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  Stångby kyrkogård 
Gamla kyrkogården - kvarter 1 och 2     Nya Kyrkogården - kvarter 3 

Översiktskarta över Stångby kyrkogård uppdelad i gamla kyrkogården med två kvarter och nya kyrkogården med ett kvarter och som skiljs åt av en 
allmän väg genom byn. Tillagda röda pilar markerar ingångar till kyrkogården (Kyrkogårdsavdelningens arkiv). 
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Inledning 
Vård- och underhållsplan för kyrkogården i Stångby 
kyrkby är utförd av Regionmuseet Kristian-
stad/Lands-antikvarien i Skåne på uppdrag av kyr-
kogårdsavdelningen i Lunds pastorat. Fältarbetet 
utfördes under sommaren/hösten 2014 med påföl-
jande rapportskrivning. Inventering samt rapport-
skrivning har utförts av antikvarie Carin Strümpel-
Alftrén, Kerstin Börjesson och biolog Åsa Jakobs-
son.  

Stångby är belägen ca 7 km norr om Lunds cent-
rum och 2 km nordväst om Stångby stationssam-
hälle. Stångby kyrkogård ligger centralt placerad i 
byn intill den medeltida kyrkan med ursprung från 
1100-talet. Kyrkogården utgörs av en äldre del belä-
gen omkring kyrkan och av en yngre del invigd 
1923.  

Kyrkogården skyddas enligt KML 4 kap som 
kyrkogård invigd före 1940. Vård- och underhålls-
planen har utformats i enlighet med Kulturmiljöla-
gen och de föreskrifter som finns för 4 kapitlet samt 
gällande direktiv från Lund stift och Länsstyrelsen i 
Skåne. För att vara berättigad till kyrkoantikvarisk 
ersättning måste en vård- och underhållsplan inne-
hålla fyra delar. Dessa är vid planens framställande; 
kulturhistorisk dokumentation, värdebeskrivning, 
trädvårdsplan och utvecklingsplan.  

 
Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4 
kapitel. Genom de nya föreskrifterna finns ett 
lagstadgat krav på en vård- och underhållsplan. Rikt-
linjerna anger vissa krav på hur vård- och under-
hållsplanerna ska utformas: 
 

• Ägare till kyrkobyggnader, kyrkotomter och 
begravningsplatser ansvarar för att en vård- och 
underhållsplan finns. 

• Planen ska redovisa hur objekten ska vårdas och 
underhållas så att det kulturhistoriska värdet inte 
minskas och deras utseende och karaktär inte 
förvanskas. 

• Såväl sedvanligt underhåll som tillståndspliktiga 
åtgärder ska framgå av planen. 

• Planen revideras med 10 års intervall. 
• Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig över 

planen. 
 
Mål och syfte 
Med stöd av kulturminneslagen samt föreskrifterna 
till kulturmiljölagen är syftet med vård- och under-
hållsplanen att lyfta fram och tydliggöra kyrkogår-
dens kulturhistoriska värden. Planen ska sedan ligga 
till grund för kyrkogårdsavdelningens planering och 
skötsel. Målsättningen med arbetet är att kyrkogår-
dens värden ska bevaras.   
 
Genom vård- och underhållsplanen ska: 
 
• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så att 

de kulturhistoriska värdena säkerställs och ut-
vecklas. 

• Tillståndshanteringen underlättas för såväl kyr-
kogårdsavdelningen som länsstyrelsen. 

• Kyrkogårdsavdelningen får en vägledning i det 
konkreta vårdarbetet med riktlinjer och priorite-
ringar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbe-
sökare och allmänheten tydliggöras.  
 

  

Fastighetsuppgifter 
Objekt  Stångby kyrkbys kyrkogård 
Fastighet  Stångby 30:1, 17:30, 17:34  
Socken  Stångby socken 
Kommun  Lunds kommun 
Fastighets- 
förvaltare  Lunds pastorat 
Areal   10 376  kvm 
 
Den äldre kyrkogården invid kyrkan har 79 grav-
platser med nummer mellan 1-219 i kvarter 1 och 
163 i kvarter 2 med nummer mellan 1-219. I kvarter 
2 är endast en mindre del utnyttjad. Den yngre 
kyrkogården har 64 gravplatser i kvarter 3, varav 
många är delade. Kyrkogården har sammanlagt 346 
gravplatser (2 % av pastoratets gravplatser). Av 
dessa utgör 25 så kallade allframtidsåtagande och 45 
är återlämnade/återtagna gravplatser.  
 
Kyrkogårdsavdelningen är ett serviceorgan och en 
av avdelningarna i kyrkoförvaltningen i Lunds Pas-
torat. Styrelse för Pastoratet är kyrkorådet och 
högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Kyr-
koförvaltningen leds av kanslichef  och innefattar 
information, ekonomi, fastighet, kyrkogårdsavdel-
ning, personal, administration. Kyrkogårdsavdel-
ningen leds av kyrkogårdschefen. 
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Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 
arkiv- och litteraturstudier, framför allt kyrkogårds-
arkivet vid kyrkogårdsavdelningen samt annan till-
gänglig litteratur, kartor och ritningsmaterial.  Nulä-
gesbeskrivningen av kyrkogården omfattar fastighet-
en Stångby kyrkogård med kyrkogårdmur och yttre 
häckar. I detta område har byggnader, gångsystem, 
gravkvarter, gravplatser och gravvårdar samt växt- 
och djurliv inventerats och beskrivits. Särskild vikt 
har lagts vid att beskriva kyrkogårdens karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 
fysiska anläggningarna utgör underlag till en be-
skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 
Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbe-
skrivning samt värdebeskrivningen har vårdkrav till 
följd av kyrkogårdens kulturhistoriska värden for-
mulerats.  Vård- och underhållsplanen redogör också 
för aktuella åtgärdsbehov.  

Andra verktyg och dokument  
Denna vård- och underhållsplan går inte in på den 
sedvanliga skötseln som finns på kyrkogården. För 
detta har Lunds pastorat tagit fram en skötselplan 
för kyrkogårdarna upprättad 2003-2006. Planen ska 
revideras vart 5:e år. I skötselplanen ingår:  
 
• Översiktlig beskrivning av kyrkogårdarna och 

gravplatserna 
• Beskrivning av områdets utformning och karaktär, 

gravvårdar och växtlighet 
• Mängdförteckningar – en sammanställning av 

resultat från fältinventering i tabellform 
• Skötselanvisningar för kyrkogårdarnas allmänna 

ytor och gravplatser 
• Skötsel och åtgärder – beskriver kortfattat åt-

gärdsbehov och planering tidplanering 
 

Vård- och underhållplanen innehåller övergripande 
synpunkter gällande trädbeståndets natur- och kul-
turvärden. För övrigt hänvisas till trädvårdsplan för 
kyrkogårdarna i Lunds Pastorat, vilken är en delför-
djupning av Vård- och underhållsplanen. Denna har 
tagits fram genom ett samarbete mellan VIÖS AB, 
WSP Karlskrona, Sveriges Trädvårdscentrum och 
Landskapsingenjör J. Östberg AB och består av två 
delar; Trädvårds- och åtgärdsplan för: Allahelgona, Norra, 
Sankt Peters kloster och Östra kyrkogården samt Träd-
vårds- och åtgärdsplan för: Fredentorp, Håstad, Igelösa, 
Odarslöv, Stora Råby, Stångby, Vallkärra och Västra Hoby 
kyrkogård. Trädvårdsplanen beräknas vara klar under 
våren 2015. 

En kulturhistorisk inventering av kyrkogårdens 
gravplatser med förslag till åtgärder, utfördes 1982 
av Gunilla Folkesson. Denna inventering gäller fort-
farande och kompletteras av vård- och underhålls-
planens karaktärsbeskrivningar. 
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  Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 

KULTURMILJÖLAGEN (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 
4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begrav-
ningsplatser tillkomna före 1940 får inte på 
något väsentligt sätt ändras utan tillstånd 
från länsstyrelsen. Detta gäller även vissa 
yngre kyrkobyggnader och begravningsplat-
ser utvalda av Riksantikvarieämbetet. 
 
För att få genomföra väsentliga förändringar 
som kan påverka det kulturhistoriska värdet 
behövs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd 
krävs t.ex. för utvidgning, uppförande eller 
ändring av byggnader, murar, portaler eller 
andra fasta anordningar samt större föränd-
ring av plantering, trädbestånd och belägg-
ning av gångar. Länsstyrelsen ger besked om 
vad som behöver tillståndsprövas. Enskilda 
gravanordningar såsom gravvårdar, staket 
eller stenramar har ett skydd såsom en del av 
kyrkogårdens helhet och karaktär. 
 
Kyrkogården ingår i Stångby medeltida by-
tomt och skyddas därmed också enligt Kul-
turmiljölagens 2 kap (1-25§) såsom forn-
minne, upptagen i Riksantikvarieämbetetes 
fornminnesregister, som fornlämning nr 22, 
Stångby socken. Fornlämningar är spåren 
efter en varaktigt övergiven mänsklig verk-
samhet, som t.ex. kan vara boplatser, grav-
fält, ruiner och kulturlager i medeltida städer. 

Lagen anger från 1 januari 2014 en tidsgräns 
vid 1850. Länsstyrelsen är tillståndsmyndig-
het och ges en ny möjlighet att fornläm-
ningsförklara lämningar som uppfyller lagens 
rekvisit och är yngre än 1850. 
 
PLAN-OCH BYGGLAGEN (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bygg-
nader skyddas även i PBL. En byggnad som 
är särskilt värdefull ur kulturhistorisk syn-
punkt får inte förvanskas och ska underhål-
las så att de särskilda värdena bevaras. Änd-
ring och flyttning av en kulturhistoriskt vär-
defull byggnad ska utföras varsamt med 
hänsyn till dessa värden och byggnadens 
karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 
byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras 
på grund av byggnadens eller bebyggelsens 
kulturhistoriska värde. Planläggning och 
bygglov handläggs av kommunen och ska 
ske med hänsyn till byggnadens kulturhisto-
riska värden så att dessa skyddas. De kul-
turhistoriska värdena ska säkerställas genom 
skydd i detaljplan i tätbebyggt område eller 
av områdesbestämmelser på landsbygden.  
 
I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot 
förvanskning så att dess karaktärsdrag beva-
ras. Byggnader är då märkta med ett q eller 
k i planen. Även träd och andra landskaps-
element kan vara skyddade. 
 
 

MILJÖBALK (1998:808) 
Bestämmelserna i denna balk syftar till att 
främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer till-
försäkras en hälsosam och god miljö. I enlig-
het med Miljöbalken ska värdefulla natur- 
och kulturmiljöer skyddas och vårdas och 
biologiska mångfalden bevaras. Med stöd av 
miljöbalken är Stångby kyrkby del av riksin-
tresse för kulturmiljö i Lunds kommun 
[M:K45].  

Alléer på kyrkogårdar, det vill säga 
enkla eller dubbla trädrader om minst fem 
lövträd omfattas i de flesta fall av biotop-
skyddsbestämmelserna i miljöbalkens 7 kap 
(11§). Bestämmelserna gäller alléer utmed 
vägar, tidigare vägar och även alléer som 
finns i ett övrigt öppet landskap. I Beskriv-
ning och vägledning om biotopen allé i bilaga 
1 till förordningen (1998:1252) om områ-
desskydd enligt miljöbalken sägs det att 
även en gångväg i vissa fall kan betraktas 
som väg.  

I de fall där det finns fridlysta arter på 
kyrkogården gäller Artskyddsförordningen 
(2007:845). Förordordningen omfattar dels 
de arter som skyddas enligt EU:s fågeldirek-
tiv och habitatdirektiv, dels vissa andra vilt 
levande arter som är hotade i Sverige. Flad-
dermöss är en djurgrupp som är vanlig på 
kyrkogårdar. Alla arter fladdermöss är frid-
lysta i Sverige. 
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Kulturmiljöprogram 
Enligt miljömålen ska alla kommuner ha kulturmil-
jöprogram. Bevaringsprogrammet utgör planerings-
underlag och visar på vilka värden som bör bevaras, 
vårdas och utvecklas. Det är vägledande då den fy-
siska miljön inte är skyddad i detaljplan.  

Stångby kyrkby ingår som ”särskilt värdefull kul-
turmiljö” i Lunds kommuns kulturmiljöprogram. I 
motiveringen till bevarande anges att: ”Området 
beskriver en utveckling av kulturlandskapet från 
förhistorisk tid till nutid. Viktiga komponenter i 
landskapsbilden är den pilkantade kyrkstigen till 
Stångby och fornlämningarna. Av betydelse för om-
rådets karaktär är landskapets öppenhet samt den till 
kyrkbyarna koncentrerade äldre bebyggelsen. Byn 
bevarar en äldre karaktär med gårdar och gatehus 

liggande i nära anslutning till kyrkan och bygatan. 
Flertalet gårdar uppvisar en sluten gårdsform, ofta 
med längor i korsvirke eller tegel. En av bonings-
längorna har fått en för 1800-talets mitt tidstypisk 
gestaltning. Skolhusen och gamla smedjan utgör 
delar av den traditionella bymiljön. Det äldre bygg-
nadsbeståndet representerar till övervägande del 
1800-talet”. 

Fornlämningsmiljö 
Kyrkogården ligger inom den fasta fornlämningen 
Stångby bytomt, upptagen som fornlämning Stångby 
22:1, i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, 
och skyddas därför av Kulturmiljölagens 2 kap (1-
25§). Bytomten är det område inom vilket byns be-
byggelse låg från tidig medeltid fram till tiden före 

enskiftet och inom vilken lämningar efter densamma 
kan finnas kvar. Bytomtens område är markerad 
med blått och kyrkogården är markerad med röd 
inramning på Riksantikvarieämbetets karta. Inom 
bytomten finns tre registrerade fornlämningar mar-
kerade med R i svart cirkel. Nr 10:1 utgörs av ben-
rester efter en eventuell tidigare gravplats, nr 24:1 
och 25:1 utgörs av stenåldersfynd. Mot söder finns 
två fornlämningsområden som tangerar bytomten, 
29:1 och 30:1 som utgörs av stenåldersboplatser 
med flintavslag. I samband med grävningsarbeten 
2003, på höjdryggen i norra delen av byn, påträffa-
des en äldre okänd kyrkogård med kristna begrav-
ningar. Platsen kan vara en markering för en tidigare 
stavkyrka med kyrkogård. 
 

Stångby kyrkby, (markerad med röd pil) ingår i området för särskilt värdefull kulturmiljö 
(utdrag ur Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram, översiktskarta för Lunds kommun).  

Stångby kyrkbys kyrkogård, (rödmarkerad) ligger inom den fasta fornlämningen Stångby 22:1 
upptagen som bytomt med datering medeltid och tiden före 1815. Fornlämning markerade 
med R (Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, kartblad 61D 8i SO, 61D 8i SV).  
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 
Kyrkogårdens äldsta anläggningshistoria, före 1700-
talet, bygger på antaganden om medeltida kyrkogår-
dars utseende. Kyrkogårdens utveckling fram till 
1900-talet finns beskriven i skriften Lunds kyrkogår-
dar, Stångby kyrkbys kyrkogård av Hilding Claesson. I 
Wallkärra-Torns hembygdsförenings årsskrift 1998 har 
visst material hämtats om byns historia och utveckl-
ing.  

Stångby kyrkby med dess kyrka och gårdar finns 
avbildade i kartmaterial från 1600-tal och framåt. 
Den äldsta kartan som visar kyrkan och kyrkogården 
är en av Erik Dahlbergs bataljplaner över ”Slaget vid 
Lund”, upprättad 1676. I Lantmäteriets kartmaterial 
finns bl.a. en ägobeskrivning från 1745 som visar 
Stångby tomtmark och kyrkogård, skifteskartan 
”Stångbys Gata” från 1769, Generalstabskartan från 
1865 (se utdrag ur kartan föregående sida) och Hä-
radskartan 1815 som beskriver förändringar av såväl 
kyrkogård som bebyggelse. 

Från omkring slutet av 1800-talet och framåt 
finns ett rikare skriftligt källmaterial. Kyrkoarkivets 
äldre arkivmaterial förvaras på Pastorsexpeditionens 
arkiv på Petersgården i Lund och på Landsarkivet, i 
Lund. I Pastorsexpeditionens arkiv finns förrätt-
ningskartor över ägoutbyte inför nya kyrkogårdens 
anläggning från 1914 och 1917 samt för gamla från 
1969, liksom förslag till restaurering av de båda de-
larna från 1972. I kyrkogårdsavdelningens arkiv 

finns anläggningsritningar för gamla kyrkogården 
från 1911 och 1912 samt för gamla och nya från 
1978. Ritning finns även för bårhuset, uppfört 1936, 
och planteringsförslag från 1938 till kyrkans jord-
område norr om nya kyrkogården. Aktuella digitali-
serade gravkartor är från 2013.  

Kyrkogårdens kulturhistoriskt värdefulla grav-
vårdar och gravplatser förtecknades av Gunilla Fol-
kesson vid kyrkogårdsinventering 1982. Dokumen-
tet förvaras i Regionmuseets arkiv i Lund. En senare 
inventering utfördes 2012 vilken ligger tillgänglig på 
gravstensinventeringens databas på webben.  

Historisk översikt 
Kyrkan och kyrkogården är centralt placerade i 
Stångby kyrkby. Kyrkan och den gamla kyrkogårds-
delen sträcker sig från våra dagar tillbaka till 1100-
talet. Kyrkan är omnämnd första gången i skriftligt 
material i ärkebiskop Absalons testamente omkring 
1200. Troligen har den nuvarande kyrkan och kyr-
kogården haft en föregångare. På en höjd ett hundra 
meter norr om kyrkan har det i samband med gräv-
ning för VVS-ledningar framkommit ett flertal 
kristna begravningar. Eventuellt kan det också ha 
funnits en träkyrka på platsen. Enligt en tradition i 
byn har det en gång funnits två kyrkor i Stångby. 
Möjligen har båda kyrkorna existerat parallellt under 
en period kanske med olika ägoförhållanden.  

Den odlingsbara, bördiga och lerhaltiga jorden 
samt tillgången på vatten, liksom torra lägen för 
bebyggelse, var betydelsefullt för den tidiga etable-
ringen av bosättningar och andra aktiviteter på plat-
sen. Bebyggelsen ligger samlad på båda sidor om en 
bäck som löper i nord-sydlig riktning genom byn. 
Mitt i byn strålar vägar samman vid en broövergång 

som troligtvis har lång kontinuitet, liksom väg-
sträckningarna. 

Utifrån kartmaterial från 1700-talet och framåt 
kan man följa kyrkbyn senare utveckling. Troligtvis 
har byn haft ungefär samma utbredning under me-
deltiden. På en karta över Stångby kyrkbys gata, 
upprättad 1768, går att utläsa såväl vägar, gårds-
nummer och skiften liksom den stora bäcken. Alla 
hemmanens inägor är inritade. Gårdarna ligger tätt 
samlade i byn på den s.k. bytomten. Kyrkan ligger 
centralt placerad, nära bäcken och vägkorset. Enligt 
kartmaterialet är kyrkbyn med dess täta bebyggelse 
väl bevarad liksom dess tydliga markering mot om-
givningen. Förr liksom nu omges byn av ett öppet 
odlingslandskap och betesmarker. Bäcken som rin-
ner genom byn är sedan 1955 kulverterad i hela sin 
sträckning från Stångby stationssamhälle till 350 
meter norr om kyrkbyn. 

Omkring 1812 och före enskiftet bodde ca 369 
personer på byns 26 gårdar och gatehus. Byn hade 
sex husarer och ett antal soldater som tillhörde in-
delningsverket vilka troligen var en börda för byns 
bönder. I samband med enskiftet 1814 glesades byn 
ut genom utflyttning av gårdar. Byalaget och dess 
gemensamma användning av vångarna löstes upp. I 
kyrkbyn lyckades dock sex av sju gårdar bli kvar. 
Gårdarna finns kvar än idag, med ursprungliga lä-
gen. Även ett antal små gårdar utan jord fick ligga 
kvar. Klockarebostaden som också var byns första 
skola låg vid kyrkogårdens nordvästra hörn på kyr-
kans mark. En ny skola och fattighus byggdes senare 
väster om kyrkogården. 1897 uppfördes en ny skol-
byggnad längre norrut i byn. Skolbyggnaderna är 
idag församlingshem och byastuga.  

