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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Stora Råby kyrkogård 
är utförd av Regionmuseet Kristianstad/Lands-
antikvarien i Skåne på uppdrag av Kyrkogårdsavdel-
ningen i Lunds pastorat. Fältarbetet utfördes under 
sommaren och hösten 2015 med påföljande rapport-
skrivning hösten 2015. Inventering och rapportskriv-
ning har utförts av antikvarie Anna Rabow samt bio-
log Tony Svensson. Arbetet har utförts i dialog med 
kyrkogårdsavdelningen och representanter från för-
samlingen. Den kulturhistoriska värderingen är en 
ständigt pågående process där kyrkogårdsavdelning-
en tar hjälp från församlingen för att få information 
om t.ex. personhistorik. 

Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 4 
kap som kyrkogård invigd före 1940. Vård- och un-
derhållsplanen har utformats i enlighet med Kultur-
miljölagen, de föreskrifter som finns för 4 kapitlet 
och gällande direktiv från Länsstyrelsen i Skåne. För 
att vara berättigad till kyrkoantikvarisk ersättning 
måste en vård- och underhållsplan innehålla kultur-
historisk dokumentation, värdebeskrivning och ut-
vecklingsplan. För byggnader på kyrkotomten finns 
redan en vårdplan varför bodar och personalutrym-
men inte är medtagna i denna vårdplan. 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4:e 
kapitel. Genom de nya föreskrifterna finns ett 
lagstadgat krav på en vård och underhållsplan för 
kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplat-
ser. Riktlinjerna anger vissa krav på hur vård- och 
underhållsplanerna ska utformas: 
 

• Planen ska redovisa hur objekten ska vårdas 
och underhållas så att det kulturhistoriska vär-
det inte minskas och deras utseende och karak-
tär inte förvanskas. 

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

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

planen. 

Mål och syfte 
Med stöd av kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 
kulturmiljölagen är syftet med vård- och underhålls-
planen att lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens 
kulturhistoriska värden. Planen ska sedan ligga till 
grund för kyrkogårdsavdelningens planering och 
skötsel. Målsättningen med arbetet är att kyrkogår-
dens värden ska bevaras. Genom vård- och under-
hållsplanen ska: 
 

 

Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Stora Råby kyrkogård, Lund 
Fastighetsbeteckning Stora Råby 33:18 
Socken  Stora Råby   
Kommun  Lunds kommun  
Fastighetsförvaltare Lunds pastorat 
Areal  7949 m² 
 
Kyrkogården består av en äldre del med gräsmatta och en yngre del med buxbomsin-
delade kvarter. Det finns sammanlagt 344 gravplatser varav 50 har någon form av 
skötselavtal. 
 
Svenska kyrkan i Lund är huvudman för begravningsverksamheten i de sju församling-
ar som bildar Lunds pastorat. Domprosten leder all verksamhet i pastoratet och kyrko-
gårdschefen leder verksamheten inom Kyrkogårdsavdelningen som är den enhet som 
ansvarar för begravningsverksamheten. 
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• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så att 
de kulturhistoriska värdena säkerställs och ut-
vecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårdsav-
delningen som länsstyrelsen underlättas. 

• Kyrkogårdsavdelningen få en vägledning i det 
konkreta vårdarbetet med riktlinjer och priori-
teringar. 

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

Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 
arkiv- och litteraturstudier, framförallt kyrkogårdsar-
kivets handlingar samt annan tillgänglig litteratur, 
kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivningen av 
kyrkogården omfattar fastigheten Stora Råby 33:18 
med kyrkogårdsmur och yttre häckar. I detta område 
har byggnader, gångsystem, gravkvarter, gravplatser 
och gravvårdar samt växt- och djurliv inventerats 
och beskrivits. Särskild vikt har lagts vid att beskriva 
kyrkogårdens karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 
fysiska anläggningarna utgör underlag till kyrkogår-
dens kulturhistoriska värdering. Utifrån kunskapsde-
len med historik, nulägesbeskrivning samt värdebe-
skrivningen har vårdkrav till följd av kyrkogårdens 
kulturhistoriska värden formulerats. Vård- och un-
derhållsplanen redogör också för aktuella åtgärdsbe-
hov. 

Andra verktyg och dokument  
Denna vård- och underhållsplan går inte in på den 
sedvanliga skötseln som finns på kyrkogården. För 

detta har Lunds pastorat tagit fram en skötselplan 
för kyrkogårdarna upprättad 2003-2006. Planen ska 
revideras vart 5:e år. I skötselplanen ingår: 
 
• Översiktlig beskrivning av kyrkogårdarna och 

gravplatserna. 
• Beskrivning av områdets utformning och karak-

tär, gravvårdar och växtlighet. 
• Mängdförteckningar – en sammanställning av 

resultat från fältinventering i tabellform. 
• Skötselanvisningar för kyrkogårdarnas allmänna 

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

gärdsbehov och planering tidplanering. 
 

Vård- och underhållplanen innehåller övergripande 
synpunkter gällande trädbeståndets natur- och kul-
turvärden. För övrigt hänvisas till trädvårdsplanen 
för kyrkogårdarna i Lunds pastorat, vilken är en 
delfördjupning av vård- och underhållsplanen. Den 
har tagits fram genom ett samarbete mellan VIÖS 
AB, WSP Karlskrona, Sveriges Trädvårdscentrum 
och Landskapsingenjör J. Östberg AB och heter: 
Trädvårds- och åtgärdsplan för: Fredentorp, Håstad, Igelösa, 
Odarslöv, Stora Råby, Stångby, Vallkärra, Norra Nöbbelöv 
och Västra Hoby kyrkogård. Trädvårdsplanen blev klar 
2015. 

En inventering av kyrkogårdens gravplatser ut-
fördes av Gunilla Folkesson 1982 på uppdrag av den 
dåvarande samfälligheten. Samtliga kulturhistoriskt 
värdefulla gravvårdar och anläggningar på kyrkogår-
den inventerades och förslag till åtgärder gavs. In-
venteringen kompletteras av denna vård- och under-
hållplan. 
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 
 

KULTURMILJÖLAGEN (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 
4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begrav-
ningsplatser tillkomna före 1940 får inte på 
något väsentligt sätt ändras utan tillstånd 
från länsstyrelsen. Det gäller även vissa 
yngre kyrkobyggnader och begravningsplat-
ser utvalda av Riksantikvarieämbetet och 
Länsstyrelsen. 
 
