en varierad karaktär. Nästan hälften av gravplatserna omgärdade 
med buxbomshäckar och en mindre del stenramar, medan ett betydande antal 
saknar omgärdning överhuvudtaget. Flertalet av gravplatserna är grustäckta men 
av de som saknar omgärdning dominerar gräs. I detta kvarter finns två järnstaket 
av smide, de enda i sitt slag på kyrkogården. Främst inom kvarter 12 och 13 före-
kommer relativt många familjegravplatser som omfattar flera, oftast tre, 
gravvårdar som spänner över flera generationer.  

Vissa av gravplatserna i kvarter 11 och 12 är varken täckta med grus eller 
gräs utan de utgörs av jordtäckta planteringsytor, något som är relativt ovanligt. 
Några av gravplatserna har bibehållit traditionen med mönsterkrattat grus.  

I kvarter 1 är samtliga gravplatser täckta med singel eller grus samtidigt som 
det är förhållandevis stor andel som saknar både omgärdning och växtlighet vilket 
bidrar till att kvarterets struktur är något diffus. Med något enstaka undantag 
dominerar grus eller singel även i kvarteren 2-4. Både stenramar och buxboms-
häckar förekommer i högre grad och endast ett fåtal saknar omgärdning vilket ger 
en enhetlig karaktär. Där gravrätten upphört har buxbomshäckarna sparats, vilket 
är mycket positivt för helhetskaraktären.  

De små kvarteren 5 och 6 utgörs endast av ett par rader med gravplatser, 
varav en stor andel urngravar. Samtliga gravplatser är singeltäckta med buxboms-
häckar, vilket ger en sammanhållen struktur. Samma enhetliga och lågmälda 
struktur återkommer i kvarteren 7 och 8. Gravplatsernas utformning och strikta 
och enkla formspråk är typiskt för senare delen av 1900-talet.  

 

Gravvårdar 

I de äldsta kvarteren på kyrkogården finns en relativt stor variation bland 
gravvårdarnas utformning och ålder. Antalet gravvårdar från tiden före 1880 är 
mycket få och återfinns främst i kvarter 12. Av de äldre gravvårdarna utgör 
gravstenar i blandade material med infällda detaljer såsom textplatta eller kors i 
marmor en viktig kategori. Några har skulpterade naturinspirerade detaljer såsom 
bladverk. Dessa härrör i regel från 1870-90-talen, varav den troligen äldsta härrör 
från 1860-talet. Vissa vårdar är skadade och saknar någon del, t ex kors, textplatta 
eller medaljong, men överlag är de i förhållandevis gott skick även om 
inskriptionerna ofta är slitna och svårlästa. En liknande typ av gravvård från  
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samma tidsperiod är helt och hållet huggen i marmor. Flera av dessa har en 
tydligt nygotisk form som anknyter till medeltida, gotiska fönsterformer.  

I kvarter 11, invid kyrkogårdens västra sida, finns en hög tredelad gravvård 
med en infälld biskvimedaljong av Kristus med törnekrona i kraftig relief. Pors-
linsmedaljongerna var vanliga utsmyckningar på gravvårdar under senare delen av 
1800-talet och gjordes i många olika motiv. Bland de mest populära motiven, Da-
gen och Natten som symboliserar dygnets två hälfter, tillverkades efter original 
efter den danske konstnären Bertel Thorvaldsen. Kristusmotivet är mindre van-
ligt och det är osäkert om Thorvaldsen ligger bakom förlagan. Ofta saknas me-
daljongen på gravvårdar och kvar finns bara den runda infattningen.  

På kyrkogården finns endast ett gjutjärnskors bevarat. Det är rest över 
drängen Nils Persson i Gråmanstorp som avled år 1879. Korset har symbolisk 
dekor form av en ängel som vänder ner en fackla. Överst finns ett emblem med 
okänd anknytning.  

Från 1880-talet finns två kolonner i kvarter 11. Kolonnen är bruten upptill 
vilket symboliserar det avbrutna livet. Den ena är huggen i vit marmor och krönt 
av en krans av eklöv medan den andra är av polerad mörkt grå granit. Även om 
grundformen är likartad ger material och stenbehandling helt olika uttryck. Den 
smala, höga formen återkommer i de båda obelisker från tiden omkring sekelskif-
tet 1900 vilka också finns i kvarter 11. Den ena, som är rest över Alma Maria 
Persson utgör en av få framträdande gravvårdar över kvinnor. Kolonner och obe-
lisker har genom sin utformning och höjd en framträdande karaktär på samma 
sätt som de monumentala och mer eller mindre grovhuggna stenarna med nat-
ionalromantiska drag. Exempel finns i samtliga av de äldre kvarteren.  