Karta föregående sida:  

Häradskartan 1915. Kyrkan ligger mitt i byn. Ett antal 
gårdar ligger kvar i ursprungligt läge i byn efter enskif-
tet 1814 medan andra fick nya lägen utanför byn 
(Lantmäteriet - historiska kartor). Till gården Botillelund 
hör släkten Söltoft som gjort avtryck på en av gamla 
kyrkogårdens gravplatser med lång kontinuitet. 
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På häradskartan från 1915 ses kyrkan och gamla 
kyrkogården mitt i byn omgiven av byns gårdar och 
betesmark samt landsvägen mot öster. Mot väster 
låg mark som tillhörde Stångby samfällighet. Marken 
omkring den gamla kyrkogården inkorporerades 
efterhand genom ägoutbyten för kyrkogårdens ut-
vidgningar. Under 1920-talet anlades den nya kyrko-
gården på andra sidan bygatan öster om gamla kyr-
kogården.  

Kyrkogården före 1800 
Den medeltida begravningsplatsen utgjordes ur-
sprungligen av marken närmast kyrkan. Hur kyrko-
gårdarna såg ut under medeltiden är osäkert men 
troligen utgjordes marken av en vildvuxen gräsmatta 
eller äng med olika gravmonument och hade hägna-
der som skydd mot folk och fä. Hägnaden, kallad 
bogårdsmuren, var kyrkogårdsmurens föregångare 

och kunde bestå av träbalkar eller höga stenmurar 
täckta med spån. Mest åtråvärt var att bli gravsatt 
närmast kyrkan och helst så nära koret som möjligt. 
Patronatsgravar och gravsättning för det högre stån-
det tilläts inne i kyrkan. På grund av hygieniska skäl 
blev dessa förbjudna under sent 1700-tal men upp-
hörde helt först under början av 1800-talet. Fram till 
och med 1800-talet var landsortskyrkogårdarna in-
delade efter hemman. Många äldre gravplatser kan 
därför ha nummer på gravvårdarna som visar vilket 
hemman personen har varit tillhörig.  

Kartor av Stångby kyrkby från 1700-talets mitt 
visar en oregelbundet formad kyrkogård, något 
långsmal och smalare mot söder. Kyrkogården var 
troligen formad efter topografiska förhållanden 
såsom vägar och bäcken som hade sin strömfåra 
längs västra kyrkogårdsgränsen. Ingångar till kyrko-
gården fanns både i söder, väster och öster från ga-

tumarken. Ingångarna kan ha bestått av någon form 
av stigluckor och är framställda som relativt stora på 
ägobeskrivningen från 1745. På kartan från 1768 
syns däremot en tydlig skillnad mellan ingångarna. 
Den östra är betydligt större än de andra och har 
troligen utgjorts av någon form av portbyggnad. 
Klockstapel fanns inte på kyrkogården och kyrkans 
klockor var upphängda i en takryttare på koret. Kar-
tan från 1768 visar också vapenhus utanför kyrkans 
södra sida och en utbyggnad vid korets norra sida, 
kanske en sakristia. Intill nordvästra hörnet av kyr-
kogården låg skolan på mark som också tillhörde 
kyrkan.  

Karta över kyrkojorden nr 23 Stångby. Upprättad av Her-
man Kull 1869. Kyrkogården utvidgades på 1800-talet på 
kyrkogårdsjorden nr 23 mot öster och på skoltomten i 
väster. (Lantmäteriet-Historiska kartor). 

Utdrag ur ”Charta över Stångbys Gata uti Skåne, upprät-

tad åhr 1768”. Kyrkan är centralt placerad i byn. Genom 
byn rinner en stor bäck. Nr 5 var väster om bäcken var 
prästgård. (Lantmäteriet-Historiska kartor). 

Geometrisk Charta öfver Stångby kyrkby. And. Wadman, 
1745. (Lantmäteriet-Historiska kartor). 
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Kyrkogården efter 1800 
Kyrkogården bibehöll troligen sitt utseende i stor 
utsträckning fram till 1800-talet. Nya pelare murades 
till kyrkogårdens portar 1826. Kyrkogårdsmuren 
reparerades 1840. Kyrkogårdsmuren fick tre nya 
grindar 1849 som levererades och sattes upp av J.A. 
Dreijer. Kyrkans vapenhus invid sydportalen hade 
strax innan rivits och ersatts av en västportal i sam-
band med inre restaureringar under ledning av dom-
kyrkoarkitekt C. G. Brunius. Eventuella gravkor inne 
i kyrkan kan ha tömts samtidigt och dess gravhällar 
placerats på kyrkogården. I samband med restaure-
ringen lät Brunius påpeka att det på kyrkogården 
fanns 11 äldre gravstenar från 1800-talets förra del 
och ett antal gravstenar med bomärken runt om i 
byn. 

Kyrkan genomgick en stor ombyggnation 1869-
1870, under ledning av Fredrik W. Scholander. Torn-
anordningen över kyrkans östra del revs och långhu-
set förlängdes mot väster ca 5 m. Det nuvarande 
västtornet uppfördes med ny västportal. Samtidigt 
utvidgades kyrkogården mot väster efter att fattighu-
set rivits. Intill fattighuset låg också skolan som troli-
gen låg kvar på samma plats till 1800-talets slut. Mot 
öster utvidgades kyrkogården på bekostnad av 
kyrkojorden nr 23.  

Kyrkogården ansågs trång och otrevlig samt mu-
ren däromkring som mycket förfallen. Muren ersat-
tes därför med ny mot öster, söder och väster. Mu-
ren mot norr renoverades. Troligen användes sten 
från den rivna muren till kyrkobygget. Ny planering 
och nya planteringar uppgjordes av kyrkorådet. Rit-
ning upprättades av byggmästare Grönquist. Gamla 
resliga träd runt kyrkogården rotfälldes. Invid kyrko-
gårdsmurens alla sidor planterades en hagtornshäck 

och därtill en rad olika lövträd. Vid gångarna plante-
rades ligusterhäckar. All annan häck planterades med 
buxbom. Grind av smitt järn likt den tidigare och 
fyra pelare av gjutet järn nyanskaffades. En gångväg 
anslöt mot en tidigare öppning i västra kyrkogårds-
muren. Troligen hör den bevarade pilevallen i byns 
norra del, den s.k. kyrkostigen, ihop med den gamla 
gångvägen och ingången till kyrkogården från väster.

 Ett förslag till fördelning av kyrkogårdens gravplat-
ser upprättades 1870. Kyrkogårdens planläggning 
enligt det mönster som drogs upp 1870 syns också 
på en kyrkogårdskarta över Stångby församlings 
kyrkogård från år 1911. Mot söder och öster är 
gravplatserna stora och indelade i mindre kvarter 
från A till N mot söder och O till R mot öster. Om-
rådena var fördelade mellan byns gårdar. En allmän-
ning norr om kyrkan var avsedd för mindre grav-
platser med begravningar i linje och indelad i T och 
S. I stort sett motsvarar detta förslaget från 1870, se 
kyrkogårdskarta nästa sida.   

Förrättningskarta från 1969. På 
kartan syns de tidigare utförda 
utvidgningar i nordost och i syd-
väst vilket gjort kyrkogårdstom-
ten mer kvadratisk. Norr om 
kyrkogården syns Televerkets 
byggnad som togs bort så små-
ningom för att göra plats för 
parkeringen (Utdrag från förrätt-
ningskarta avfotograferad Pas-
torsexpeditionens arkiv). 



 
 
 

 
Stångby kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 13 

Kyrkogården följer en planläggning som upprättades 
1870 och som beskrevs enligt följande: ”Af  den norr 
om kyrkan belägna delen f  på Kyrkogården användes de 
trenne ritorna vesterut i dess helhet till gemensam begrafnings-
plats för Hantverkare, Torpare och Husmän inom försam-
lingen samt deras hustrur och barn, liksom tjänare av båda 
könen. Liken lägges hvarftals, först en rad af  äldre derefter 
en rad af  barn och så omväxlande; skulle någon efterlefvande 
maka få önska, må för honom (henne) grafplats lemnas bred-
vid sin först bortgångne maka. Början sker i den tillagda 
delen vesterut”. ”Af  den återstående rutan österut vid vägen 
tillfaller nr 1, 11 och 14, som hör till Botillelund, 38 Fot i 
längd från norra muren åt kyrkan (då man mäter midt på 
rutan); dernäst det öfvriga av nr 14 16 Fot; dernäst de 
mindre delarna f  nr 17 (den större delen af  numret som eges 
af  Åke Rasmusson erhåller egen grafplats) 14 Fot samt det 
återstående af  rutan vestra delen af  nr 2. Af  den östra 
rutan söder om kyrkan tilfaller den återstående delen af  nr 
17 14 Fot från kyrkan söderut (räknadt från ligusterhäcken 
vid gången omkring kyrkan) dernäst nr 12 25 Fot; vidare 
östra delen af  nr 2 23 Fot samt nr 19 nr 20 det återstående 
17 Fot. Af  rutan derintill som delas midt itu af  en liguster-
häck tillfallen af  östra halfvan nr 15 25 Fot klockaren, 
skolläraren samt Husmännen å kyrkojordarna, och af  den 
vestra halfvan nr 5 20 Fot, dernäst nr 4 20 Fot samt åter-
stoden, omkring 31Fot, nr 13. Af  rutan dernäst vid skolans 
östra gafvel erhåller nr 15 närmast kyrkan 35 Fot samt nr 3 
och 8 det återstående omkring 32 Fot. Af  den vestra rutan 
som avser skolhuset erhålles först nr 6 och 7 23 Fot; dernäst 
det öfrioga af  nr 11 10 Fot samt nr 16 det återstående om-
kring 18 Fot” (Pastorsexpeditionens arkiv på Peters-
gården).  
  

Karta över Stångby kyrkogård 1911, upprättad av August L. Berger, med inritade gravplatsområden i rutmöns-
ter benämnda A-T. Början med A sydost om kyrkan och avslutning med T i nordvästra hörnet av kyrkogården. 
En ”allmänning” är markerad på norra sidan och i sydvästra hörnet finns ett område kallat det ”nya området” 
(Kyrkogårdsavdelningens arkiv, Lund). 
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Odaterat foto från tidigt 1900-tal vilket visar sydvästra 
hörnet av kyrkogården med de stora gravplatserna. Ingen 
högre växtlighet finns på kyrkogården. Mellan gravplatser-
na syns häckar troligen av liguster. Fotograf troligtvis Th. 
Wåhlin. Regionmuseet Kristianstad Bibliotek. 

Foto över kyrka och kyrkogård från söder. Raden av träd i 
kyrkogårdens södra sida har inte blivit så stora., Otto 
Rydbeck 1900 (Raä Kulturmiljöbild). 

Odaterat foto av kyrkan taget från sydväst. Träden avsevärt 
större än på tidigare foto från 1900-talets början. Det växer
också höga städsegröna träd på ungefär samma platser som 
idag. Fotot kan möjligen vara från omkring 1937 när nya 
kyrkogården anlades. (Raä Kulturmiljöbild). 

Flygfoto över Stångby från sydost, omkring 1935. (Raä 
Kulturmiljöbild). 

Odaterat foto över bårhuset på nya kyrkogården. Bårhu-
set är uppfört 1937 och fotot troligen taget strax däref-
ter. (Raä Kulturmiljöbild). 

Till vänster:  

På bilden syns den nya kyrkogården ordnad med gång-
system och gravkvarter. Den senare tillkomna plante-
ringen norr om nya kyrkogårdens gravkvarter är inte 
genomförd, eftersom ett gatehus fortfarande ligger kvar 
på denna plats. Bårhuset har ännu inte uppförts. Alltså 
är fotot från tiden mellan 1920, när nya kyrkogården 
tillkom och 1936, innan bårhuset uppfördes. Norr om 
kyrkan syns gravkvarter och gångar. Idag är den delen 
gräsbevuxen. Kanske går det även att skönja den forna 
bäcken, vilken passerade mellan byns norra och södra 
del, strax väster om kyrkan. I vägkorsningen nordost 
om kyrkan ligger byns smedja vars ljusa tak är synligt 
på fotot.  
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Den nya kyrkogården anläggs 
Inför anläggandet av nya kyrkogården började pla-
neringen omkring 1914 med olika jordägobyten. 
Enligt förrättningskartan utförd av lantmästare Ivar 
E-son Erichs 1917 (se ovan), ägde kyrkan mark 
motsvarande b och c liksom gatehuset nr 9 markerat 
med d, medan marken a ägdes av fröken Kjerstin 
Persson. Jordbyte involverade senare även jord från 
skattehemmanet nr 17, ägt av sterbhusdelägaren och 
lantbrukaren Jöns Åkesson.  

Ritningsförslag till nya kyrkogården framlades 
1922 av länsträdgårdsmästare C. J. Lenné. Jord-
området för nya kyrkogården dränerades till ett djup 
av 25 cm under de blivande gravarnas botten med 
huvuddike av 4 tums rör i riktning från öster till 
väster. Området blev utfyllt till en höjd av 0,5 meter 
åt den västra sidan. Invigningen av nya kyrkogården 
verkställdes av G. Bergström i samband med första 

begravningen 27 oktober 1923. Kyrkogården inhäg-
nades till en början med stråltrådsstängsel. Grindar-
na till ingången skulle ges samma utseende som 
gamla kyrkogårdens grindar.  

Ett ritningsförslag till bårhus på nya kyrkogården 
framlades av Aug. L. Berger 1936. Murningen verk-
ställdes av hårdbränt tegel i starkt kalkbruk. Grund, 
trapplan och fundament för altaret gjöts av cement-
blandat bruk. Yttertaket lades med rött enkupigt 
falstaktegel.  

Nya kyrkogårdens mark utvidgades 1939 mot 
norr med parkplantering inför kommande behov av 
ett fjärde kvarter. Tillsvidare skulle dock endast jor-
den längst mot söder och området mittemot gamla 
kyrkogården brukas till begravningsplats. Ett förslag 
till plantering av det nya området upprättades av 
länsträdgårdsmästare C.J. Lenné 1938. Det nya jord-
området iordningställdes med gräsbevuxna ytor 

avgränsade med ett huvudstråk mellan befintligt 
bårhus och nya kyrkogårdens huvudentré samt gru-
sade sidogångar. Huvudstråket skulle ha enstaka 
trappsteg av natursten som delvis tog upp nivåskill-
naden och sluttningen mot landsvägen i väster. I 
gräsytorna närmast bårhuset skulle plats för urne-
gravplatser göras och därefter ytor för vanliga grav-
platser planerade mot stomhäckar. I vardera gräsytan 
planterades hängbjörkar som solitärer. Allmänning-
en/parken mot norr avgränsades av en bokhäck 
utanför vilken solitärträd av björk, gran och bok 
planterades. Runt nya jordområdet planterades lindar 
mot söder och öster. Mot väster planterades en rad 
av olika typer av buskar såsom syren och gullregn. 
Urtag gjordes i häcken för två sittplatser. En äldre ek 
i nordvästra hörnet behölls. Som minne från anlägg-
ningen lades en minnessten i områdets nordvästra 
hörn.   

Ritningsförslag till bårhus på nya kyrkogården, upprättad 
av August L. Berge, 1936. Portalen reviderades dock till 
en rundbågig dörr (Kyrkogårdsavdelningens arkiv, Lund) 

Förslag till Stångby nya kyrkogård 1922 med anlägg-
ning av gravkvarter i jordområdets södra sida (Region-
museets arkiv, Lund). 

Förrättningskarta från 1917 med ägoutbyte över fastig-
heter invid Stångby kyrka med ägorna tillhörande a, b, 
c, d till nya kyrkogården och e för gamla (Pastorsexpe-
ditionens arkiv. Lund).  
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Restaureringsarbeten 
En restaureringsplan med nyplantering upprättades 
1970 och 1972 för såväl gamla som för nya delen, 
enligt kyrkogårdsavdelningens Staffan Larsson och 
Fredrich Weisses direktiv och ritningar. Nyplante-
ringar gjordes med större solitärtträd, skydd- och 
prydnadsplanteringar och rosor. Gångar av betong-
plattor lades på nya urnegravplatsområdet. Installat-
ioner av vatten och el gjordes. En grönyta väster om 
kyrkogården, som tidigare utgjordes av allmänning-
en, skulle planteras med gräs i form av blomsteräng. 
En brandbrunn ordnades från vilken vattenledning 

drogs. Begränsningshäcken kring kyrkogården av 
hagtorn ersattes med storbladig buxbom. Kyrko-
gårdsmuren justerades och den västra entrén sattes 
igen. Ny entré togs istället upp från parkeringen på 
norra sidan. Utanför norra kyrkogårdsmuren fanns 
en telefonstation vilken revs för att ge plats för såväl 
ny ingång och en parkeringsyta. Vid norra sidan 
reviderades också avfallsboxens läge och förlades 
med omedelbar anslutning till norra kyrkogårdsmu-
ren. En mindre utfyllnad med stenmur utfördes i 
samma nivå som kyrkogården. Det äldre grindpartiet 
som suttit i den nu igensatta västra entrén insattes 

istället mot den nyare kyrkogårdens sidoentré, mitt 
emot gamla kyrkogårdens. Pargrindarna som suttit i 
nya kyrkogårdens huvudentré flyttades i sin tur till 
den nya entrén från norra sidan, där de fortfarande 
sitter idag. Till den senast anlagda kyrkogårdsdelen 
mitt emot parkeringen insattes en ny grind av järn 
med en mindre trappa innanför. Den väg som från 
den nya grinden ledde mot bårhuset hade vissa 
trappsteg inlagda för att ta upp nivåskillnaden. 
Trappstegen borttogs och vägen justerades. Två 
lyktstolpar placerades vid bårhuset med klara ljus-
glober.   

Situationsplan med förslag till nya kyrkogårdens plantering av jordområde norr om 
de befintliga gravkvarteren, upprättad av länsträdgårdsmästare C.J. Lenné 1938 
(Kyrkogårdsavdelningens arkiv, Lund). 

Planteringsplan med förslag på växtlighet för nya och gamla kyrkogården, upprättad av 
Staffan Larsson och Fredrich Weisse, 1972 (Avfotograferad ritning Pastorsexpeditionens 
arkiv, Lund). 
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I pastorsexpeditionens arkiv finns ritningsförslag 
på såväl planteringsförslaget från 1938 som 1972, 
liksom ritningen för grindpartiet. Utseendet på 
gamla kyrkogården och nya kyrkogården har behållit 
sitt utseende sedan dess. Visst undantag kan ses på 
nya kyrkogården genom att ett fjärde kvarter inte 
tagits i bruk. Gräsmattans yta är hel på norra sidan 
om huvudgången och har därmed inte sidogångar åt 
det väderstrecket.  

Under 1973 uppgjordes kompletterande planer 
för nya kyrkogården av Friedrich Weisse. Förslag till 
plattläggning för urnegravplatser upprättades, norr 
om gravkvarter 3 och väster om bårhuset. Förslag till 

ny grind vid nya kyrkogårdens norra entré togs 
fram.  

En gravkarta upprättades 1978 av Staffan Lars-
son och Peter MacMiller för gravkvarterens grav-
platsnummer. Nya kyrkogården har gravplatsnum-
mer mellan 1-69.  

Under 2010 togs ett förslag till tillgänglighetsan-
passning av kyrkans ingång fram av Tema Land-
skapsarkitekter Åsa Eneroth. Förslaget som bestod 
av en ramp längs tornets norra sida fram till in-
gången samt en ny trappa vid entrén reviderades 
något och tillgänglighetsanpassningen utfördes un-
der 2012. I samband med anläggningsarbetet för 
rampen utfördes en arkeologisk förundersökning. 

Medeltida murfragment av tegel påträffades samt 
kalkbrukslager som eventuellt kan utgöra rester av 
en kraftigt nedbruten grundmur. Eftersom kyrkan 
invändigt har spår av en äldre tornbåge skulle mur-
fragmenten kunna härröra från ett äldre västtorn. 
  

Ritningsförslag till grind i nya kyrkogårdens huvudentré samt förslag till plattläggning Friedrich 
Weisse 1973 (Avfotograferad ritning Pastorsexpeditionens arkiv, Lund). 