För att få genomföra väsentliga förändringar 
behövs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd 
krävs t.ex. för utvidgning, uppförande eller 
ändring av byggnader, murar, portaler eller 
andra fasta anordningar samt större föränd-
ring av plantering, trädbestånd och belägg-
ning av gångar. Länsstyrelsen ger besked om 
vad som behöver tillståndsprövas. Enskilda 
gravanordningar såsom gravvårdar, staket 
eller stenramar har ett skydd såsom en del av 
kyrkogårdens helhet och karaktär.  
 
PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bygg-
nader skyddas även i PBL. En byggnad som 
är särskilt värdefull ur kulturhistorisk syn-
punkt får inte förvanskas och ska underhållas 
så att de särskilda värdena bevaras. Ändring 
och flyttning av en kulturhistoriskt värdefull 
byggnad ska utföras varsamt med hänsyn till 
dessa värden och byggnadens karaktärsdrag. 

Rivningslov får inte ges till byggnad eller 
byggnadsdel som bör bevaras på grund av 
byggnadens eller bebyggelsens kulturhisto-
riska värde. Planläggning och bygglov hand-
läggs av kommunen och ska ske med hän-
syn till byggnadens kulturhistoriska värden. 
De kulturhistoriska värdena ska säkerställas 
genom skydd i detaljplan eller områdesbe-
stämmelse.  
    I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot 
förvanskning så att dess karaktärsdrag beva-
ras. Byggnader men även träd och andra 
landskapselement kan vara skyddade i plan.  
 
MILJÖBALKEN (1998:808) 
Stora Råby kyrkogård ingår inte i något Riks-
intresse för kulturmiljö. Riksintressen regle-
ras genom Miljöbalken och syftar till att 
skydda och värna om att Sveriges mark, 
vatten och fysiska miljö används på ett lång-
siktligt och hållbart sätt. Områden som är 
utsedda som riksintresse för kulturmiljövår-
den ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada kulturmiljön. En miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, kan behövas för att klar-
göra hur planerade åtgärder påverkar kultur-
miljön.  
 
Alléer på kyrkogårdar, det vill säga trädrader 
om minst fem lövträd, omfattas i de flesta 
fall av biotopskyddsbestämmelserna i miljö-
balkens 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 kyrko-
gården 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 hotade i Sverige. Fladdermöss 
är en djurgrupp som är vanlig på kyrkogår-
dar. Alla arter fladdermöss är fridlysta i Sve-
rige. 
 
KULTURMILJÖPROGRAM  
Enligt miljömålen ska alla kommuner ha kul-
turmiljöprogram. För Lunds stad finns, Stora 
Råby och Värpinge, Byar i Lunds kommun 1, 

Bevaringsprogram. Enligt det utgör den 
gamla delen av Stora Råby kyrkogård, till-
sammans med skolgården öster om kyrko-
gården, en plantering av kulturhistoriskt 
och/eller miljömässigt värde. Även muren 
och häcken på den västra, södra och östra 
sidan har ett kulturhistoriskt och/eller miljö-
mässigt värde. Bevaringsprogrammet utgör 
planeringsunderlag och visar vilka värden 
som bör bevaras, vårdas och utvecklas. Det 
är vägledande då den fysiska miljön inte är 
skyddad i detaljplan. 
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  Stora Råby kyrkogård 

Nya delen av kyrkogården ligger i norr (bruna kvarter) och den 
gamla delen (gröna kvarter) i söder. Karta producerad av Kyr-
kogårdsavdelningen, Lunds pastorat. 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Stora Råby ligger idag nästan i utkanten av Lund. 
Bebyggelsen på Gastelyckan och den nya stadsdelen 
Råbylund som håller byggas kommer allt närmre. 
Endast ett fåtal av de omkring 25 gårdar som fanns 
före laga skifte ligger kvar i byn. Efter skiftet upp-
kom en rad med gatehus som med sin ålderdomliga 
karaktär liggande tätt utmed gatan gör att den gamla 
radbyn bevaras. 

Stora Råbys gamla bytomt överensstämmer med 
byns utbredning enligt kartan från 1801. Utgräv-
ningar inom bytomten visar på lämningar från förhi-

storisk, medeltida och senare tid. Utifrån en förun-
dersökning ligger troligtvis de centrala delarna av 
den förhistoriska boplatsen nära den historiska by-
tomten. Enligt 14C-dateringar är boplatsen som 
påträffats från 600- 800-talen. Keramikskärvor från 
både brons eller äldre järnålder och medeltiden har 
påträffats. De flesta fynd är dock från historisk tid, 
från 1600- och 1800-talen före skiftet. Flera gårdslä-
gen och gatehus har konstaterats utifrån lämningar 
av syllar, stengrunder, lergolv och tomtmarkeringar. 
Bland annat har rester efter gård nummer 10 och 11 
(enligt karta från 1801) påträffats. Fynd från en grus-

täkt visar på aktivitet som ska ha bedrivits under 
1700- och 1800-talen. En del fynd har daterats uti-
från brandlager som tros härröra från en brand 
1724. 

I västra delen av bytomten har en stenålders-
boplats påträffats. Inom området fanns förekomst 
av bearbetad flinta, flintavslag, keramikskärvor samt 
ett fragmentariskt bronsbleck, daterat till mellan-
neolitikum/bronsålder. Kring byn har ytterligare 
rester av förhistoriska boplatser påträffats. Söder om 
byn finns tre bronsåldershögar, Tornehög, Hanehög 
och Björns hög och i norr resterna av Tre högar. 
  