Kyrkogårdens båda järnstaket har ett högt kulturhistoriskt värde.  
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En högre, tredelad gravvårdstyp i grå granit eller diabas är förhållandevis vanligt 
förekommande kvarter 11, 12 och 13. Storleken kan variera ganska mycket. 
Många av dessa har en likartad utformning och härrör från 1890-talet till 1920-
talet. Från tidigt 1900-tal härrör de oftast ganska högresta gravvårdarna av ljust 
grå eller röd granit, rikt dekorerade med huggen växtornamentik, ofta 
asymmetriskt. Dessa har tydliga drag av jugend, en arkitekturstil som slog igenom 
kring sekelskiftet 1900.  

Den vanligaste typen utgörs av ganska enkelt utformade, rektangulära grav-
vårdar som framför allt har dominerat under senare delen av 1900-talet. Oftast är 
de ganska låga och är huggna i grå, röd eller svart granit, oftast med polerad yta. 
Dekoren i form av stjärna eller kors var oftast symmetrisk, men från 1960-talet 
och framåt blev en asymmetrisk form eller dekor allt vanligare liksom dekor med 
naturanknytning såsom träd, blommor, fåglar och solnedgångar. Stenramarna är 
oftast relativt smäckra. Bland de yngsta gravvårdarna från 1990-talet och 2000-
talet dominerar mindre gravvårdar av grå, röd eller svart granit, ofta med polerad 
yta och dekor av kors eller stjärna men inga titlar.  

På kyrkogården förekommer en rik flora av titlar på gravvårdarna. Som det 
brukar se ut så är det de äldsta kvarteren som innehåller de flesta titlarna. På kyr-
kogården som helhet förekommer omkring 75 olika titlar med anknytning till 
yrken eller utnämningar. Några av de äldre gravvårdarna har angivna by- eller 
gårdsnamn. Ojämförligt flest finns i kvarter 12, norr om kyrkan och här finns 
också flest den största variationen. Som helhet är titlarna hustrun, i regel i kombi-
nation med lantbrukaren det vanligast förekommande. Makan, liksom övriga famil-
jeanknutna titlar såsom dottern, sonen och änkan är också vanligt förekommande. 
Det finns mycket få kvinnliga yrkestitlar representerade, men förekommande är 
föreståndarinnan, hushållerskan och lärarinnan. Med hänsyn till den omfattande sten-
kolsbrytningen kring sekelskiftet 1900 finns ett par titlar som är speciella och för-
hållandevis vanligt förekommande på Västra Broby kyrkogård; nämligen gruvarbe-
taren som förekommer på tio gravvårdar och gruvfogden som finns på fem gravvår-
dar. Flertalet finns inom kvarter 1, men några i kvarter 2, 3 och en i kvarter 13. 
Olika sorters hantverksyrken finns representerade, till exempel bagarmästare, mu-
rare, trädgårdsmästare, slaktare, urmakare och smed. Överläraren, skolvaktmästaren, folk-
skolläraren är exempel på titlar som anknyter till skolväsendet. Administrativa yr-
ken såsom riksdagsfullmäktige, sparbankskamrer, nämndeman och häradsdomare. En titel 
av det mer ovanliga slaget är pensionär.  

De yngre gravvårdarna från 2000-talet saknar i regel titlar, men i gengäld är 
de personliga hälsningarna desto fler, ofta i form av små stenar med hälsningar, 
leksaker eller noggrant utvalda figurer med anknytning till personen. Detta är ett 
sätt att minnas den avlidne och samtidigt personifiera den annars ganska ano-
nyma gravplatsen.  
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Variationen bland gravvårdarnas och gravplatsernas utformning, material, ålder och historia utgör en betydelsefull 
del av kyrkogårdens kulturhistoriska värde.  
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Växt- och djurliv 

Kyrkogården i Västra Broby är en grön och välkomnande plats för det växt- och 
djurliv som finns i området.  

Flera olika lövträd är representerade såsom ask, ek och lind, varav den sist-
nämnda finns i störst antal. De äldsta träden är omkring 100-115 år gamla och 
fungerar som värdar för många andra arter. På den södra delen av kyrkogården 
finns en planterad ek med friväxande krona som har ett framträdande ekologiskt 
värde. Stam, bark, grenar och lövverk rymmer mängder av liv och dess betydelse 
som livsmiljö för andra arter ökar för varje år. På den nedre delen av stammen 
växer gott om lavar vilket är helt naturligt och inte till skada för trädet. Lindarna i 
trädkransen i söder som planterades efter 1922 är imponerande i storlek. Ett fåtal 
håligheter finns i några av träden. På ett par av stammarna lever en karakteristisk 
lav för kyrkogårdar med äldre träd och tillgång till näringsrikt damm som kallas 
kyrkogårdslav. Hängaskarna i nordost har gott om håligheter och dess övre gren-
verk används gärna av fåglar vid bobygge.  

Det finns gott om buskar och häckar på kyrkogården. Samtliga är intres-
santa ur födosökssynpunkt och som skydd, boplats. Hagtorn, benved och oxbär 
bjuder på pollen och nektar vid blomningstid samt bär på hösten. Idegran har 
också bär som konsumeras av fåglar under hösten. Även tuja utgör en födoresurs 
när dess frukter har mognat, inte minst för vissa fågelarter. De fåglar som visat 
sig på kyrkogården under inventeringen är rödhake, koltrast och duva. 
 

