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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Östra Broby kyrko-
gård och begravningsplats i Broby är utförd av Reg-
ionmuseet Kristianstad/Lands-antikvarien i Skåne 
på uppdrag av Broby/Emmislövs församling. Fält-
arbetet utfördes under hösten 2014 med påföljande 
rapportskrivning vintern 2014. Inventering har 
utförts av byggnadsantikvarierna Åsa Eriksson 
Green och Emelie Petersson, samt biolog Åsa Ja-
kobsson.  

I denna vård och underhållsplan ingår förutom 
huvudtexten två fristående bilagor; den ena utgör 
rekommendationer för vård och underhåll och 
den andra innehåller urval av kulturhistoriskt vär-
defulla gravplatser. Därtill finns det en trädvårds-
plan, vilken är en delfördjupning av vård- och 
underhållsplanen. Denna presenteras i ett fri-
stående dokument. 

I föreliggande rapport benämns begravnings-
platsen invid Östra Broby kyrka för kyrkogården 
och den senare anlagda begravningsplatsen invid 
kapellet för begravningsplatsen. 

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

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

• Planen ska redovisa hur objekten ska vår-
das och underhållas så att det kulturhisto-

riska värdet inte minskas och deras utse-
ende och karaktär inte förvanskas. 

• Såväl sedvanligt underhåll som tillstånds-
pliktiga åtgärder ska framgå av planen. 

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

sig över planen. 
 
Mål och syfte 
Med bakgrund av kulturmiljölagen samt föreskrif-
terna till kulturmiljölagen är syftet med vård- och 
underhållsplanen att lyfta fram och tydliggöra 
kyrkogårdens kulturhistoriska värden. Den ska 
sedan ligga till grund för kyrkogårdsförvaltningens 
planering och skötsel. Målsättningen med arbetet 
är att kyrkogårdens värden ska bevaras. Genom 
vård- och underhållsplanen ska: 
 

• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt 
så att de kulturhistoriska värdena säker-
ställs och utvecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrko-
gårdsförvaltningen som länsstyrelsen un-
derlättas. 

• Förvaltningen få en vägledning i det kon-
kreta vårdarbetet med riktlinjer och prio-
riteringar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrko-
gårdsbesökare och allmänheten tydliggö-
ras. 

Utformandet av vård- och underhållsplanen har 
också gjorts i enlighet med gällande direktiv från 
Lunds stift och Länsstyrelsen angående planens 
omfattning och innehåll. För att vara berättigad till 
kyrkoantikvarisk ersättning måste en vård- och 
underhållsplan innehålla fyra delar. Dessa är vid 

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Östra Broby kyrkogård och begravningsplats 
Socken  Östra Broby socken 
Kommun  Östra Göinge kommun 
Fastighetsförvaltare Broby/Emmislöv församling 
 
Kyrkogården, i anslutning till Östra Broby kyrka, har inte använts aktivt för gravsätt-
ning sedan den nya begravningsplatsen invigdes strax efter sekelskiftet 1900. Nya 
begravningsplatsen ligger ett stycke söder om kyrkogården på en långsträckt land-
remsa utmed Helge å. Denna har vuxit fram under en tidsperiod av 90 år. Idag rym-
mer anläggningen förutom kistgravar, urn- och askgravplatser samt minneslund.  
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planens framställande; kulturhistorisk dokumentat-
ion, värdebeskrivning, trädvårdsplan och utveckl-
ingsplan.  

Metod  
Vård- och underhållsplanen består av en kun-
skapsdel där kyrkogårdens historia och dess nuva-
rande uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar 
sig på arkiv- och litteraturstudier, framför allt kyr-
kogårdsarkivet vid kyrkogårdsförvaltningen samt 
annan tillgänglig litteratur, kartor och ritnings-
material. Nulägesbeskrivningen av kyrkogården 
omfattar kyrkogård och begravningsplats med 
kringgärdningar och yttre häckar. I detta område 
har byggnader, gångsystem, gravkvarter, gravplat-
ser och gravvårdar samt växt- och djurliv invente-
rats 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 vård- och 
underhållsbehov till följd av kyrkogårdens kultur-
historiska värden formulerats. Vård- och under-
hållsplanen redogör också för sedvanligt löpande 
underhåll tillsammans med aktuella åtgärdsbehov. 

Församlingen har haft möjlighet att lämna syn-
punkter under arbetet med vård- och underhålls-
planen genom remisskedet då Ingegerd Thures-
son, vaktmästare, Anders O Johansson, kyrko-
herde, Kerstin Truedsson och Bo Winge, ledamö-
ter i kyrkorådet, har läst igenom och kommenterat 
rapporten. Vid ett gemensamt möte genomgicks 
de framkomna synpunkterna och justeringar gjor-
des. Härefter skickades rapporten återigen till refe-

rensgruppen för godkännande innan den slutligen 
levererades. Församlingens medverkan i arbetet 
med vård- och underhållsplanen summeras i deras 
tankar kring det vidare arbetet med, och utveckling 
av, kyrkogårdsmiljön. Dessa har formulerats in-
ternt samt vid det möte som har genomförts un-
der arbetet med vård- och underhållsplanen.  

Andra verktyg och dokument  
Enligt kulturmiljöprogrammet för Skåne ingår 
gamla kyrkogården och nya begravningsplatsen i 
området med benämningen Broby, och som enligt 
länsstyrelsen bedöms vara en särskilt värdefull 
kulturmiljö i Skåne. Hela samhället omfattas av 
utpekandet vilket framgår av kartbilden ovan till 
höger, röd markering. Kartbilden nedan till höger 
är hämtad ur Fornsök där blå områden markerar 
kända forn- eller kulturlämningar. För vidare in-

formation om denna karta se faktarutan på föl-
jande sida.  

Skånekartan med Östra Göinge kommun markerad. 
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  Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 
Lag (1988:950) om kulturminnen  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturminnes-
lagens 4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kul-
turminne. Kyrkobyggnader, kyrkotomter och 
begravningsplatser tillkomna före 1940 får 
inte på något väsentligt sätt ändras utan 
tillstånd från länsstyrelsen. Detta gäller även 
vissa yngre kyrkobyggnader och begrav-
ningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbe-
tet. 
 
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. Till fast anordning hör mu-
rar, portaler, fasta hägnader, staket, häckar, 
träd, dammar samt enskilda gravplatser av 
kulturhistoriskt värde som tillfallit upplåta-
ren. Enskilda gravanordningar såsom grav-
vårdar, staket eller stenramar utgör en del 
av kyrkogårdens helhet och karaktär. Läns-
styrelsen ger besked om vad som behöver 
tillståndsprövas. 
 
Gamla kyrkogården ligger inom fornläm-
ningsområde benämnt Östra Broby 182:1 
och skyddas enligt Kulturmiljölagens 2 kap. 
Fornlämningen omfattar bytomtens ut-

sträckning enligt 1702 års karta. Inom den 
äldre bytomten är alla ingrepp i mark, utö-
ver den normala gravgrävningen tillstånds-
pliktiga då de kan beröra under mark dolda 
fornlämningar. Eventuella fynd av fornläm-
ningar måste rapporteras till länsstyrelsen 
(se avgränsning på kartan på föregående 
sida). Länsstyrelsen kan lämna mer inform-
ation om gällande regelverk. 
 
Plan- och bygglagen (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och 
byggnader skyddas även i PBL. En bygg-
nad som är särskilt värdefull ur kulturhisto-
risk synpunkt får inte förvanskas och ska 
underhållas så att de särskilda värdena be-
varas. Ändring och flyttning av en kulturhi-
storiskt värdefull byggnad ska utföras var-
samt 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. Plan-
läggning och bygglov handläggs av kom-
munen och ska ske med hänsyn till bygg-
nadens kulturhistoriska värden så att dessa 
skyddas. De kulturhistoriska värdena ska 
säkerställas genom skydd i detaljplan i tät-
bebyggt område eller av områdesbestäm-
melser på landsbygden.  
I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot 
förvanskning så att dess karaktärsdrag be-
varas. Byggnader är då märkta med ett q 

eller k i planen. Även träd och andra land-
skapselement kan vara skyddade.  
 
Miljöbalk (1998:808) 
Alléer på kyrkogårdar, det vill säga enkla 
eller dubbla trädrader om minst fem lövträd 
omfattas i de flesta fall av biotopskyddsbe-
stämmelserna i miljöbalkens 7 kap (11§). 
Bestämmelserna gäller alléer utmed vägar, 
tidigare vägar och även alléer som finns i ett 
övrigt öppet landskap. I Beskrivning och 
vägledning om biotopen allé i bilaga 1 till 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken sägs det att även en 
gångväg i vissa fall kan betraktas som väg.  
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyr-
kogården gäller Artskyddsförordningen 
(2007:845) Förordningen omfattar dels de 
arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv 
och habitatdirektiv, dels vissa andra vilt 
levande arter som är hostade i Sverige. 
Fladdermöss är en djurgrupp som är vanlig 
på kyrkogårdar. Alla arter av fladdermöss är 
fridlysta i Sverige. 
 
Kulturmiljöprogram  
Enligt miljömålen ska alla kommuner ha 
kulturmiljöprogram. Ett kulturmiljöprogram 
är till hjälp för planerare då det visar på 
vilka värden som ska bevaras, vårdas och 
utvecklas.  
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Kulturhistorisk bakgrund  
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Fotografi av medeltidskyrkan i Broby. Fotografi i hembygdsföreningens ägo. 

Häradseko-
nomiska 
kartan från 
omkring 1924 
och flygfoto-
grafi från 
1940-talet 
som visar 
kyrkogården 
och begrav-
ningsplatsen. 

Fotografi av kyrkan rikligt bevuxen kyrkogård från okänt 
årtal, från Folklivsarkivet. Nedan ses del av södra kyrko-
gården. Foto troligen från 1930-talet. I församlingens ägo. 
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Källor 
Kyrkogårdens liksom nya begravningsplatsens 
utbredning och förhållande till omgivningarna kan 
följas i äldre kartmaterialet över Broby. Detta finns 
tillgängligt via Lantmäteriets söktjänst Historiska 
kartor.  

I Östra Broby församlingsarkiv finns ritningar 
och planer som rör nya begravningsplatsen, varav 
samtliga härrör från 1900-talet. Framväxeten av 
dagens anläggning är väl dokumenterad genom ett 
rikt ritningsmaterial medan förändringar på kyrko-
gården är dåligt dokumenterade. Förfrågan har 
gjorts på Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) i 
Stockholm, men i samlingarna finns tyvärr endast 
dubbletter av det material som finns hos försam-
lingen. Församlingen har på eget initiativ gjort en 
gravplatsinventering av den nya begravningsplat-
sen, 2008. I samband med denna gicks även det  
 

 
skriftliga materialet som finns i församlingens 
arkiv igenom.  

Fotografier från sent 1800-tal och tidigt 1900-
tal och senare kompletterar uppgifter från övrigt 
arkivmaterial. Dessa finns tillgängliga hos Göinge 
hembygdsförening, via Riksantikvarieämbetets 
digitala söktjänst Kulturmiljöbild och i Regionmu-
seets arkiv.  

Östra Broby socken och kyrka 
Broby ligger utmed Helge å i en trakt där sjöar, 
mossmarker och åar är utmärkande inslag. Forn-
lämningar som hittats i området visar på att per-
manenta bosättningar fanns omkring 1000 e.Kr. 
Namnet Broby omtalas första gången i skrift år 
1196. Medeltidskyrkan uppfördes under 1190-talet 
men revs sedermera för att ersättas med en ny. 
Den nya kyrkan byggdes 1871–1873 efter ritningar 
av Ludvig Woldh. 

 
Vid enskiftet 1808 bestod Broby by av nio fas-

tigheter. Prästgården låg vid denna tid invid den 
nuvarande Glimåkravägen. Gården fick ligga kvar 
på sin plats vid skiftet. Uthuslängorna revs i och 
med utvidgningen av kyrkogården och boningshu-
set brann ned 1917. En ny prästgård hade upp-
förts under 1840-talet norr om kyrkan.  

Brobys historia präglas av en lång tradition 
som centralort. Fyra större landsvägar strålade 
samman vid torget i Broby, som historiskt var 
ortens centrum ända fram till järnvägens anläg-
gande på 1880-talet. Här ligger Östra Broby kyrka 
och än idag samlas administrativa och kommersi-
ella byggnader som exempelvis gästgivaregård, 
före detta tingshus och brandstation i närheten. 
Broby härjades av en brand 1855, vilken ödelade 
flertalet byggnader. Tingshuset var en av de bygg-
nader tillsammans med gästgivaregården som 
brann ned. Det nya tingshuset uppfördes 1858 

Flygfoto från 1930-tal hämtat ut boken ”Vid en landsväg”. Foto från okänt årtal ur Folklivsarkivet. 
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och gästgiveriet flyttades till en år 1833–34 upp-
förd byggnad, där det finns än idag.  