Stora Råbys gamla bytomt överensstämmer med 1801 års karta. Utdrag ur Fornsök, Raä, kartblad 61D 7i SO. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 
Kyrkogårdens äldsta anläggningshistoria fram till 
1900-talet bygger kartmaterial från kyrkogårdsavdel-
ningens arkiv och Lantmäteriet, stadsbibliotekets 
Lundasamling, kyrkoarkivet på Landsarkivet, äldre 
bilder och litteratur om Stora Råby. För tiden före 
1800-talets mitt finns få uppgifter om kyrkogården 
och få äldre gravvårdar är bevarade. Det rikligaste 
materialet är från 1900-talet då utvidgningen av nya 
kyrkogården gjordes och bårhuset byggdes. 

I en kulturhistorisk inventering av kyrkogården 
som utfördes 1982 av Gunilla Folkesson är kyrko-
gårdens kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar och 
gravplatser dokumenterade. Hela inventeringen finns 
i kyrkogårdsavdelningens arkiv. 
  

 
Händelser i sammandrag 
 
1100-tal Stora Råby kyrka byggdes. Den äldsta kyrkogården låg mellan kyrkan och  
 den södra kyrkogårdsmuren. 
 
1727 Enligt äldsta omnämnandet av kyrkogården fanns det luckor vilket innebär 

att det även fanns en mur.  
 
1801 En uppmätning av byn gjordes. 
 
1810 Kyrkogården mättes upp och varje åbo blev tilldelad en del att underhålla. 
 
1834 Kyrkogården utvidgades åt öster. Året därpå lagades muren och en ny mur 

uppfördes kring den nya delen. Nya portar av ek köptes in. 
 
1864 Kyrkogården utvidgades åt norr.  
 
1890 Nya kyrkogårdsgrindar av järn ersatte äldre i trä. 
  
1894 Kyrkogården utvidgades åt väster.  
 
1929 Kyrkogården utvidgades åt norr. 
 
1959 Ett bårhus ritat av Eiler Graebe uppfördes i det nordöstra hörnet. 
 
1967 Buxbomshäckarna på 1800-talskyrkogården ersattes med gräs. 
 
1982 En kulturhistorisk inventering utfördes för hela kyrkogården. 

Föregående sida: Skånska rekognoseringskartan från 
1812-20 visar hur en del av Stora Råbys gårdar 
flyttat ut efter enskiftet. 
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Stora Råby 
Stora Råby ligger sydöst om Lund vid foten av Ro-
meleåsen på en grusås i det öppna odlingslandskap-
et. Stora Råby socken ligger i den södra delen av 
Torna härad, nära Bara härad. Byns ålderdomliga 
form av en radby har bevarats, trots att de flesta 
gårdar flyttade ut från byn i samband med storskiftet 
i början av 1800-talet.  

Stora Råbys betydelse kan enligt ortnamns-
formskare härledas ur prefixet rå- som betyder gräns 
eller gränsmärke och by. Det äldsta ortnamnsbeläg-
get är från 1133 då ”landsbyen Råby” nämns i sam-
band med att ärkebiskopen Asser instiftat ett pre-
bende. Även senare medeltida källor omnämner att 
det finns ett kopplingar genom jordägande av ärke-

biskopsäte i byn. Kyrkan var en dominerande jordä-
gare i socknen vilket kan tolkas som att det fanns ett 
kyrkligt inflytande. Stora Råby ska dessutom ha legat 
under Sankt Hans sockenkyrka.  

Stora Råby församling har ända fram till 2000-
talet ingått i pastorat med sina grannförsamlingar i 
öster. Stora Råby var fram till 1598 moderförsamling 
i Stora Råby och Kyrkheddinge pastorat. Försam-
lingen var sedan ett eget pastorat och därefter i nära 
tre hundra år annexförsamling i Bjällerup och Stora 
Råby pastorat. Mellan 1946 och 1961 var Stora Råby 
annexförsamling till Lunds domkyrkoförsamling. 
Därefter och fram till 1992 var församlingen moder-
församling i Stora Råby och Östra Torns pastorat. 
Från och med år 2000 utgjorde Stora Råby ett eget 

pastorat men år 2014 uppgick församlingen i Lunds 
pastorat. Kyrkan utgör tillsammans med Sankt Hans, 
Sankt Knuts och Maria Magdalena kyrkor Lunds 
östra stadsförsamling inom Lunds pastorat.  

Stora Råby kyrka 
Den nuvarande kyrkan som är uppförd i tegel ska ha 
byggts omkring år 1300. Då det redan under den här 
tiden fanns anknytning till centralkyrkan tror man 
kyrkobyggandet initierades av denna. Byggnadsvirke 
i koret tyder på att kyrkan föregåtts av en äldre trä-
kyrka. Koret kan ha byggts intill ett långhus av trä 
som sedermera ersattes av ett långhus i tegel. Under 
1300- eller 1400-talet uppfördes vapenhuset och 
västtornet. På 1500-talet slogs valv över kor och 
långhus. Vid en större reparation 1770 murades tor-
net om, vilket ankarslutens årtal vittnar om. 

År 1843 renoverades kyrkan under domkyrkoar-
kitekt C G Brunius ledning. Denne stoppade en 
tillbyggnad som han menade skulle förstöra kyrkan. 
Nya fönster togs dock upp och tornet som lutade åt 
väster försågs med två strävpelare. Sättningen be-
rodde på att det funnits en djup grustäkt sydväst om 
kyrkan. 

1909 renoverades kyrkan ånyo, denna gång under 
ledning av Theodor Whålin som lät uppföra ett nytt 
vapenhus med en ny ingång mellan strävpelarna. Det 
gamla vapenhuset i söder gjordes om till sakristia. 
En orgel placerades i sakristians andra våningsplan 
och en ingång till den anordnades via en trappa åt 
väster. Förändringarna påverkade mest kyrkans inte-
riör men även kyrkans exteriör torde ha förändrats. 
Huvudingången flyttades från vapenhuset till väst-
tornet vilket troligtvis även medfört förändringar på 
kyrkogården. Gångsystemet kan ha förändrats och 
grindar i kyrkogårdsmuren kan ha flyttats. 