Ritning över Stångby kyrkogård, upprättad av Staffan Larsson och Peter Mac 
Miller 1978, reviderad 1995 (Avfotograferad ritning Kyrkogårdsavd arkiv, Lund). 
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1938 Ritningsförslag till nya kyrkogårdens plantering upprättades 

av länsträdgårdsmästare C. J. Lenné. 
 
1939 Nya kyrkogården utvidgades mot norr med mark för kvarter 

IV. 
 
1968 Ägoutbyte gjordes som gav kyrkogården mer mark.  
 
1970-73 Renovering av kyrkogården med bl.a. ny ingång med grind, 

ny parkeringsplats, vattenledning, häckar, plattläggning mm. 
Allt enligt förslag av Staffan Larsson och Fredrich Weisse 

 
1978 Ny gravplatskarta upprättades av Staffan Larsson och Peter 

MacMiller. 
 
1982 En inventering av kyrkogårdens gravplatser utfördes.  
 
1992 Utgrävningar utfördes vid Stångby skola där benrester från 

en äldre kristen begravningsplats påträffades. 
 
2005 Skötsel och trädplan upprättades av Lunds kyrkliga samfäl-

lighet.  
 
2012 Kyrkans entré tillgängliganpassades efter handlingar av Tema 

Landskapsarkitekt Åsa Eneroth.  
 
2014 Kyrkogårdens gravvårdar besiktigades av säkerhetsskäl. 
 

Händelser i sammandrag 
 
1100-tal Kyrkan uppfördes under andra halvan av 1100-talet. Mark 

närmast kyrkan togs i anspråk för begravningar.  
 
1843 Södra sidans vapenhus revs och en västportal togs upp, i 

samband med kyrkorestaurering, utförd under ledning av 
C. G. Brunius.  

 
1849 Tre nya järnportar till kyrkogården, uppfördes och levere-

rades av J. A. Dreijer. 
 
1865 Ett spruthus uppfördes på eller intill kyrkogården. 
 
1869-70 Kyrkan byggdes om efter arkitekt Fredrik W. Scholanders 

ritningar. Kyrkogården planerades med nya planteringar 
och utvidgades mot öster. 

 
1911  Gravkarta över gamla kyrkogården upprättades. 
 
1914 Inför anläggningen av nya kyrkoården gjordes ägoutbyte 

mellan kyrkans gatehus nr 9 och hemmansdelen nr 17.  
 
1923 Nya kyrkogården invigdes i samband med första begrav-

ningen 27 oktober, verkställd av kyrkoherde G. Berg-
ström.  

 
1936 Ritning till bårhus utfördes av August L. Berger.  
 
1937 Bårhuset uppfördes troligtvis detta år.  
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Beskrivning av kyrkogården 
 



 

 
Stångby kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 20 
 

Omgivningar 
Stångby kyrka med kyrkogård ligger centralt place-
rad i Stångby kyrkby. Omgivningarna omkring byn 
utgörs av ett lätt böljande odlingslandskap i en fullå-
kersbygd präglad av 1800-talets skifteslandskap med 
utflyttade gårdar. Nordväst om kyrkbyn löper en 
lång pilevall, som markerar en gammal ”kyrkstig”. 

Stångby kyrkby har en äldre blandad bebyggelse, 
varav flertalet utgörs av gårdar med tillhörande bo-
stadshus, en del är av typen äldre gatehus. I byn 
finns också en äldre skola, idag byahus. En verkstad 
norr om kyrkan har varit smedja.  

Längs gamla kyrkogårdens norra sida finns par-
keringsplats och ekonomibyggnad. Längs kyrkogår-
dens södra sida följer en grusad gårdsväg som leder 
upp till ett par gårdar. Den ena utgjorde tidigare 
prästgård. Marken närmast mot väster utgörs av en 
gräsplantering med en del buskar och träd. En svag 
sluttning mot väster utgör svackan från den numera 

kulverterade bäcken. Längre mot nordväst gränsar 
kyrkogården mot betesmark och gårdsbebyggelse.  

Mellan gamla och nya kyrkogården går bygatan 
som också är en landsväg med tillfart från Stångby 
stationssamhälle. Norr om kyrkogården förgrenas 
landsvägen i en västlig vägsträckning mot 108 till 
Lund och Kävlinge samt en östlig vägsträckning mot 
Håstad och Västra Hoby. Nya kyrkogårdens gränsar 
i söder till en gård och i öster till det öppna odlings-
landskapet. Norr om nya kyrkogården gränsar all-
männingen till vägkorsningen mitt i byn.  

Omgivningarna invid kyrkogården sedda från kyrktornet, 
mot nordväst med beteshagar och gårdsbebyggelsen. 
Strax utanför kyrkogårdens nordvästra hörn ligger ekono-
mibyggnad med wc, förråd och personalrum. 

 

Omgivningarna sedda, från kyrktornet, mot sydost och 
gamla kyrkogårdens gravkvarter nr 1. Öster om landsvägen 
ligger äldre gårdsbebyggelse  

Omgivningarna sedda, från kyrktornet, mot nordost och 
gamla kyrkogårdens kvarter nr 2. Nya kyrkogården kan skön-
jas öster om landsvägen. På kyrkogårdens norra sida ligger 
kyrkans huvudparkering. 

Omgivningarna sedda från kyrktornet mot sydväst och 
gamla kyrkogårdens kvarter nr 2. Grusvägen leder till två 
gårdar. 
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Kyrkogårdens begränsning 
Hela, såväl gamla som nya kyrkogården, omgärdas 
av häckar och delvis av trädrader. Gamla kyrkogår-
den begränsas på samtliga sidor av stödmurar med 
buxbomshäckar. Längs landsvägen växer häcken i 
marknivå och endast mot hörnen finns en enkel 
variant av stödmur. Stödmurarna mot söder, väster 
och norr tar upp den omgivande markens nivåskill-
nader och varierar i höjd, mellan ca 0,3 -1,0 m. 
Stödmuren är uppförd av marksten i varierande 
storlek, med breda fogar av cementbruk. Mot öster 
och landsvägen består muren av större marksten 
utan fogbruk. Vid nordvästra hörnet av kyrkogården 
består stödmuren av en rad nästan hälliknande ste-
nar med rundad ovankant. 

Den storbladiga buxbomshäcken skiljer sig i höjd 
och täthet, troligen p.g.a. varierande ålder, liksom 
olika bra växtförhållanden. Mot landsvägen är den 
endast drygt 1 m medan den är 1,5 m mot norr och 

nära 2 m i väster. Utanför själva kyrkogården finns 
en trädrad av höga lönnar längs grusvägen mot sö-
der och av yngre lönnar i planteringen mot väster. 
Östra ingången flankeras av två stora lindar. Mot 
norr finns inga träd nära kyrkogården. 

Nya kyrkogården har delvis en låg stödmur av 
gråsten mot västra sidan. Samtliga sidor begränsas 
av häckar. Mot landsvägen i väster är den storbladiga 
buxbomshäcken hög, bred och frodig. Mot gårdsbe-
byggelsen i söder gränsar en låg och smal hagtorns-
häck och mot allmänningen i norr löper en lång 
bokhäck. På östra sidan har kyrkogården ett skyd-
dande nätstängsel mot odlingslandskapet. Innanför 
stängslet finns hagtornshäck som mot insidan har 
buxbomshäckar i samma höjd.  

Nya kyrkogården och planteringen norr om kyr-
kogården har en trädkrans av lindar mot öster av 
varierande storlek och ålder. En hög ek står i det 
nordvästra hörnet mellan kyrkogården och plante-

ringen. Utanför kyrkogårdens norra begränsnings-
häck växer en rad med höga hängbjörkar. På grann-
tomten mot söder växer olika träd i rad varav ett 
utgörs av en hög ask i det sydöstra hörnet. . 

Stödmuren utgörs längs norra och västra sidan av ställda 
markstenar utan fogbruk. Den höga buxbomshäcken är här 
tät och frodig.  

Stödmuren med buxbomshäck sedd mot gamla kyrkogår-
dens hörn. Bilden tagen från sydost. Längs grusvägen växer 
höga lönnar. 

Nya kyrkogården sett från nordväst. I väster syns bux-
bomshäcken som gränsar mot landsvägen.  

Innanför nätstängslet mot odlingslandskapet i öster har 
nya kyrkogården både hagtornshäck och buxbomshäck, . 
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Grindar och öppningar 
Gamla kyrkogården har två entréer försedda med 
grindar, en huvudentré med ingång från parkeringen 
i norr och en sidoentré med ingång från landsvägen i 
öster. Nyare delen har två entréer med grindar, en 
huvudentré och en sidoentré, båda med ingångar 
från landsvägen i väster. Från landsvägen finns infart 
från norr mot bårhuset och en mindre parkering.  

Gamla kyrkogårdens båda entréer har grindar 
som ligger i nivå med omgivande mark. Huvuden-
trén har dock kraftigt uppförslut mot kyrkogårdens 
norra sida från parkeringen. I huvudentréns ingång 
finns en äldre typ av pargrind. Pargrinden hänger i 
profilerade pollare av gjutjärn. De dekorativa gjut-
järnsgrindarna är utförda med fyrpass i fyrklöver 
och har ett rundat överstycke. Grindarna öppnas ner 
mot parkeringsplatsen. En sidoentré finns från 
landsvägen på kyrkogårdens östra sida, försedd med 
pargrind av samma utseende som huvudentréns 
med undantag för avsaknaden av det rundade övers-

tycket. På vardera sidan om öppningen står en lind. 
Från entrén tar man sig över landsvägen till nya kyr-
kogårdens sidoentré. 

Nya kyrkogårdens båda entréer har grindar som 
ligger i nivå med landsvägen. Entréernas grindar har 
utseende och utförande som skiljer sig tidsmässigt åt 
Huvudentrén är placerad framför kyrkogårdens 
huvudgång som leder fram till gravkapellet. Grind-
partiet är tredelat med en bred grind i mitten och två 
mindre ingångsgrindar vid sidorna. Grindarna är 
svartmålade och består av rakt avslutade järngrindar 
med raka spjälor. Grindstolparna är enkla fyrksidiga 
järnstolpar. Innanför grinden finns en trappa med 
fem breda och djupa trappsteg lagda av smågatsten 
med granitblock i sättstegens framkant. Lutningen 
på vardera sidan om trappstegen är belagd med 
smågatsten.  

Nya kyrkogårdens sidoentré är placerad i kyrko-
gårdsdelens sydvästra hörn. Grinden är utförd i 
svartmålat smidesjärn av äldre utseende med smidda 

slingor vars öglor upptill och nertill är fyllda med 
trepass. Grinden är troligen från 1849 eller 1869 och 
flyttad hit från gamla kyrkogården. 

Sidoentré i nya kyrkogårdens sydvästra hörn.  

 

Gamla kyrkogårdens östra entré flankerat av två gamla 
lindar.  

Nya kyrkogårdens huvudentré från landsvägen i väster. I 
bakgrunden syns den stora parkeringsplatsen 

Gamla kyrkogårdens entré från norr med grindar av 
svartmålat gjutjärn. På ömse sidor om grinden växer 
hängbjörkar. 
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Gångar och strukturer 
Gamla och nya kyrkogården har grusade gångar 
längs huvudstråk och sidor. På den gamla kyrkogår-
den löper en bred gång från ingången i öster och 
runt kyrkan. På norra sidan om kyrkan ansluter även 
en bred gång från norra ingången till kyrkogården. 
Utanför norra kyrkogårdsgrinden gör gången ett 
uppförslut från parkeringen som ligger betydligt 
lägre än kyrkogården. Runt kyrkan och längs kyrko-
gårdsmurens häckar löper smalare, grusade gångar. I 
gräsmattan på norra sidan löper ett antal stråk med 
enkla rader av betongplattor vilka i stort sett är 
övervuxna med gräs. 

Den nya kyrkogården har liksom gamla kyrko-
gården en tydlig mittaxel som utgörs av en huvud-
gången som leder fram till gravkapellet i öster. Gru-
sade gångar finns också i ytterkanterna av kyrkogår-
den samt kring gravkvarter 3. En körväg från kyrko-
gårdens norra sida leder in från landsvägen mot en 
mindre parkering och gravkapellet.  
  

Den grusade huvudgången från kyrkans norra sida sluttar 
ner mot parkeringen.  

På nya kyrkogården löper gångar längs ytterkanterna och 
kring gravkvarteren.  

Mittgången på nya kyrkogården kantad av björk.   

Inom kvarter 1 söder om kyrkan är gravplatsraderna grup-
perade i två rader med gångar emellan.   

På kyrkans norra sida finns gångar i ytterkanterna me-
dan de mindre gångstråken är övervuxna av gräs.   
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Belysning 
Gamla kyrkogården har elektrisk belysning längs 
huvudgången runt kyrkan. För övrigt finns belysning 
invid ekonomibyggnaden och gatljus invid parke-
ringen mot norr, längs landsvägen mot öster och 
grusvägen på södra sidan. Nya kyrkogården har 
belysning invid huvudentrén och vid bårhuset. 

Belysningen på gamla kyrkogården består av gat-
lyktor i äldre stil i svartmålat gjutjärn. På nya kyrko-
gården, utanför gamla kyrkogårdens södra sida och 
vid parkeringen finns gatlyktor av modern typ. Nya 
kyrkogårdens armaturer består av klara glasglober.  

Servicestationer 
På gamla kyrkogården finns en vattenpost vid östra 
grinden. Vid norra kyrkogårdsgränsen, något väster 
om ingången till kyrkogården finns en avfallsstation 
omgärdad av en hög buxbomshäck. Vattenpost 
finns utanför ekonomibyggnaden.  

På nya kyrkogården finns servicestation, med 
redskap och soptunnor för avfall, nära häcken invid 

bårhuset. På andra sidan häcken finns vattenpost. 
En vattenpost finns också vid norra ingången från 
väster. Denna ramas in av en stor buxbomshäck. Ett 
par bänkar står på nya kyrkogården, en på västra och 
en på östra sidan.   

Skyltning 
Kyrkogårdarna har sammanlagt tre informations-
skyltar strategiskt placerade vid norra ingången till 
gamla kyrkogården, ingången till nya kyrkogården 
samt vid gravkapellet. Utanför gamla kyrkogårdens 
huvudingångar i öster och i norr vid 
parkeringsplatsen, finns vändbara skyltar av 
smidesjärn, som visar om kyrkan är öppen eller 
stängd.  

Parkeringsplatser 
Kyrkans och kyrkogårdens parkeringsplats ligger 
utanför kyrkogårdens norra sida. Parkeringsplatsen 
är grustäckt och kantas av kyrkogårdens begränsning 
i norr, buskplantering i väster, samt en buxboms-

häck på en betonggjuten stödmur intill fastigheten 
mot norr.  

Den nya kyrkogårdsdelen har en liten parke-
ringsplats framför gravkapellet med infart från kyr-
kogårdens norra sida. Parkeringsytan består av en 
grusad, öppen plats framför bårhuset/gravkapellet. 

Vattenpost finns invid östra grinden på gamla kyrkogår-
den. 

Servicestation på nya kyrkogården. Huvudingången runt kyrkan har belysning i vardera väder-
streck av lyktstolpar med äldre utseende. 

Skylt vid norra ingången till kyrkogården.  
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Byggnader 
Kyrkogårdens ekonomibyggnad ligger utanför gamla 
kyrkogårdens norra sida. Ekonomibyggnaden är en 
liten putsad och vitmålad byggnad med sadeltak av 
rött tegel och innehåller wc, redskapsrum och per-
sonalutrymmen.  

På nya kyrkogårdens östra sida finns ett bårhus 
byggt omkring 1937, efter ritningar av August L. 
Berge. Bårhuset är uppfört av tegel med putsade och 
vitmålade fasader och rött tegeltak. Gavlarna är mu-
rade utan språng och med tre uppstickande tinnar 
och långsidorna är murade med utkragande listverk. 
Portalen är rundbågig.  

Övriga anläggningar 
Utöver kyrkogårdens gravplatser finns ett par all-
männa anläggningar på nya kyrkogården. Intill urn-
gravlunden i östra delen, kvarter 3 finns ett järnkors. 
Korset har tidigare suttit på kyrkans tak men fick sin 
plats på kyrkogården när det inte längre satt säkert 
på kyrkan. En ursparning har gjorts i den inre be-
gränsningshäcken av buxbom.  

I nordvästra hörnet av nya kyrkogården finns en 
minnessten över iordningsställandet av områdets 
utvidgning mot norr.. På stenen står följande: ” År 
1939 när Sven G. Svenninger var kyrkoherde samt 
Nils Aug. Persson nr. 4 och And. Julius Andersson 
nr . 18 voro kyrkovärdar iordningsställdes detta om-
råde”. Kyrkoherde Svenninger är begravd på Vall-
kärra kyrkogård. 

 
  

Gamla kyrkogårdens ekonomibyggnad. Vid begränsning-
en till kyrkogården finns en avfallsplats/kompost.  

Nya kyrkogården: i den inre häcken av buxbom har en 
utsparning gjorts för ett kors. Korset ska tidigare ha suttit 
på kyrkans tak.  

Minnessten från 1939 när nya kyrkogårdens norra del 
anlades.  

Bårhuset vid norra kyrkogården uppfördes 1936.  
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Växtlighet 
Norra delen av gamla kyrkogården karaktäriseras av  
stora gräsbevuxna ytor med enstaka gravvårdar. På 
södra sidan möts man av en mer lummig miljö med 
låga häckar ordnade runt gravkvarteren och vegetat-
ion av enstaka, solitära buskar, framförallt mot syd-
öst. Träd vid entréerna ger tillsammans med kyrko-
gårdens omgärdning av häckar ett lummigt intryck, 
liksom träddungarna utanför kyrkogården mot söder 
och längs sänkan i väster.  

Nya kyrkogården utmärker sig, liksom gamla de-
len norra sida, av stora gräsbevuxna ytor på norra 
sidan. På södra sidan växer enstaka buskar inne på 
gravkvarterens gravplatser som omgärdas av låga 
häckar. En lummighet frambringas av en låg trädallé 
invid gräsytorna och höga buskar mot söder samt 
omgärdning av häckar och trädrader längs kyrkogår-
den mot söder, öster och norr.  

Väster om gamla kyrkogården och norr om nya 
finns gräsytor med trädplanteringar anlagda av kyr-
kogårdsavdelningen.  
  

Utdrag ur Lunds pastorats Skötselplan med kvarteret på 
nya kyrkogården inritat med G=gräs, Gr=grus, H= 
häck, Bp=buskplantering (2003-2006). 

 

Utdrag ur Lunds pastorats Skötselplan med kvarteren på 
gamla kyrkogården inritade med G=gräs, Gr=grus, H= 
häck, Bp=buskplantering (2003-2006). 

Gamla kyrkogården har två kraftiga lindar som flankerar 
östra entrén. 

Gamla kyrkogårdens östra sida har stora exemplar av tuja, 
en och cypress, främst i sydöstra hörnet. Buxbomshäcken 
längs landsvägen är av olika kvalitet. I bildens högra sida 
syns ett av ingångsträden från öster.  
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Trädplanteringar 
Gamla kyrkogården saknar i stort sett träd vilket 
kompenseras av trädrader utanför kyrkogården, se 
avsnitt Kyrkogårdens begränsning. På allmänningsmar-
ken som numera tillhör kyrkan är en rad av fyra 
unga lönnar planterade. Dessa har ersatt en rad av 
askar som enligt trädplanen från 2005 fanns där 
tidigare. Vid norra ingången finns ett par hängbjör-
kar och vid östra ingången två beskurna äldre lindar. 
I övrigt består den höga växtligheten av en del barr-
träd på gravplatser inom kvarter 1, söder om kyrkan.  

På nya kyrkogården består trädbeståndet av en 
hög ek i nordvästra hörnet, trädraden av lind vid 
östra begränsningen, ett par lindar vid kapellets 
södra sida samt en allé av björk/hängbjörk utmed 
mittgången i kvarter 4 och längs norra sidan av kvar-
ter 3. Utanför nya kyrkogårdens norra sida, men på 
kyrkans mark, växer som beskrivet under stycket om 
kyrkogårdens begränsningar en grupp björkar och 
utmed norra infarten finns en allé av rönn. Vidare 
finns en grupp granar nära infarten. 