I och med järnvägens tillkomst på 1880-talet 
gjorde samhället ett uppsving och centrum förflyt-
tades från kyrkan och torget västerut till det nya 
stationsområdet. 

1930 brann kyrkan ned men återuppbyggandet 
påbörjades året efter och avslutades 1932. Arkitek-
ten bakom förslaget var H. S. Wranér och den nya 
kyrkan gavs ett i stort sett identiskt utseende som 
föregångaren. 

Den äldsta kyrkogården 
Den gamla kyrkogården är belägen invid kyrkan. 
Mycket lite är känt kring dess äldsta utseende. De 
uppgifter som har gått att få fram berör kyrko-
gårdsmuren vilken nämns i kyrkans räkenskaps-
böcker. Tidigast från 1665, då det anges att muren 
var uppmurad av gråsten och till största delen 
belagd med spån. Noteringar från åren 1680 och 
1696 anger att muren hade förstörts under krigså-
ren och lagades därför med sten samt vitmenades 
med kalk. I lantmäterihandlingar från 1850, som 
rör en planerad utvidgning av kyrkogården, note-
ras att den befintliga omfattar ett område på 
knappt ett halvt tunnland och bedöms vara för 
liten för sitt upptagningsområde. Av kartmaterialet 
framgår att utvidgning sker åt söder och väster och 
eventuellt även åt norr. Vid en arkeologisk utgräv-
ning som genomfördes 1998 noterades en nordlig 
gräns för gravnedläggning. Slutsatsen i den arkeo-
logiska rapporten är att denna gräns möjligen kan 
”sammanfalla med en äldre (medeltida?) begränsning av 
kyrkogården”. Om antagandet stämmer skulle kyr-
kogårdens äldre nordgräns vara cirka 8 meter sö-
der om den nuvarande. Utvidgningen av kyrko-

gården verkar ha varit genomförd 1852 då enligt 
räkenskapsböckerna en ny kyrkogårdsmur lades. 
Året därefter sattes ett järnstaket upp. Planteringar 
utfördes runt kyrkogården 1860 av en trädgårds-
mästare från Hanaskog. 

I och med att den nya kyrkan uppfördes för-
ändrades också kyrkogården. Den gamla muren 
revs till förmån för en ny inhägnad som omfattade 
stenpelare levererade av en stenhuggare i Västraby.  

Från och med 1911 upphörde gravsättning på 
gamla kyrkogården i och med att den nya begrav-
ningsplatsen hade anlagts 

De fotografier som finns från början av 1900-
talet avbildar en relativt gängse landsortskyrkogård 
som inte blivit föremål för några genomgripande 
förändringar.  

Den nya begravningsplatsen 
Vid prostvisitationen 1897 bedömdes den gamla 
kyrkogården vara tillräcklig samtidigt som man 
noterade att plats för vidare utvidgning saknades. 
Kyrkostämman tar upp frågan om ny kyrkogård 
första gången 1903. Sedan dröjer det till 1907 in-
nan ett förslag av länsträdgårdsmästare Ekenstam 
antogs. Samma person fick i uppdrag att utföra 
arbetet med anläggandet samt inköp av träd och 
buskar. Kapellet uppfördes året efter och invigdes 
1910.   

Den äldsta tillgängliga ritningen över nya be-
gravningsplatsen är daterad 1910. Den visar kapel-
let i centrum omgivet av fyra lika stora kvarter och 
längs dessa ett rätlinjigt gångsystem. Utmed den 
östra sidan, längs Helge å, löper stigar vilka anslu-
ter begravningsplatsen i norr invid en halvcirkel-
formad yta. De föreskrifter för begravningsplatsen 
som sammanställdes anger att kvarterens mellersta 

delar avsätts som allmän begravningsplats medan 
områden i anslutning till gångarna ämnades för 
försäljning. De dyraste platserna fanns utmed den 
östra sidan.  

 

Ritning från Algot Johanssons Byggnads- och ritbyrå, 
Kristianstad daterad 1908. 
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Karta från 1910 över den nya begravningsplatsen 
invid Helge å. 

Ritningsförslag från 1930 signerat Ekenstam, 
Länsträdgårdsmästare. 

Ritningsförslag från 1941 över gravkvarter samt urnlund troligen 
ritat av Gustaf Persson (otydlig signatur). 

Ritningsförslag från 1956 över ytterligare två rader med gravplatser. 
Ritat av Hilding Claesson f.d. kyrkogårdsföreståndare. 

Förslag till utvidgning från 1957. Ritat av Hilding Claesson f.d. kyrko-
gårdsföreståndare. 
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Nästa fas i begravningsplatsens utveckling är pla-
nering för tillkomsten av ytterligare kvarter i norr 
och väster. Ritningsmaterialet till detta är daterat år 
1931. Vid en jämförelse med dagens gravkarta 
framgår att begravningsplatserna i väster motsva-
ras av kvarter 2 samt halva kvarter 3 medan områ-
det i norr inte överensstämmer alls med dagens 
utseende. För det norra området finns ytterligare 
ett ritningsförslag, framställt tio år senare och som 
överensstämmer bättre med nuvarande utseende. 
Flygfotografier tagna under 1940-talet visar att 
utformningen av de norra kvarteren i väsentliga 
delar utfördes enligt det förslag som finns på föl-
jande sida. Den halvcirkelformade ytan, med före-
slagen rosplantering, har en föregångare i den 
ursprungliga planläggningen för nya begravnings-
platsen, vilket kan ses på ritningen ovan. 

Nästa etapp i begravningsplatsens utveckling är 
anläggandet av det område som på dagens grav-
karta motsvaras av kvarter 21–27. Marken som 
togs i anspråk för denna utvidgning köptes in 
1956. Ett förslag till hur detta område skulle an-
läggas är daterat till 1957. Det finns en god doku-
mentation kring dessa planer genom de ritnings-
förslag som finns bevarade i församlingsarkivet. 
Av dessa framgår i detalj hur området var tänkt att 
anordnas avseende ytbeläggning och växtlighet. 
Marken avsågs vara gräsbevuxen och gångarna 
belagda med kalkstensplattor. Ekar tillsammans 
med buskar skulle vara placerade utmed de raka 
grusgångar som delade kvarteren åt. Detta är ett 
utseende som bevaras än idag. Som bilaga till rap-
porten ligger det planteringsförslag som hör till 
utvidgningsförslaget.  

Femte etappen i framväxten av nya begrav-
ningsplatsen påbörjas omkring 1982 då ett för-
frågningsunderlag tas fram för ytterligare grav-
kvarter åt norr, motsvarande dagens kvarter 30. 
Ritningarna motsvarar i stora drag den anläggning 
som kan ses idag. Fem år senare 1987 tas ett rit-
ningsförslag på minneslund fram och år 2000 ett 
förslag till det senast utvidgade området, dagens 
kvarter 31–33. Båda de senaste tillkomna utvidg-
ningarna är ritade av landsskapsarkitekt Lennart 
Lundqvist. Troligen står han även bakom utform-
ningen av kvarter 30.  

  

Förslag till minneslund och urngravsområde, perspektiv, 
1987. Lennart Lundqvist arkitektkontor AB, Uppsala 
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Ovan till vänster ses huvud- och planteringsplan från 1982 över det område som idag benämns 
kvarter 30. Underlaget togs fram av Mark- och kyrkogårdskonsulter AB, Uppsala. Ovan ses situ-
ationsplan från 1987 över minneslunden samt tillkommande urngravplatser i anslutning till tuja-
häcken kring dagens kvarter 19. Ritningen är signerad Lennart Lundqvist arkitektkontor AB, 
Uppsala. Samma arkitektkontor har framställt förslagsritningen till vänster, till den senaste ut-
vidgningen av begravningsplatsen som togs fram år 2000.  
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 Beskrivning av kyrkogården 
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Grindparti i söder och nedan ses huvudentrén till kyrkogården. Grindparti i norr. 

Stenpollare i kombination med kätting utgör 
kyrkogårdens gräns åt väster och söder. 
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Omgivningar  
Östra Broby kyrka och kyrkogård ligger centralt i 
Broby norr om länsväg 119 mellan Hässleholm 
och Ryd. Kyrkogården omsluts i öster av Kyrkoga-
tan, i väster av Storgatan och i norr av en parke-
ringsplats. Kyrkan ligger i anslutning till en mindre 
park samt torgbildning med gästgivaregården i 
fonden.  

Bostadsbebyggelsen närmast kyrkan finns ut-
med Kristianstadsvägen i söder. Övrig bebyggelse 
i närområdet är butiker, apotek, förskola, brand-
station och arbetsförmedling.   

Kyrkogårdens begränsning 
Kyrkogården kringgärdas utmed två sidor, den 
södra och västra, av svartmålad järnkätting fäst i 
huggna pollare av granit. Utmed den östra sidan 
finns en stödmur i natursten som fortsätter utmed 
den norra sidan. Här avtar den i höjd och ligger till 
viss del i nivå med parkeringsplatsens asfalt utan-
för.  

Grindar 
Till kyrkogården finns tre entréer. Huvudentrén 
finns mittför tornet i väster och de två sidoentré-
erna i norr respektive söder. Grindstolparna är 
murade av rött tegel i kryssförband med rundfo-
gar. Stolparna har avfasade hörn och kröns av 
utkragande tegelskift. Pelarna täcks av pyramidtak 
i svartmålad plåt. Svartmålade järngrindar sitter 
fästa i stolparna med undantag av de norra där 
grind saknas. De norra grindstolparna är de äldsta 
med en tätare placering av stolparna samt ett mer 
oregelbundet utseende på tegelytan. 

Gångar och strukturer 
Kyrkogårdens gångsystem utgörs av tre breda 
singelgångar som förbinder entréerna med kyrko-
byggnaden. Mittpartiet av den västra singelgången 
är hårdgjort med hjälp av sjöstensplattor.  

Belysning 
Belysning finns i anslutning till gångarna i form av 
obehandlade lyktstolpar i metall, krönta av glasku-
poler. Belysning finns också invid den västra och 
södra entrén i form av lyktarmaturer ovanpå 
grindstolparna.  

Servicestationer 
En servicestation finns invid kyrkobyggnaden i 
nordost, se bild överst till höger.  

Parkeringsplatser 
En asfalterad parkeringsplats finns utmed kyrko-
gårdens norra sida. 

Byggnader 
I kyrkogårdens nordöstra hörn finns en förråds-
byggnad. Den ligger nedgrävd under kyrkogårds-
tomten med infart utifrån, se bild nederst till hö-
ger. 

Växtlighet 
Kyrkogården omsluts av en trädkrans bestående 
av rönn och lönn i kombination åt norr. Utmed 
övriga sidor står lind. Växtligheten inne på kyrko-
gården inskränker sig till vintergröna planteringar i 
anslutning till gravplatser.   
 
 
 Nedgrävd förrådsbyggnad. 

Servicestationen finns invid kyrkan 
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Växt- och djurliv 
Kyrkogården ligger centralt i samhället med stör-
ningar från omgivande trafik och buller, vilket ger 
en relativt låg förekomst av olika växt- och djurar-
ter. Trädbeståndet saknar äldre träd men de unga 
träden används av enstaka fåglar för skydd, 
boplats och födosök. Rönnbär och oxelbär i den 
närliggande allén norr om Kyrkogården bjuder på 
bär om hösten och den stora gräsytan kring kyr-
kan erbjuder maskar och andra små organismer på 
menyn. Trädens stammar har börjat fyllas på av 
olika arter lavar och mossor men det handlar ännu 
om vanliga arter. På sikt och med trädens stigande 
ålder ökar intresset hos hållevande arter, eftersom 
ihåligheter kommer att bildas efter de beskär-
ningssår som träden inte lyckas att valla över.  

Kallmuren mot norr och öster har intressanta 
utrymmen för flertal levande organismer och spår 
av grävande insekter syns i jorden mellan stenarna. 
Floran vid muren innehåller några arter som är 
intressanta ur insektsperspektiv såsom fetknopp, 
kaukasisk kärleksört, gråfibbla och rölleka. Gräs-
mattan innehåller få blommande kärlväxter; 
sparvnäva, maskros och vitklöver är några av dem. 
På gräsyta närmast kyrkan mot söder växer vit 
malva.  