Stora Råby år 1801, före skiftet. Kyrkan låg mitt i radbyn, nästan på gårdsplanen till gård nr 17. Avritning Petter Jansson. 
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Den äldsta kyrkogården 
Den äldsta delen av kyrkogården är de delar som 
ligger närmast kyrkan. På 1801 års karta, som är den 
äldsta kartan som visar kyrkogården, ligger kyrkan 
och kyrkogården mitt på bygatan. Kyrkogården låg 
inklämd mellan gårdarna 7, 17 och 8. Den breda 
markeringen längs omgärdningen torde visa på att 
det fanns en mur. Ingången till kyrkogården kan ha 
gått via den väg som gick in till gård nr 17. Några år 
efter att kartan upprättats, år 1810, ska muren ha 
mätts upp och varje gård blev i förhållande till sin 
storlek tilldelad ett visst antal alnar i underhållsskyl-
dighet. Muren var inte helt rätvinklig men i och med 
att gårdarna närmast kyrkan flyttade ut från byn blev 
det mer plats för kyrkogården.  

De äldsta bevarade resta gravvårdarna som är 
från slutet av 1700-talet och tidigt 1800-tal vittnar 
om hur kyrkogården sett ut före utvidgningen. 
Dessa gravvårdar står på den södra sidan av kyrkan, 

vilken är den äldsta delen av kyrkogården. Innan 
dess var det generellt sett vanligast med enkla grav-
kors i trä. På den äldsta avbildningen, en skiss utförd 
av landskapsmålaren C S Bennet, som är utförd nå-
gon gång före kyrkans ombyggnad visar kyrkogår-
den från väster. I muren åt detta väderstreck fanns 
en stiglucka och i förgrunden ses den omtalade grus-
täkten. I protokollen omtalas kyrkogårdsmuren, 
genom underhållsutgifter och att skötsel utfördes av 
åborna. 

1800-talets tre utvidgningar 
Kyrkogårdens utvidgningar hörde samman med den 
allmänna befolkningsökningen. I och med att en del 
gårdar flyttade ut efter storskiftet som genomfördes 
i början av 1800-talet kunde detta genomföras. Före 
skiftet låg de närmsta gårdarna (nr 7 och 8) nästan 
dikt an mot kyrkogårdsmuren och i söder passerade 
byvägen. 

1835 genomfördes den första utvidgningen och den 
genomfördes åt öster. Exakt hur stor den utvidg-
ningen var är okänt men den torde motsvaras av 
gravplatserna 1-10 enligt 2015 års karta. 

1864 utvidgades kyrkogården åt norr genom av-
söndring från kronoskatterusthållshemmanet nr 3 
som ägdes av Nils Pålsson. Den utvidgningen ska ha 
varit 91 kvadratstång stor vilket motsvaras av 802 
kvadratmeter. 

1889 utvidgades kyrkogården åt väster genom 
avsöndring från samma hemman, nr 3 293/792 
mantal som ägdes av Nils Pålsson. Kyrkogården 
utvidgades vid detta tillfälle med 12,30 ar vilket mot-
svaras av 1230 kvadratmeter och troligtvis hela den 
västra delen med gravplatserna 54-106. (Se karta 
över utvidgningarna på sidan 14.) 1890 tillkom två 
nya järngrindar med gjutna grindstolpar i den södra 
delen.  

Skiss från första halvan av 1800-talet som visar kyrko-
gården före utvidgningarna (C S Bennet). 

Stora Råby kyrka, fotot är tagen mellan 1889 och 1909 då 
vapenhus byggdes mellan strävpelarna. 

Foto från tiden före 1909 visar kyrkogårdens utformning 
med gruslagda ytor, häckar och annan växtlighet.  
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1900-talet 
Förslaget att utvidga kyrkogården hade uppkommit 
redan 1924. Kyrkostämman beslöt 1926 att att köpa 
in ytterligage mark för utvidgning av kyrkogården. 
Markremsan låg norr om kyrkogården och skoltom-
ten. Då jordägaren Nils Pålsson inte var nöjd med de 
2000 kr han erbjudits utbröt en tvist som varade i tre 
år. Enligt en anteckning från 1928 hade man under 
de två senaste åren varit tvungen att begrava de döda 
på andras gravplatser. Till sist utsågs tre ansvariga 
för utvidgningen, Hilding Christensson, Johan Jöns-
son och kyrkostämmans ordförande Emil Ahrent. 
Pål Nilsson godtog fortfarande inte priset varmed 
stämman vidhöll expropriation av området. Det 
slutade dock med att Nilsson fick det han ursprung-
ligen begärt, nämligen 5000 kr. 

Den nya delen ritades av länsarkitekt Nils A 
Blanck. Enligt det fastställda anbudet skulle den nya 
kyrkogården förses med omgärdning av en 115 me-

ter lång stenmur med hällsten från Hardeberga, en 
ny grind, häck av 500 plantor avenbok och 27 stam-
lindar. På själva kyrkogården skulle 630 m2 besås 
med gräs och 338 löpmeter storbladig buxbom av 
sorten Buxus sempervirens ’Arborescens’ skulle sättas. 
Det skulle även planteras 32 blomsterbuskar. Enligt 
planen skulle bänkar placeras innanför den nya grin-
den som förband den gamla delen med den nya. 
Arbetet utfördes av anläggningsträdgårdsmästare E 
Freundlich i Eslöv som även låtit anlägga den nya 
delen på Håstads kyrkogård. Buxbomshäckarna 
skulle enligt Blancks föreskrifter hållas till 40 cm 
höjd och avenbokarna 120 cm höjd. Gravstenarna 
fick inte överstiga avenbokens höjd. 

På pelarna till den nya delens grind sattes två in-
skriptionstavlor i kalksten med måtten 25 x 37 cm 
upp. Texten på den ena plattan lyder: KYRKO-
GÅRDEN /är de dödas vilostad / ett minnenas rum / en 
Guds åker / * / Helgd hägne grifterna / Aktsamma hän-

der sörjde för / omvårdnad och prydning / Stillhet råde på 
denna / helgade mark / * / LÅT OSS BETÄNKA 
HURU FÅ / VÅRA DAGAR ÄRO FÖR ATT VI 
/ MÅ UNDFÅ VISA HJÄRTAN. På den andra 
tavlan står: ÅR 1929 / blev den nya del av kyrkogården / 
vartill denna port leder / ordnad och tagen i bruk / invigd av 
/ biskopen över Lunds stift / Edvard Rohde / den 17 No-
vember/ * / De sålla som bo i Guds gårdar / de äro ej 
döda; de sova / * / De som hava vandrat sin väg rätt fram / 
få ro i sina vilorum /.   