Miniatyrlandskap som dessa, skapade av lav- och mosspåväxt, innehåller de minsta invånarna på Västra Broby kyrkogård.  
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Kölebäckens närvaro i Västra Broby gör att många djur lockas till området. 
Mängder av insekter drar också nytta av vattenmiljön, vilket syns tydligt om man 
studerar vattnet en kort stund. Bäcken rinner förbi kyrkogårdens norra delar och 
vid kyrkogårdens nyaste del passerar vattendraget en damm. Denna vattensam-
ling har lång kontinuitet vilket kan studeras på lantmäterikartor från 1700-talet. 
Dammen omgavs då av ängsmark som hörde till gård nr 3. Idag klipps ytan re-
gelbundet liksom övriga gräsmattor på kyrkogården. Dammkanten utgörs av 
lagda stenar i en sluttning mot vattenspegeln. Ett antal träd finns i närheten. De 
flesta är relativt nyplanterade sorter av vide, vilka är högintressanta nektar- och 
pollenkällor om våren. 

Vid besök i kyrktornet upptäcktes spår av fladdermöss. Spåren bestod av 
spillningsrester på ett avgränsat område, vilket är det som oftast avslöjar dessa 
hyresgäster. Spillningen skiljs enkelt från musspillning eftersom fladdermössen 
lever av insekter och deras hårda skal gör att spillningsresterna blir till pulver om 
man vidrör det.  

Insekter på kyrkogården knyter gärna an till vindskyddade ytor och den lag-
rade värmen i gravvårdarnas och grusgångarnas stenmaterial. Grusgångarna ut-
gör en stor del av kyrkogården vilket ger god tillgång till värmeutstrålning som 
gynnar växt- och djurliv. De som behöver proteiner och energi hittas vid specifika 
växter som till exempel kärleksört vilken är relativt vanlig på gravvårdarna. Andra 
fetbladsväxter och lavendel som lockar fjärilar och andra insekter finns också.  

”Vatten är källan till liv”. Det stämmer även i Västra Broby, där Kölebäcken utgör ett dragplåster för allt levande. 
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På några gravplatser med stenkant kan man se en mosaik av lavar och mossor 
som har fått utvecklas fritt och skapat hela moss- och lavlandskap. 

De växter och djur som finns på kyrkogården i Västra Broby samspelar med 
de grönområden som finns i närområdet. I denna del av Åstorps kommun finns 
det få grönytor och byn ligger som en grön oas omgiven av stora åkermarker. 
E4:an utgör en barriär som motverkar förflyttning mot Åstorp och Söderåsen i 
öster. För det vilda finns spridningsmöjligheter till och från byn och kyrkogården 
främst längs Kölebäcken och vägrenarna väster om motorvägen. Bäcken fortsät-
ter dock mot öster via en passage under E4:an. 

Dokumentationsmaterial 

Efter en översiktlig genomgång av Västra Broby kyrkogård vad gäller 
utformningen av gravplatser och gravvårdar har ett urval av dessa ansetts ha så 
höga kulturhistoriska värden att de bör bevaras. Det är endast dessa 
gravplatser/gravvårdar som dokumenterats i den fristående bilagan till denna 
rapport. De gravplatser/gravvårdar som valts ut representerar det material som 
sätter prägel på kyrkogården. Urvalet har skett med hänsyn till kyrkogårdens 
helhetsbild och representerar i princip det tidsspektrum som kyrkogården i dag 
besitter, det vill säga från mitten av 1800-talet till 1900-talets slut. För de nyaste 
gravplatserna har emellertid en mer översiktlig bedömning och karakterisering 
gjorts.  
 

Kulturhistorisk bedömning 

I arbetet med Västra Broby kyrkogård har Riksantikvarieämbetets modell för kul-
turhistorisk värdering av bebyggelse tillämpats i den mån det varit möjligt. 
Grundtanken med modellen är att de kulturhistoriska motiven ska definieras tyd-
ligt för att det ska vara möjligt att bevara, skydda, dokumentera och vårda en 
byggnad eller en bebyggelsemiljö på ett ändamålsenligt sätt. Modellen går i kort-
het ut på att: definiera och beskriva olika bevarandemotiven och göra en sam-
manvägd bedömning av de olika kriterierna. Utifrån värderingen kan man välja 
ambitionsnivå på bevarandet och föreslå åtgärder som förstärker de kulturhisto-
riska värdena.  