 
  

Nya kyrkogården har en trädkrans mot öster som består 
av lindar. Närmast i bild är hagtornshäcken som avgränsar 
mot bebyggelsen i söder. 

Invid gamla kyrkogården står en rad höga träd utanför 
stödmuren, längs grusvägen i söder.  

Nya kyrkogården har en allé av ung hängbjörk längs hu-
vudgången från huvudentrén och större björkar invid 
gångens avslutning i öster (närmast i bild). Vy mot väster 
ner mot landsvägen och parkering. 

Väster om kyrkogården på byns gamla allmänning är en 
rad lönnar planterade.  
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Häckar 
Kyrkogården har sammanlagt 1394 löpmeter häck, 
enligt Lunds pastorats skötselplans mängdförteckning. 
Häckarna utgörs av såväl lövfällande som städsegrön 
växtlighet. Främst används häckarna som kyrkogår-
dens avskiljare mot omgivningen eller som låga om-
gärdningar för kvarterens gravplatser. 

Gamla kyrkogården avskiljs mot omgivningen av 
en storbladig buxbomshäck planterad ovanpå en 
stödmur och är ca 1,8 meter hög mot väster, ca 1 
meter mot söder och mot landsvägen dryga metern. 
Eftersom stödmur saknas mot öster är buxboms-
häcken planterad i marknivå mot landsvägens trot-
toar. Häcken följer den norra stödmuren med höj-
den ca 1,5 meter och följer även avfallsplatsen på 
denna sida.  

Nya kyrkogården har hagtornshäck som är ca 1,2 
-1,4 meter åt öster och söder. En inre häck med 
buxbom växer mot hagtornshäckens insida på östra 
sidan. Mot allmänningen löper en rak häck av aven-

bok som avgränsning. Mot vägen i väster har nya 
kyrkogården en bred, hög och frodig häck av bux-
bom som är nära 2 meter hög.  

Buskar och andra allmänna planteringar 
På gamla kyrkogården finns få allmänna planteringar 
utanför gravplatser. Intill ingången till kyrkan i väster 
finns två grupper av lövfällande buskar, möjligen 
häggmispel. Utanför kyrkogården kringgärdas per-
sonalbyggnaden av ett tätt buskage syren med inslag 
av skogskornell. Vid infarten till parkeringen finns 
ett buskage med spirea. Allmänningen väster om 
kyrkogården är grästäckt och mot nordväst finns ett 
blandat buskage av syren, korallkornell och enstaka 
gullregn. En stor buxbom växer mitt på gräsmattan. 

På nya kyrkogården består planteringarna främst 
av buskage mot västra begränsningen. I söder växer 
skogskornell och syren och längre norrut längs be-
gränsningshäcken växer bland annat snöbär, liguster, 
och spirea. Intill norra ingången från väster finns ett 

par gullregnsträd. Rygghäckar av lind växer också 
kring ett par bänkar placerade längs västra sidan och 
en stor buxbom ramar på samma sätt in en vatten-
post intill västra ingången.   

Planteringen norr om nya kyrkogården består av 
en gräsmatta och träd Trädbeståndet var tidigare 
mer vildvuxet och tätt men har sedan skötselplanen 
togs fram 2005 glesats ut. Utmed östra sidan av all-
männingen och ända fram till bårhuset samt söder 
om detta finns en rad buskar bestående av omväx-
lande gullregn, syren och snöbär.   

 
.  

Nya kyrkogårdens gräsytor avgränsas mot allmänningen i 
norr av en bokhäck. På allmänningen finns träddungar med 
olika trädtyper. 

Nya kyrkogården har i släntens nivåskillnad mot landsvä-
gen en frodig häck av buxbom, med höga buskar av bl.a. 
gullregn och syren innanför. 

Bänkplatserna på nya kyrkogården är kringvuxna av en 
lindhäck.   
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Gravplatser – planläggning och form 

Gamla kyrkogården 
Den äldre kyrkogården är uppdelad i två kvarter, 
kvarter 1 i söder och nr 2 norr om kyrkan. Båda 
gravkvarter är indelade i 219 gravplatser. Gravplat-
serna i kvarter 1 och 2 är ordnade i grupper av två 
parallella gravplatsrader med gångar emellan. Längst 
i öster ligger gravplatserna tre i rad.  

Kvarter 1 var avsett för större gårdsgravplatser 
och familjegravar. 15 stora gravplatser med fler än 
fyra gravar finns i kvarteret. Endast 16 gravplatser är 
singelgravplatser. Sju gravplatser saknade gravvård 
och planteringar vid inventeringstillfället, troligen är 
de återlämnade. I detta kvarter finns få moderna 
gravplatser/gravvårdar som är från 1900-talets andra 
hälft eller senare. En del äldre gravplatser har dock 
kompletterats med nya gravvårdar och är alltså ak-
tiva gravplatser. Merparten av de kulturhistoriskt 

värdefulla gravplatserna finns i detta område, totalt 
22 av gravplatserna är upptagna som kulturhistoriskt 
värdefulla enligt 1982 års inventering. Det är lite 
oklart hur gravplatserna hänger samman och många 
mindre gravplatser kan troligtvis knytas till en äldre 
indelning efter gårdsenheter. Den äldre indelningen 
som finns beskriven i kyrkogårdskartan från 1911 är 
ännu tydlig i planläggningen. Eftersom många av 
gravvårdarna har hög ålder kan de alltså knytas till 
denna plan. Efter hand har de äldre gårdsgravarna 
kanske övergått till att bli familjegravplatser.  

En fritt stående gravsten utan gravplatsmarkering 
finns i grusgången vid korets södra sida. Det nord-
östra hörnet av kvarteret är grästäckt. I övrigt är alla 
gravplatser täckta med rött eller grått singel/grus. 
En gravplats är delvis belagd med kalkstensplattor 
och delvis grustäckt.  

Gravplatsområdena i kvarter 1 omgärdas av låga 
häckar av liguster klippt i en konisk form. Inne på 
gravplatserna mellan gravplatsraderna och ibland i 

en begränsningshäck innanför ligusterhäcken finns 
buxbom. Dessa är rakt klippta och i allmänhet rela-
tivt låga. I flera fall saknas begränsningshäcken vid 
gravplatsernas ryggsidorna, mellan gravplatsraderna. 
Endast en gravplats med stenram finns. Söder om 
kyrkans torn finns en stor gravplats som kringgärdas 
av ett räcke av smidesjärn och gjutjärn.  

I kvarter 2 är merparten av gravplatserna singel-
gravplatser vilket har sin förklaring i att området var 
allmänt gravområde under tidigt 1900-tal där man 
gravsatte i varv. 39 av gravnumren ingår i gravplatser 
med 2 eller tre gravnummer. Några större gravplat-
ser med plats för 6 gravar finns intill östra ingången. 
Hela östra sidan upptogs av enskilda gravplatser i 
likhet med kvarter 1. Tre av dessa kringgärdas av 
liguster medan en begränsas av en stenram. De in-
hängnade gravplatserna är grustäckta medan övriga 
delar av kvarter 2 är helt och hållet grästäckt. Inga 
begränsningshäckar, stenramar eller järnräcken finns 
kring gräsgravplatserna vilket gör det svårt att ur-

Kvarter 1 har en mycket rik och varierande gravvård-
skultur som också sträcker sig över en lång tidsperiod.   

Kv 2 sett från nordväst. Vid ingången är gravvårdarna  
vända mot gången, i övrigt är de vända mot öster. Få 
gravvårdar finns kvar, många är nedlagda.  

Vid sydöstra hörnet av kvarter 1 är växtligheten mer 
högvuxen vilket kanske kan förklaras av att man tillåtit 
högre växtlighet i kyrkogårdens utkant. 
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skilja gravplatsernas planläggning. Gravplatsplante-
ringar saknas också med undantag för några mindre 
planteringsytor framför några aktiva gravplatser. På 
grusgravplatserna finns några stora tujor. Ett par 
nyligen nedtagna barrträd har funnits på gravplatsen 
med stenram.  

Gravvårdar – gamla kyrkogården 
Gravvårdarna i kvarter 1 tillhör sedvanliga grav-
vårdstyper från 1800-talets andra hälft och 1900-
talets första hälft. Många är av hantverksmässig kva-
litet vad gäller behuggning och materialbearbetning. 
Gravvårdsmaterial som är ovanligt bland yngre 
gravvårdar såsom sandsten, marmor och kalksten är 
rikt företrädda inom kvarter 1. Medelstora gravvår-
dar är vanligast vilket också är typiskt för sent 1800-

tal och tidigt 1900-tal. Till den äldsta typen gravvår-
dar hör stående hällar av kalksten Ungefär ett tiotal 
kalkstensvårdar finns. En kalkstensvår har lagts ned 
men har ursprungligen varit stående. Naturroman-
tiska gravvårdar och nygotik tillhör 1800-talet sista 
hälft; en period då gravvårdskulturen blomstar med 
mycket hög kvalitet och rik dekorativ utsmyckning. 
Även denna gravvårdstyp är rikt företrädd. Gravvår-
darna från denna period är ofta av sandsten och 
marmor, material som sällan används i gravvårdar 
från 1920-talet och framåt. Höga och rikt dekore-
rade gravvårdar av diabas representerar framför allt 
sekelskiftet 1900. Dessa gravvårdar är inte lika rikt 
företrädda på Stångby kyrkogård som på många 
andra kyrkogårdar.  

Ett fåtal tomma gravplatser finns men även på de 
större gravplatserna finns tomma ytor där man kan 
förmoda att det funnits äldre gravvårdstyper. Där 
det finns senare gravvårdar står dessa oftast på 
gamla gravplatser tillsammans med vårdar från flera 
generationer.  

Som ofta är fallet på äldre kyrkogårdar vänder sig 
gravvårdarna oftast mot öster. Eftersom flera grav-
platser upptar två gravrader innebär detta att en del 
gravvårdar vänder ryggarna mot gången. De äldre 
kalkstensvårdarna är ofta dekorerade och försedda 
med inskription på båda sidorna.  

Gravvårdarna i kvarter 2 är jämt utspridda över 
gräsmattan. En del är vända mot öster och andra 
mot väster vilket saknar logik idag när gångarna inte 
längre syns. Mot östra sidan finns en rad liggande 

Kvarter 1 sett mot sydväst. Vintertid kommer byns bebyggelse nära kyrkogården som ligger öppen 
mot omgivande bytomter. En del vintergröna växter finns på kyrkogården vilket skänker lite 
grönska även under vintermånaderna.  

Gravplatserna inom kvarter 1 på gamla kyrkogården har mycket lite planteringar. 
Gravplats 51-73 utgör ett undantag med flera pioner och blomstrande rosenbus-
kar.   



 
 
 

 
Stångby kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 31 

stenar som möjligen varit stående tidigare. Dessa är 
mer eller mindre övervuxna och troligtvis finns yt-
terligare stenar under gräset. De kvarvarande ste-
narna är till övervägande delar av kontrastslipad 
diabas eller granit och medelhöga. Troligen har det 
funnits många gravkar på denna del likt inom kvar-
ter 1 (cirka 15 gravkar finns på gamla kyrkogården). 
Ett par namntavlor som kan förmodas tillhöra grav-
kar finns kvar. Eftersom denna del av kyrkogården 
har använts som allmän begravningsplats har trolig-
en många av gravvårdarna varit relativt små och 
enkla. Ett exempel på en gravvård av denna typ 
finns på gravplats nr 26-27 efter Skräddaren Lars 
Persson död 1884 och hans hustru Maria död 1909. 
En gravsten av marmor finns kvar efter Husegaren 
Hans Persson död 1886 och hans hustru Bengta 
Ivarsson död 1892. Gravvården är ovanligt rikt 
behuggen med en avbildning av Kristus med tör-
nekronan inom en medaljong.  

Växtlighet gravplatser– gamla kyrkogården 
Växtligheten på gamla kyrkogården är begränsad. 
Framför allt beror detta nog på att många av grav-
platserna är så gamla och att växtligheten på äldre 
gravplatser försvinner eller tas bort efter hand. Mer-
parten av gravplatserna saknar planteringar helt. 
Kyrkogården upplevs ändå som relativt grönskande 
tack vare begränsningshäckarna. Enstaka vinter-
gröna lågväxande barrträd finns, huvudsakligen tuja, 
vilket tillsammans med buxbomshäckarna ger en del 
grönska till gravkvarteret vintertid. Endast fyra 
gravplatser har infattningshäckar av buxbom, dvs 
inramade planteringar. Två av dessa är mot sidorna 
av gravplatsen. Övrig buxbom utgör begränsings-
häck mellan gravplatserna och som rygghäckar, vil-
ket är vanligt förekommande.  

Under våren finns en hel del vårlökar såsom 
scilla, vintergäck, snödroppar, påsk- och pingstliljor 
samt tulpaner. En del scilla har överlevt intill be-
gränsningshäckarna som inte rensas lika hårt som 
övriga delar av gravplatserna. Längre fram på sä-

songen representerar framför allt rosor, funkia och 
kinesisk kärleksört växtligheten på gravplatserna. I 
ett par fall har kinesisk kärleksört planterats i grav-
kar. Andra gravkarsväxter är liljekonvalj och mur-
gröna. En gravkulle av murgröna finns också vilken 
eventuellt kan vara ett övervuxet gravkar. Merparten 
av gravkaren saknar dock planteringar. Andra växter 
som är representerade i kvarter 1 är enstaka exem-
plar är pion, julros, prästkrage, ormbunke och oxbär.  

Kvarter 2 saknar växtlighet i stort sett med un-
dantag från barrträd i väster.  
  

Gravplatserna 42 och 43 i kvarter 3, vy mot väster. Kvar-
terets gravvårdar och växtlighet är låg. 

Gravplats 43, kv 3, med gravsten i form av en liten 
obelisk av diabas . Framför gravvården växer rikligt av 
funkia.  

Vy över nya kyrkogården mot urngravarna mot öster. 
Kvarter 3. 
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Nya kyrkogården, planläggning och form 
Gravkvarteren på nya kyrkogården består av kvarter 
3 och kvarter 4 varav det senare inte tagits i bruk. 
Inom kvarter 3 ligger gravplatserna i parallella rader 
två och två med gångar mellan var tredje rad. Grav-
platserna i den västra delen som bör vara äldst är 
djupa och smala. De upptar fyra gravplatser, två på 
bredden och två på djupet. Eftersom dessa gravplat-
ser är för stora som ensamgravar har några delats av 
på mitten och i enstaka fall även på bredden, vilket 
utgör de minsta gravplatserna. Mot östra delen är 
nästan alla gravplatser uppdelade på djupet så att 
gravplatserna ligger fyra på rad. Den sista delen mot 
öster utgörs av urngravplatser ordnade i dubbla 
rader. Eftersom urngravarna är mindre är också 
raderna mycket smalare. Endast ett par gravrader är 
tagna i bruk med plats för ytterligare två rader enligt 
kyrkogårdskartan.  

Liksom i kvarter 1 på gamla kyrkogården kring-
gärdas gravkvarter 3 av liguster. Gravplatserna är 

grustäckta och gravvårdarna i regel vända mot 
gången dvs. omväxlande åt väster och öster. Där 
gravplatserna är delade begränsas de av buxbom.  

På urngravplatserna är gravplatserna begränsade 
på sidorna av låga buxbomshäckar. En smal plante-
ringsyta finns framför varje sten, i övrigt är grav-
platsområdet kring urngravplatserna grästäckt. 
Gravvårdarna på urngravplatserna står rygg mot 
rygg och är vända mot gången.  

Gravvårdar – nya kyrkogården 
Nya kyrkogårdens gravvårdar tillhör 1920-talet och 
framåt. Den första begravningen gjordes 1923. De 
flesta gravvårdarna är av s.k. koffertmodell dvs. 
breda och låga vårdar. Stenmaterialet är granit/gnejs 
i grått till rött samt diabas. Diabas är vanligast och 
företräder framför allt de äldre gravvårdarna och 
dessa är i regel små och antingen låga breda eller 
smala vårdar med kontrastslipad dekor i 20-30-
talsstil. Några mer dekorslipade finns men i regel är 

de flesta relativt sparsmakat utsmyckning i form av 
ett kors, en blomma eller en girland. En strålande 
stjärna är också en mycket vanliga dekor. Gravvår-
den över Medaljören Nils Arvidsson och hans maka 
Maria utmärker sig både genom sin höjd, form och 
slipning. Stenen har formen av en obelisk dekorerad 
med ekblad och ett latinskt kors.  

Fyra gravkar finns på området vilket tillhör en 
äldre gravvårdstradition. Det är vanligare med lig-
gande vårdar/gravstenar av vilket det finns ett tiotal. 
En gravvård av kalksten finns vilket också tillhör en 
äldre gravvårdstradition. Gravvården är troligen rest 
på 1940-talet men utförd i en äldre klassicerande stil, 
med rundbågsformat krön och dekor i form av ett 
par palmblad och ett latinskt kors i låg relief. Till 
skillnad från äldre stående kalkstensvårdar är dess 
nedre del inte nedgrävd utan fäst i en låg sockel. 
Gravvården är den enda som pekats ut som kultur-
historiskt värdefull i kvarter 3.  
  

Gravplatserna i kvarter 3 är djupa som denna, nr 8 och 
gravvårdarna i regel små och ofta av diabas.  

Gravplats nr 10 representerar en typisk gravplats med 
låg och bred gravvård av diabas. Ett par liggande vårdar 
finns också, - med en liten planteringsram framför ste-
nen,  en förenklad typ av gravkar. 

Exempel på planteringar i gravkar. Till vänster kinesisk 
kärleksört, rosor och liljekonvalj.  
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Växtlighet gravplatser – nya kyrkogården 
På nya kyrkogården finns mer grönska i form av 
gravplatsplanteringar. Växtligheten är i allmänhet 
lågt växande och barrträd beskurna eller form-
klippta. Ett par höga tujor/cypresser finns. Den 
vintergröna växtligheten består främst av tuja eller 
cypress och i ett fall av idegran. Även klippta bux-
bomsbuskar finns på ett par gravplatser. Dessutom 
finns ett fåtal infattningshäckar av buxbom. De 
flesta planteringsytorna framför huvudstenarna är 
dock infattade med kantsten vilket kan sägas vara en 
modern ersättare för infattningshäckarna av bux-
bom. 

Bland övriga växter är rosor och kinesisk kär-
leksört vanligast. Några exemplar av funkia, mur-
gröna, lavendel och julstjärna hittas också på grav-
platserna tillsammans med utplanterade annueller i 
form av ljung, cyklamen och begonia. Ett vackert 
bestånd av liljekonvalj växer som gravkulle på en 
gravplats. En del lökväxter finns bland annat i ett par 

gravkar. Trots att gravkvarteret är relativt ungt sak-
nar 17 av gravplatserna planteringar helt och hållet.  

På urngravplatserna är planteringsytorna begrän-
sade och växligheten är lågväxande. Perenner samsas 
med utplanterade annueller. Ett par lågväxande tujor 
finns också. I övrigt syns bland annat kinesisk kär-
leksört, akleja, astrar, ljung och rosor på gravplatser-
na.  
 

 

 

  

Växtligheten på urngravplatserna är lågväxande ef-
tersom planteringsytan är begränsad.  

På en gravplats inom kv 3 syns ett vackert bestånd av 
liljekonvalj, Ingen gravsten finns på gravplatsen.  

På en gravplats i kvarter 3 växer vårlökar I ett par grav-
kar. 
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Kyrkogårdens växt- och djurliv 
Kyrkogården fungerar som en fristad för det växt- 
och djurliv som finns i området.  

Träden är extra betydelsefulla för andra arter. De 
beskurna lindarna har utvecklat håligheter i stam-
marna där olika vedinsekter och andra små organ-
ismer kan leva. Lindar är dessutom insektsdragare i 
juli månad då de vid blomning erbjuder rikligt med 
nektar för att locka till sig pollinerare. Stammarna 
har påväxt av lavar vilket är helt naturligt och inte 
skadligt för träden. Gamla kyrkogården har annars 
få träd och relativt få allmänna planteringar.  

Den nya kyrkogården är mer variationsrik när det 
gäller grönska. Här finns det gott om buskar och 
olika trädslag som skapar variation och intresserar 
vilda arter till besök. Den gamla eken som fanns på 
platsen före den nya kyrkogården anlades är betydel-
sefull för byns mångfald av arter.  