På 1930-talet var gravplatserna på kyrkans norra sida 
planterade med häckar och sorgträd. 

Även på den södra sidan fanns växtlighet i form av pelar-
idegan. Idag finns obelisken kvar men inte växtligheten. 

Plan över utvecklingen av Ståra Råbys kyrkogård. Linjerna 
är ungefärliga efter kartor från 1864 och 1889. 
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Samtidigt som den nya delen utvidgades gjordes 
även planer för den gamla delen. 1929 ritades en 
allmän plantering på den norra sidan av kyrkan. Ex-
akt var denna plantering ska ha funnits och om pla-
nen verkligen realiserades är oklart. Ritningen var 
utformad med en rabatt i mitten med rosor av sor-
ten ’Rödhätte’, gräsmatta runt om och en rabatt 
kantad av stenbräcka, aubrietia, krypveronika,  moss-
flox, kaukasisk fetblad, revsuga, kinesisk kärleksört, 
nejlikerot, praktbetonika, kantnepeta, dvärgiris på två 
av sidorna och praktspirea på den ena. Vidare skulle 
platsen prydas av ett alpgullregn, stenkant, trappa 
och bänk. Det finns inte några spår av detta idag 
varför planerna troligen inte realiserdes.  

1960 utformades ett belysningsförslag av firman 
Elektra på Östra Mårtensgatan i Lund. I det ingick 
elanläggning i bårhuset, gångbelysning på kyrkogår-
den med varmgalvaniserade stolpar för strålkastare 
och fasadbelysning på kyrka och bårhus. 

Bårhuset 
Arkitekt Eiler Graebe som lett renoveringen av kyr-
kan på 1930-talet ritade även bårhuset år 1946. Rit-
ningarna reviderades och arbetsbeskrivningar upp-
rättades 1959 men arbetena blev inte klara förrän 
hösten 1960. Nils H Månsson i Lund färdigställde 
arbetena sedan G T Persson försatts i konkurs. Bår-
huset förlades i det nordöstra hörnet av kyrkogår-
den, intill den del som utvidgats på 1920-talet. Bår-
huset uppfördes i tegel med slätputsade fasader med 
en hög bårhusdel åt söder och en låg byggnadskropp 
åt norr. Sadeltaket lades med tegel och i liv med fa-
saden. Gavelspetsen pryddes av små blinderingar 
och centralt över ingången ett kors. Förutom ett 
stickbågigt blyspröjsat fönster i den norra gavelspet-
sen var bårhuset fönsterlöst. Den låga byggnaden 

som rymde redskapsrum och toalett hade genomgå-
ende portgång och smala blyspröjsade fönster. 

1969 byggdes bårhuset till med ett skärmtak vid 
norra gaveln. 1990 byggdes bårhuset om till perso-
nalrum efter ritningar av Staffan Larsson och Fred-
rik Weisse. Två låga fönster togs upp på den västra 
sidan och en ny port på den andra. Samtidigt gjordes 
redskapsrummet om till en funktionsanpassad toa-
lett. Fem år senare gjordes öster om personalhuset 
en höjdändring så att marken fick en jämn lutning. 
Marken var täckt med gräs och en rad av fyra träd 
utgjorde avgränsning i norr. 

Gamla delen förändras  
Under 1960- och 1970-talen gjordes en del föränd-
ringar på den gamla delen. Enligt inventeringar från 
1961 och 1973 hade den i princip samma utseende 
som idag vad gäller kvartersindelning och omgärd-
ning. Omgärdningen med klippt avenbok i norr, 
häckar av friväxande buxbom i väster och öster samt 
klippt häck i söder var densamma som idag. Häckar-
na var mellan 0,8 och 1 meter höga. Fem träd längs 
den södra sidan flyttades någon gång under denna 
period in en bit från muren.  

Omkring hälften av gravplatserna var före 1960-
talet täckta med gräs. Under slutet av 1960-talet lades 
de flesta gravplatser om med gräs och efter det var 
bara fem gravar med singel kvar (nr 32, 54, 67, 97 
och 107). Tre av dem hade stenram, en hade staket 
och den sista saknade inramning. På hela den gamla 
delen fanns det före förändringen sammanlagt 81,5 
meter buxbomskant. Även annan växtlighet på gra-
varna som perenner och vintergrönt försvann.  

På 1960-talet gjordes också stenläggningen när-
mats kyrkan med gångar av smågatsten, terrasse-
ringsmur av storgatsten norr och väster om kyrkan 

Planteringsförslag daterat 1929 för allmän plantering på 
norra sidan av kyrkogården som troligen aldrig realiserats. 

Bårhuset ritades av Eiler Graebe och uppfördes 1960 i den 
nordöstra delen av kyrkogården. Den höga bårhusdelen 
byggdes senare om till personalrum. 
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samt trappor till två entréer i söder. Längs muren i 
norr fanns tio tujor varav tre finns kvar idag. 

Den befintliga stödmuren i söder mot gatan la-
gades enligt beskrivning och ritning från 1975 av 
Staffan Larsson och Fredrik Weisse på kyrkogårds-
förvaltningen. Staketet som var gjutet i en sockel i 
betong på stenmuren skulle tas bort. Vidare skulle 
häcken på muren röjas och återplanteras i ny 
matjord och muren skulle gjutas på baksidan med 

betong, främst på de ställen där lindarna stod. Öv-
riga delar av muren foglagades. 

1983 gjordes den södra trappan vid huvudin-
gången om till en handikappvänlig ramp. Den ut-
formades med smågatsten, kantsten och nedsänkta 
trappsteg. Trappan var troligen ursprungligen ut-
formad med djupa och låga sättsteg (se bild s 18). 