De viktigaste kriterierna är sorterade i två grupper: Dokumentvärdena eller de 
historiska egenskaperna baseras på historisk kunskap och är därför objektiva men 
ändå föränderliga beroende på bedömarens kunskap och i takt med att kunskaps-
underlaget ändras. Upplevelsevärdena eller de estetiska, upplevelsemässiga och socialt engage-
rade egenskaperna innefattar en bedömning av de historiska kunskaperna men är 
mer subjektiv. Till dessa grundmotiv kan läggas förstärkande och övergripande 
motiv såsom kvalitet, autenticitet, pedagogiskt värde, sällsynthet och representati-
vitet.  
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Dokumentvärden 

Kyrkogårdshistoriskt värde 

Västra Broby kyrkogård har kontinuitet sedan medeltiden. Den äldsta delen är 
tydligt avgränsad och ger en ålderdomlig karaktär. Kyrkogården har med tidens 
lopp utvidgats i takt med att ytterligare gravmark varit nödvändig och de olika 
delarna kan avläsas relativt tydligt. Ett ålderdomligt drag i de äldsta delarna av 
kyrkogården är också att gravplatserna huvudsakligen förlagts i öst-västlig 
riktning. Flertalet av gravvårdarna står således inte rygg mot rygg med varandra. 
En stor del av gravplatserna har bibehållit en traditionell utformning med 
grusade ytor omgärdade av buxbomshäckar, något som i hög grad även 
förekommer i nyare kvarter.  

Kyrkogårdens grusgångar utgör en viktig del av kyrkogårdens grundstruk-
tur som knyter ihop de olika kvarteren med varandra. Delar av kyrkogårdsmurens 
sträckning har lång historisk kontinuitet och är viktig för förståelsen av kyrkogår-
dens framväxt.  

 

Samhällshistoriskt och socialhistoriskt värde 

Kvarteren har en blandad karaktär och det är svårt att utläsa några tydliga sociala 
stratigrafier från det bevarade gravvårdsmaterialet. Detta har sin grund i att man i 
stor utsträckning begravt i varv. De äldre familjegravarna som omfattar flera 
gravvårdar har ett stort samhällshistoriskt värde där man kan följa släkter tillbaka 
i tiden. 

Gravvårdarnas titlar och unika sammansättning berättar mycket om en bygd 
och den ena kyrkogården blir därför inte den andra lik. På Västra Broby kyrko-
gård finns det en förhållandevis rik förekomst av titlar. Dessa anknyter främst till 
jordbruk, hantverk och inte minst den viktiga gruvnäringen som har starkt an-
knytning till trakten. När det gäller kvinnorelaterade titlar förekommer de i stort 
sett inte alls, endast ett fåtal gravvårdar med titeln lärarinnan eller hushållerskan fö-
rekommer. Istället relateras kvinnor till maka, hustru, änka eller dotter. Samtliga 
titlar har ett mycket stort lokalhistoriskt intresse som bör värnas.  

Kontrasten mellan de äldre och nyare kvarteren vad gäller förekomst av tit-
lar är påtaglig. På de nya gravvårdarna förekommer i stort sett inga titlar, däremot 
är de personliga hälsningarna fler.  

Teknik- och industrihistoriskt värde 

Västra Broby kyrkogårds långa kontinuitet uppvisar en rad exempel på skilda 
epokers hantverkstraditioner. Det är främst det sena 1800-talets och det tidiga 
1900-talets industrialiserade stenbearbetning som är framträdande. Särskilt tydliga 
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blir de stilhistoriska dragen i de äldre familjegravar där flera gravvårdar från flera 
generationer samsas.  
 

Upplevelsevärden 

Miljöskapande värde 

Kyrkan och kyrkogårdens framträdande läge i jordbrukslandskapet med Nyvångs 
karakteristiska slagghögar i blickfånget ger en historisk förankring i ett landskap 
som idag präglas av storskalig kommunikationsleder. Trots trafikbuller finner man 
en lugn och rofylld plats på kyrkogården, mycket tack vare kyrkogårdens lummiga 
och inramande trädmiljö men även naturligheten i det lilla vattendraget. De 
klippta häckarna med olika höjd och karaktär utgör viktiga delar av den gröna 
strukturen.  
 

Identitetsvärde 

Kyrkogården 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. 
Begravningsplatser 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. Kyrkogårdens framträdande läge bidrar till en 
visuell anknytning till bygden och inte minst bygdens näringar.  
 

Kontinuitetsvärde 

Genom kyrkogårdens kontinuerliga brukande sedan medeltiden fram till idag 
besitter Västra Broby kyrkogård ett högt kontinuitetsvärde. Kontinuitet i 
brukandet är en förutsättning för att nya generationer ska känna samhörighet 
med platsen och därmed ett fortsatt vårdande och bevarande. De olika delarna av 
kyrkogården har olika karaktär, från den äldsta delen invid kyrkan via det tidiga 
1900-talets strikta formspråk till de nyare, mer fritt utformade tillskott i 
minneslunden och den nordöstra delen. Genom gravvårdarnas utformning och 
inskriptioner kan man följa bygdens förändring från bondby till industrisamhälle.  
 
 

Biologisk bedömning 

Den biologiska bedömningen är gjord utifrån kyrkogårdens befintliga komponen-
ter med betydelse för olika vilda arter och platsens ekologi. Som nämnts tidigare 
är träd, kyrkogårdsmur, häckar, grusgångar, gravvårdar, trappor, gräsytor, vatten-
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speglar, byggnader och kompostplats beståndsdelar som tillsammans skapar den 
intressanta livsmiljö som kyrkogården är.  