Fladdermöss har enligt uppgift förekommit 
kring kyrkan. Dessa dagvilar eller övervintrar 
gärna i kyrktorn och på kyrkloft. Alla fladdermöss 
är fridlysta, vilket kräver extra hänsyn – särskilt när 
det gäller förändringar i trädbeståndet.  
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Vy åt öster genom den nordvästra delen av kyrkogården. Vy åt väster genom den nordvästra delen av kyrkogården. 
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Kvartersbeskrivning 
Kyrkogården saknar kvartersindelning och besk-
rivs i den följande texten områdesvis. 
 
Nordvästra delen 
Denna del, grönmarkerat område på gravkartan på 
föregående sida (20), innehåller tjugotalet gravplat-
ser och området domineras av en gräsbevuxen yta. 
Fem gravplatser är belagda med singel och kring-
gärdade av stenramar. Tre gravplatser har vinter-
grön växtlighet i form av idegran och tuja.  

De äldsta gravvårdarna härstammar från 1800-
talets senare del och de yngsta är tillkomna efter 
1970. Exempel på titlar är Fru, Gårdsdrängen och 
Kyrkoherden. 

 

Nordöstra delen 
Inom området, grönmarkerat på gravkartan på 
följande sida (22), finns ett femtiotal gravplatser 
och majoriteten av gravvårdarna står i gräsmatta. 
Antalet gravplatser med kringgärdning och singel-
täckt yta inskränker sig till strax under tio. Kring-
gärdningarna utgörs av stenramar, av vilka några 
är nästan helt övervuxna med gräs, samt järnsta-
ket.  

Vintergrön växtlighet finns på ett tiotal grav-
platser och då i form av bland annat idegran, la-
gerhägg och murgröna. Bland de perenna växterna 
förekommer kinesisk kärleksört och hosta mest 
frekvent.  

De äldsta gravvårdarna härstammar från 1800-
talets senare del och de yngsta är tillkomna efter 
1970. Merparten ryms inom tidsintervallet 1870–
1919. Generellt är vårdarna från slutet av 1800-
talet av enklare karaktär och avsaknad av dekor. 
Runt sekelskiftet 1900 inträder en förändring och 
vårdarna blir mer påkostade i sin utformning och 
skala. Inom området finns ett stort antal titlar och 
några exempel är Fröken, Vaktmästarinnan, Capi-
tainskan, Handlanden och Fabrikören. 
  



 

Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, 2014 | 21 

  

Vy åt öster genom det nordligaste partiet av nordöstra delen av kyrkogården. 

Vy åt väster respektive åt norr (bild nedan) genom den nordöstra delen av kyr-
kogården. 
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Sydvästra delen 
Inom området, grönmarkerat på gravkartan ovan, 
finns ett femtiotal gravplatser och majoriteten av 
gravvårdarna står i gräsmatta. Antalet gravplatser 
med kringgärdning och singeltäckt yta inskränker 
sig till strax under tio. Kringgärdningarna utgörs 
av låga buxbomshäckar, stenramar samt järnstaket.  

Vintergrön växtlighet finns på ett tiotal grav-
platser och då i form av bland annat idegran, tuja 
och buxbom. Bland de perenna växterna före-
kommer rosor och hosta mest frekvent.  

De äldsta gravvårdarna härstammar från 1800-
talets senare del och de yngsta är tillkomna efter 
1970. Merparten ryms inom tidsintervallet 1870–
1919. Här finns ett stort antal titlar och några ex-
empel är Barnmorskan, Flickan, Lantbrukaren och 
Fabrikören. 

 

  

Vy åt öster genom den sydvästra delen av kyrkogården. 

Vy åt norr med den sydvästra delen av kyrkogården till vänster i bild. 
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Beskrivning av begravningsplatsen 
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Begravningsplatsens avgränsning i väster består utan-
för kvarter 13-18 av en låg stenmur och utanför den 
äldsta delen av en klippt mispelhäck.  

Den låga stenmuren fortsätter åt norr och avslutas i 
höjd med grinden i höjd med vaktmästeriet, vilken kan 
ses på bilden på föregående sida.  

Norr om vaktmästeriet tar ett järnstaket vid som yttre 
avgränsning av begravningsplatsen.  

På bilderna ses de två grindtyper som finns inom 
begravningsplatsen.  

En naturstig som löper utmed ån finns nedanför be-
gravningsplatsen.  
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Omgivningar 
Broby begravningsplats ligger i Broby samhälles 
södra utkant, ca 500 meter söder om Broby kyrka. 
Begravningsplatsen avgränsas längs hela östra 
sidan av branta slänter ner mot Helge å. Slänterna 
är bevuxna med ek, björk, sälg m.m. och längs 
med hela ån löper ett friluftsområde med vand-
ringsled. I väster avgränsar Kristianstadvägen in-
nan ett område med blandad villabebyggelse tar 
vid. Direkt söder om begravningsplatsen finns en 
yta för jordmassor, kompost och dylikt varpå fri-
luftsområdet åter tar vid.  

Grovt indelat består begravningsplatsen av fem 
delar med olika karaktär vilka motsvaras av kyrko-
gårdens utvidgningar. Den äldsta delen är idag den 
mest sydliga och begravningsplatsen har successivt 
utvidgats åt norr. Den äldsta delen (kv. 1–11) Är 
symmetriskt uppbyggt kring ett gravkapell i klas-
sisk romantisk stil (se vidare under rubrik byggna-
der). Norrut tar ett klassiskt planerat område vid 
med regelbundna kvarter med i huvudsak bux-
bomsomfattade gravplatser. I väster avslutas om-
rådet med en halvcirkelformad anläggning med 
mindre urngravplatser. Ytterligare norrut finns 
kvarter 22–27 vilka har en gemensam utformning 
med klippta häckar, trädrader och gångar med 
röda kalkstensplattor. Norr om detta återfinns kv. 
30 med öppnare ytor. Det senast utvidgade områ-
det har ett friare och mer organiskt formspråk.  

Begravningsplatsens begränsning 
I norr avgränsas begravningsplatsen av buskage 
(fler detaljer under Kvartersbeskrivning) som på 
ett naturligt sätt övergår i det kringliggande fri-
luftsområdets naturpräglade växtlighet.  

I öster fortsätter samma typ av buskage längst 
norrut. En längre del av den östra gränsen marke-
ras av ett svartmålat järnstaket placerat ovanför 
slänten mot ån. I höjd med begravningsplatsens 
äldsta del finns ingen tydlig begränsning mot väs-
ter utöver den västligaste raden med gravplatser, 
bakom vilka den branta slänten mot ån tar vid.  

I söder utgör en klippt avenbokhäck avgräns-
ning tillsammans med en rad kastanjer. Begrav-
ningsplatsens västra gräns utgörs längst i söder, i 
höjd med den äldsta delen av begravningsplatsen, 
av en klippt mispelhäck samt en trädrad av i hu-
vudsak oxel. Norr om denna vidtar en stenmur av 
huggen granit i två skift. Den södra delen av mu-
ren kompletteras på insidan av en klippt häck av 
måbär. Den norra delen av muren har en plante-
ring av friväxande syrén längs insidan. I höjd med 
vaktmästarlokalerna utgörs avgränsningen av 
järnstaket, av samma modell som längs östra sidan 
– detta staket kompletteras i den norra delen av en 
plantering av friväxande spirea, benved och oxbär, 
här finns även en trädrad av oxel.  

Grindar 
Det finns fyra grindförsedda entréer längs begrav-
ningsplatsens västra sida. Samtliga grindar är 
svarta järngrindar. De tre nordligaste grindpartier-
na är av samma modell medan det södra, som 
ansluter till den äldsta delen av begravningsplatsen 
är annorlunda utformat.  

Det sydligaste, och äldsta, grindpartiet har mu-
rade och putsade stolpar krönta av en pyramid-
formad skiva samt ett stenklot. Putstypen är 
mycket hård, eventuellt ren cementputs. I mitten 
är ett grindpar av svartmålat järn med stående 

spjälor. Dessa flankeras av ett stolppar vardera 
med enkla järngrindar i samma utförande.  

Nästa grindpar har stolpar av huggen granit 
med pyramidalt huggna överdelar. De dubbla 
grindbladen är av svartmålat järn i ett modernist-
iskt mönster med stående spjälor och mellan dessa 
liggande spjälor i olika höjd så att ett oregelbundet 
rutmönster bildas.   

Nästa grindpar finns i anslutning till vaktmäs-
teriet och har huggna stolpar av granit med pyra-
midalt huggna överdelar. De dubbla grindbladen 
är av svartmålat järn i samma utförande som före-
gående grind. Denna grind är tillräckligt bred att 
medge passage av fordon.  

Den nordligaste grinden har även den stolpar 
av huggen granit med pyramidalt huggna överde-
lar. De dubbla grindbladen av svartmålat järn har 
samma mönster som de två föregående grindarna.  

Längs begravningsplatsens östra gräns finns på 
tre platser trappor som leder ner till Helge å och 
den vandringsstig som finns där. En av trapporna 
finns i det sydöstra hörnet, i begravningsplatsens 
äldsta del. Denna har en handledare av grönmålat 
järn. Ännu en trappa finns strax norr om den 
äldsta delen med sättsteg i huggen granit och en 
enkel handledare av tryckimpregnerat trä. Slutligen 
finns en trappa i anslutning till kv. 30 och 27 med 
sättsteg av granitskivor och handledare av svart-
målat järn på ömse sidor.      
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Servicestation i anslutning till kvarter 11.  

Lokal för vaktmästare.  

Ett stort inslag av grönska i form av träd, buskar, häck-
ar och blommor kännetecknar begravningsplatsen.  

Ett nät av grusade gångar sammanbinder begrav-
ningsplatsens olika delar.  
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Gångsystem 
Begravningsplatsen hålls samman av ett nät av 
grusade gångar utan egentlig enhetlig struktur. Det 
är detta gångsystem som knyter samman områdets 
olika delar (som i stort sett motsvaras av de olika 
utvidgningsskedena). Gångsystemet har två nord–
sydliga sträckningar vilka slingrar sig genom be-
gravningsplatsen utan uppenbara siktlinjer. Istället 
medger det fokus och utblick över en del av be-
gravningsplatsen åt gången. Från vartdera entré-
partiet löper gångar i väst–östlig riktning som till-
sammans med de nord–sydliga bildar en grund-
struktur för gångsystemet. Dessa gångar komplet-
teras av sekundära gångar mellan och inom be-
gravningskvarteren (se översiktskarta).  

Ett grårött singel täcker gångarna i de flesta av 
begravningsplatsens delar, undantaget den senast 
utvidgade delen som omfattar kv. 31–33. Här har 
gångarna en täckning av grus med inslag av större 
svart kross. Detta har sin förklaring i att det under-
liggande bärlagret som utgörs av stenkross har 
kommit upp i ytan och där blandats med det täck-
ande lagret av grus. 

Träd 
Begravningsplatsen karaktäriseras av en rik och 
varierad grönstruktur som inte är enhetlig. Snarare 
förstärker grönstrukturen de olika utvidgningar 
som gjorts. Gemensamt för hela begravningsplat-
sen är att trädkrans inom området saknas mot ån i 
öster, där släntens varierade grönska ändå upplevs 
som en inramning av området.  

Begravningsplatsens södra och äldsta del om-
ges av trädrader av kastanj och oxel i söder respek-
tive väster.  

Storvuxna ekar markerar de väst–östliga rikt-
ningarna mellan de olika kvarteren på den mel-
lersta delen av begravningsplatsen samt delar av 
gränsen mot väster. Detta är den största, samman-
hängande grönstrukturen på begravningsplatsen 
och omfattar kvarteren 22–30. Ekarnas kronor 
skapar en tydlig rumslighet där trädens kronor 
breder ut sig som tak över de olika gravkvarteren.  

Begravningsplatsens nordligaste och senast 
gjorda utvidgning karaktäriseras av oregelbundet 
utplacerade trädgrupper av glanskörsbär, näver-
hägg och amerikansk körsbär, vars kopparfärgade 
stammar ger en tydlig karaktär till planteringarna. I 
väster finns en trädrad av oxel.  

Häckar  
Inom begravningsplatsen finns flera olika klippta 
häckar som utgör yttre avgränsing samt avgräns-
ning mellan och inom kvarter. Inom kyrkogården 
finns i de äldre delarna framförallt låga buxboms-
häckar som kringgärdning kring gravplatser. 

I de mellersta kvarteren (kv. 22–30) utgör 
klippta häckar av spirea inramning kring 22, 24, 26 
och körsbärskornell inramningar till 23 och 27. 