Både den äldre och yngre delen av kyrkogården 
ramas in av en häck som skapar en skyddande grön 

vägg under sommarhalvåret. Kring kyrkan finns det 
en mur under häcken. Stenarna och hålrummen som 
kan uppstå mellan dem och i fogarna är intressanta 
livsmiljöer, inte minst för små organismer.  

De klippta häckarna innehåller många boplats-
möjligheter. I buskar och träd finns en rik tillgång till 
insekter och även frukter. Vanliga fåglar som kol-
trast, kaja, ringduva, björktrast, grönfink och stare 
besöker kyrkogården för att hitta boplats och föda 
och i trädtopparna intill huserar en av Skånes karak-
tärsfåglar, råkan. 

Inga fladdermöss påträffades under inventering-
en, men det är mycket troligt att de finns i kyrkans 
närhet. För att undersöka fladdermusförekomst 
krävs besök på kvällstid och en titt i kyrktornet där 
det finns möjliga öppningar där fladdermöss kan 
hitta in. Det finns 19 arter i landet och alla är frid-
lysta. Tillgång till äldre ihåliga träd och ett rikt in-
sektsliv är viktiga faktorer för dem. 

De insekter som finns på kyrkogården i Stångby 
drar nytta av vindskyddade ytor och den lagrade 
värmen i befintligt stenmaterial. Grusgångarna ger 
god tillgång till värmeutstrålning som främjar växt- 
och djurlivet. Det är inte ovanligt att solitärbin byg-
ger sina bohålor i grusgångar på begravningsplatser. 
Solitärbin och andra insekter som behöver protein 
och energi för att överleva och föda sina larver hittar 
det hos specifika växter som till exempel kärleksört 
vilken är en relativt vanlig perenn på kyrkogården. 

Blommande teveronika bidrar med liv på kyrkogården 

 

Den beskurna linden har plats för andra arter i stammen Överallt finns tillgång till skrymslen att gömma sig i. 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska värden 
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Värdebeskrivning 
Stångby kyrkbys kyrkogård utgör en komplex kul-
turhistorisk miljö. I den inbegrips faktorer som be-
rör omgivning, landskap, växt- och djurliv, person-
historik, konsthantverk, kyrkogårdshistoria. Värde-
beskrivningen syftar till att lyfta fram alla de olika 
delarna som tillsammans är värdefulla delar av kyr-
kogårdens karatkär.  

Kulturlandskapets värden  
Stångby ligger i ett värdefullt kulturlandskap som 
formats av mänsklig aktivitet och bosättningar under 
årtusenden. Stångby kyrkogård utgör en viktig del av 
kulturlandskapet som formats under de senaste 1000 
åren sedan kyrkan och kyrkogården anlades på plat-
sen.  

Kyrkogården ligger inom den medeltida by-
tomten som är det område inom vilken byns bebyg-
gelse låg från tidig medeltid fram till enskiftet. Den 
befintliga bebyggelsen inom denna del innehar höga 
traditionsvärden och bytomten är också registrerad 
som fornlämningsområde då lämningar efter äldre 
bebyggelse kan finnas dolda under mark. Den be-
fintliga bebyggelsen med dess gårdar och vägnät är 
också värdefull eftersom den bevarar gamla struk-
turer som formats genom århundradena och topo-
grafiska förhållanden. Eftersom Stångby inte har 
genomgått några stora förändringar under sen tid är 
byn ett välbevarat exempel på hur många kyrkbyar 
var organiserade före skiftena under 1700-1800-talet.  

Kyrkogårdens har också mycket stor betydelse 
för den fysiska miljön i kyrkbyn. Växtligheten med 
lövträd, barrträd och häckar samt variation av äldre 
gravmonument, gör kyrkogården till en plats med 
unika upplevelsevärden. Stångby kyrkogård är en 

grön oas som utgör en naturlig möteplats för orts-
borna.  

Kyrkogårdshistoriska värden 
Eftersom kyrkan ursprungligen är tidigmedeltida har 
kyrkogården en kontinuitet som begravningsplats 
under nära 900 år. I Stångby kyrkby finns också 
lämningar från en äldre kristen begravningsplats 
vilken troligtvis övergavs när den nuvarande kyrkan 
byggdes. Anknytningen till en äldre kristen begrav-
ningsplats ger Stångby kyrkogård ett unikt kontinui-
tetsvärde och fornlämningsmiljön i området är sär-
skilt intressant ur kyrkohistorisk synpunkt.  

Den gamla kyrkogården kring kyrkan har en ål-
derdomlig karaktär av 1800-talets ideal. Kyrkogår-
darna blev en arkitektonisk anläggning under 1800-
talet. Stångby kyrkogård fick ett för skånska lands-
bygdskyrkogårdar typiskt utseende, med murav-
gränsning, trädkrans samt rätvinkliga kvarter med 
gravplatser i linjer. Ingångar försedda med järngrin-
dar är också viktiga markörer för tidens ideal. Gång-
systemet på gamla kyrkogården finns dokumenterat 
sedan tidigt 1900-tal men gångstråk till gamla ut-
gångar från kyrkogården och kyrkogårdens begräns-
ningar har troligen mycket hög ålder och är delvis 
bevarade i den nuvarande anläggningen. Kvarterens 
nuvarande uppbyggnad på gamla kyrkogården finns 
beskriven redan på 1800-talet. De välbevarade 
gårdsgravplatserna och kyrkogårdens strukturer. Ur 
kyrkogårdshistorisk synpunkt är Stångby kyrkogårds 
äldsta del ett mycket välbevarat exempel på en kyr-
kogårdsanläggning från 1800-talet vilket ger den ett 
högt kyrkogårdshistoriska värde.  

Stångby kyrkogård har på gamla kyrkogården två 
äldre lindar som ingångsträd invid östra ingången 
och nya träd har planterats vid norra ingången. 

Dessa har en viktig symbolbetydelse som ingångs-
träd.  

Den nya kyrkogården planlades på 1910-talet. 
Nya delen av kyrkogården i väster togs i bruk om-
kring 1920. Kyrkogården tillkommer i en brytnings-
tid när stora gravplatser och familjegravar fortfa-
rande är idealet. Mycket snart efter att begravnings-
platsen tagits i bruk blir de stora gravplatserna omo-
derna och av denna anledning finns få stora grav-
platser i denna del. Även gravmonumenten följde 
samma utveckling. När kyrkogårdens fjärde kvarter 
planerades skulle de enskilda gravplatserna under-
ordna sig helheten varför bruket med rygghäckar, 
enhetligt utformade gravplatser med enkla gravvår-
dar blev rådande. En viktig del av den nya delen är 
de allmänna planteringarna som man lagt stor vikt 
vid, såsom buskplanteringarna i ytterkanter och träd-
raderna.  

En viktig del av nya kyrkogårdens planläggning 
är gravkapellet både estetiskt och idémässigt. Grav-
kapell är en mycket tidstypisk företeelse för 1900-
talets första hälft då de uppförs på många kyrkogår-
dar och oftast på nyplanerade områden. 

Den nya kyrkogården representerar 1900-talets 
förändring i gravkultur och samhälle kring 1900-
talets trots senare renoveringar och planteringar.  

Samhällshistoriska värden 
Kyrkogårdens historik har dock viktiga samhällshi-
storiska värden och är därför viktig att lyftas fram. 
Kyrkogården speglar människors liv och samhällets 
förändringar, traditioner och ideal varmed en plats 
historia kan utläsas. Eftersom kyrkogården har en 
lång kontinuitet så finns ett mycket stort antal äldre 
gravvårdar med innehållsrika inskriptioner. Kyrko-
gårdens äldsta del med gravplatser från 1800-talet 
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och 1900-talet har därför värdefull kunskap om yr-
keskategorier och byns ägo- och samhällsstrukturer. 
Titlar såsom hemmansägare, lantbrukare, åbo är vanliga 
på en landsbygdskyrkogård som Stångby. Dessa 
äldre gravvårdar har ofta detaljer utförda som ax och 
sädeskärvar som anknyter till lantbruk. Titlar som 
soldat, rusthållare och husar avspeglar dåtidens militära 
indelningsverk som byns medlemmar skulle bidra 
till. 

Att tänka på vid tolkningen av kyrkogårdens kul-
turmiljö är att olika områden på kyrkogården hade 
olika hög status. Placeringen på kyrkogården avspeg-
lar personhistoriska betydelser och värden. Ofta har 
personer med anknytning till kyrkan fått en plats 
närmare kyrkan eller längs de stora gångarna, såsom 
kyrkoherden, kyrkovaktmästaren och kyrkvärden. Gene-
rellt har norra sidan haft sämre status än södra sidan 
vilket också är tydligt i Stångby kyrkogårds planlägg-
ning. Ytterkanterna, långt från kyrkan har också haft 
lägre status än de centralt belägna platserna.   

De nya kyrkogårdarna kom under slutet av 1800-
talet att spegla ett mer demokratiskt ideal, där alla 
skulle vila sida vid sida. Begravningar utfördes i varv 
vilket också var ett sätt att spara utrymme. Linjegra-
var försvann på 1960-talet i samband med ny jord-
fästningslag. Det är främst den nordvästra delen av 
gamla kyrkogården och den nya från 1940-talet som 
speglar den traditionen. På den nya kyrkogården i 
väster finns gravvårdar som många gånger saknar 
titel eller som inte kan identifieras till olika samhälls-
klasser. Grav vårdar med familjegrav inhugget har ofta 
kompletterats med liggande små hällar med namn.  

Även utvidgningarna av kyrkogården kan ses ur 
ett samhällshistoriskt perspektiv. Under första hälf-
ten av 1800-talet då den skånska befolkningen för-

dubblades skapades ett behov av utbyggnad av kyr-
kor och utvidgningar av kyrkogårdarna. Det var 
också kyrkorivningarnas och kyrkoombyggnadernas 
tid, präglade av olika kyrkoarkitekters framfart. 
Sångby kyrkogård genomgick två restaureringar, en 
på 1840-talet och en omkring 1870-talet. Det har 
påverkat gamla kyrkogårdens fysiska uttryck. Det var 
troligtvis i samband med dessa restaureringar som 
kvarteren rätades ut samt fick häck- och trädplante-
ringar. Nya kyrkogården är ett resultat av befolk-
ningsökningen vid 1900-talets början.  

Kyrkan och kyrkogården utgjorde centrum i den 
gamla kyrkbyn. Kring kyrkan samlades viktiga sam-
hällsfunktioner såsom skola, fattighus, klockarehus 
och prästgård. Skolan och fattighuset vid kyrkan 
revs så småningom och en större skola byggdes. 
Utvecklingen är typisk för många byar där utrym-
mesbrist och sanering av byggnader som låg för nära 
kyrkogården var resultatet av ny kunskap kring 
smittspridning och hygien. De olika tomterna som 
idag utgör kyrkogården och kyrkans intilliggande 
mark har viktiga samhällshistoriska värden.  

Personhistoriska värden 
De personer som är begravda på Stångby kyrkogård 
har sannolikt levt och verkat i socknen och är starkt 
knutna till den och det kulturhistoriska kontext som 
det utgör. De personhistoriska värdena utgör en del 
av denna kontext vilket är en förstärkande faktor för 
kyrkogårdens personhistoriska värden. Med detta 
menas att ett lösryckt namn eller en gravvård har 
mindre värde om den inte ses ur sitt sammanhang. 
Ett exempel på detta är de stora gårdsgravplatserna 
som är bevarade i Stångby där många gravvårdar 
ingår i ett större sammanhang. Ur denna aspekt har 

gravvårdarnas inskriptioner mycket höga kulturhi-
storiska värden.  

Pedagogiska värden 
Kyrkans och kyrkogårdens historia är förenad med 
Stångby kyrkby och en värdefull ingång till byns 
historia och de människor som levt där. Kulturland-
skapet liksom de människor som skapat det reflekte-
ras i viss mån i kyrkogårdens anläggningar och 
strukturer.  

På kyrkogården finns kunskaper att inhämta om 
äldre tiders samhällsstrukturer och begravningstrad-
itioner. Under slutet av 1800-talet fick fler råd att låta 
resa gravvårdar vilket fick till följd att fler personer i 
samhället synliggjordes. Gravvårdarna berättar vilket 
kulturellt och historiskt sammanhang och kontext 
personen levde i, om den avlidne var välutbildad 
eller av enkel börd, liksom vad som ansågs passande. 
gravvårdarnas form och dekor kan också ge svar på 
identitet och grupptillhörighet. Eftersom Stångby 
kyrkogård har ovanligt många väl bevarade gravplat-
ser från 1800-talet och en rik gravvårdskultur har 
kyrkogården också höga pedagogiska värden. 

Konsthistoriska värden 
Stångby gamla kyrkogård har ett stort antal gravvår-
dar med högt konsthistoriskt värde. De äldsta grav-
vårdarna är av kalksten vilket var den vanligaste 
stentypen i Skåne till 1800-talets mitt. De naturro-
mantiska gravvårdarna blev populära kring mitten av 
1800-talet. De var som mest vanliga mellan åren 
1850-1880. I Stångby är både kalkstenshällarna och 
de naturromantiska gravvårdstyperna ovanligt väl 
representerade. Tillsammans med senare gravvårdar, 
alla ungefär representerade i samma omfattning, 
utgör kvarter 1 ett mycket värdefullt exempel på 



 

 
Stångby kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 38 
 

gravvårdsstilar från 1800-talets början till våra dagar. 
Dessa har både höga konstnärliga värden liksom 
även hanverksmässiga värden. Enstaka vårdar är mer 
ovanliga såsom marmorgravstenen i kvarter 2 och 
ett par gravvårdar utförda i gotisk stil, se vidare bi-
laga Gravplatser med högt kulturhistoriskt värde.  De 
flesta gravvårdarna är dock inte unika till sin form 
men representativa för sin tid. Det rika antalet vår-
dar inom framför allt kvarter 1 är dock en förstär-
kande faktor för det konsthistoriska värdet som 
sammantaget bedöms som högt.  

I det konstnärliga värdet bör också hantverks och 
industrihistoriska värden vägas in. De äldsta vårdar-
na är tillverkade enligt äldre hantverkstraditioner. 
Först under andra halvan av 1800-talet började grav-
vårdarna tillverkades industriellt. Även om vårdarna 
var industriellt producerade var de av god kvalitet. 
Det fanns en stor variation av former och symboler 
vilket möjliggjorde individuellt utformade gravplat-
ser och gravvårdar. Flertalet gravvårdar inom kvarter 
1 är utförda enligt äldre hantverkstraditioner och kan 
troligen härledas till olika lokala stenhuggerier och 
deras tryckta kataloger.  

Biologiska värden 
Stångby ligger i ett intensivt brukat fullåkerslandskap 
där det råder brist på gröna ytor. Den odlade mar-
ken omringar och når på sina ställen ända in i byn 
och gränsar delvis till kyrkogården i söder och öster. 
Tillsammans med trädgårdar, träd och gröna stråk 
längs vägar och gränser i bymiljön är Stångby kyrko-
gård en plats med en betydande roll för växt- och 
djurlivet i området. 

Träden har högst biologiska värden.  Tre av dem 
är registrerade i Trädportalen som särskilt skyddsvärda 
träd. De tre träden utgörs av de två beskurna lindar-

na vid entrén till gamla kyrkogården och den äldre 
eken i hörnet av nya kyrkogården. Länsstyrelsen 
registrerade träden i samband med inventeringen 
som gjordes med anledningen av det upprättade 
åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd 
2004. 
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■ Gravplatser med högt kulturhistoriskt värde  
■ Strukturer som är viktiga att bevara 
■ Gravplatser med övrigt kulturhistoriskt värde  
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Vårdkrav  
Kyrkogårdens miljö är i hög grad föränderlig både 
under årets olika säsonger men också i längre per-
spektiv beroende på förändringar i brukande och i 
skötsel. Dess kulturhistoriska värden kan snabbt 
förändras genom exempelvis hårdhänta renovering-
ar. De kan också förstöras genom många små för-
ändringar som sker under en längre tid. För att be-
vara kyrkogårdens värden måste de aktivt vårdas och 
underhållas löpande. Följande vårdkrav är formule-
rade med utgångspunkt av beskrivningen av kyrko-
gården och de kulturhistoriska värdena.  

Vårdkraven är översiktliga och kan ses som ett 
komplement till den äldre inventeringen från 1982. 
Denna tar huvudsakligen fasta på bevarandet av 
enskilda gravvårdar och gravanläggningar med kul-
turhistoriska värden. De nya vårdkraven är utfor-
made i enlighet med 2012 års föreskrifter för KML 4 

kap. Kyrkogården ska vårdas och underhållas så att 
det kulturhistoriska värdet inte minskas och deras 
utseende och karaktär inte förvanskas. 

Allmänna vårdkrav 
Nya gravplatser med gravvårdar och växtlighet ska 
underordnas befintliga strukturerna och utform-
ningen. Vid omläggning av gravplatser bör utgångs-
punkten vara den ursprungliga planläggningen och 
kyrkogårdens historik. Riktlinjer bör vara vård- och 
underhållplanens beskrivningar. 

I samband med den kulturhistoriska inventering-
en av samtliga kyrkogårdar i Lunds pastorat formu-
lerades några övergripande förslag till bevarande för 
kyrkogårdarna av Länsstyrelsen i Skåne. De bör 
fortfarande gälla som vårdkrav och lyder: 
 
• Nuvarande vägsystem och kvartersindelning 

bibehålles. 
• Randplanteringar, alléer, arkader och karaktärs-

bildande planteringar bibehålles.  
• Permanenta hägnader kring kyrkogårdarna 

jämte grindar bibehålles. 
• Gravvårdar och andra minnesmärken, hägnader 

kring gravplatser, grindar och karaktärsbildande 
eller tidstypiska planteringar och andra gravplat-
sanläggningar, som klassats såsom värdefulla el-
ler mycket värdefulla, bevaras. 

 
För bevarande av Stångby kyrkogård föreslogs också 
följande bevarandeåtgärder:  
• Bevarande av de inventerade gravplatserna. Bi-

behållande av dessa gravplatsers gravvårdar, 
omgärdningar och trädgårdsarkitektoniska ut-
formning.  

• Rengöring av mossbevuxna gravvårdar.  

• Sten och järnlagning.  
• Förtydligande av texter på äldre vårdar.  
• Rådgivning till allmänheten vid nyanskaffning av 

gravvårdar och komplettering av äldre sådana.  
• Gångsystemet och grindarna kring kyrkogår-

darna bör också bevaras.  

Särskilda vårdkrav 
Eftersom de olika kvarteren i Stångby är mycket 
olika till sin karaktär, kulturhistoriska värden och 
förutsättningar kan och bör vårdkraven anpassas 
efter dessa. Kyrkogårdsplanen på föregående sidor 
anger vårdkravens nivå för specifika delar av kyrko-
gården. Vårdkraven delas in i tre kategorier: 
 
■ Gravplatser med högt kulturhistoriskt värde  
■ Strukturer som är viktiga att bevara 
■ Gravplatser med övrigt kulturhistoriskt värde  
 
Gravplatser med övrigt kulturhistoriskt värde är 
gravplatser/anläggningar som bör bevaras för att 
kyrkogården ska behålla sin karaktär. Vårdkrav besk-
rivs för respektive kvarter. Med kyrkogårdens struk-
tur avses dess yttre begränsningar, kvartersindel-
ning, gångar, och indelning i gravplatser. Vårdkrav 
vad gäller kvartens struktur och gravplatser med 
övrigt kulturhistoriskt värde beskrivs nedan under 
respektive kvarter medan gravplatser med högt 
kulturhistoriskt värde även beskrivs nedan. 

Gravplatser med högt kulturhistoriskt 
värde 
Områden eller gravplatser med högt kulturhistoriskt 
värde är särskilt känsliga för förändring och företrä-
der en unik händelse/form/miljö eller liknande. 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser/gravvårdar är 

 
OBS! 
 
Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 
av gångar, kvarter eller samt även ersättande 
eller borttagande av växtmaterial såsom be-
gränsningshäckar eller trädkrans är tillstånds-
pliktigt. Vid osäkerhet om en åtgärd är till-
ståndspliktig bör man samråda med Länssty-
relsen. Vård- och underhållsplanen kan ses 
som ett planeringsunderlag för tillståndsan-
sökan i dessa fall.  
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sådana som har pekats ut vid 1982 års gravplatsin-
ventering eller som har bedömts vara viktiga för att 
bevara ett områdes kulturhistoriska värde. På grav-
platser med högt kulturhistoriskt värde bör: 
 
• Gravplatsernas struktur, planläggning, begräns-

ning, ytmaterial, gravvårdar, och växtmaterial 
mm bör vårdas och underhållas regelbundet för 
att bevaras i sin helhet.  

• Gravvårdarna bör kvarstå på gravplatserna så 
långt det är möjligt och dess livslängd förlängas 
om det går genom kvalificerad konservering och 
rengöring. Vid skötsel av gravplatserna hänvisas 
till bilagan Rekommendationer för vård- och underhåll.  

• Vårdåtgärder som inte kan karaktäriseras som 
normalt underhåll är tillståndspliktigt, liksom 
flyttning eller borttagning av kulturhistoriskt 
värdefulla gravvårdar. 

• Texter och inskriptioner bör rengöras och för-
tydligas vid behov för att inte vårdarnas peda-
gogiska värde ska förloras.  

Kvarter 1 
Kvarter 1 inom Stångby gamla kyrkogård har en 
mycket väl bevarad, enhetlig karaktär. Eventuella 
förändringar bör därför ske varsamt och i mycket 
liten omfattning, även vad gäller de gravplatser som 
inte är utpekade som kulturhistorisk värdefulla i 
1982 års inventering. Gravplatser markerade med 
Övrigt kulturhistoriskt värde inom kvarter 1 kan be-
tecknas som betydelsefulla för helheten och kyrko-
gårdens karaktär och av denna anledning behöver 
vård- och underhåll anpassas.  
 
• Kvarterets planläggning ska bevaras vad gäller 

gravplatsernas storlek och planläggning. Yttre 

och inre begränsningshäckar ska bevaras. Åter-
plantering bör ske med samma/traditionellt 
växtmaterial.  

• Kvarterets samtliga gångar, och yttre begräns-
ningar bör bevaras vad gäller bredd, material 
och utsträckning.  

• Gravvårdar på gravplatser med övrigt kulturhi-
storiskt värde bör få stå kvar på gravplatsen tills 
behov finns att återanvända gravplatsen. Grav-
platserna bör inte lämnas tomma.  

• På gravplatser där gravvården måste tas bort bör 
växtligheten vårdas och underhållas. 

• Nya gravvårdar bör anpassas till kvarterens ka-
raktär och om det behövs kan en begränsad 
gravrätt tillämpas för att karaktären ska bibehål-
las.  

Kvarter 2 
Kvarter 2 inom Stångby gamla kyrkogård har få 
bevarade stående gravvårdar och den ursprungliga 
karaktären och planläggningen är delvis förvanskad. 
Närheten till kvarter 1 och kyrkan samt kvarterets 
ålder gör att stor aktsamhet ändå måste beaktas. 
Eventuella förändringar bör ske varsamt och i myck-
et liten omfattning. De bevarade stående gravvår-
darna bör få stå kvar och vårdas även om de inte är 
utpekade som kulturhistorisk värdefulla i 1982 års 
inventering. Av denna anledning har hela kvarteret 
markerats som gravplatser med övrigt kulturhisto-
riskt värde.  
 
• Kvarterets planläggning ska bevaras vad gäller 

gravplatsernas storlek och planläggning. Yttre 
och inre begränsningshäckar ska bevaras. Åter-
plantering bör ske med samma/traditionellt 
växtmaterial.  

• Kvarterets huvudgångstråk bör bevaras. 
• Gravvårdar på gravplatser med övrigt kulturhi-

storiskt värde bör få stå kvar på gravplatsen tills 
behov finns att återanvända gravplatsen.  

Kvarter 3 
• För gravplatser som betecknas som kulturhisto-

riskt värdefulla se tidigare stycke.  
• Kvarterets övergripande planläggning med 

gångar, planteringar och gravplatsernas ord-
nande i rader bör bevaras. Även huvudgången 
till bårhuset (ej med på gravplatskarta för vård-
krav) bör bevaras. 

• Karaktärsskapande anläggningar såsom bårhu-
set, korset och minnesstenen bör vårdas och be-
varas.  

• Äldre gravvårdar bör i första hand bevaras. Ett 
representativt urval av gravvårdar eller gravvår-
dar med särskilda kvaliteter kan också väljas ut 
om många gravplatser återlämnas och kvarterets 
äldre gravvårdsbestånd riskerar att utarmas.  

• Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar där inte 
inskriptionen eller autenticiteten har stor bety-
delse för värdet kan återanvändas om de slipas 
om. De bör markeras med en omarbetnings-
symbol.    
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Träd och växtlighet 
 De förslag till åtgärder som ges i 1982 års invente-
ring är av övergripande karaktär men bör i stort sett 
följas än idag och kan därför kvarstå. Huvudme-
ningen är att de kulturhistoriskt värdefulla gravplat-
serna skall bevaras både vad gäller gravvårdar men 
också gravplatsens utformning vad gäller omgärd-
ning och växtlighet.  

De bevarandeområden som pekas ut i kartan är 
karaktäristiska för kyrkogården eller delar av den och 
särskilt viktiga att bevara ur denna synpunkt. Struk-
turerna och områdena utgör delar eller spår av gamla 
aktiviteter och äldre planläggningar. Andra delar är 
viktiga att bevara som huvudstråk, där många passe-
rar, men också för att de har särskilda kvaliteter. 
Tanken är inte att frysa kyrkogården i det skick den 
är eller att återskapa förlorade delar. Kyrkogården är 
levande miljö och ska kunna användas inom vissa 
ramar för att bevara ett levande kulturarv.  

 
• Äldre och unika växtsorter bör i första hand 

vårdas och få stå kvar på gravplatserna även se-
dan de har återlämnats. Vid behov kan de be-
höva flyttas och föryngras på annan plats på 
kyrkogården.  

• Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-
platser och gångstråk bör förnyas vid behov 
med samma växtmaterial som det befintliga.  

• För bevarandet av äldre växter bör man infor-
mera nya gravrättsinnehavare om dess kulturhi-
storiska och biologiska värde. Skötselavtal kan 
skrivas för bevarande av växtlighet på gravplat-
sen.  

• Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör identi-
fieras och skyltas/märkas eller markeras i sköt-
selplan för att underlätta vård- och under-
hållsåtgärder.  
• Kyrkogårdens trädbestånd bör bevaras i sin 

utsträckning och omfattning och återplante-
ras med samma växtslag vid behov.  

• Träden bör beskäras på samma sätt som ti-
digare.  

 
 

  

 
Åtgärdsprogram för träd 
 
I Rapporten Åtgärdsprogram för särskilt 
skyddsvärda träd – Mål och åtgärder 2012-
2016 finns det mål och åtgärder som sär-
skilt gäller för Svenska kyrkans arbete med 
värdefulla träd på kyrkogårdar och be-
gravningsplatser. De lyder:  
 
Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyr-
kogårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i 
tätorter minskar inte på grund av avverk-
ning, 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 från och med 2012.  
 
I majoriteten av all nyplantering används det 
eller de trädslag som är mest värdebärande 
och typiskt för traktens kulturlandskap.  
 

Trädvårdsplaner med nödvändiga åtgärder 
för att vidmakthålla särskilt skyddsvärda träd 
finns framtagna senast 2012 och tillämpas 
inom minst 70 % av kyrkogårdarna inom 
förvaltningen i Götaland och södra Svealand 
från och med samma år. 
 
Naturvårdsverket har upprättat ett Åtgärds-
program för särskilt skyddsvärda träd. I sam-
band med det genomförde Länsstyrelsen en 
inventering av landsbygden. Träd som regi-
strerats som särskilt skyddsvärda finns in-
lagda i Trädportalen på internet. 
 
Stångby kyrkogård har tre särskilt skydds-
värda träd som finns med i trädportalen. 
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Åtgärdsbehov 
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Begränsningar 
Gamla kyrkogårdens buxbomshäckar ovanpå stöd-
muren är av olika bra skick.  

En del lösa stenar förekommer i kyrkogårdsmu-
ren.  

Grindarna till entréerna behöver ses över och 
stängningsfunktionen kontrolleras.  

 
• Buxbomshäckarna behöver få näring så de 

växer sig täta och enstaka död växtligheten er-
sättas.  

• Målning av grindarna bör utföras vart tionde år. 
• Stödmurens marksten kontrolleras och säkras. 
• Gamla kyrkogårdens huvudingång på norra 

sidan har grindpar som behöver en spanjolett 
för att lättare kunna stängas. 

Tillgänglighet 
Kyrkogården är lättillgänglig genom det centrala 
läget i byn och dess placering invid landsvägen. Par-

keringsplatser ligger nära kyrkogården. Från den 
stora parkeringen finns dock nivåskillnader mot 
såväl gamla som nya kyrkogårdens huvudentré.  

Samtliga av kyrkogårdens fyra ingångar med 
grindar hålls öppna. Mot gamla kyrkogården ligger 
båda ingångarna i marknivå dock med nivåskillnad 
mot huvudgången. Pargrinden vid norra entrén till 
gamla kyrkogården öppnas ner mot sluttningen, 
vilket medför att det är svårt att stänga och öppna 
för besökare som anländer från parkeringsplatsen. 
Det är också ett hinder för funktionshindrade besö-
kares framkomlighet. Öppningen är tveksamt till-
räckligt bred vid behov av biltransport fram till kyr-
kan. Slänten utanför öppningen är också relativt 
brant.  

Östra ingångens pargrind av smidesjärn på kyr-
kogårdens östra sida är inte tillgänglig med bil. In-
gången ligger i övrigt i samma marknivå som kyrko-
gården.  

Mot nya kyrkogården ligger sidoentrén i mark-
nivå medan huvudentrén i nordväst har stenlagd 
trappa mot insidan som upptar nivåskillnaden mot 
gången. Grindöppningen mot nya kyrkogårdens 
huvudentré leder in besökaren mot huvudgången på 
västra sidan med stigning upp mot bårhuset och 
gravkvarterens sidogångar på södra sidan. Trappsteg 
tar upp nivåskillnaden mellan landsväg och gång, 
vilket medför att funktionshindrade hänvisas till 
sidogång längre mot söder, alternativt gång- och 
körväg från norra sidan.  

Gångarnas singel på både nya och gamla kyrko-
gården är av relativt grov ballast och på sina ställen 
ganska löst packad, vilket innebär svårigheter för 
rörelsehindrade. Omkring kyrkans ramp och trappa 
är singeln kompletterad med makadam av grov ball-
ast. En nivåskillnad mellan gång och ramp kan ut-
göra hinder för rullstolsburna besökare.  

Gräsytan väster om kyrkogården kan med fördel skötas 
som äng likt tidigare föreslag. 

Stödmuren mot söder behöver ses över där enstaka lösa 
markstenar förekommer. 

Ingången till nya kyrkogården är inte handikappvänlig. 
Skyltning bör vägleda till kyrkogårdens infart från nordost 
eller den sydvästra ingången.  
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Gräsmattan har gångplattor mellan raderna med 
enstaka gravvårdar. Plattorna är i stort sett nästintill 
osynliga och nersjunka i gräsmattan.  

I ekonomibyggnaden invid parkeringen finns ett 
wc för allmänheten, vilket delvis är handikappanpas-
sat. En ramp är placerad mot den något högre in-
gångens tröskel. Rampen ligger löst nedanför trös-
keln och behöver anbringas bättre.  

Kyrkogården har fyra parkbänkar. Kyrkogården 
fyller en funktion som park och för meditation och 
förslagsvis kan bänkplatserna kompletteras. Kanske 
behövs bänkar på en mer skuggig plats på gamla 
kyrkogården. Platsen omkring korset på nya kyrko-
gården kan göras mer meditativ med sittplatser. På 
nya delens västra sida finns ett häckparti utformat 
för ytterligare en bänk.  

 
• Möjlighet till tillgänglighet med bil till kyrkan 

bör utredas. 
• Grindarnas öppningsbeslag bör kontrolleras.  

• Skyltning bör kompletteras.  
• Grus i gångarna bör fyllas på lite i taget så att 

ytan förblir hårt packad och framkomlig. Nytt 
grus bör vara samma som på gravplatserna 
med undantag för den rödare variant som 
ytorna på tomma eller återtagna gravplatser är 
belagda med.  

• För att gångytan ska hamna i samma nivå som 
rampen mot västportalen behöver singel fyllas 
på.  

• Rampen in mot ekonomibyggnadens wc bör 
fästas på funktionellt vis.  

• Samtliga grindars låsanordning behöver smör-
jas och funktionen ses över. I huvudentréns 
grindparti behöver en hasp/spanjolett an-
bringas mot en av grindarna så att inte båda de-
larna öppnar upp sig ner mot parkeringen. Om 
möjligt bör gångens slänt nedanför norra grin-
den vid gamla kyrkogården få lägre stignings-
vinkel.  

• Gångar av betongplattor i kvarter 2 som är 
nersjunkna behöver lyftas upp eller gångarna 
markeras på något sätt för att återskapa struk-
turen i kvarteret. 

• Ytterligare bänkar kan placeras ut.  

Servicestationer 
På gamla kyrkogården är det långt till servicestation-
en på norra sidan. Hållare för vaser saknas invid 
vattenposterna. Invid vattenposterna finns vatten-
kannor placerade. Enkla stativ på hjul saknas för 
tunga vattenkannor. Förutom avfallsplatsen vid kyr-
kogårdens norra sida kan det med fördel finnas av-
fallsbehållare och papperskorgar närmare gravkvar-
teren. Redskap till gravplatserna är placerade i ställ 
invid ekonomibyggnaden. Redskapsställ bör finnas 

närmare södra gravkvarteret. På nya kyrkogårdens 
östra sida finns vattenpost och redskapsställ samt 
större sopkärl – en för växtmaterial och en för övrigt 
skräp. Hållare för vaser invid vattenposterna saknas 
även här.  
 
• Servicestationerna behöver utökas och utrust-

ningen kompletteras. Stationernas läge bör mar-
keras på skyltar.  

Pedagogiskt arbete  
På kyrkogården finns både intressanta växter samt 
historia förknippat med byn som besökaren kan 
tycka är intressant och värdefull. Det förgångna är 
en del av den fysiska miljön och kan på så sätt fun-
gera som en ingång till historiska tillbakablickar. 
Genom pedagogisk verksamhet kan kyrkogården 
som kunskapsbärare förvaltas och förmedlas ytterli-
gare.  

Genom samarbete med hembygdsföreningar och 
andra kulturföreningar kan man exempelvis anordna 
kyrkogårdsvandringar och byavandringar för att öka 
kunskapen och intresset för kyrkogården som kul-
turmiljö.  

Ett exempel på en gravplats med höga pedago-
giska värden är gravplats 85-102. Flera av gravvår-
darna är resta över barn eller personer som gått bort 
i unga år. Gravvården i form av en trädstam med 
avhuggna trädgrenar är en symbolisk bild av en fa-
miljetragedi. De avhuggna grenarna symboliserar 
livet som avslutats.  

Omgivningarna kring kyrkogården skulle också 
kunna ses över i samråd med byalaget för att få ökad 
förståelse för hur den gamla byn såg ut. Exempelvis 
bör den för byn så viktiga bäcken få en tydligare 
markering i landskapet. Sambandet mellan bygatan i 

Östra entrén till gamla kyrkogården behöver komplette-
ras med skylt och eventuellt ytterligare service i form av 
redskap mm.  
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väster och kyrkogården är också bruten sedan den 
västra entrén sattes igen. En återupptagning av 
denna ingång skulle inte bara öka läsbarheten i kul-
turlandskapet men också öka tillgängligheten till 
planteringen i väster.  

 
• En kort historik, beskrivningar av växter och 

gravvårdar, lista på viktiga personer och tillhö-
rande karta samt uppgifter om vidare informat-
ion bör finnas vid informationstavlorna. 

• Genom samverkan med byalag, hembygdsför-
eningar kan man verka för att bevara och ut-
veckla kulturlandskapet där kyrkogården ingår.  

Gravplatser 
Gravplatsernas omgärdningar med häckplantering 
har växtlighet av olika kvalitet. Vissa partier är glesa 
och andra är mer frodiga. Troligtvis beror skillna-
derna på att häckarna inte får den näring eller det 
ljus de behöver.  

De flesta gravplatserna är belagda med grovt 
grått singel. Undantag finns med annan färg och 
fraktion. Många gravplatser är återlämnade. Tomma 
och vissa av de återtagna gravplatserna har ett rö-
dare grus med mindre fraktion. På en del gravplatser 
ligger singeltäckningen i ett tjockt lager.  

Kyrkogården har gravplatser där buskar skym-
mer gravvårdarna. Vårdarna syns inte och det finns 
risk för mosspåväxt och på gravvårdarna där växt-
ligheten står nära gravvårdarna.  
 
• Såväl buxbom som liguster är av olika kvalitet 

och behöver näring samt komplettering med nya 
plantor. För att förhindra sjukdomar bör stick-
lingar tas från kyrkogårdens egna växtmaterial.  

• Påfyllnad av grus bör ta hänsyn till befintlig 
växtlighet.  

• Nytt grus bör ha samma fraktion och kulör 
som det befintliga.  

• Buskar på kyrkogården som står nära gravvår-
darna eller vuxit sig för stora behöver beskäras 
eller ersättas.  

• Staket och grind behöver underhållas, rengöras 
och målas. Målning bör genomföras vart 10-
15:e år. 

• Stenramar behöver justeras och läggas om.  
  

En äldre gravplats har växtlighet som växt sig för stor. Nedlagda gravvårdar som döljs av gräset.  Stenram som rubbats av växtlighet och behöver juste-
ras.   



 

 
Stångby kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 48 
 

Gravvårdar 
Kyrkogården har många återlämnade gravplatser 
med äldre vårdar. För att behålla karaktären är det 
viktigt att vårdarna får stå kvar. För riktlinjer vad 
gäller gravvårdar på återlämnade gravplatser se un-
der kapitel Vårdkrav för respektive kvarter.   

Det finns också många tomma gravplatser som 
kan användas på kyrkogården och beläggas med nya 
vårdar. En kyrkogård som är, eller ger intryck av, att 
vara i bruk blir en mer levande miljö. Nya gravvår-
dar bör anpassas till kvarterens karaktär och om det 
behövs kan en begränsad gravrätt tillämpas för att 
bibehålla karaktären i de områden som är mest käns-
liga.  

Under maj 2014 har en besiktning utförts av 
gravvårdarna varav vissa gravvårdar har lagts ner 
eller förankrats provisoriskt. 

Vid vård och underhåll av gravstenar bör de 
äldre gravvårdarna prioriteras. Eftersom de ofta är 
tillverkade av mjuka stenarter är de också mer utsatta 

för yttre miljöfaktorer och naturliga nedbrytnings-
processer. Detta innebär att de med tiden kommer 
att brytas ned i snabbare takt än senare gravvårdar 
av hårda stenmaterial.  

Vissa inskriptioner är svåra att tyda idag. På 
många äldre gravvårdar har texten varit ifylld med 
vit, svart eller guldfärg men på de flesta stenar har 
den slitits ner vilket försvårar läsbarheten.  

I gräsytorna öster och norr om kyrkan finns 
äldre gravvårdar. Liggande gravhällar av kalksten 
som ligger nersjunkna i marken blir vittringsbe-
nägna. I gräs riskerar de också att skadas av tunga 
gräsklippare.  
 
• Samtliga kalkstensvårdar behöver ses över av 

en stenkonservator och åtgärdsprogram tas 
fram inom en 5 årsperiod.  

• Håligheter på vårdarnas krön kan leda till frost-
sprängning och behöver åtgärdas akut. Eventu-

ellt kan en avtäckning av blyplåt eller liknande 
tillverkas för att skydda stenen.  

• Vårdarnas inskriptionstavlor eller framsidor bör 
rengöras med varsamma metoder.. 

• Järnkors behöver underhållas, rengöras och 
målas. Målning bör genomföras vart 10-15:e år. 

• Tippade och nedlagda gravvårdar behöver 
dubbas och återmonteras.  