De arter som påträffats vid besöket ger därtill en fingervisning om 
sammansättningen av arter och kyrkogårdens funktion för vanliga och mindre 
vanliga växter och djur. Det bör dock påpekas att ett par studietillfällen inte på 
långt när kan ge en fullständig bild av platsens biologiska mångfald. 

Naturvärde 

Västra Broby kyrkogård är en grön oas mitt i Åstorps kommuns fullåkersbygd 
som erbjuder en stabil livsmiljö till skillnad mot de ständigt växlande omgivning-
arna i åkerlandskapet utanför. Kyrkogården och markerna inom den äldre by-
tomten spelar därför en stor roll för den biologiska mångfalden i området, inte 
minst som en fristad för vilda organismer varav ett antal har funnits på platsen 
minst lika länge som människan.  

De viktigaste beståndsdelarna är träden, häckarna och dammen och det är 
av stor vikt för kyrkogårdens naturvärden att dessa tas om hand på ett väl 
planerat sätt. Den friväxande eken i kyrkogårdens södra del är värd extra 
uppmärksamhet då den har ett högt ekologiskt värde och dess betydelse som 
livsmiljö för andra arter är ovärderlig.  
 

Kulturhistorisk värdering av gravplatser 

Efter en översiktlig genomgång av Västra Broby kyrkogård har ett urval av de 
kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna gjorts. 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 vegetationen eller omgärdningen kan vara 
kulturhistoriskt värdefull.  

Följande sex kriterier har således legat till grund för den kulturhistoriska 
bedömningen av gravvårdar och gravplatser på Västra Broby kyrkogård. I grav-
platsdokumentationen anges vilka kulturhistoriska värden som gäller för respek-
tive gravvård och gravplats enlig följande numrering.  
 
1. Gravvårdar/platser som uppvisar tidstypiska drag. 
2. Gravvårdar/platser som har lokal prägel. 
3. Gravvårdar/platser som är unika. 
4. Gravvårdar över personer som haft en speciell anknytning till socknen. 
5. Gravvårdar över personer med ett yrke som är specifikt för bygden.  
6. Gravplatser med kulturhistoriskt värdefull vegetation eller omgärdning.  
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Totalt har 100 gravplatser dokumenterats med utgångspunkt från ovanstående 
sex kriterier för bevarande. De gravplatser och gravvårdar som dokumenterats 
har huvudsakligen valts på grund av att de är tidstypiska och i andra hand på 
grund av omgärdningar och vegetation. 22 gravplatser har betraktats som unika. 
Motivet för detta ställningstagande är bland annat att de är unika på grund av sin 
ålder, i detta fall från tiden före den nya kyrkan uppfördes. Det kan också röra 
gravvårdar som har en helt unik utformning.  

Merparten av de utvalda gravplatserna återfinns i kyrkogårdens äldre kvar-
ter, 11, 12 och 13. Här finns ett brett spektrum av olika typer av gravvårdar och 
gravplatser där ovanstående kriterier kan appliceras. Det är också här som de 
flesta återlämnade gravplatser finns och det är främst här som frågor kring bort-
tagning av gravvårdar är mest relevant. I de nyare delarna har gravvårdarna däre-
mot en likartad utformning där få sticker ut från mängden, varför det främst är 
den övergripande strukturen som ger dess prägel. Detsamma gäller gravplatser-
nas utformning, de flesta följer den gängse strukturen inom kvarteret och endast 
de med högre växtlighet utmärker sig. Det är viktigt att påpeka att alla gravvårdar 
och gravplatser är kulturhistoriskt värdefulla då de utgör en del av helheten. De 
gravvårdar som valts ut finns i den separata bilagan Gravplatsdokumentation. 
 
 

Förslag till åtgärder 

Utifrån en sammanvägd bedömning av dokumentationsmaterialet och den 
kulturhistoriska och biologiska värderingen rekommenderar Regionmuseet ett 
antal åtgärder för att Västra Broby kyrkogård ska bevaras på bästa sätt för att dess 
natur- och kulturhistoriska värden inte ska minska. 
 

Kyrkogården 

Kyrkogårdens omgivande trädkrans av lind, liksom den solitära eken bör bibehål-
las ur såväl kulturhistorisk som biologisk synvinkel. När träden ska ersättas bör de 
bytas ut mot exemplar av samma art eller art med liknande växtsätt och egen-
skaper. En komplettering av träd längs den södra sidan av den äldsta delen skulle 
förstärka den gröna strukturen och kyrkogårdens inramning på ett positivt sätt.  
 
Kyrkogårdens befintliga omgärdning med olika typer av murar bör bevaras och 
vid behov underhållas.  
 
Gångarnas utläggning på kyrkogården bör bibehållas och även i fortsättningen i 
huvudsak vara grusbelagda. Vid en eventuell tillgänglighetsanpassning bör detta 
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vara utgångspunkten för att bevara kyrkogårdens traditionella och lantliga 
karaktär. Det är viktigt att bibehålla naturgrusets struktur och färg.  
 