Nya delen 
Enligt inventeringarna från 1960- och 1970-talen 
hade den nya delen samma utseende som idag. Även 
den nya delen var omgärdad av trädkrans och 1 me-
ter hög klippt avenbok. Innanför den fanns breda 
buskage med måbär i väster och spirea i norr. Den 
norra planteringen var tänkt för framtida platser. I 
söder, innanför avenbokshäcken fanns även en 0,55 
m hög buxbomshäck. Den västra delen och den 
södra raden av gravplatser var täckt med singel, res-
ten var grästäckt. Sedan dess har ytterligare en dub-
belrad med gravplatser gjorts om till singelgravplat-
ser och några platser på gräsytan har tagits i anspråk 
för begravningar.  

Skolhusplatsen 
Utvecklingen av Stora Råby socken har satt stor 
prägel på framför allt omgivningen. Förutom de 
utflyttade gårdarna med sina underlydande hus-
manshus kom det under 1800-talet att växa upp 
ytterligare en del bebyggelse ute på markerna, bland 
annat Råby gård och Råby räddningsinstitut. I och 
med utflyttningen av gårdar fanns plats för både 
utvidgningar av kyrkogården och anläggande av en 
skola. Vid skiftet 1805 undantogs ett område för 
skolhus och fattighus, ett område på 0,2468 hektar. 
Det var samfällt ägd mark för ett stort antal mantals-
fastigheter som fått sina ägor utbrutna vid enskiftet. 

Den gamle klockaren som bedrev undervisning-
en föreslog att en skolbyggnad skulle uppföras på 
platsen. År 1810 uppfördes ett hus som användes 
både som skola och fattighus. På den östra delen av 
tomten uppfördes nära gatan 1822 ett bostadshus i 
korsvirke. Intill denna byggnad, med gaveln utmed 
vägen, uppfördes redan 1833 ett nytt skolhus. Det 

Inventering av kyrkogården från 1961 visar att omkring 
hälften av gravplatserna var täckta med singel. Efter det 
lades nästan alla gravplatser på den gamla delen i gräs. 

Plan över träd, häckar och gångar från 1965. De stenlagda 
gångarna av små- och storgatsten kring kyrkan utfördes 
vid denna tid. 
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intilliggande huset blev då lärarbostad. 1842 års folk-
skolestadga innebar att antalet elever utökades men 
det var inte förrän efter att skolan brunnit ner som 
en ny och större skolbyggnad byggdes år 1877. Sko-
lan ritades av byggmästare Mortensen och rymde 
både småskola och folkskola. Även lärarbostaden 
fick ny fasad av gult tegel. Skolbyggnaden är uppförd 
i gult tegel med fönsteromfattningar hörnmarkering-
ar och gesims i rött tegel.  

Den gamla lärarbostaden ersattes 1904 med en 
ny byggnad som placerades längre in på tomten, på 
mark som köpts vid skolhusplatsen. På så sätt skulle 
en nödvändig utvidgning av skolträdgården som 
användes för undervisningssyfte kunna genomföras. 
Även denna byggnad uppfördes i gult tegel.   

Med anledning av bårhusbygget utreddes vem 
som ägde den så kallade skolhustomten. Skolhus-
tomten ägdes gemensamt av flera ägare som hade 
beslutat att överlämna tomten som ursprungligen 
var avsedd som kyrkogård, till kyrkan. Då markerna 
skiftats fanns det vid mitten av 1960-talet ett 20-tal 
ägare till marken, bland dem fanns Lunds domkyrka 
och Råby yrkesskola. Ägarna var av tekniska skäl 
tvungna att betala och inte skänka marken varför 
köpeskillingen fastställdes till sammanlagt 100 kr. 

Då det fanns ett behov av parkeringsplatser till 
kyrkogården gjordes en del av skolhustomten om till 
parkering.  

Inventering från 1961 med ändringar utförda 1973 ger en 
detaljerad bild av planteringar av häckar och träd samt 
murar. Enligt denna plan fanns det inte mindre än 10 tujor 
längs norra sidan av kyrkan. 
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Ovan: Plan över ny gång upp till kyrkan från huvudingången i söder. Den 
befintliga trappans gatsen lades om så att den fick en jämn lutning.  

 

Till höger: Stora Råby kyrkogårds utveckling. Markeringarna är ungefärliga. 
Exakt hur stor den första utvidgningen var är okänt eftersom det inte finns 
någon karta bevarad.  
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgärdningar 
Stora Råby kyrkogård är omgärdad av murar, nätsta-
ket, häckar och träd. Längs den östra sidan av gamla 
delen och den södra sidan löper en terrasseringsmur 
av flata grå- och sandstenar som är fogade och av-
slutade med betong. Kyrkogården skyddas längs den 

östra sidan av gamla delen och längs hela den västra 
sidan av ett högt nätstaket. 

Den äldre delen av delen omgärdas innanför sta-
ketet av storbladig buxbom i väster och öster. I sö-
der och som avgränsning mot den nya delen finns 
avenbok. Häckarna är klippta. 

Den nya delen avgränsas i norr och väster av 
klippt avenbok och innanför den, på den norra si-
dan, växer friväxande spirea. Närmast det före detta 
bårhuset finns på några ställen även storbladig bux-
bom. Den västra sidan är däremot avgränsad med 
dubbla rader av måbär. Häckplanteringen är väl till-
tagen varmed den utgör vindskydd. Dess asymmet-
riska form är anpassad för kvarterens rätvinklighet. 

Vid den nya delen östra sida, där det före detta 
bårhuset ligger, finns en låg häck. På andra sidan 
finns en trädkantad gräsplan. Komposten utgör en 
del av avgränsingen på denna sida. 

Det finns sammanlagt 25 lindar i kyrkogårdens 
trädkrans. Längs den äldsta kyrkogårdens östra sida 
finns fyra lindar med oregelbundna avstånd mellan 
varandra. Deras grova stammar kan tyda på att de 
kan vara från den tiden då kyrkoården senast utvid-
gades åt detta håll, år 1864. Ett av träden har klassats 
som hålträd enligt Trädportalen. 