Planteringar 
Välplanerade planteringar är ett återkommande 
inslag inom begravningsplatsens samtliga delar. 
Planteringarna beskrivs i närmare detalj under 
vardera kvartersbeskrivning. Återkommande är 
dock vintergröna inslag som rhododendron, tuja 
och idegran, både i större planteringar och på 
gravplatser.  

I den yngsta delen, samt på spridda platser 
inom begravningsplatsen och som del av dess yttre 

avgränsning återfinns även friväxande buskage av 
syrén, mispel, kornell m.m.  

Gravplatser 
På begravningsplatsens äldsta del finns en stor 
andel större singeltäckta gravplatser med påkos-
tade kringgärdningar av sten. En stor del av om-
rådet rymmer dock även gräsbesådda ytor med 
mindre ansenliga gravplatser. Några av de större 
gravplatserna håller på att omformas till askgrav-
platser. Norr om detta, i kv. 14–21, vidtar ett om-
råde med stora, singeltäckta och buxbomskring-
gärdade gravplatser.  

Inom begravningsplatsen finns en minneslund 
och de små gravplatserna i kvarter 19 utgörs av 
urngravplatser. 

Begravningsplatsens mellersta del, kv. 22–30, 
har något mindre gravplatser med sammanhäng-
ande planteringar och likartat utformade gravvår-
dar inom de olika kvarteren. På begravningsplat-
sens senast utvidgade del utmärker sig kv. 33 med 
små gravplatser markerade med naturstenar och 
utan permanenta planteringar. I kvarter 31 finns 
urngravplatser.  

Växt- och djurliv 
Begravningsplatsen är en betydligt fridfullare miljö 
än den kring kyrkan. När det gäller grönska finns 
det en stor variationsrikedom som intresserar djur-
livet.  

Träd, häckar och planteringar ramar in, skapar 
struktur och bidrar med grönska och livsrum för 
andra arter.  

Det finns sammanlagt 100 träd på begrav-
ningsplatsen i en mix av både medelålders–äldre 
träd som har funnits på platsen ett tag och yngre 
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samt nyplanterade individer. De äldre träden, 
framförallt rödekarna och lindarna som beskurits, 
erbjuder föda, skydd och boplats för fåglar och 
andra organismer eftersom de innehåller många 
ihåligheter. I hålen samlas organiskt material som 
bryts ner av en lång rad insekter. Den kompostlik-
nande massan kallas mulm, vilken det råder brist 
på i landskapet då få gamla träd tillåts stå kvar så 
länge att värdefulla kvaliteter som till exempel grov 
stam och stammar med ihåligheter hinner utveck-
lats. På stammarna lever vanliga arter mossor och 
lavar. Förekomst av frukter från oxel och ek kan 
vara avgörande för vissa arter då det handlar om 
att överleva vintern. 

Fågellivet är rikligt med arter som till exempel 
rödhake, nötväcka, koltrast, blåmes, skata och röd 
glada.  

De flesta organismer på kyrkogården är annars 
små och mer eller mindre osynliga. Med lite tåla-
mod kan man upptäcka många insekter – bin, 
humlor och skalbaggar är några av dessa. De 
gravplatser med blommande växter, som innehål-
ler nektar och pollen, besöks flitigt av olika små-
kryp. Förutom det gröna intresserar vindskyddade 
ytor och den lagrade värmen i gravvårdarnas och 
grusgångarnas stenmaterial många insekter.  

Ån och dess vatten berikar miljön. En art av 
trollsländor verkar trivas bra på begravningsplat-
sen och kan ses födosöka mellan gravplatserna 
och även i ekarnas trädkronor.  

Längs med vattnet, nedanför begravningsplat-
sen, finns det en promenadstig omgiven av en 
grön bård bestående av träd och annan växtlighet. 
Här är rikligt med träd av olika slag – ek, bok, lind, 
björk, asp, alm, hassel och rödek är representerade. 

Grässlänten mellan begravningsplatsen och pro-
menadstigen har en intressant flora med växter 
som liten och stor blåklocka, gökärt och stensöta. 
Flera fjärilsarter och andra insekter brukar vara 
knutna till dessa kärlväxter som är en rest av det 
ekologiska sammanhang som förr var så vanligt i 
betesmarker och ängar. Liljekonvalj trivs också här. 
I en plan från 1959 (avfotograferad) finns en upp-
gift om att gräsmattan i minneslunden skulle slås 
med lie, vilket är intressant. Kanske såg man pot-
ential för en ängsflora i den befintliga vegetation-
en. 
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Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, 2014 | 31 

Belysning 
Inom begravningsplatsen finns en modell av be-
lysningsarmatur i form av lyktstolpar med svarta 
stolpar och konformade lykthus av glas, med fros-
tad kupa närmast glödlampan och ett tak av svart 
metall. 

Sittbänkar 
Det finns en modell av sittbänk utplacerad på 
begravningsplatsen. Bänken har en stomme av 
svartmålat gjutjärn som efterliknar ett grenverk 
och sittyta och ryggstöd av vitmålade brädor.  

Servicestationer 
På begravningsplatsen finns ett flertal servicestat-
ioner med tillgång till vatten, soptunnor och red-
skap. På den äldsta delen finns två stycken. Den 
ena finns strax innanför den sydvästra ingången i 
anslutning till kvarter 11. Den andra servicestat-
ionen finns i det sydöstra hörnet av kvarter 7. På 
de senare tillkomna delarna av begravningsplatsen 
finns ytterligare stationer i anslutning till den 
nordvästra delen av kvarter 19 och det nordvästra 
hörnet av kvarter 26. Öster om kvarter 30 finns 
likaså en station liksom i södra samt östra delen av 
kvarter 32 samt invid den nordvästra ingången till 
begravningsplatsen. Stationerna har enkel utform-
ning flertalet inramade med häckar.  

Parkeringsplatser 
Parkeringsplatser finns på flera ställen längs be-
gravningsplatsens östra sida, i anslutning till Kris-
tianstadvägen. Utanför den sydligaste entrén finns 
en asfalterad parkeringsyta. Längs med stenmuren 
finns också en asfalterad parkeringsyta. Längst i 
norr finns en grusad parkeringsyta i anslutning till 

begravningsplatsens senaste utvidgning. I anslut-
ning till vaktmästeriet finns också ett mindre antal 
parkeringsplatser på grusad yta.  

Byggnader 
Kapell 
På begravningsplatsens äldsta del är ett begrav-
ningskapell uppfört som områdets mittpunkt. 
Kapellet är åttkantigt med murade, slätputsade och 
vitalkade murar med utkragande sockel. I varje 
väggfält finns ett rundbågigt fönster med stomme 
av gjutjärn, undantaget det norra väggfältet där 
entréporten är belägen med dubbla dörrblad. 
Byggnaden kröns av ett tälttak belagt med kop-
parplåt/grönmålad plåt. Varje murvinkel är dessu-
tom krönt med urnor i takhöjd. 
 
Vaktmästeri 
Vaktmästeriet har en sockel av putsad gråsten och 
fasad klädd med rödfärgad locklistpanel, samt 
vitmålade knutbrädor och vindskivor.  

Byggnaden kröns av ett sadeltak belagt med 
tegel/betongpannor. Två ventilationshuvar klädda 
med svart plåt kröner taket. Längs byggnadens 
östra fasad finns en källarnedgång samt tre vita, 
moderna dörrar vars utformning skall efterlikna 
stående panel. Till den södra dörren, med dubbla 
dörrblad, finns en gjuten ramp. Byggnaden har 
tvåluftsfönster med spröjsar och vitmålade foder.  
Byggnaden rymmer även besökstoalett.  

Garaget är en envåningsbyggnad med rödfär-
gad locklistpanel, vita knutar och vindskivor samt 
sadeltak täckt med betongpannor. Två stora gara-
geportar tar upp större delen av västra fasaden. 
Portarna har dubbla dörrblad klädda med oljad 
träpanel.  
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Centralmotivet utgörs av gravkapellet omgivet av breda, raka grusade hu-
vudgångar tillsammans med gräsbevuxna kvarter.  Vy åt nordväst genom kvarter 8.  

Vy åt söder med kvarter 9 till höger i bild och kvarter 8 till vänster.  
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Kvartersbeskrivning 
Kvarter 1–12 
Kvarteren utgör den äldsta delen av begravnings-
platsen. Marken sluttar svagt, mest påtagligt åt 
söder, och på den högsta punkten, centralt i an-
läggningen, ligger kapellet. En nord–sydlig och en 
öst–västlig huvudaxel med skärningspunkt i kapel-
let delar ytan i fyra jämnstora kvarter; 4, 5, 8 och 9. 
Övriga kvarter fördelar sig på smala remsor av 
mark som omsluter samtliga fyra sidor. 

Hela den äldre delen ligger inbäddad i en rik 
grönska, åt öster och söder i form av en trädridå 
av blandade trädslag, i väster av klippta häckar i 
kombination med friare buskage. I norr står en 
trädrad med kastanj i kombination med en klippt 
hagtornshäck.  

Majoriteten av gravvårdarna i kvarteren är stå-
ende, en fjärdedel utgör liggande vårdar. Samman-
taget dominerar yngre gravvårdar från 1930-talet 
och framåt. I kvarter 5, 6 och 9 återfinns flest 
äldre vårdar från 1900-talets början.  

Kringgärdade gravplatser med singelbelägg-
ning förekommer på spridda platser i samtliga 
kvarter undantaget kvarter 10–12. De utgör ett 
fåtal bland de i övrigt dominerande gräsbevuxna 
ytorna. Omkring en handfull kringgärdas av låga 
buxbomshäckar medan övriga av stenramar. Mest 
framträdande är de kringgärdade gravplatserna i 
kvarter 6 samt i den östra delen av kvarter 5. Där 
ett 50-tal av omkring totalt 100 finns.  

Generellt är beläggningen av gravplatserna 
högst i anslutning till grusgångarna i områdets 
ytterkant och utmed mittaxlarna. I kvarterens (4, 5, 
8, 9) mitt finns flest gravplatser utan gravvård, 
vilket har sin förklaring i att här fanns det så kal-
lade ”allmänna varvet”. Gräsbevuxna ytor med 
spridda gravvårdar dominerar i kvarter 8 och 9 
medan ett större antal återstående gravvårdar for-
mar rader i kvarter 4 och 5. I den östra delen av 
kvarter 5 finns två smala grusgångar.  

Städsegrönt, främst idegran och tuja, finns på 
ett 80-tal gravplatser. Tre fjärdedelar av dessa åter-
finns i den södra delen, kvarter 1–6. Förhållandet 
är detsamma bland ettåriga växter och perenner. 
Bland de sistnämnda noterades främst rosor, kine-
sisk kärleksört samt hosta. 

Två stora lindar står i södra änden av kvarter 8 
och 9 och ytterligare ett par flankerar den öst–
västliga tväraxelns början åt väster. Trädbeståndet 
inne i kvarteren inskränker sig till tre lönnar i kvar-
ter 9. I övrigt är växtligheten koncentrerad till en 
placering utmed kanterna. Likt i kvarter 3 där det 
står tre rönnar tillsammans med höga och domi-
nerande vintergröna växter, och i kvarter 2 där 
gravvårdarna står mot en ridå av tät grönska inne-

hållande buskar av bland annat spirea, paradis-
buske, rhododendron, syren och schersmin. 

  
Karaktärsdrag för kvarter 1–4 och 7–12 

• Breda räta grusbelagda huvudgångar samman-
strålande vid kapellet som mittpunkt i anlägg-
ningen 

• Gravvårdar i anslutning till gångar  
• Gräsbevuxna ytor i kvarterens mitt med spridda 

gravvårdar 
• Buskage samt häckar ramar in och bildar yttre 

gräns för anläggningen 
 
 

Karaktärsdrag för kvarter 5 och 6 
• Kringgärdade och singeltäckta gravplatser i östra 

delen, mönsterkrattning 
• Grusbelagda smala gångar i kvarter 5 
• Monumentala gravvårdar i kvarter 6   
• Gravplatser i rader med låga vårdar och perenna 

planteringar i västra delen av kvarter 5 
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Vy åt norr med kvarter 4 till vänster och kvarter 5 till höger i bild.  

Vy åt norr genom kvarter 5, längst till höger i bild ses del av kvarter 6.  Vy åt norr genom kvarter 2.  