Strukturen med häckar i olika höjder som markerar kvarter och ramar in grav-
platserna bör bevaras. Idag utgörs de främst av buxbom, hagtorn, avenbok, oxbär 
och idegran. När häckarna ersätts bör de bytas mot samma art eller art med lik-
nande växtsätt och egenskaper. I äldre tider var den äldsta delen av kyrkogården 
inramad av klippta hagtornshäckar, därför skulle det vara möjligt att i framtiden 
återplantera med hagtorn istället för oxbär. En återplantering av hagtornshäckar 
längs den södra sidan av den äldre kyrkogården skulle åter ge kyrkan och kyrko-
gården en tilltalande inramning.  

Ifall buxbomen framöver skulle 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 fram-
kanterna och i kvarterens ytterkanter. För att markera gravplatsernas sidor skulle 
men kunna tänka sig en smal kantsten eller järn. För förslag på växtmaterial, se 
avsnittet Svampskadad buxbom.   

 
All personal som arbetar på kyrkogården bör informeras om vilken tillgång 
kyrkogårdens natur- och kulturvärden är och vad för slags hänsyn som krävs för 
att bibehålla dem. 
 

Gravplatserna 

Samtliga omgärdningar i form av häckar, stenramar och järnstaket och kedjor 
bevaras. De båda gravplatserna med omgärdningar av järn finns samlade i den 
norra delen av kvarter 12. Båda betraktas som unika då det finns få bevarade men 
är i dåligt skick, varför en översyn bör göras snarast. Vid behov repareras dessa 
enligt nedanstående råd. Viktigt är en kontinuerlig översyn av staketets infästning 
i stensockel samt fästpunkterna mellan staketets olika delar.  

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

 
Planteringarna på gravplatserna bör i möjligaste mån bibehållas och vårdas. Vid 
borttagande av större, karaktärsskapande exemplar bör dessa ersättas av likvärdigt 
växtmaterial som redan finns representerat på kyrkogården. På de äldre delarna 
bör befintliga och traditionella sorter föreslås såsom vintergröna, murgröna, ro-
sor, kinesisk kärleksört, hortensia, julros och funkia.  
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På den nyaste delen i nordost kan man tillåta en friare och mer modern utform-
ning. Om perenner, och även vintergrönt för den delen, 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 gravrättsinnehavarna, kan kyrkogårds-
förvaltningens bistå med förslag på lämpliga växter.  
 

Gravvårdarna 

I de fall som gravrätten återgår på de här dokumenterade gravvårdarna bör 
förvaltningen se över vårdens skick vad gäller dubbning och vid behov åtgärda 
denna för vårdens fortlevnad. Vård av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar kan 
finansieras av begravningsavgiften. I övrigt bör endast lätt rengöring enligt 
nedanstående råd ske.  

Växt- och djurliv 

Plantera gärna nya träd på fler platser inom kyrkogårdens yngre partier när 
möjlighet finns. Välj ädellövträd i första hand. För att ytterligare berika miljön 
skulle ännu en ek kunna planteras på kyrkogårdens nyaste del i nordost. Låt 
ihåliga och gamla träd stå kvar så länge som möjligt. Ta hjälp av arborist vid 
behov. Häng gärna upp holkar för fåglar och fladdermöss i träden. Använd inte 
spik eller skruv. En aktuell och heltäckande trädplan som tar hänsyn till både 
natur- och kulturvärden är till stor hjälp i arbetet på kyrkogården, upprätta gärna 
en sådan. 
 
Undvik beskärning av häckar och träd mellan mars och juli månad då det kan 
finnas fågelbon i grenverket. Häckar med hagtorn är viktiga födokällor vilka man 
bör värna om. 
 
Miljöer som saknar död ved lockar färre insekter och fåglar. Anlägg därför gärna 
en vedsamling/depå av död ved med träd och grenar som städats bort från kyr-
kogården. Den ska ligga så att den kan nås av solsken för att gynna flest arter och 
en plats intill bebyggelsen väster om kyrkan, i anslutning till betesmarken, är nog 
mest lämplig. Depån fylls på då och då, men lämnas för övrigt helt utan åtgärder. 
 
Tänk nytt gällande skötseln av gräset norr om dammen och återskapa en ängsyta. 
Gräset lämnas att växa fritt fram till slutet av juli eller i början av augusti så att 
befintliga växter får chans att blomma och sätta frö. Därefter klipps ytan en gång 
och gräset samlas ihop och tas bort. Om gödning och kalkning utesluts, kommer 
fler växter att trivas på sikt. Detta tillvägagångssätt sparar tid och pengar samti-
digt som växt- och djurlivet i närområdet gynnas på ett enkelt sätt.  
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Dammen kan behöva rensas från alltför starkväxande vegetation då och då så att 
en vattenspegel alltid finns tillgänglig. Rensa aldrig hela ytan under ett och samma 
år, det kan bli förödande för vissa arter. Håll kanterna fria från trädskott. 
 