• Gravhällarna behöver lyftas upp, så att en kant 
bildas mot markunderlaget. Underlaget under 
hällar måste vara stabilt annars riskerar hällarna 
att brytas.  

• Gravvårdar som har lagts ned bör lyftas upp så 
att de blir synliga på lämpligt sätt. Det bör också 
undersökas om fler vårdar finns bevarade under 
grässvålen i kvarter 2. Dessa bör i så fall friläg-
gas på samma sätt.  

Växtligheten på norra delen av gamla kyrkogården, 
kvarter 2, skulle med fördel kunna utökas.   

Planteringarna på allmänningens gräsbevuxna yta kan  
med fördel utökas. En del träd är dåliga och behöver ersät-
tas/förnyas. 

Begränsningshäckarna av buxbom och liguster behöver 
restaureras/kompletteras. 



 
 
 

 
Stångby kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 49 

Planteringar  
Kyrkogården har många tomma och återlämnade 
gravplatser där även växtligheten saknas helt eller är 
begränsad. Genom att sätta planteringar intill grav-
vårdar ger kyrkogården intryck av att användas, sam-
tidigt som djurlivet och den biologiska mångfalden 
gynnas. På kyrkogården finns ett antal gravkar varav 
många är tomma på växtlighet. 

 
• De få rabatter och låga planteringar som finns 

kvar bör bevaras och underhållas genom jord-
förbättring och påfyllnad av växter.  

• Nya planteringar kan göras, antingen intill 
gravvårdar eller på tomma gravplatser.  

• Rabatter i kar av sten eller med buxbom bör 
bevaras. Tomma stengravkar kan planteras med 
murgröna, kärleksört, daggkåpa, rosor, vinka, 
hasselört eller andra traditionella växter såsom 
rosor. Vintergröna växter är vanliga eftersom 
gravkarens växtlighet symboliserar evigt liv.  

• På gamla kyrkogården kan planteringarna 
kompletteras, exempelvis vid busk- eller 
rosplanteringar utmed häckarna och i hörnen 
vilket stämmer väl med planläggningen från 
tidigt 1900-tal då man gärna mjukade upp hörn 
med planteringar.   

• Gräsmattan i kvarter 2 skulle med fördel kunna 
göras om till en äng där endast de numera 
övervuxna gångarna klipps. Detta skulle öka 
den biologiska mångfalden och även bli ett 
vackert inslag i denna del  och knyta an till den 
tid då kyrkogårdarna var gräsbevuxen 
ängsmark.  

• Planteringen/parken norr om nya kyrkogården 
skulle med fördel kunna utökas mot norr med 

både träd och buskar och bli en tillgång både 
för byn och kyrkan.  

• Kyrkogårdens vårblommande lökar är ett trev-
ligt inslag som förlänger växtsäsongen. All-
männa planteringar med vårlökar. på tomma el-
ler återlämnade gravplatser och i gräset bör ut-
ökas.  

Trädvård  
Trädbeståndets natur- och kulturvärden bör alltid 
beaktas vid genomförande av åtgärder enligt träd-
vårdsplanen. Några kommentarer gällande detta tas 
upp här. De enskilda träden, och särskilt de äldsta, 
bör behållas så länge som det är möjligt. Så länge 
träden hålls under god uppsikt och regelbundna 
insatser görs, finns det ingen anledning att ha 
bråttom med att ta ner träd. Som en följd av de 
beskärningar som gjorts på befintliga lindar har det 
utvecklats håligheter i stam och grenverk.  

Trädkrans har tidigare omfattat trädplantering på 
kyrkogårdens norra sida (under 1800-talet). Det är 
dock oklart om den stått på kyrkogården eller utan-
för muren.  

Idag finns trädrader utanför södra sidan, i väster 
och vid östra sidan genom de två lindarna vid östra 
grinden. Då de omgivande träden påverkar såväl 
upplevelsen av kyrkogården liksom skötsel av grav-
platser och planteringar på kyrkogården bör man 
vara uppmärksam på förändringar i omgivande träd-
planteringar. Om möjligt bör man verka för att dessa 
bevaras och föryngras med samma växtmaterial. 
Den norra sidan saknar idag högre växtlighet. 

Ingångsträden av lind och hängbjörk på gamla 
kyrkogården liksom för nya kyrkogårdens trädkrans 
och allé och allmänningens träd omfattas av träd-
vårdsplanen. 

På nya kyrkogården finns ett rikt träd och busk-
bestånd. Däremot har växtligheten varit rikare på 
allmänningen norr om nya kyrkogården alternativt 
blev inte planläggningen som gjordes på 1930-talet 
genomförd fullt ut.  
 
• Diskussioner bör tas med markägarna om en 

eventuell planering för beskärning eller trädplan 
för träd utanför kyrkogården mot söder. 

• På gamla kyrkogårdens norra sida finns ut-
rymme för att komplettera med träd.  

• Allmänningens trädbestånd vid nya kyrkogården 
kan med fördel utökas för att ge området en 
mer parklik karaktär enligt ursprunglig planering 
och ge en vackrare inramning till den norra en-
trén. 

• Träd som har beskurits bör även i fortsättningen 
skötas på detta sätt för att undvika grenbrott 
och fläkning och åtgärden gynnar samtidigt 
både kulturhistoriska och biologiska värden. 

Tomma gravkar bör kompletteras med växtlighet.    
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Träd som slutligen tas ned ersätts på samma 
plats med samma trädslag om det är möjligt. 

 
Djurliv 
Det bästa sättet att behålla Stångby kyrkogårds värde 
för djurlivet är att värna om de äldre träden. Man 
kan även gynna djurlivet genom lägre planteringar. 
Även genom vattensamlingar gynnas djurlivet. 
 
• Sätt gärna upp holkar, både för fåglar och för 

fladdermöss. Fäst holkar med träplugg, elastiska 
band eller med en smal regel lagd över trädets 
grenklykor. 

• Enkla fat som dagligen fylls med vatten betyder 
mycket för fåglar och insekter. 
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Förslag på växter i planteringar 
Prydnadsväxter som kan användas i planteringar är 
sådana som blommar länge eller är vintergröna. 
Traditionellt sett har blå och vita blommor använts 
på kyrkogårdar medan röda setts som ett tabu. Den 
röda kärleksörten är ett undantag och även rosen 
Rödhätte. Förändringar har skett under 1900-talet, 
vilket kan ses på äldre vykort från 1960- och 1970-
talen där man ser just många röda rosor på de 
skånska kyrkogårdarna.  
 
Funkia – Hosta, finns på kyrkogården, en traditionell 
sort är exempelvis gravfunkia, Hosta crispula. Funkia 
är en av de vanligaste växtsorterna på Stångby kyr-
kogård. 
 
Höstflox – Phlox paniculata varav sorterna ’Alma 
Jansson’ och Ingeborg från Nybro är från 1930-talet 
och är Grönt kulturarv®-perenner. 
 
Julros – Helleborus, finns på Stångby kyrkogård.  
 
Kinesisk kärleksört – Sedum spectabile, finns på östra 
kyrkogården. Sorten ’Granlunda’ är en Grönt kul-
turarv®-perenn. Den har rosa blommor men det 
finns även med vita. Kinesisk kärleksört är relativt 
vanlig på Stångby kyrkogård.  
 
Kärleksört – Sedum telephium ssp maximum är egent-
ligen mer traditionell i kyrkogårdssammanhang. Den 
är lägre och har röda blommor. 
 
Lavendel – Lavandula angustifolia, blåblommande 
sorter. En del lavendel finns på Stångby kyrkogård.  
 

Lök- och knölväxter – så som tidlösa (Colchium 
automnale), krokus (Crocus ssp), snödroppe (Galantus 
nivalis), kejsarkrona (Fritillaria imperalis), brunröd dag-
lilja (Hemerocallis fulva), morgonstjärna (Ornithogalum  
umbellatum) och trädgårdstulpan (Tulipa gesneriana). 
Liljekonvalj (Convallaria majalis) och Skilla (Scilla 
siberica) eller vårstjärna (Chionodoxa forbesii) finns på 
Stångby kyrkogård.  
 
Murgröna – Hedera helix, finns på Stångby kyrko-
gård, mestadels som murgrönekullar.  
 
Nattviol – Hesperis matronalis. 
 
Ormbunke – Finns på Stångby kyrkogård, en tradit-
ionell sort är strutbräken Matteuccia struthiopteris.  
 
Rosor – vilka sorter som finns på kyrkogården är ej 
känt men det finns gamla rosor som kallas för kyr-
kogårdsrosor i Sverige; Rosa x francofurtana. Sorten 
'Frankfurt' är förmodligen den äldsta av rosorna i 
Francofurtana-gruppen, Frankfurtrosorna anses ha 
uppkommit genom spontan hybridisering mellan 
Rosa gallica - provinsros och Rosa majalis - kanelros. I 
handeln förekommer den ofta under namnet Rosa 
gallica 'Splendens'. 'Frankfurt' är en tålig ros som kan 
klara magra jordar och skuggiga lägen.  

Andra traditionella sorter är Gruss an Aachen som 
är en tehybrid från 1909 och floribundarosen Else 
Poulsen från 1924. Ytterligare två härdiga och tradit-
ionella sorter som kan rekommenderas är. Rödhätte 
och Orange Triumph. Rödhätte är den äldsta floribun-
darosen och har funnits sedan 1911. På 1920-talet 
var det den mest sålda rossorten och är väldigt vanlig 

på våra kyrkogårdar. Orange Triumph är en klasblom-
mande persikofärgad polyantharos från 1937.  
 
Vintergröna – Finns på kyrkogården, traditionella 
sorter är Vinca minor med blå blommor eller Vinca 
minor Alba med vita blommor. 
 
Vårtörel – (Euphorbia cyparissias) 
 
Perennsorter som lanseras under varumärket Grönt 
kulturarv® har funnits i odling i Sverige sedan före 
1940. De har lång odlingstradition, intressant kultur-
historia och bra odlingsegenskaper. Sorterna har 
samlats in inom Perennuppropet som var  en lands-
omfattande inventering av äldre prydnadsperenner 
och pågick mellan 2003 och 2010. Bakom uppropet 
stod Programmet för odlad mångfald, POM. Pe-
rennsorterna som säljs under varumärket Grönt kul-
turarv® är utvalda att bevaras i den svenska genban-
ken för vegetativt förökade växter. Sorterna finns att 
köpa i handelsträdgårdar och garden centers. 
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Kv. 1 Gravplats intill kyrkan, söder om 
koret 

Beskrivning: Stående kalkstensvård med pilastrar i sidorna 
avslutade med kalkstensklot. Rundad ovankant. Inskrifts-
tavla med inhuggen text.  

Gravplats: Ingen markerad gravplats. Står i grus.   

Skick: Lösa kalkstensklot i krönet, vittringsskador 

Kulturhistoriskt värde: En av kyrkogårdens äldsta gravvår-
dar. Företräder en äldre typ av gravvård vilken var vanlig 
under 1700-1800-talet. Placeringen kan möjligen vara den 
ursprungliga. Gravstenens inskription knyter stenen till No 
17 i Stångby. Titeln rusthållare har ett samhälls-/kultur-
historiskt intresse.  

Kvarter 1 gravplats 23-26 

Beskrivning: Liggande, svagt lutad häll med repstavsorne-
ring på sidorna och ett träd på ovansidan i relief. Även 
inskrift i relief.  

Gravplats: Grustäckt gravplats utan gravplatsplantering. 
Inre begränsningshäck av buxbom. Liguster mot gången.  

Skick: Gott skick. En del lavpåväxt.  

Kulturhistoriskt värde: Mycket fin och ovanlig gravvård 
med vacker behuggning och inskrift och dekor i relief. 
Gravhällen har tagit upp en äldre form. Trädet symbolise-
rar paradiset eller pånyttfödelse.  

 

Kvarter 1 gravplats 27-29 

Beskrivning: Två gravvårdar, en stående och en liggande.  

1 Stenkors av granit med utåt något utåt vidgande 
korsarmar och nedåt vidgande korsstam. Inskrift in-
huggen på korsstammen. Låg sockel av granit.  

2 En liggande gravvård av slipad och polerad röd granit. 
Försänkt inskriftsparti med inskrift i relief.  

Gravplats: Grustäckt. Storväxt buxbom längs gravplatsens 
sidor. Begränsningshäck av liguster mot gången, i övrigt 
buxbom.  

Skick: Bra skick. En del lav påväxt och inskrift svår att 
läsa.  

Kulturhistoriskt värde: Gravvård 1: En tidstypisk gravvård. 
Ovanligt med framträdande gravvårdar från 1900-talets 
början där den gravlagda är en kvinna.  

 

Kvarter 1 gravplats vid kyrkan, kor söder.  

 

Kvarter 1 gravplats 23-26.  

 

Kvarter 1 gravplats 27-29.  
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Kvarter 1 gravplats 51-57, 69-73  

Beskrivning: Fyra gravvårdar, stående.   

1. Gravvård av slipad och polerad diabas med rund av-
slutning upptill. Inskription inhuggen. Monterad på 
sockel av diabas. Medelhög gravvård.  

2. Gravvård av rödbrun slipad och polerad granit. Me-
delhög gravvård med brutet krön. Monterad på hög 
sockel av granit. Inskriptioner inhuggna. Dekor i form 
av ett latinskt kors.  

3. Gravvård av rödbrun slipad och polerad granit. Me-
delhög gravvård med brutet krön. Monterad på hög 
sockel av granit. Inskriptioner inhuggna.  

4. En låg gravvård av slipad och polerad diabas med 
rundat krön. Inskription inhuggen. Dekor i form av ett 
latinskt kors.  

Gravplats: En låg rosenbuske framför en av gravvårdarna  
samt pioner längs sidorna.  Ett staket av gjutjärn med 
smidesdetaljer ramar in gravplatsen.  

Skick: Ett par av gravvårdarna har säkrats och behöver 
dubbas om.  

Kulturhistoriskt värde: Stor familjegravplats med många 
vårdar bevarade. Järnstaketet har ett mycket högt kultur-

historiskt värde liksom det sammanhang gravvårdarna 
tillhör där de kan knytas till flera personer. Titlarna hem-
mansägare, åboen och lantbrukaren antyder att de kan 
knytas till en gård och att personerna varit verksamma i 
Stångby.  

Kvarter 1 gravplats 82-84 

Beskrivning: Gravplats med två stående gravvårdar.  

1. Hög gravvård av sandsten med bruten topp, dekor i 
form av krans i relief och inskriftstavla av marmor. Ett 
kors har tidigare krönt gravvården. Hög sockel. In-
skrift försänkt.  

2. Låg stående gravvård av diabas med försänkt förgylld 
text. Titel Telefonföreståndarinna.  

Gravplats: Grus. Inga växter. Begränsningshäck av bux-
bom mot norr, öster och söder, mot gången av liguster. 

Skick: Gravvård 1 behöver förstärkas/dubbas om. Krön-
korset behöver återmonteras/alternativt tillverkas nytt. 
Gravvård 2 saknar sockel/har lagts ned. Behöver läggas på 
mer permanent sätt eller återmonteras i rest läge. 

Kulturhistoriskt värde: Tidstypisk vård med bevarade 
marmordelar. Sandstenen är ett tidstypiskt gravvårds-
material men tillhör inte de vanligaste vårdarna. Formen är 
mycket tidstypisk.  

Gravvården av diabas har ett kulturhistoriskt värde på 
grund av titeln och även för att det är en vård över en 
yrkesarbetande kvinna vilket inte är vanligt. Eventuellt kan 
personen knytas till telegrafstationen i Stångby vilket 
också gör den lokalhistoriskt intressant.   

Kvarter 1 gravplats 82-84. Gravsten 2.  Kvarter 1 gravplats 82-84, gravsten 1.  Kvarter 1 gravplats 51-57, 69-73  
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Kvarter 1 gravplats 85-88, 99-102  

Beskrivning: Stor gravplats med sex stående gravvårdar.  

1. Mycket hög och smal gravvård av slipad och polerad 
granit. Inhuggen inskrift.  Rustikhuggen sockel, något 
konisk.  

2. Gravvård av granit huggen i ekliknande trädstams-
form med avhuggna stammar och grenar. Rund för-
sänkt inskriftstavla med inhuggen inskription.  

3. Låg sandstensvård med runt mittparti upptill och 
uppstickande hörnflikar . Inskriftstavla, krönkors av 
marmor. Rund infälld bildtavla av biskviporslin. Låg 
profilerad sockel.  

4. Låg gravvård troligen av sandsten med inskriftstavla 
av marmor. Dekor av murgröna i relief och ett stort 
krönkors behängt med en krans.  

5. Låg gravvård möjligen av marmor, rakt avslutad med 
inhuggen inskription. Låg sockel.  

6. Relativt låg gravvård av marmor, rundat krön, inhug-
gen inskription. Tvådelad sockel.  

Gravplats: Grusgravplats. Funkia framför fyra av gravvår-
darna. Begränsninghäck av liguster på tre sidor och mot 
söder av buxbom.  

Skick: Tre gravvårdar är nedtagna och behöver dubbas 
om. Vittringsskador finns på sandstensvårdarna.  

Kulturhistoriskt värde: Mycket högt kulturhistoriskt värde 
både för dess betydelse som kontext – familjegravplats, 
de många olika gravvårdsformerna och stenarnas behugg-
ning av hög kvalitet. Flera barngravar. Några av de äldsta 
gravvårdarna på kyrkogårdarna.  

Kvarter 1 gravplats 89-92 

Beskrivning: Gravplats med fyra stående gravvårdar och 
två gravkar.  

1. Mycket hög gravvård av grovt huggen granit. Inhug-
gen inskrift, svartmålad. 

2. Låg gravvård, troligen av sandsten med inskriftstavla 
av marmor. Dekor av murgröna i relief och ett stort 
krönkors behängt med en krans. Låg rusticerad sockel 
av samma material som stenen.  

3. Liten vård av röd slipad och polerad granit med ru-
stikbehandlade sidor. Dekor i form av ett latinskt kors 
och inskrift inhuggen. Låg sockel.  

4. Kalkstenshäll med rundad ovankant och spetsiga 
hörn. Grunt inhuggen dekor med pilastrar vid sidorna 
och ett tympanonfält över inskriften.  

Gravplats: Grusgravplats. Inga planteringar. Inre buxboms-
häck, infattningshäck, innanför begränsningshäcken av 
liguster. Buxbomshäcken har tidigare avgränsat en plante-
ring vid sidorna av gravplatsen. Mot väster rygghäck av 
buxbom. 

Skick: Två nedlagda gravvårdar. Gravkaren saknar plante-
ring. Kalkstensvården och marmortavlan är svårlästa.  

Kulturhistoriskt värde: Fin gravplats med flera olika tidsty-
piska vårdar. Sandstensvården är ett mycket fint sten-
hantverk. Gravkaren tillhör en traditionell gravkultur och 
har högt kulturhistoriskt värde.   

Kvarter 1 gravplats 85-88, 99-102.  Kvarter 1 gravplats 89-92. Kvarter 1 gravplats 85-88, 99-102.  

 

Kvarter 1 gravplats 89-92. Gravsten 2 
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Kvarter 1 gravplats 96-98 

Beskrivning: Gravplats med fem stående gravvårdar.  

1. Gravvård av sandsten med kors och inskriftstavla av 
marmor. Dekor i form av en krans i relief. Relativt låg 
sten för sin typ med brutet krön. Ingen synlig sockel.  

2. Låg, bred sten av diabas slipad och polerad. Dekor 
inhuggen. Överst en strålande stjärna. Rak ovansida, 
låg sockel.  

3. Stående kalkstenshäll med brutet krön, grunt inhug-
gen inskriftstavla. Cirklar vid övre hörnen.  

4. Stående kalkstenshäll med rundat krön och spetsiga 
hörn. Grunt huggen inskriftstavla.  

5. Stående, relativt liten kalkstenshäll med rundat krön.  

Gravplats: Grusgravplats. Plantering med funkia. Begräns-
ningshäckar av buxbom vid sidorna och ryggsidan samt 
mot gången av liguster.  

Skick: Kalkstensvårdarnas inskriptioner är svårlästa.  
Gravvård 1 behöver dubbas om.  