Vy åt öster med kvarter 4 till höger i bild och kvarter 9 till vänster.  
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Ett smalt rätvinkligt grusat gångsystem omsluter de buxbomskringgärdade gravplatserna inne i 
kvarter 13–18 och 20.  
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Kvarter 13–18 och 20 
Kvarteren ligger centralt i anläggningen och är 
utlagda i öst–västlig riktning utefter räta grus-
gångar. Med fåtalet undantag är gravplatserna 
singeltäckta och kringgärdade av låga buxboms-
häckar. Ett kvarter, benämnt 13 U, urngravskvar-
ter, avviker med grässådda ytor och små gravplat-
ser i räta rader med sammahängande planteringar 
längs med raderna. Gravvårdarna i 13 U är från 
2000-talet med oregelbundna former. 

Övriga kvarter skiljs åt av meterhöga klippta 
rygghäckar av tuja. Vårdarna är till övervägande 
del uppsatta under perioden 1930–1970 och hu-
vudsakligen med låg, rektangulär form. Vinter-
gröna växter förekommer på ett 30-tal av gravplat-
serna; både friväxande, men i huvudsak form-
klippt, tuja, cypress, buxbom och idegran. Grav-
platsplanteringar förekommer mer frekvent med 
framförallt kinesisk kärleksört, hosta och rosor. 

Bland de gravsatta återfinns titlar som Lantbru-
kare, Skolvaktmästaren och kamrer. 

 
Karaktärsdrag för kvarter 13–18 och 20 

• Singeltäckta gravplatser kringgärdade av låga 
buxbomshäckar. 

• Grusbelagda raka gångar 
• Låga rektangulära gravvårdar  
• Meterhöga avgränsande rygghäckar 

 
Kvarter 19 
Kvarteret har formen av en halvcirkel och är belä-
get på ett nedsänkt parti öster om kvarter 13–18. 
Avsatsen utgörs av en låg stödmur i kalksten och 
centralt i denna finns en trapp om tre steg i 
samma material. Området nås även från söder via 
en svagt sluttande grusgång som slutar cirka två 
meter in i kvarteret. Marken täcks i övrigt av 
gräsmatta och i dess centrum står en prydnads-
apel.  

Kvarteret har små urngravplatser med polerade 
liggande rektangulära gravvårdar utefter två böjda 
rader med sammahängande planteringar. Bakom 
finns en rygghäck av tuja som ramar in kvarteret. 
Utanför häcken finns ytterligare rader med grav-
vårdar. Dessa gravplatser har stående gravvårdar 
med flertalet modernare vårdar med oregelbundna 
former.   

Storvuxna formklippta buskage av idegran 
flankerar kvarteret mot intilliggande kvarter åt 
väster. I söder kompletterat med en hög och fri-
växande cypress. I anslutning till denna finns en 
gravplats som bryter mönstret genom en bautas-
ten som gravvård. 
 

Karaktärsdrag för kvarter 19 
• Halvcirkelformad gräsbevuxen yta kringgärdad 

av meterhög häck. 
• Gravplatser i svängda rader med sammanhäng-

ande planteringar 
• Liggande gravvårdar utmed den västra sidan av 

rygghäcken och stående utmed den östra sidan. 
• Rik förekomst av ettåriga blommor samt perenna 

planeringar 
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Kvarter 19 har en solfjädersform inom vilken liggande gravvårdar är place-
rade utefter gemensamma planteringsytor.  Minneslunden domineras av två 
välvuxna ekar tillsammans med ett magnifikt idegransbuskage. 



 

38 | Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, 2014 

  

En praktfull grönska tillsammans med färgstarka 
blommor karateriserar kvarter 19.  

Vy åt söder med minneslunden till vänster i bild, 
rygghäcken i kvarter 19 i mitten och i fonden ka-
pellet på den äldsta delen av begravningsplatsen.  
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Kvarter 21 
Kvarteret ligger i gränsen mot kvarter 22 och ut-
görs av två räta rader med gravvårdar åtskiljda av 
en plantering med kransveronika och rosor. Stå-
ende, huvudsakligen låga, rektangulära gravvårdar 
är placerade utefter en sammahängande gravplats-
plantering åt norr. Bakom dessa, åt söder, finns en 
rad med liggande naturstensformade gravvårdar 
utlagda i gräsmatta.  

Gravplatserna i norr innehåller en rik växtlig-
het i form av vintergröna och perenna växter. 
Vintergröna förekommer friväxande, men i hu-
vudsak formklippt, liksom tuja, buxbom och 
idegran. Gravplatsplanteringarna utgörs framför-
allt av kinesisk kärleksört, hosta och rosor. Bland 
dessa finns idegran, buxbom och tuja. I söder 
består utsmyckningen av snittblommor i vas och 
lyktor. 

 
Karaktärsdrag för kvarter 21 

• Gravplatser i en rak rad med sammanhängande 
plantering 

• Liggande gravvårdar i form av naturstenar ut-
med den södra sidan av en plantering med krans-
veronika och rosor och stående utmed den östra 
sidan 

• Rik förekomst av ettåriga blommor samt vinter-
gröna växter 

 

Minneslund  
Minneslunden är belägen utanför kvarter 19 i öster 
och utgörs av en stor sammanhängande gräsbe-
vuxen yta. I den norra änden av gräsmattan står en 
storvuxen ek och under denna finns en plantering 
med rhododendron samt en bänk. Ytterligare en 
majestätisk ek står i kanten till minneslunden och 
sträcker sina grenar in över gräsmattan. En om-
fångsrik formklippt idegransplantering upptar det 
västra hörnet av minneslunden. 

I söder leder en gång belagd med gatsten fram 
till platsen för en naturformad sten med inskript-
ion, ljusbärare samt en bänk. Platsen omsluts av en 
halvcirkelformad omfångsrik plantering av rhodo-
dendron tillsammans med ett lägre parti med la-
gerhägg. Invid stenen står också ett stativ för pla-
cering av blommor i vas.  

 
Karaktärsdrag för minneslund 

• Stor öppen gräsbevuxen yta 
• Frodig plantrering av rhododendron invid min-

nessten 
• Storvuxna ekar och en skulptural idegransplan-

tering 
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Bilderna visar kvarter 21. 
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Vy åt söder genom kvarter 25. 
Vy åt väster genom 
kvarter 27. 

Vy åt väster genom 
kvarter 26. 
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Kvarter 22–27 
Dessa sex kvarter utgör den tredje planlagda ut-
vidgningen av begravningsplatsen. Gravsättning 
har skett med början kring 1960 i de södra delar-
na. Kvarteren är tydligt åtskilda från varandra med 
grusgångar och klippta häckar, avgränsningarna 
förstärks av trädrader av ek (jmf  trädkarta). De 
storvuxna ekarnas kronor breder ut sig över kvar-
teren. Kring kvarter 23 och 27 är häcken av körs-
bärskornell, i övrigt är de klippta häckarna av 
brudspirea. Kvarter 25 sträcker sig längs begrav-
ningsplatsens yttre, västra gräns där en perenn-
plantering och friväxande syren utgör fond. Kvar-
teren har snarlik utformning med små gravplatser i 
räta rader. De flesta har sammahängande plante-
ringar längs med raderna. Bakom varje rad av 
gravplatser är smala gångar belagda med röda, 
kvadratiska kalkstensplattor samt gräsmatta. Grav-
vårdarna är i huvudsak av röd, grå och svart granit 
med något enstaka inslag av marmor.  

Inom vartdera kvarteret är gravvårdarnas ut-
formning strikt reglerad; i kvarter 23 och 27 är 
gravvårdarna huvudsakligen låga och rektangulära. 
I kvarter 22 och 24 är gravvårdarna huvudsakligen 
höga och rektangulära. 

Vintergröna växter förekommer i stor ut-
sträckning på gravplatserna inom samtliga kvarter; 
både friväxande – men i huvudsak formklippt – 
tuja, cypress, en, buxbom och idegran. Gravplats-
planteringarna utgör med sin variation och frodig-
het en påtaglig karaktäristika inom kvarteren och 
oftast har planteringarna behållits även då en 
gravplats återlämnats. Bland de perenna växterna 
återkommer framförallt kinesisk kärleksört, hosta, 
rosor, astrar och murgröna.   

Bland de gravsatta återfinns titlar som Bygg-
mästare, 1:e banbiträde, Stationskarl, och Trävaru-
handlare. 
 
Karaktärsdrag för kvarter 22–27:  

• Grusade gångar  
• Meterhöga klippta häckar som avgränsar 
• Trädrader med ekar vars kronor bildar tak över 

kvarteren 
• Häckar och träd bidrar med stark rumslighet i 

de olika kvarteren 
• Gravplatser i rader med sammanhängande plan-

teringar och gångar med plattor av röd kalksten 
• Vintergröna växter och rik förekomst av pe-

renna planeringar 
  
  

Ovan kvarter 36 och ne-
dan detaljbild av en av de 
sammanshängande plan-
teringarna som karakteri-
serar kvarteren. 
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Bilder ovan och nedan 
visar kvarter 33. 

Vy åt söder längs med grusgången 
som avgränsar kvarter 3 i öster. Kvarter 30. 

Vy åt söder genom kvarter 30. Till höger i 
bild syns buskaget utmed vilket gravvår-
darna står placerade i kvarter 29. 

Vy åt väster med kvarter 30 till vänster i 
bild..  
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Kvarter 28–30 
Kvarteret utgör den fjärde utvidgningen av be-
gravningsplatsen och består av kvarter 28–30. 
Kvarteren skiljs från varandra av grusgångar. Den 
västra delen av kvarteret har inga gravar. Här finns 
inga gravsatta före 1970. Kvarteret avgränsas av 
grusgångar och i öster ett järnstaket innan slänten 
mot Helge å tar vid. I söder klippta häckar av 
körsbärskornell, spirea och trädrad av ek, likaså åt 
norr. I öster mot en garagebyggnad. Inom kvarte-
ret finns enbart låga breda vårdar i grå, röd och 
svart granit. Duvor och småfåglar i sten eller me-
tall, placerade på gravvårdarna, är vanligt före-
kommande. Majoriteten av gravplatserna har an-
tingen en individuell plantering, med eller utan 
planteringsram av sten, eller så binder en gemen-
sam plantering samman en hel rad med gravplat-
ser. Mellan raderna med gravplatser är gräsmatta. 
Inom området finns två större planteringar som 
fungerar som ryggplanteringar åt de närmast intil-
liggande gravplatserna. Den östra rymmer spirea 
och rhododendron och den västra klippt idegran 
samt rhododendron och azalea. Vintergröna väx-
ter förekommer även inom gravplatsplanteringar-
na, framförallt i form av formklippt buxbom men 
även andra växter som t.ex. gran och tuja. På flera 
av gravplatserna finns små uppstammade träd 
utöver en rik blandning perenna växter. Bland de 
perenna växterna återfinns rosor, kinesisk kär-
leksört, hosta, astrar, murgröna, lavendel m.fl. 
Anmärkningsvärt är den rika förekomsten av titlar 
bland de gravsatta trots att de gravsatts så sent i 
tiden. Bland titlarna kan nämnas Jägmästare, 
Skrothandlare, Konditor, Köpman och Trävaru-
handlare. 

 
Karaktärsdrag för kvarter 28–30:  

• Grusade gångar  
• Meterhöga klippta häckar avgränsar tillsam-

mans med trädrader med ekar vars kronor bildar 
tak över kvarteren 

• Stora, vintergröna planteringar 
• Gravplatser i rader med låga vårdar och perenna 

planteringar  
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Kvarter 31 
Kvarteret tillhör den femte och senaste utvidg-
ningen av begravningsplatsen tillsammans med 
kvarter 32 och 33. Kvarteret avgränsas av buskage 
av bl.a. kornell och snöbär i söder och gulkornell i 
norr, i väster en stödmur krönt av ett svart järnsta-
ket och i öster av en grusgång. Kvarteret består i 
stort sett av en gräsmatta vars mitt markeras av en 
plantering med rhododendron och två träd. Norr 
om planteringen finns en askgravlund. En del är 
anlagd utmed stödmuren och består av en pe-
rennplantering med bl.a. klippt spirea, rödbladig 
kärleksört, rudbeckia, klätterhortensia m.m. De 
gravsatta är markerade med små kopparskyltar. 
Den andra delen av askgravlunden består av tre 
grupper av huggna granitpelare, grupperade fyra 
och fyra. Pelarna är placerade mitt i gräsmattan 
och de gravsatta är markerade på små kopparplat-
tor på pelarna.  
 