Vid val av växter för plantering i rabatter och på gravvårdar kan man välja sorter 
som innehåller nektar och pollen för att gynna insekter. Blåstjärna, gul fetknopp, 
trädgårdshyacint, kaukasisk förgätmigej, klockljung, ljung, krokus, liljekonvalj, 
pärlhyacint och kärleksört är bra exempel. De flesta kryddväxter är också rika på 
nektar liksom vårblommor som vintergäck och lungört. Anlägg gärna en särskild 
rabatt för insekter och fjärilar, i ett soligt läge. 
 
Besökare och församlingsmedlemmar bör informeras om vad som sker med kyr-
kogårdens gröna struktur och varför. Informera gärna även församlingsmedlem-
mar och besökare om de biologiska värden som finns på kyrkogården. Ett bra 
sätt är att skriva om det i månadsbladet, ett annat att sätta upp en enkel skylt. 
 

Svampskadad buxbom 

Under de senaste åren har en ny svampsjukdom som angriper buxbom upptäckts. 
Flera kyrkogårdar och parker i södra Sverige har drabbats. Om skador upptäcks 
på buxbom är det viktigt att först och främst ta reda på om det är en svamp som 
orsakat skadan eller om det är ogynnsamma markförhållanden som lett till 
förändringen.  

Två vanliga skadesvampar som drabbar buxbom är ur släktena Cylindrocla-
dium och Volutella. Båda svamparna benämns som buxbomssot, Volutella ibland 
även som kräfta. I släktet Cylindrocladium finns det över 50 arter varav Cylindrocla-
dium buxicola är den allvarligaste. Båda svampsjukdomarna angriper bladen som 
blir bruna och faller av och till sist dör hela plantan. Volutellan behöver sårsska-
dor för att kunna infektera medan C. buxicola kan drabba unga plantor. I det se-
nare fallet uppträder svarta streck på stjälkarna som utvecklas nerifrån plantan. 

Det har visat sig att den på kyrkogårdar mest förekommande sorten bux-
bom är Buxus sempervirens ’Suffruticosa’. Det är den som har sämst motståndskraft 
mot svampangrepp av C. buxicola vilket gör problemet ännu mer allvarligt. Det 
finns inga kända buxbomssorter som är resistenta mot C. buxicola. 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 man konstaterar Cylindrocladium buxicola så är läget allvarligt och utsikterna för 
bevarande 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 
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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.  

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

Kyrkogårdens infattningshäckar som utgörs av buxbom är de lägsta, 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, blå järnek Ilex meserveae eller japansk 
järnek Ilex crenata, myrtentry, Lonicera nitida och eldtorn, Pyracantha coccinea. Om 
man kan tänka sig lövfällande sorter finns bland annat oxbär, Cotoneaster, liguster 
och måbär, 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, åbrodd är tåligast medan lavendel har 
stora krav på kalkhaltig sandjord för att bli riktigt bra.            
 

Underhåll av gravvårdar 

Lagning och ytbearbetning av gravvårdar och omgärdningar av sten 

Med tiden blir de flesta gravvårdar en växtplats för alger, lavar och mossor. Deras 
sporer sprids med vind och vatten och finns överallt. Alger och vissa arter av la-
var 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, 
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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 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 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 och 
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 eller begrav-
ningsplats kan erbjuda. 

På många kyrkogårdar och begravningsplatser har man tvättat gravvårdar 
för att få bort lavar, alger och mossa. Beroende på underlag och hur rengöringen 
går till samt vilka preparat som används kan stenen ta skada av detta. Därför ska 
man helst 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. Rengöring kan dock vara befogad när inskript-
ionen riskerar att bli oläsbar på grund av alger, lav- eller mosspåväxt. Rengöring 
ska utföras skonsamt med varmt vatten, mjuk borste och vanlig såpa eller möjlig-
en 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. 
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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. 

Avslagna bitar bör tas till vara, och rostiga dubbar ersättas med rostfria. En-
klare lagningar kan göras utan konservatorshjälp. Allvarligt skadade stenar som 
uppvisar sprickor, bompartier, pulverisering eller sandning bör däremot alltid la-
gas i samråd med en stenkonservator. Före omfattande lagningar av gravvårdar 
bör stenkonservator anlitas. Lagning med cement eller andra starka limningsme-
toder 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, 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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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, 
kyrkogårdar/begravningsplatser och kyrkliga inventarier. Nedan följer utdrag ur 
lagtexten gällande förändringar och vård av kyrkogårdar/begravningsplatser. 

 
4 kap. Kyrkliga kulturminnen 
1 § Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, 
kyrkliga inventarier och begravningsplatser 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 anordningar 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 dokumentation 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 
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invid en kyrkobyggnad som uppförts dessförinnan eller är märklig 
genom sitt kulturhistoriska värde. 
 