Kulturhistoriskt värde: Mycket värdefull gravplats med 
flera kalkstensvårdar. Även övriga vårdar är intressanta i 
sitt kontext. Kalkstensvårdarna tillhör några av de äldsta 

på kyrkogården sannolikt från 1800-talets första hälft och 
mitt.  

Kvarter 1 gravplats 108-112 

Beskrivning: Familjegravplats med fyra gravvårdar.  

1. Gravvård av sandsten eller gjuten cement med dekor i 
relief av slingrande murgröna. Låg sockel utförd på 
samma sätt. Inskrift inhuggen på infälld tavla av 
marmor och rund medaljong av biskviporslin med mo-
tiv av Bertel Thorvaldsens Dagen. Krönkors av mar-
mor.   

2. Låg och bred gravvård av diabas, slipad och polerad 
med inhuggen inskrift. Rak avslutning upptill. Ingen 
dekor. Låg sockel av diabas.  

3. Låg och bred gravvård av grå granit slipad och pole-
rad med motiv av ett hus och träd. Textfältet är för-
sänkt och texten i relief.  

Gravplats: Grustäckt. Begränsninghäckar av buxbom vid 
sidorna och ryggsidan samt mot gången av liguster. Rygg-
häck bakom mittstenen av klippt buxbom. Plantering med 
funkia eller liljekonvalj.  

Skick: Sten 1: Lavpåväxt. Text svårläst  Vittringsskador. 
Sten 2: gott skick. Sten 3: en del lavpåväxt.  

Kulturhistoriskt värde: Gravvård 2 anger gårdsnummer No 
12 och No 4 i Stångby. Gravplatsen del av en större grav-
plats tillhörig No 4 och en del av denna kontext.  Familje-
gravplats för flera generationer och har därmed ett lokalhi-
storiskt värde. Gravvårdarna är tidstypiska av hög kvalitet 
och välbevarade.  Titeln Rusthållare har ett kulturhistoriskt 
värde då den är ett minne av det militära indelningsverket.   

Gravvård inom kvarter1 gravplats 108-112 

Kvarter 1 gravplats 108-112 Kvarter 1 gravplats 96-98.  Kvarter 1 gravplats 96-98. Gravstenar 4, 3 och 5 (bakom 
3). 
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Kvarter 1 gravplats 113-117, 128-130 

Beskrivning: större gravplats tillhörig No 15 

1. Ovalt gravkar av röd granit och en låg huvudsten med 
rundad ovankant, av diabas. Inhuggen inskrift.  

2. Rektangulärt gravkar, med en låg och bred triangulär 
texttavla med inskription på den sluttande framsidan. 
Inhuggen inskrift.  

3. Dubbelt gravkar med höga kanter med låg och bred 
triangulär texttavla med  inskription på den sluttande 
framsidan. Inhuggen inskrift.  

4. Stående medelhög gravvård med ojämn, rustik, av-
slutning upptill. Rusticerad baksida. Ingen synlig 
sockel. Inhuggen inskription.  

5. Järnkors med klöverbladsslut. Inskription i relief samt 
dekor av tre stjärnor. Fäst i en låg gjuten sockel.  

6. Stående, låg gravvård av röd granit med rundat mitt-
krön och rakt avslutade hörn. Dekor i form av en 
stjärna med strålar. Slipad och polerad sten med in-
huggen inskription. 

7. Stående medelhög gravvård av slipad och polerad 
diabas. Inskription inhuggen.  

8. Stående, hög gravvård av diabas med rusticerad 
behuggning och oval slipad och polerad inskriftstavla 
samt latinskt kors. Relativt hög sockel av granit.  

9. Inskriftstavla triangulär, låg av diabas (från gravkar?). 
Inskription inhuggen på triangelns framsida.  

10. Stående medelhög gravvård av diabas med brutet 
krön. Dekor och inskription kontrastslipad. Dekor i 
form av girlang av eklöv och latinskt kors. Hög sockel 
av diabas.  

Gravplats: Stor grustäckt gravplats. Plantering av liljekon-
valj i nr 1. Rosenbuske i nr 2. Kinesiskt kärleksört i nr 3. 
Begränsninghäck av buxbom.  

Skick: Gravvård 1 gott skick. Gravvård 2, 3 lavpåväxt, 
Gravvård 4 gott skick. Gravvård 5 en del korrosion. Grav-
vård 6 gott skick. Gravvård 7 nedlagd, behöver dubbas 
om. Gravvård 8 gott skick. Nummer 9 trol endast delvis 
bevarad vård.  

Kulturhistoriskt värde: Gravplatsen kan troligen knytas till 
nr 5 i Stångby. Ett flertal olika typer av gravkar finns re-
presenterade liksom många olika gravvårdstyper från 
1800-talets slut till 1900-talets mitt. Gravvårdarna har 
kulturhistoriskt intressanta titlar såsom Åboen, Soldaten, 
Snickaren, Fru. 

 

Kvarter 1 gravplats 127 

Beskrivning: Stående vård av kalksten med rundbågsfor-
mat krön och rakt avslutade sidor. Inskription och dekor 
grunt inhuggen eller låg relief. I rundbågen en strålsol inom 
en triangel. Ingen sockel.  

Gravplats: Grustäckt. Ingen plantering. Begränsninghäck 
mot gången av liguster, mot ryggsidan av buxbom. Mot 
sidorna ingen begränsning till intilliggande gravplatser.  

Skick: Svårläst inskription. Krön i form av klot eller lik-
nande överst på gravvården samt i vardera sidan är borta. 

Kulturhistoriskt värde: Troligen del av en större gravplats 
för No 5 alt. No 4 och utgör en del i denna kontext till-
sammans med andra gravplatser tillhörande denna grav-
plats. Vårdens material och tillverkningssätt tillhör en äldre 
gravvårdtradition från 1800-talet och tidigare och har 
mycket stort kulturhistoriskt värde.  

  

Kvarter 1 gravplats 127. Kvarter 1 gravplats 113-117, 128-130 Kvarter 1 gravplats 113-117, 128-130. Gravvård 1, 2, 3 
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Kvarter 1 gravplats 134-137, 150-152 

Beskrivning: Stor gravplats som upptar två rader. Sex 
gravvårdar.  

1. Mycket hög stående gravvård av kontrastslipad dia-
bas. Dekor i form av ekblad, latinskt kors och en oval 
inskriftstavla. Hög sockel av granit.  

2. Låg och bred gravvård av grå granit med inskription 
och dekor av metall. Dekor i form av ett latinsk kors. 
Låg sockel.  

3. Låg, liten gravvård av gjuten cement eller sandsten 
med dekor i relief av slingrande murgröna. Infälld 
texttavla av marmor. Inhuggen inskrift. Krönkors av 
marmor.  

4. Låg och bred gravvård av kontrastslipad, röd granit. 
Rundat krön och rakt avslutade sidor. Dekor i form av 
latinskt kors och girland.  

5. Hög gravvård i nygotisk stil troligen av sandsten. 
Voluter i krönet avslutat med tre flikar. Textfältet in-
delat i två rundbågar, inhuggen inskription. En låg och 
en lite högre sockel med infälld porslinsdetalj i form 
av en handfattning.  

6. Låg och bred gravvård av röd granit kontrastslipad 
med rak avslutning upptill. Med försänkta textfält och 

dekorfält och dekor och text i relief. Dekor i form av 
ett sädesax.  

Gravplats: Grustäckt. Planteringsramar av sten kring grav-
vård 4 och 6. Rosor framför ett par gravvårdar. Begräns-
ningshäck vid sidorna av buxbom, mot gången och 
ryggsidan av liguster.  

Skick: Gravvård 1, 2 gott skick. Gravvård 3, 4 nedlagda, 
behöver dubbas. Gravvård 3 kors avbrutet. Gravvård 6 
behöver dubbas.  

Kulturhistoriskt värde: Gravplatsen kan troligen knytas till 
No 10 och utgör en del i denna kontext med lokalhistoriskt 
värde. Gravvårdar från flera tidsåldrar och olika stilperi-
oder. Framför allt vården nr 5 utförd i nygotisk stil samt 
gravvård 3 i naturromantisk stil har ett högt kulturhisto-
riskt värde då de har hög ålder och har ett högt konstnär-
ligt- och hantverksmässigt värde. 

Kvarter 1 gravplats 138  

Beskrivning: Liten gravplats med två gravvårdar.  

1. Medelhög gravvård av kontrastslipad diabas, rakt 
avslutad. Dekor i form av en strålande stjärna.  

2. Liten gravvård, relativt bred, av kontrastslipad diabas 
med rundat krön. Dekor i form av en tempelgavel med 
fyrarmat kors.  

Gravplats: Grustäckt. Inga planteringar. Begränsningshäck 
av buxbom och liguster.  

Skick: Gravvårdarna nedlagda. Inga socklar finns men 
stenarna bör ha varit stående ursprungligen.  

Kulturhistoriskt värde: Gravplatsen kan troligen knytas till 
No 10 och utgör en del i denna kontext tillsammans med 
gravplats 134-152 och har ett lokalhistoriskt värde. Tids-
typiska diabasstenar med kontrastslipad dekor. Kan ha 
förväxlats vid tidigare inventering med gravplats 142-143. 
Se följande beskrivning. 

  

Kvarter 1 gravplats 134-137,150-152  Kvarter 1 gravplats 138  
Kvarter 1 gravplats 134-137,150-152  
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Kvarter 1 gravplats 142-143 

Beskrivning: Liten gravplats med två gravvårdar.  

1. Stående vård av kalksten med rundbågsformat krön 
och rakt avslutade sidor. Inskription och dekor grunt 
inhuggen eller låg relief. I rundbågen en strålsol. Ingen 
sockel.  

2. Medelhög gravvård i nygotisk stil av sandsten eller 
marmor. Brutet krön med ett högre mittparti avslutat 
med ett kors. Inhuggen texttavla omgiven av en ram i 
spetsbågestil. Hög sockel.  

Gravplats: Grustäckt utan plantering. Begränsningshäck 
mot norr av buxbom, ut mot gången av liguster.  

Skick: Gravvård 2 behöver dubbas. Korset nedtaget, be-
höver återmonteras. Mycket lavpåväxt. Krön i form av klot 
eller liknande överst på gravvården samt i vardera sidan är 
borta. 

Kulturhistoriskt värde: Gravplatsen kan troligen knytas till 
No 10 eller No 15 och utgör en del i denna kontext till-
sammans med flera gravplatser och har ett viktigt lokalhi-
storiskt värde. Gravvårdarna har ett högt kulturhistoriskt 
värde då de har hög ålder och har ett högt konstnärligt- 
och hantverksmässigt värde. 

Kvarter 1 gravplats 153-156 

Beskrivning: Två gravplatser med vardera en sten.  

1. Medelhög gravvård av marmor med rundel upptill och 
profilerade sidor. I rundeln en infälld porslinstavla 
samt krönkors. Hög sockel med infälld porslinsdetalj i 
form av handfattning. Inskription inhuggen.  

2. Hög gravvård av granit med rektangulär inskriftstavla 
i relief och en bård med vågig kant upptill och nedtill 
på stenen. 

Gravplats: Gravvård 1 står på grusgravplats. Häck mot 
gången av liguster. Gravvård 2 står på grustäckt gravplats 
kringgärdad av buxbom och två friväxande idegranar. 
Häck mot gången av liguster.  

Skick: Idegranarna döljer delvis sten 2. Gravvård 1 lav-
påväxt samt behöver dubbas.  

Kulturhistoriskt värde: Stenarna ingår i en större kontext 
tillhörande gravplats för No 10. Gravvård 1 har ett högt 
kulturhistoriskt värde pga. hög ålder och har ett konstnär-
ligt- och hantverksmässigt värde. Gravvård 2 har ovanlig 
form, men är tidstypisk. 

Kvarter 1 gravplats 147 

Beskrivning: Ny gravplats från 2008. Äldre gravvård av 
kalksten som är upptagen i inventering 1982 är borttagen.  

 

  

Kvarter 1 gravplats 142-143. Kvarter 1 gravplats 153-156. Gravsten 1.  

Kvarter 1 gravplats 153-156 gravsten 2  

Kvarter 1 gravplats 142-143 
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Kvarter 1 gravplats 157-159 

Beskrivning: Gravplats med stenram och gravvård integre-
rad med stenramen.  

1. Huvudsten av kontrastslipad grå granit med trekants-
gavel upptill. Dekor i form av palmkvistar, latinskt 
kors, repstav.  

2. Liten rektangulär, liggande gravvård med repstavs-
huggning i kanterna. Kontrasthuggen inskriftstavla. 
Dekor av latinskt kors.  

Gravplats: Grustäckt omgärdad med stenram. Stenram av 
låg stenkant och fyrkantiga pollare med pyramidavslut i 
gravplatsens hörn. Planteringsram framför huvudstenen 
med rosor och prästkrage. Tuja vid gravplatsens inre hörn.  

Skick: Stenkanterna har rört sig och behöver läggas om.  

Kulturhistoriskt värde: Värdefull stenram. Tidstypisk grav-
vård i sen jugendstil.  

Kvarter 1 gravplats 178-180, 193-197, 213-220 

Beskrivning: Stort gravplatsområde som hör ihop genom 
gårdstillhörighet. 

1. Gravvård av kalksten med huggna kolonetter vid 
sidorna, rundbågigt krön och oval inskriftstavla. Utan 
sockel. Dekor av rundlar med stjärnor i relief samt en 
strålsol i krönet. Inhuggen inskription. 

2. Hög stående gravvård av granit med rund medaljong 
och profilerat avslut upptill. Infällda rosetter samt in-
fälld tavla i medaljongen av biskviporslin. Inskrifts-
tavla av marmor, rundbågsformad. Inskriften inhug-
gen. Tre sockeldelar. På övre sockeln en infälld dekor 
i from av en handfattning av biskviporslin.  

3. Stående häll av kalksten med rundbågsformat krön 
och kolonetter i sidorna med bas och kapitäl. Inskrift-
stavlan oval. Dekor i form av två stjärnor i relief samt 
på krönet en strålsol. Ingen sockel.  

4. Stående häll av kalksten med huggna kolonetter i 
sidorna och rundbågsformat krön. Ingen sockel.  

5. Stående medelhög gravvård av diabas eller mörk 
granit, kontrastslipad med dekor i form av en strå-
lande stjärna, och en palmkvist. Hög sockel.  

6. Medelhög stående gravvård av diabas med obelisk-
form kontrastslipad. Dekor i form av en ekgren och 
ett latinskt kors. Två socklar en låg bred och en högre 
smal. Inskrift på den höga sockeln.  

Gravplats: Västra delen nr 178-180 grustäckt. Nr 213-
220, 193-197 grästäckt. Plantering av oxbär framför 
gravvård 1.  Begränsninghäck av liguster.  

Skick: Gravvård 1 behöver dubbas samt detaljer fästas. 
Rostande armering behöver åtgärdas. Gravvård 2 vitt-
ringsskador, sprickor, kröndetaljer saknas. Gravvård 3 
stora vittringsskador. Gravvård 4 behöver dubbas, en del 
lavpåväxt. Gravvård 5 gott skick. 

Kulturhistoriskt värde: Gravvårdarna har ett högt kulturhi-
storiskt värde då de har hög ålder och har ett högt konst-
närligt/hantverks/teknikvärde. Ingår i en kontext med 
andra gravplatser tillhöriga No 17 enligt gammal gravkarta.  

 

  

Kvarter 1 gravplats 193-197, 213-220 Kvarter 1 gravplats 157-159  Kvarter 1 gravplats 178-180. Gravsten 1 och 2. 
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Kvarter 1 gravplats 188-192, 208-212 

Beskrivning: Stor gravplats med fem gravvårdar. 

1 Hög gravvård av röd granit slipad och polerad med 
inhuggen inskrift, förgylld. Sned avslutning upptill. 
Hög sockel med rustik behuggning.  

2 Låg liten och bred, stående gravvård av grå granit. 
Rundade hörn rak avslutning upptill. Inskrift i relief. 
Låg sockel. 

3 Stående medelhög gravvård av granit med volutfor-
mer i sidorna och rundat mittkrön. Låg sockel av gra-
nit. Inhuggen inskrift, svartmålad.  

4 Låg liggande sten, natursten med inhuggen inskript-
ion.  

5 Gravhäll, liggande av kalksten. Oval inskriftstavla. 
Inskrift inhuggen. Har troligen varit stående.  

Gravplats: Grästäckt utan planteringar. Begränsningshäck 
av liguster.  

Skick: Gravvård 1 gott skick. Gravvård 2 och 3 behöver 
dubbas. En del lavpåväxt. Gravvård 4 mycket lavpåväxt. 
Gravhäll nr 5 behöver lyftas upp på stabilt underlag. 
Mycket lavpåväxt.  

 

Kulturhistoriskt värde: Stenarna ingår i en större kontext 
tillhörande gravplats för No 18. Gravvårdarna har ett högt 
kulturhistoriskt värde då de har hög ålder och har ett högt 
konstnärligt- och hantverksmässigt värde.  

Kvarter 2 gravplats 78-80 

Beskrivning: Gravvård av smide enligt inventering 1982. 
Gravvården finns inte kvar på platsen och bör återmonte-
ras om den är tillfälligt borttagen. 

Kvarter 2, gravplats 92-93 

Beskrivning: Medelhög gravvård av marmor med huggen 
dekor i relief i form av kristushuvud.  

Gravplats: Gräsgravplats utan synlig markering eller plan-
tering. 

Skick: Lavpåväxt.  

Kulturhistoriskt värde: Gravvården har ovanlig form och är 
ovanligt rikt bearbetad. Äldre vård av marmor som är 
relativt ovanlig. 

  

Kvarter 1 gravplats 188-192, 208-212 Gravsten 6 gravplats 208-212. Kvarter 1.  Kvarter 2 gravplats 92-93  
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Kvarter 2 gravplats 198-201, 167-168 

Beskrivning: Gravplats med två gravvårdar.  

1 Gravvård av kalksten med rundbågsformat krön och 
pilastrar vid sidorna med profilerad krön. Ovalt hug-
gen inskriftstavla med inhuggen inskription.  

2 Gravvård av sandsten med bruten spets samt dekor i 
relief i form av en krans. Inskriftstavla av marmor. 
Hög sockel, profilerad.  

Gravplats: Grustäckt gravplats. Tuja längs östra kortsidan. 
Liguster häck ut mot gången.  

Skick: Vittringsskador och lavpåväxt på sten 1. Sten 2 
behöver dubbas om och det finns lavpåväxt.   

Kulturhistoriskt värde: Gravvårdarna har ett högt kulturhi-
storiskt värde då de har hög ålder och har ett högt konst-
närligt- och hantverksmässigt värde.  

 

Kvarter 2 gravplats 169-171, 202-204 

Beskrivning: Gravvård med stenram och två gravvårdar.  

1 Huvudsten integrerad med stenramen och upptar hela 
kortsidan. Stenen är låg och bred med rundad upp-
höjning i mitten över texttavlan. Av granit, kontrast-
slipad.  

2 Liggande sten 

Gravplats: Grustäckt med stenramar i främre hörnen samt 
planteringsram framför huvudstenen. Stenramen har rela-
tivt höga sidor och förhöjda stenpollare med pyramidavslut 

Skick: Gravplatsens stenram har rubbats ur sitt läge pga. 
växtlighet. Växtlighet i form av barrträd borttagen. 

Kulturhistoriskt värde: Värdefull stenram. Tidstypisk grav-
vård.  

Kvarter 3 gravplats 2-4 

Beskrivning: Långsmal gravplats, ej uppdelad i mindre på 
nya kyrkogården. 

1 Stående gravvård av kalksten med dekor av palmkvis-
tar samt latinskt kors i låg relief i ovankant. Inskript-
ionen inhuggen och svartmålad. Markerad kant kring 
inskriptionstavlan. Låg sockel.  

Gravplats: Grusgravplats utan plantering.  Begränsning-
häck av liguster.  

Skick: Behöver dubbas om/fästas. En del lavpåväxt. 

Kulturhistoriskt värde: Kalkstensvård av traditionell typ. 
Titel folkskolläraren. Lokalhistoriskt värde samt  konstnär-
ligt- och hantverksmässigt värde.  

 

 

Gravvårdar 1 och 2 inom gravplats 198-201, 167-168, 
kvarter 2 

Gravplats 169-171, 202-204, kvarter 2 Gravplats 2-4, kvarter 3 
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