Karaktärsdrag för kvarter 31:  
• Gräsmatta 
• Inramande buskage, samt större vintergrön plante-

ring mitt i kvarteret 
• Perennplantering  
• Granitpelare 
 
Kvarter 32  
Kvarteret avgränsas av grusgångar i väster, norr 
och öster samt av klippt spireahäck och trädrad av 
ekar i söder. Kvarteret domineras av gräsmatta och 
två större, sammanhängande planteringar med 
vintergrön rhododendron, azalea, murgröna samt 
två oxlar i den ena planteringen och två glanskörs-
bär i den andra. Gravsatta finns endast i kvarterets 

nordöstra del. Bland växtligheten på gravplatserna 
kan nämnas ett par mycket små, vintergröna väx-
ter samt rosor, murgröna, lavendel.  
 
Karaktärsdrag för kvarter 32:  
• Gräsmatta 
• Stora, delvis vintergröna planteringar med träd 
• Gravplatser med låga vårdar och perenna plantering-

ar  
 
Kvarter 33 
Kvarteret avgränsas av grusgångar i väster, av 
klippt spireahäck och trädrad av ek i söder, samt 
av blandade buskage av bl.a. rödkornell och troll-
hassel i norr samt höstsyren, lonisera och rödkor-
nell i öster. Kvarteret domineras av gräsmatta och 
grupper av glanskörsbärsträd med kopparglän-
sande stammar. Samtliga gravvårdar består av na-
turstenar placerade liggande i mark. Här finns inga 
permanenta planteringar vid gravplatserna, däre-
mot är vaser med blommor samt ljuslyktor av 
permanent art vanligt förekommande.  
 
Karaktärsdrag för kvarter 33:  
• Gräsmatta 
• Varierade buskage 
• Glanskörsbärsträden med kopparglänsande stammar 
• Gravvårdar i natursten 
• Ljuslyktor 
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Vy mot norr över kvarter 31. Detaljbild av kvarter 31. Detaljbild av kvarter 33. 

Glanskörsbärsträd med kvarter 33 i fonden Detaljbild av kvarter 31. 

Kvarter 32. 
Kvarter 33. 

Kvarter 33. 
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Kyrkogårdens och begravningsplatsens 
kulturhistoriska värden 
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Värdebeskrivning 

Kulturhistoriska värden 
Kyrkogården  
Kyrkogården med sin kyrka har legat på platsen 
sedan 1100-talet och har som traditionsbärare ett 
symbolvärde. Många människor har ett förhållande 
till kyrkan och dess närmiljö som ett sockencent-
rum med mycket lång kontinuitet.  

Östra Broby kyrkogård rymmer även social- och 
samhällshistoriska värden. Titlarna som finns på 
gravvårdarna återspeglar de näringar som har 
präglat bygden, förändringar som har inträffat i 
lokalsamhället men även i samhället som stort. 
Brobys historia som centralort avspeglas på kyr-
kogården genom en rikedom av titlar från han-
delsväsendet, järnvägen och rättsväsendet. Kyrko-
gården rymmer också en stor andel ålderdomliga 
gravvårdar från andra halvan av 1800-talet. Bland 
de äldsta vårdarna finns titlar som capitainskan 
och kyrkoherde. Under mitten och slutet av 1800-
talet ändras förutsättningarna något för kvinnor i 
och med att karriärmöjligheter öppnade sig, i bör-
jan främst för personer ur de övre samhällsskikten, 
men längre fram för allt fler. Ett samhälle i för-
ändring, den successiva utvecklingen från jord-
bruks- till arbetarsamhälle representeras av titlar 
som telegrafexpeditören och barnmorska. Vårdar 
över personer ur de lägre samhällskikten som fått 
träkors som minnesmärke över sig saknas av för-
klarliga skäl men den enkla, anspråklösa vården 
finns dock representerad på kyrkogården i form av 
mycket enkla liggande gravvårdar företrädesvis 
över barn.  

Östra Broby kyrkogård rymmer stilhistoriska 
värden genom den stora andelen äldre gravvårdar 
som vittnar om en tid då allt fler fick råd att köpa 
gravsten samtidigt som industritillverkningen ännu 
inte kommit i gång, utan gravvårdarna fortfarande 
skiljer sig åt i utseendet över landet. De mer på-
kostade vårdarna ingick oftast i en större gravplats 
med kringgärdningar, av vilket det också finns ett 
par exempel på Östra Broby kyrkogård.  
 
Begravningsplatsen  
Begravningsplatsen började anläggas strax efter 
sekelskiftet 1900. Planen över anläggningen från 
1910 har kvardröjande drag av 1800-talet i det 
mjuka och svepande gångsystemet i begravnings-
platsens utkant. Medan centralmotivet med de 
korsande gångarna med en rundel i skärnings-
punkten omgivet av kvarter med gravplatser i 
strikta rader bär det tidiga 1900-talets stildrag. Till 
denna ursprungliga plan har sedan ytterligare fem 
delar tillkommit under en tidsperiod på 60 år. På 
följande sida ses en karta med utpekade karakter-
istiska områden vilka speglar väsentliga delar av 
denna framväxt. 

Idag speglar den äldsta delen av begravnings-
platsen, i vissa delar, en ursprunglig struktur och 
uppdelning i allmänna och enskilda områden. De 
utpekade gröna områdena på den äldsta delen 
avser att utgöra ett utsnitt av detta förhållande – 
en samhällsspegel. Detta tidsdokument uttrycker 
social- och samhällshistoriska värden vilka förtydligas 
genom möjligheten till reflektion över platsen och 
de personer som finns gravlagda där (enkla grav-
vårdar – enkla titlar) och möjligheten till jämfö-
relse mellan utformningen av enkla – påkostade 

gravplatser. Här framträder en tydlig uppdelning 
av begravningsplatsen som återspeglar uppdel-
ningen i samhället vid denna tid. I kvarter 9 kan 
detta exemplifieras med små enkla gravvårdar, 
anspråkslösa till storlek och form över kvinnor, 
exempelvis åbodotter, och män med enklare titlar i 
kontrast till gravlagda utmed grusgången mellan 
kvarter 5 och 6, där stora gravmonument med 
kringgärdningar i sten, singeltäckta ytor och på-
kostade gravvårdar med titlar som häradshövding-
en och handlanden återfinns. Yngre gravkvarter 
som 22–27 introducerar nyare titlar som 1:e banbi-
träde, stationskarl, och trävaruhandlare. Mer mo-
derna titlar finns också i de norra kvarteren som 
jägmästare, skrothandlare och konditor (exempel-
vis kvarter 30). 

Begravningsplatsen rymmer arkitekturhistoriska 
värden med början i klassicismen via en mellanpe-
riod under 1950-talet och fram till de senast an-
lagda norra delarna. Klassicistiska förtecken kan 
upplevas i den äldsta delen genom tydliga huvud- 
och tväraxlar och prydligt inrutade gravplatser. 
Grundprincipen lever kvar i kvarter 13–18 och 19, 
där klippta häckar i olika nivåer strukturerar grav-
kvarterens avgränsning och indelning. Vid tiden 
för utläggningen av denna del har förändringar i 
begravningsskick och formgivning av begrav-
ningsplatsen börjat komma. Strukturen är fortfa-
rande rätvinklig men mindre monumental, grav-
platserna mindre till ytan och inramningen mer 
anonym genom låga buxbomshäckar istället för de 
mer framträdande och individuellt utformade 
stenramarna. Typiskt är också de enskilda grav-
platserna som underordnar sig helheten, där den 
viktigaste stommen är tuja- och buxbomshäckarna 
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som håller samman raderna av gravar och avgrän-
sar gravplatserna från varandra. Denna förskjut-
ning i begravningsplatsens formgivning mot nya 
gestaltningsformer ger fullt utslag i kvarter 22–24. 
Kvarter 23 planeras med korta rader av gravar 
förskjutna i förhållande till varandra för att bryta 
det stela mönstret och erhålla en mjukare form. 
Nya inslag är gångvägar belagda med kalkstens-
plattor och gräsmatta mellan raderna, vilket öpp-
nar upp kvarteren och bidrar med ett informellt 
formspråk i tidens anda. 

Möjligheten att kunna se – och uppleva – hur 
begravningsplatsen utformats och successivt växt 
fram under olika epoker och under skilda stilinflu-
enser är betydelsefull för känslan av en levande 
kulturmiljö med bibehållna kulturhistoriska vär-
den. Respekten vid skötsel och underhåll för de 
unika kvaliteter som varje ny del tillfogat helheten 
hos Östra Broby begravningsplats har resulterat i 
en rik kulturmiljö med stora pedagogiska värden. I 
möjligheten till jämförelse mellan olika kvarter på 
begravningsplatsen, där skillnader mellan utse-
ende/utformning på gravvårdar och -platser samt 
titlar framträder. En välbevarad struktur ökar detta 
värde genom läsbarheten som detta medför.  

Idag är begravningsplatsen en kulturmiljö rik 
på upplevelsevärden. Dessa är starkt knutna till läs-
barheten i utvecklingen av begravningsplatsen där 
varje ny del som har lagts till ännu fångar sin ur-
sprungliga gestaltningsidé. Samtidigt som varje 
nytt tidsskikt tillfört nya rum hålls hela anlägg-
ningen samman genom den gröna arkitekturen 
skapad av träd, buskar, häckar och blommor, vars 
rikedom och variation utgör gemensamt motiv för 
hela begravningsplatsen. Främst exemplifierat i 

kvarter 22–27 genom magnifika ekar, vars kronor 
silar solljuset ned och spelar över gravvårdar och 
växtlighet.  

Biologiska värden  
De biologiska värdena är låga kring kyrkan men 
höga på nya begravningsplatsen. Det beror främst 
på att det finns ett variationsrikt trädbestånd på 
den senare, med gott om äldre träd. Den gröna 
omgivningen och närheten till ån bidrar också till 
att fler arter finns på begravningsplatsen. De äldre 
träden är bostäder och födoplats för en lång rad 
arter och är betydelsefulla både ur kulturhistorisk 
och biologisk synvinkel. Samtidigt ger de yngre 
träden som har planterats goda garantier för att 
det kommer att finnas äldre träd även i framtiden.  

Rödekarna i trädraderna och de äldre lindarna 
på begravningsplatsen är de mest dyrbara träden, 
sett ur ett biologiskt perspektiv, eftersom många 
arter är beroende av att de finns. 

Den äldre oxeln som står i trädkransen mot 
väster och påminner om en äldre generation träd 
är också en värdefull livsmiljö för andra arter. Ty-
värr växer fjällig tofsskivling vid stambasen och 
trädet bör fällas eftersom det är en risk att det 
faller av sig självt.  

Träden i de äldsta trädkransarna kring kyrkan 
och begravningsplatsen kan räknas som alléer 
utmed väg samt alléer i ett övrigt öppet landskap 
och omfattas därmed av biotopskyddsbestämmel-
serna. De träd som står i rad utmed grusgångar, 
och är fem individer eller fler, omfattas också av 
biotopskyddsbestämmelserna då de räknas som 
alléer – viket inbegriper de flesta rödekarna på nya 
begravningsplatsen.  

På begravningsplatsen finns det dessutom 15 
träd som är registrerade som särskilt skyddsvärda, 
främst rödekar, se bilaga 1 i trädvårdsplanen. Fler 
rödekar uppfyller snart kriterierna för att vara 
särskilt skyddsvärda. De sistnämnda är ännu inte 
registrerade i trädportalen. 
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Vård och underhåll  
Kyrkogårdens miljö är i hög grad föränderlig både 
under årets olika säsonger men också i längre per-
spektiv beroende på förändringar i brukande och 
skötsel. Dess kulturhistoriska värden kan snabbt 
förändras genom exempelvis hårdhänta renove-
ringar. De kan också förstöras genom många små 
förändringar som sker löpande under en längre 
tid. För att bevara kyrkogårdens värden måste de 
aktivt vårdas och underhållas löpande. Följande 
riktlinjer är formulerade med utgångspunkt i kyrkogårdens 
kulturhistoriska värden. Tillämpningen måste ske med 
utgångspunkt från såväl värdebeskrivning som kyrkogår-
dens beskrivning.  

Riktlinjerna är översiktliga och syftar till att be-
vara kyrkogårdens övergripande värden.  
Obs! 
Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 
av gångar, kvarter eller samt även ersättande 
av växtmaterial såsom buxbomshäckar och 
rygghäckar är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet 
om en åtgärd är tillståndspliktig bör man 
samråda med Länsstyrelsen. Vård- och un-
derhållsplanen kan ses som ett planeringsun-
derlag för tillståndsansökan i dessa fall.  