15 § Om det på en begravningsplats eller i en byggnad på en 
begravningsplats som ägs och förvaltas av en borgerlig kommun finns 
föremål av kulturhistoriskt värde, tillämpas bestämmelserna i 6, 7, 
9 och 10 §§ också på sådana föremål. Kommunen skall därvid 
ansvara för förteckningen 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 
 

Det kan även vara mindre förändringar som inte i sig självt kan klassas som 
väsentliga, 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 
kyrkogårdsfrågor, 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/landskapsarkitektens arbete vid större förändringar. 
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Begravningslagen (1990:1144) 

Begravningslagen och begravninsförordningen reglerar verksamheten för 
kyrkogårdar, begravningsplatser och krematorier. Den enskilde 
gravrättsinnehavarens rättigheter och även skyldigheter gällande 
gravanordningens utformning 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 appellationsinstans för begravningslagsärenden. Nedan följer ett par ur 
föreliggande dokumentations synvinkel 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 upplåtelse, 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 begränsningar 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 medgivande. 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 arbetarskydd får 
dock genomföras, även om gravrättsinnehavaren motsätter sig 
ändringen. 
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31 § Om skador måste förebyggas, har upplåtaren rätt att genast 
genomföra nödvändiga åtgärder 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 bygglagen (2010:90) 

En ny Plan- och bygglag trädde i kraft den 2 maj 2011 och ersatte den över tjugo 
år gamla PBL. I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och 
vatten och om byggande. Det åttonde kapitlet reglerar åtgärder och förändringar 
på byggnader med högt kulturhistoriskt värde. Enligt plan- och bygglagen är det 
förbjudet att förvanska särskilt kulturhistoriskt bebyggelse. För all bebyggelse 
gäller även varsamhetskravet som innebär att bebyggelsens ”särart” och 
”karaktärsdrag” ska tillvaratas vid ändring eller underhåll. Plan- och bygglagen 
gäller alltid, både exteriört och interiört, även om åtgärderna inte kräver bygglov. 
Fastighetsägaren eller byggherren är ansvarig för att lagen följs. För 
bygglovspliktiga ärenden som lyder under denna lag är stadsbyggnadskontoret 
beslutsfattare. Nedan följer för kyrkogårdarna relevanta utdrag ur plan- och 
bygglagen: 
 
 

8 kap  
13 § Förbud mot förvanskning.  
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.  
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14§ Underhåll och varsamhet 
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 omgivningens 
karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt. 
 
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det 
underhållas så att de särskilda värdena bevaras.  
 
En anordning för ett syfte som avses i 4§ första stycket 1, 4, 6 eller 
8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål.  
 

Miljöbalken (1998:808) 

Miljöbalkens bestämmelser spänner över ett stort antal ämnesområden såsom till 
exempel naturreservat, biotopskydd, landskapsbildsskydd och riksintressen. 
Länsstyrelsen har det övergripande myndighetsansvaret.  
 

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 utveckling bygger 
på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt 
att förändra 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.  
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Jaktlagen (1987:259) 

Alla vilda däggdjur och fåglar samt deras bon och ägg är fredade enligt jaktlagen. 
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 territorium samt frågor som har samband därmed. 
 
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. 

RÅ 2002 ref. 37 Tillståndskravet för vilthägn i 24 a § naturvårdslagen har ansetts 
omfatta hägn avsett för strutsar.  
 

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 
lagstiftning. Förordningen omfattar dels de arter som skyddas enligt de båda 
direktiven, dels vissa andra vilt levande arter som är hotade i Sverige. Nedan 
följer ett utdrag ur artskyddsförordningen gällande fridlysning. Sedan 2008 
bestämmer regeringen vilka arter som skall fridlysas och detta förs in i 
artskyddsförordningens första och andra bilaga. I bilaga 1 finns alla arter angivna 
som fridlysts genom EU: s två habitatdirektiv; fågeldirektivet från 1979 och art- 
och habitatdirektivet från 1992. Fridlysta arter som anses behöva ett ”noggrant 
skydd” i Sverige 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. Alla 
fladdermöss och grod- och kräldjur är fridlysta i Sverige. 
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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 flyttningsperioder, 
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 jakt-
förordningen (1987:905). 

 

Miljömål 

Sveriges har 16 nationella miljökvalitetsmål från 1999. Ett av dem kallas God 
Bebyggd Miljö. Målet innebär bland annat att ”natur- och kulturvärden i städer, 
tätorter och annan bebyggd miljö skall tas tillvara och utvecklas”. Detta 
inkluderar kyrkogårdar som, tillsammans med parker, kan räknas som 
grönområden inom tätbebyggda områden.  

Ett sätt att nå miljömålen är att utarbeta åtgärdsprogram. Sedan 2004 finns 
det ett Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. 
Programmet har upprättats av Naturvårdsverket och nuvarande programperiod 
är 2012-2016. Kyrkogårdar och parker är prioriterade då de utgör två av de vik-
tigaste miljöerna för rödlistade arter i södra Sverige. Syftet med åtgärdsprogram-
met är att ”antalet särskilt skyddsvärda träd inom parker, kyrkogårdar, gårdsmil-
jöer och tätorter inte minskar så att natur- och kulturvärden eller upplevelsevär-
den 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”. 
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