De åtta lindar som står i väster kan vara från 
1889 och 1929 då kyrkoården utvidgades åt detta 
håll. Ytterligare åtta lindar finns längs den norra 
sidan, de är likaså troligtvis planterade 1929. De fem 
lindarna i söder är yngst och troligen från tiden efter 
1960-talet. En karta från 1961 visar att det fanns ett 
träd i det sydvästra hörnet och ett i det sydöstra. De 
nuvarande träden är placerade en bit in från muren. 

Ovan th: Den södra sidan omgärdas med terrasseringsmur, 
häck och unga lindar. 

Ovan tv: Utblommade spireahäckar väller över gången i 
norr. Lindarna är troligen från 1929 då nya delen anlades. 

T v: De äldsta och grövsta lindarna står i öster. Storbladig 
buxbom utgör häck här, liksom i väster. 



 

Stora Råby kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 21 

Grindar och ingångar 
Kyrkogården har två entréer med grindar, båda i 
söder. Då den södra delen av kyrkogården ligger 
högre än gatan leder grindarna till avsatser. Huvud-
grinden mot väster har en stenramp av gatsten i 
mitten och avsatser med granitblock och grus på 
sidorna. Den något mindre grinden i öster har 
trappa av granitblock och smågatsten som sättsteg. 
En handledare av rundjärn finns i mitten av trappan. 

Båda grindarna är utförda som kraftiga smides-
grindar med gjutna järnpelare. Den västra grinden är 
uppförd med glesa ribbor med spetsbågar och cirk-
lar nederst och voluter överst. Den östra grinden har 
kraftiga och tättsittande ribbor. Nederst finns ett 
rutmönster. De fyrkantiga grindstolparna har hög 
bas, kannelyr och avslutas med klot. 

Entrén till den nya delen har ingen grind men är 
markerad med två pelare av kluven sandsten från 
Hardeberga. De kröns av svagt pyramidformade 
avslut i huggen granit med små svarta järnkors. Insi-
dorna av stolparna har kalkstenstavlor med inskript-
ionstext som berättar om den nya delens invigning 
1929, se vidare s 14. 

De flesta bilburna besökare går troligtvis in ge-
nom öppningen mittför bårhuset som saknar grind.  

Gångar och strukturer 
Kyrkogården har en tydlig huvudaxel från den syd-
västra ingången, genom den gamla delen av kyrko-
gården. Denna har få gångar och alla markerar i 
princip var utvidgningarna skett. Gångarna är förhål-
landevis breda och täckta med grus. Avsatsen mot 
den sydvästra entrén är terrasserad med höga sten-
block i granit. På den ena sidan utgör stenblocken 
del av en gravkant. 

Gångarna närmast kyrkan är lagda med smågatsten 
kantad av storgatsten. Ett par trappsteg tar upp ni-
våskillnaderna vid stenläggningarnas avslut mot den 
västra huvudgången. Den allra äldsta delen av kyr-
kogården är något högre än resterande del varför det 
utmed kyrkans norra sida finns en avsats i stor-
gatsten. 

Den nya delens gångsystem är betydligt tätare 
med grusgångar mellan varje eller varannan rad av 
gravplatser. Den östra delen är dock till större delen 
täckt med gräs.  

Den sydvästra grinden utgör huvudingång. Grindar och 
grindstolpar är tillverkade på Carl Holmbergs gjuteri i Lund. 

Ovan: Den sydöstra grinden, även den från Holmbergs 
gjuteri, med trappa och mitträcke.  

Nedan: Den nya kyrkogården från 1929 är markerad med 
gedigna grindstolpar i sten med inskriptionstavlor. Innanför 
dem skymtar täta rader av buxbomskvarter. 
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Gravplatser 
Stora Råby kyrkogård har 344 gravplatser varav 121 
finns på den gamla delen. Resten är fördelade på fyra 
kvarter i den nya delen. I kvarter 4 i denna del har 
endast några gravplatser tagits i bruk.  

De flesta gravplatser på den gamla delen består 
av gräsgravar vilket gör att stora ytor utgörs av 
gräsmattor. Det är endast omkring 30 gravplatser 
med någon form av utsmyckning och de flesta ligger 
i den västra halvan. Utsmyckningarna är i de flesta 
fall begränsade till en smal rabatt eller liten stenram 
närmast gravvården. Endast tre gravplatser är helt 
täckta med grus, varav två har stenkant (plats 67 och 
107) och en har järnstaket (plats 54). Stenkanterna är 
relativt höga, vilket delvis beror på att den ena grav-
platsen ligger intill entréns ramp. Ytterligare tre 
gravplatser är delvis täckta med grus. Fem gravplat-
ser har avskärmande små buxbomshäckar, några fler 
har stenram medan resten saknar begränsning. Att 
det funnits fler stenkanter kan skönjas i gräsmattan. 
De flesta rabatter utgörs av någon form av 
städsegrön växtlighet såsom buxbom, tuja, idegran 
eller cypress. Bland marktäckarna förekommer vin-
tergröna, daggkåpa, murgröna och smultron, och 
även en del rosor. 

Rabattväxtligheten är mer riklig på den nya delen 
vilket till stor del har att göra med att de flesta grav-
platser utgörs av buxbomsgravar. Merparten av 
gravplatserna är täckta med singel och har någon 
form av städsegrön växtlighet. Rosor är vanligast, de 
förekommer på var tionde grav. I övrigt finns laven-
del, kinesisk kärleksört, murgröna, ljung, julros, 
funkia, trift, gullviva, fläck-lungört, fetknoppsväxter 
och flox. Annueller som tagetes, stjärnöga, petunia, 
pelargon och lobelia är vanliga.  

Den gamla kyrkogårdens stora gräsmattor (längst upp) kontrasterar mot den nya delens buxbomskvarter (ovan). 
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Lövfällande och städsegrön växtlighet 
Stora Råby kyrkogård är en öppen kyrkogård med få 
stora träd. Det finns inte några andra lövfällande 
träd mer än de som står i trädkransen. Även den 
höga städsegröna växtligheten är sparsam. Förutom 
de tre tujorna norr om kyrkan finns det sex större 
träd väster om kyrkan. Där står det, nästan på rad, 
tre tujor, en buxbom och två ädelcypresser. Enligt 
äldre kartor ska det ha funnits fler tujor och på nå-
gon gravplats kan man också se att träd tagits bort.  