Allmänna riktlinjer för vård och under-
håll 
Nya gravplatser med gravvårdar och växtlighet ska 
underordnas de befintliga strukturerna och ut-
formningen. Vid omläggning av gravplatser bör 
utgångspunkten vara den ursprungliga planlägg-
ningen och kyrkogårdens historik. Riktlinjer bör 
vara vård- och underhållplanens beskrivningar.  

Särskilda riktlinjer för vård och under-
håll 
Genom kartbilden på nästa sida anges riktlinjerna 
för vård och underhåll av utpekade delar av kyr-
kogården. Riktlinjerna delas in i tre kategorier;  
 
■ Områden eller element med högt kulturhisto-

riskt värde som bör bevaras i sin helhet.   
■ Strukturer som är viktiga att bevara. 
■ Områden med stor betydelse för kyrkogår-

dens karaktär.   
 
De bevarandeområden som pekas ut på kartan är 
karaktäristiska för kyrkogården eller delar av den 
och särskilt viktiga att bevara ur denna synpunkt. 
En del områden bevarar strukturer från gamla 
aktiviteter, äldre planläggning eller särskilda grav-
monument. Andra delar är viktiga att bevara som 
huvudstråk, där många passerar, 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 måste vara en le-
vande miljö och kunna användas inom vissa ramar 
för att bevara ett levande kulturarv.  

De delar som inte är utpekade i kartan är inte 
ointressanta utan har alla sin unika betydelse i en 
större helhet.  
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Östra Broby kyrkogård och begravningsplats med ut-
pekade områden och strukturer. 
 
 
 
 
 
 
■ Områden eller element med högt kulturhistoriskt värde 

som bör bevaras i sin helhet.   
■ Strukturer som är viktiga att bevara. 
■ Områden med stor betydelse för kyrkogårdens karaktär.   
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Områden eller element med högt kultur-
historiskt värde  

Områden med högt kulturhistoriskt värde är sär-
skilt känsliga för förändring eller företräder en 
unik händelse/form/miljö eller liknande.  
I mycket kulturhistoriskt värdefulla områden bör: 

 
� Växtmaterialet ska vårdas och underhållas 

regelbundet för att bevaras i sin helhet.  

Struktur som är viktiga att bevara 
Med kyrkogårdens struktur avses dess yttre be-
gränsningar, kvartersindelning, gångar, och indel-
ning i gravplatser.  
 
� Kyrkogårdens huvudgångar, och yttre be-

gränsningar såsom murar och staket ska beva-
ras.  

� De gångar eller anläggningar som markeras 
som kulturhistoriskt värdefulla på kartan ovan 
ska bevaras vad gäller material, storlek och ut-
sträckning.  

Områden med stor betydelse för kyrko-
gårdens karaktär  

I områden med stor betydelse för kyrkogårdens 
karaktär bör: 
  
� Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 

yttre kringgärdning.  
� Strukturer, karaktärsskapande anläggningar 

och växtlighet bör vårdas och bevaras.  
� Gravvårdarna bör i första hand bevaras på 

plats. Ett representativt urval av gravvårdar el-
ler gravvårdar med särskilda kvaliteter kan 

också väljas ut och efter avidentifiering an-
vändas som huvudsten vid ny gravsättning.  

� Gravvårdar som återlämnats bör få stå kvar på 
gravplatsen tills behov finns att återanvända 
gravplatsen. Gravplatserna bör inte lämnas 
tomma.  

� Återlämnade gravplatser kan återtas genom 
att ny gravläggning anpassas till de befintliga 
förutsättningarna. Nya gravvårdar underord-
nas befintliga. 

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 
Dessa redovisas i en separat bilaga. 
 
� Gravvårdarna bör kvarstå på gravplatserna så 

långt det är möjligt och dess livslängd för-
längas om det går genom kvalificerad konser-
vering och rengöring. Vid skötsel av gravplat-
serna hänvisas till denna vårdplans bilaga eller 
till kvalificerad yrkeskunnig för mer avance-
rade åtgärder. Vårdåtgärder som inte kan ka-
raktäriseras som normalt underhåll är till-
ståndspliktigt liksom flyttning eller borttag-
ning av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.  

� Texter och inskriptioner bör förtydligas vid 
behov och rengöras för att inte vårdarnas pe-
dagogiska värde ska förloras.  

� Återlämnade gravvårdar med kulturhistoriskt 
värde bör få stå kvar på ursprunglig plats och 
endast i undantagsfall flyttas till lapidarium.  

Växtlighet 
� Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser och gångstråk bör förnyas vid behov 
med samma växtmaterial som det befintliga.  

Trädvård 
Naturvårdsverket har upprättat ett Åtgärdsprogram 
för särskilt skyddsvärda träd – Mål och åtgärder 2012–
2016. De särskilt skyddsvärda träden omfattar 
jätteträd som har en stamdiameter på mer än 1 
meter, mycket gamla träd som är äldre än 140/200 
år (beroende på trädslag) och ihåliga träd med 
stamdiameter på mer än 40 cm.  

Länsstyrelsen har inventerat många begrav-
ningsplatser för att hitta de värdefullaste träden. 
Träd som registrerats som särskilt skyddsvärda 
finns inlagda i Trädportalen på internet. 
 
Viktiga mål för Svenska kyrkans arbete med värdefulla 
träd på kyrkogårdar är: 
 
� Antalet särskilt skyddsvärda träd minskar inte 

på grund av avverkning, där alternativ finns. 
� Beskärning och stabilisering som metod 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 typiska för traktens kulturlandskap.  

Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med ef-
tertänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogår-
dens naturvärden. Samtidigt värnar man om det 
upplevelsevärde som kyrkogården har för besö-
kande.  
 
� Med hänsyn till fåglar och fladdermöss bör 

åtgärder på träd och häckar inte genomföras 
under april till och med september då det är 
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häckningssäsong för fåglar och yngelperiod 
för fladdermöss. 

� Undvik att belägga grusgångar med asfalt, 
krossten eller annan hårdgörning. Det är 
vanligt att solitärbin och andra insekter, som 
är hårt trängda i det moderna landskapet, 

anlägger bon i kyrkogårdens grusgångar.  
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Åtgärdsbehov på kyrkogården 
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Murar och begränsningar 
Grindstolparna i anslutning till den norra entrén 
har skador på plåtavtäckningen. Plåttäckningen 
bör ses över av plåtslagare inom en femårsperiod. 
Krönplåten på övriga grindstolpar bör ses över 
avseende målning. Ommålning bör göras inom en 
treårsperiod. I samband med dessa arbeten bör 
även lyktorna som kröner grindstolparna tillsam-
mans med grindarna ses över och eventuellt målas 
samt justeras. 

Kättingarna som längs två av kyrkogårdens si-
dor utgör avgränsning bör målas inom en femårs-
period. 

Stödmuren utmed kyrkogårdens östra och del-
vis norra sida uppvisar mindre sättningsskador 
men dessa föranleder i nuläget inga åtgärder. Bör 
hållas under uppsikt.   

Vägar och gångar 
Grusgångarna är i gott skick. Problem med sätt-
ningar verkar inte finnas i någon större utsträck-
ning.  

Tillgänglighet 
Kyrkogården har god fysisk tillgänglighet utmed 
gångarna som sammanbinder entréerna och om-
rådet närmast kyrkan. Gångarna är breda med 
möjlighet att ta sig fram med rollator eller rullstol. 
Mellan huvudentrén i väster och rampen på kyr-
kans norra sida är gångarna även belagda med 
sjöstensplattor. Framkomligheten för exempelvis 
rollator är mindre bra inne i kvarteren eftersom 
dessa är gräsbevuxna. 

Gravplatser 
Gravplatsernas kringgärdningar med grusade ytor 
utgör en rest efter ett äldre gravskick och samtliga 
återstående inom kyrkogården bör underhållas.  

Stenramar, i anslutning till återlämnade grav-
platser, som rubbats ur sitt läge bör i första hand 
läggas om.  

Gravvårdar 
Det allmänna intrycket är att vårdbehoven är 
mycket stora vad gäller kyrkogårdens äldsta och 
mest betydelsefulla gravvårdar. Här kommer för-
valtningen att behöva göra stora vårdinsatser inom 
de närmaste åren om dessa inte ska gå förlorade. 
Vårdarnas inskriptionstavlor eller framsidor bör 
rengöras med varsamma metoder. Vid mycket 
lavpåväxt är det dock bättre att undvika rengöring 
då man annars riskerar att stenen förstörs. Om-
dubbning bör göras. För att mängden gravvårdar 
som är i behov av omdubbning ska bli hanterbar 
kan församlingen utföra detta efter en långsiktig 
plan där man budgeterar med att ett bestämt antal 
gravvårdar omdubbas varje år. De gravvårdar som 
påtagligt bidrar till begravningsplatsens karaktär 
bör prioriteras.  

Vid vård- och underhållsåtgärder på gravvårdar 
hänvisas vidare till bilagan Rekommendationer för 
vård- och underhåll. 

Planteringar 
Ett par gravplatser har ännu kvar traditionella 
planteringar och infattningshäckar. Dessa plante-
ringar bör vårdas och vid behov förnyas. Dessa 
har viktiga traditionsvärden och är en del av grav-
platsen med lika stor betydelse som gravvården. 

Trädvård 
Trädbeståndet behöver ses över enligt föreslagna 
åtgärder i trädvårdsplanen. Ha i minnet att denna 
väger in både biologiska värden och kulturhisto-
riska aspekter.  

Svenska kyrkans mål att arbeta med beskärning 
och stabilisering som metod för att bevara särskilt 
skyddsvärda träd kan med fördel användas för 
träden i Östra Broby. 

Trädkransarnas träd omfattas av biotopskydd 
och de flesta är även klassade som särskilt skydds-
värda och bör behållas så länge som det är möjligt. 
Så länge träden hålls under god uppsikt och regel-
bundna insatser görs, finns det ingen anledning att 
ha bråttom och att göra snabba åtgärder.  

Djurliv 
Äldre träd bör bevaras så länge det är möjligt men 
när de en dag måste bytas ut är det en mycket bra 
naturvårdsåtgärd att spara stora stammar och gre-
nar i en permanent veddepå intill begravningsplat-
sen. Framförallt är det viktigt att spara material 
från ekarna i veddepån, då hotade och rödlistade 
vedinsekter ofta är knutna till ek. En bra plats 
finns söder om begravningsplatsen där man redan 
har en yta reserverad för grus, ris och annat. De-
pån fylls på någon enstaka gång men lämnas för 
övrigt helt utan åtgärder så att naturen själv kan ta 
hand om nedbrytningen. 
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Åtgärdsbehov på begravningsplatsen 
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Murar och begränsningar 
Begravningsplatsens murar är få och låga och 
vårdbehoven är relativt oproblematiska.  

Det finns en mindre förskjutning av ett par 
stenar i den övre stenraden på den västra stenmu-
ren, medan den nedre raden förblivit intakt. Ska-
dan är i nuläget av estetisk art och föranleder ing-
en åtgärd. 

Muren i anslutning till grindpartiet mellan 
kvarter 25 och ekonomiområdet är fogad med 
cementbruk. Stenarna har rört på sig och bruket 
har lossnat. Förslagsvis justeras och läggs stenarna 
om utan fogbruk. Kan utföras inom en tioårspe-
riod. 

Järnstaketet som finns utmed delar av begrav-
ningsplatsens sidor uppvisar mindre omfattande 
rostangrepp. Översyn och målningskomplettering 
bör göras inom en tioårsperiod. 

Vaktmästeri 
Grundens puts, koncentrerat till den äldre delen i 
norr, har sprickor och putsbortfall. Eventuellt kan 
nuvarande färgtyp vara för tät och inför lagning 
och putskomplettering bör därför grunden rengö-
ras helt från färg. Härefter kratsas sprickor ur och 
puts påförs (till en grund bestående av natursten 
har detta traditionellt varit ler- eller kalkbruk). 
Härefter avfärgas grunden med en fuktgenom-
släpplig färgtyp, traditionellt en kalkfärg. Åtgärder-
na bör göras inom en femårsperiod. 

Fasaden har mindre förekomst av algpåväxt 
och bortnött färg, främst på de rödmålade partier-
na. Ommålning bör göras inom en femårsperiod. 
Traditionell färgbehandling av träpanel är slamfärg. 

Fönstren uppvisar flagad färg och dessa bör 
ses över och målas om inom en treårsperiod. I 

samband med dessa arbeten bör även övriga vit-
målade partier åtgärdas. Traditionell färgtyp; linol-
jefärg. 

Vägar och gångar 
Grusgångarna är i gott skick. Problem med sätt-
ningar verkar inte finnas i någon större utsträck-
ning.  

En del gångstråk med kalkstensplattor är be-
vuxna med mossa och plattorna har förflyttats av 
trädens rötter på ett par platser. Likaså förekom-
mer vintergröna växter som tillåtits växa ut över 
gångarna. Anpassning kan behöva göras där ex-
empelvis trädrötter rubbar stenarna ur sitt läge. 
Plattorna bör hållas fria från gräs och mossa.  

I bland annat minneslunden finns partier med 
gatstensbeläggning. Mindre sättningar finns på den 
norra av dessa ytor. Stenarna som har kommit ur 
läge bör justeras inom en treårsperiod. Generellt 
bör ytor med gatstensbeläggning ses över årligen 
för åtgärdande och justering av större ojämnheter.  

Tillgänglighet 
Begravningsplatsen har god fysisk tillgänglighet till 
de flesta delar. Gångarna är breda med möjlighet 
att ta sig fram med rollator eller rullstol. De större 
gångarna är farbara med bil. Framkomligheten för 
exempelvis rollator är mindre bra i de områden 
där smala gångar med plattor finns.  

Gravplatser 
Återlämnandet av gravplatser riskerar att utarma 
begravningsplatsen då växtlighet och gravvårdar 
plockas bort. En strategi behövs för att kunna 
bevara kyrkogårdens karaktär och kulturhistoriska 
värden. Tänkbara lösningar på dessa frågor har 

diskuterats fram i kyrkogårdskommittén och i 
samtal mellan vaktmästare och antikvarie. Alterna-
tiv till hur olika områden successivt åter kan ian-
språktas för gravsättning har formulerats i form av 
åtgärdsbehov; 
 
� I kvarter 5 finns eventuellt behov av att an-

lägga ytterligare urngravplatser enligt det sy-
stem som redan finns i kvarteret idag. En vik-
tig aspekt att ta hänsyn till vid dessa åtgärder 
är att ordna dessa urngravplatser på ett tradit-
ionellt sätt med exempelvis en huvudsten och 
liggande tavlor längs sidorna. Kulturhistoriskt 
värdefulla gravvårdar där inte inskriptionen el-
ler autenticiteten har stor betydelse för värdet 
kan återanvändas om de slipas om och ska då 
markeras med en omarbetningssymbol.  

� Buxbomskvarteren (13–18 och 20) lämpar sig 
inte för kistbegravningar. För att tillvarata och 
förvalta de kulturhistoriska värdena inom om-
rådet har församlingen som avsikt att anordna 
urngravplatser inom befintliga gravplatser. På 
så sätt kan både struktur och befintliga grav-
vårdar bibehållas. Karakteristiska vårdar åter-
används som huvudstenar. 

� Behovet av kistgravplatser tillgodoses genom 
omändring i kv. 4. Principen för gravsättning 
blir densamma som i dagens kv. 21 med en 
rad kistgravar med stående huvudsten och 
utmed dess baksida urngravplatser med lig-
gande stenar.  

 
Gravplatsernas häckar och stenramar med gru-

sade ytor utgör ett tydligt karaktärsdrag. Bux-
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bomshäckar kring gravplatser kompletteras vid 
behov.  

Stenramar, i anslutning till återlämnade grav-
platser, som rubbats ur sitt läge bör i första hand 
läggas om – i synnerhet i de markerade kulturhi-
storiska stråken. Eventuell anpassning kan behöva 
göras där exempelvis trädrötter rubbar stenarna ur 
sitt läge.  

Gravvårdar 
De kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna, se 
separat bilaga, bör få stå kvar på sina ursprungliga 
platser. På så sätt bevaras eventuella samband, 
främst i form av de familjeförhållanden, som kan 
finnas med de omgivande gravvårdarna. Vårdarnas 
inskriptionstavlor eller framsidor bör rengöras 
med varsamma metoder. Vid mycket lavpåväxt är 
det dock bättre att undvika rengöring då man an-
nars riskerar att stenen förstörs. Omdubbning bör 
göras vid behov. De gravvårdar som påtagligt bi-
drar till begravningsplatsens karaktär bör priorite-
ras.  

Vid vård- och underhållsåtgärder på gravvårdar 
hänvisas vidare till bilagan Rekommendationer för 
vård- och underhåll. 

Planteringar 
Många gravplatser har ännu kvar traditionella 
planteringar med infattningshäckar och dessa 
planteringar bör uppmuntras. Genom att under-
hålla planteringar av detta slag på återlämnade 
gravplatser kan traditionen förhoppningsvis leva 
kvar. På återlämnade gravplatser bör gravplante-
ringar vid behov förnyas.  

På nya begravningsplatsen utgör den varierade 
växtligheten med olika karaktär en viktig be-

ståndsdel. Träd, buskage, rabatter, större plante-
ringar tillsammans med gravplatsernas buxboms-
häckar, städsegröna växtlighet, perenner och lök-
växter utgör en bas i kyrkogårdens gröna struktur.  

Växtligheten på kulturhistoriskt värdefulla 
gravplatser och gångstråk bör förnyas vid behov 
med samma växtmaterial som det befintliga.  

Äldre och unika växtsorter bör i första hand 
vårdas och stå kvar på gravplatserna även sedan de 
återlämnats.  

Trädvård 
Trädbeståndet behöver ses över enligt föreslagna 
åtgärder i trädvårdsplanen. Ha i minnet att denna 
väger in både biologiska värden och kulturhisto-
riska aspekter.  

Svenska kyrkans mål att arbeta med beskärning 
och stabilisering som metod för att bevara särskilt 
skyddsvärda träd kan med fördel användas för 
träden i Östra Broby. 

Trädkransarnas träd omfattas av biotopskydd 
och de flesta är även klassade som särskilt skydds-
värda och bör behållas så länge som det är möjligt. 
Så länge träden hålls under god uppsikt och regel-
bundna insatser görs, finns det ingen anledning att 
ha bråttom och att göra snabba åtgärder.  

Djurliv 
Äldre träd bör bevaras så länge det är möjligt men 
när de en dag måste bytas ut är det en mycket bra 
naturvårdsåtgärd att spara stora stammar och gre-
nar i en permanent veddepå intill begravningsplat-
sen. Framförallt är det viktigt att spara material 
från ekarna i veddepån, då hotade och rödlistade 
vedinsekter ofta är knutna till ek. En bra plats 
finns söder om begravningsplatsen där man redan 

har en yta reserverad för grus, ris och annat. De-
pån fylls på någon enstaka gång men lämnas för 
övrigt helt utan åtgärder så att naturen själv kan ta 
hand om nedbrytningen. 
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Målsättning och utveckling 
Kyrkogården 
 
 
Gamla kyrkogården har i princip inte använts till 
begravningar sedan den nya begravningsplatsen 
invigdes, men behovet av främst nya kistgravplat-
ser bedöms komma att öka, varför förändringar är 
att vänta inom den närmaste 10-årsperioden. Pas-
toratet har angett följande målsättningar och ut-
vecklingsplaner för Östra Broby kyrkogård: 
 
 
Utveckla och göra kyrkomiljön mer tillgänglig genom att:  

- Informera om kulturhistoriska- och bio-
logiska värden på kyrkogården via t.ex. 
hemsida, månadsblad eller anslagstavla.  

- Ta fram ett gestaltningsförslag för hur 
framtida gravsättning kan återupptas och 
anpassas till den befintliga kulturmiljön. 

 
 
Aktivt arbeta för att det bevarade beståndet av gravanord-
ningar/gravvårdar speglar hela samhällsstrukturen genom 
att: 

- Uppmärksamma och bevara såväl enkla 
som påkostade gravvårdar. 

- Uppmärksamma och bevara gravvårdar 
över kvinnor och med kvinnors titlar. 

- Sätta samman en grupp som kan arbeta 
med att dokumentera kyrkogårdens kul-
turhistoriskt värdefulla gravanordning-
ar/gravvårdar, i synnerhet de av personhi-
storiskt och lokalhistoriskt värde.  

 

 
Bevara och utveckla Östra Broby kyrkogård som en grön 
kulturmiljö genom att: 

- Vårda kyrkogården enligt de särskilda 
riktlinjer som vård och underhållsplanen 
anger. 

- Bevara återstående gravvårdar på sin plats 
på kyrkogården. På så sätt bevaras even-
tuella samband, främst i form av de famil-
jeförhållanden, som kan finnas med de 
omgivande gravvårdarna.  

- Bevara kyrkogårdens gröna struktur, om-
fattande trädkrans, vintergrön växtlighet 
och klippta häckar. 

- Vårda och underhålla trädbeståndet i en-
lighet med trädvårdsplanen. 

- Gynna både kulturmiljön och viktiga ar-
ter av insekter genom att bibehålla de 
grusade gångarna på kyrkogården och 
undvika asfalt, krossten eller annan ytter-
ligare hårdgörning. 
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Målsättning och utveckling   
Begravningsplatsen 
 
För nya begravningsplatsen bedömer pastoratet att 
behovet av både nya kistgravplatser och urngrav-
platser kommer att öka varför förändringar är att 
vänta inom den närmaste 10-årsperioden. Pastora-
tet har angett följande målsättningar och utveckl-
ingsplaner för Östra Broby begravningsplats: 
 
 
Utveckla och göra kyrkomiljön mer tillgänglig genom att:  

- Informera om kulturhistoriska- och bio-
logiska värden på kyrkogården via t.ex. 
hemsida, månadsblad eller anslagstavla.  

- Tillgodose behoven av kist- och urngrav-
platser genom anpassad utformningen av 
nya gravplatser till det omgivande områ-
dets kulturhistoriska värde. I enlighet med 
de föreslagna åtgärdsbehoven.  

 
 
Tillmötesgå samhällets olika begravningstrender, nya som 
gamla, och särskilt den stora efterfrågan på urn- och ask-
gravar genom att:  

- Bibehålla möjlighet för begravningar för 
andra religioner. 

 
 
Aktivt arbeta för att det bevarade beståndet av gravanord-
ningar/gravvårdar speglar hela samhällsstrukturen genom 
att: 

- Uppmärksamma och bevara såväl enkla 
som påkostade gravvårdar. 

- Uppmärksamma och bevara gravvårdar 
över kvinnor och med kvinnors titlar. 

- Sätta samman en grupp som kan arbeta 
med att dokumentera kyrkogårdens kul-
turhistoriskt värdefulla gravanordning-
ar/gravvårdar, i synnerhet de av personhi-
storiskt och lokalhistoriskt värde.  

 
 
Bevara och utveckla Östra Broby kyrkogård som en grön 
kulturmiljö genom att: 

- Vårda kyrkogården enligt de särskilda 
riktlinjer som vård och underhållsplanen 
anger. 

- Bevara kyrkogårdens gröna struktur, om-
fattande träd, buskage, rabatter, större 
planteringar tillsammans med gravplat-
sernas buxbomshäckar, städsegröna växt-
lighet, perenner och lökväxter.  

- Vårda och underhålla trädbeståndet i en-
lighet med trädvårdsplanen. 

- Gynna både kulturmiljön och viktiga ar-
ter av insekter genom att bibehålla de 
grusade gångarna på kyrkogården och 
undvika asfalt, krossten eller annan hård-
görning.  
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Regionmuseets E-rapportserie 2015 
Kulturmiljö 

 
1. Barkåkra kyrka – utvändig renovering, Barkåkra sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
2. Avenboksgången och trädgården vid Araslövs herrgård - ett bortglömt grönt kulturarv, Färlöv sn, VP, Patrik Olsson, 2014 
3. Konsul Perssons villa – renovering av balkong, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2014 
4. Stångby kyrkby kyrkogård, Stångby sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson, Carin Strümpel-Alftrén, 2015 
5. Villie kyrka – in- och utvändig renovering, Villie sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
6. Östra Sönnarslövs kyrka, takrenovering, Östra Sönnarslövs sn, AM, Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
7. Brågarps kyrka, in- och utvändig renovering, Brågarps sn, AM, Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
8. Polemanska huset – vård av mötesplats, Färingtofta sn, VP, Helene Stalin Åkesson, 2014-2015 
9. Norra Nöbbelövs kyrkogård i Lund, Norra Nöbbelövs sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2015 
10. Gråmanstorp kyrka, Gråmanstorp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014–2015 
11. Glimmebodagården – vårdåtgärder 2015, AM, Brösarp sn, Jimmy Juhlin Alftberg, 2015 
12. Sankt Nicolai kyrka Trelleborg – invändig renovering, AM, Trelleborgs sn, Kerstin Börjesson, 2014 
13. Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, Östra Broby sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie Petersson, 2014 

 



 

 