På resterande del av kyrkogården är det sparsamt 
med hög växtlighet. Lägre städsegrön växtlighet 
finns på ett par gravplatser så som tuja, en, idegran, 
buxbom, himalajaen, lagerhägg, japansk ädelcypress 
och sockertoppsgran. Dessa är formklippta eller en 
naturligt strikt form så som sockertoppsgran, 

dvärgtuja och krypen. Annan låg städsegrön växtlig-
het som förekommer är vinka och murgröna. 
Det är även väldigt lite lövfällande buskar på kyrko-
gården. Några få hortensior och en rosenspirea åter-
finns, liksom ett par hängande fjäderkaraganer Cara-
gana arborescens ’Walker’. Den blommande växtlighet-
en domineras av rosor, perenner och annueller. 

Den traditionella rabatten med buxbomsinfatt-
ning finns endast kvar på ett par gravplatser på den 
gamla delen och på ett tiotal på den nya. Den annars 
så vanliga steninfattningen förekommer inte heller 
på så många platser. På en gravplats, i det sydvästra 
hörnet på den nya delen, finns en plantering i ett 
stenkantat kors. Oftast är planteringen utförd fram-
för den stående vården, bakom den liggande hällen, 
eller i gravplatsens hörn.  

Tujorna norr om kyrkan utgör, tillsammans med några 
vintergröna växter väster, de enda träd på kyrkogården. 

Väster om kyrkan står, nästan på en rad, tujor, en stor 
buxbom och ädelcypresser. 

Längst upp: Gravplatsen med järnstaket ger en bild av hur 
kyrkogården sett ut förr med buxbomsinfattade rabatter. 

Ovan: En ovanligt utformad rabatt på nya kyrkogården i 
form av ett kors som enda utsmyckning är både enkel och 
dekorativ. 
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Allmänna planteringar 
På kyrkogården finns endast några få allmänna plan-
teringar, en rabatt vid det före detta bårhuset och 
längs den nya kyrkogårdens ytterkant. Även raden av 
tujor och enstaka växter så som idegranen sydost om 
kyrkan kan anses vara allmänna. Vid bårhuset finns 
steninfattade rosenrabatter. Buskplanteringen runt 
den nya delen består av friväxande buskage av måbär 
i väster och spirea och buxbom i norr. Buskaget är 
bredast i det sydvästra hörnet, på så sätt är kvarteren 
vinkelräta mot huvudaxeln från den gamla delen. 
  

Det gamla bårhuset har gjorts om till personallokal. Framför det finns en av de få allmänna planteringarna. 

Rosor finns på omkring var tionde gravplats och är en 
karaktärsväxt både på den nya kyrkogården och på kyrko-
gårdar i allmänhet. 
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Gravvårdar 
På Stora Råby kyrkogård finns det totalt omkring 
275 gravvårdar varav 170 gravvårdar finns på den 
gamla delen. Omkring ¾ av alla gravvårdar är resta, 
resten är låga, lutande eller liggande hällar. Merpar-
ten av gravvårdarna på den gamla delen är från tiden 
före 1940 medan bara ett fåtal är från samma tid på 
den nya delen. 

De allra äldsta vårdarna står söder om kyrkan 
och består av tio resta kalkstensvårdar från 1840- 
och 1850-talen. Kalkstensvårdarna är förhållandevis 
tunna med rundade eller trappstegsformade avslut 
eller tympanonfält och kolonner på sidorna. Deko-

ren som är fint huggen består av strålande sol (tre-
enigheten), slingrande blomster och rosetter eller 
stjärnor i hörnen. Inskriptionen är infattad i en oval 
tavla och är innehållsrik med uppgifter om titel, fö-
delse- och dödsdatum samt födelse- och dödsort. 
Baksidan är ofta dekorerad med en vers. De flesta av 
dessa vårdar är i mycket dåligt skick med vittrad sten. 

En ovanlig kalkstensvård står vid kyrkans syd-
västra hörn (plats 16/1-2). Det är en låg vård med i 
marmor infälld tavla, hjärtan och rosetter. Tavlan är 
idag svår att tyda på grund av lav men dokumente-
rades vid inventeringen 1982. Vården är rest över 
Åboen Hans Andersson som dog 1843. 

Omkring år 1850 kommer en vårdtyp i sandsten 
med mönster av murgröna eller andra blad. Av dem 
finns det sex exemplar (plats 29, 33, 45, 57 och 110). 
Inskriptionerna på marmortavlorna är täckta av lava 
eller saknas och därmed svåra att tyda. Två av vår-
darna kan genom inskriptionen dock dateras till 
1866 respektive 1891. Det krönande marmorkorset 
finns bara kvar på en av vårdarna. Den har även en 
porslinsbiskvi med motivet Natten som ritades av 
den danske konstnären Bertel Thorvaldsen. 

Porslinsbiskiver har även de tre släta sandstens-
vårdarna som finns på Stora Råby kyrkogård. De är 
daterade till 1870-1880-talen (plats 45A, 33 och 110). 
Även de har infällda marmortavlor och krönande 
kors. En av dem har i stället för motiv av Thorvald-
sen skakande händer som symboliserar äktenskapet. 

Liknande vårdar från samma tidsperiod är de 
som är helt i marmor. De kan också ha biskvier men 
är mer dekorerade med mönster i relief. Ett av de tre  

Det finns tio kalkstensvårdar vid kyrkans södra sida varav 
detta är den mest välbevarade. Från 1858. 

En ovanligt påkostad marmorvård som inte är i särskilt bra 
skick, nr 8 (ladufogden Nils Olsson, Råby institut, 1899.) 

En kalkstensvård med rosetter och hjärtan på nr 16/1-2. 
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exemplar som återfinns i Stora Råby är särskilt deko-
rerad med profileringar och reliefdekor (plats 8/1-4). 
Marmorvårdarna, i synnerhet denna, är vittrade och 
täckta med lav vilket gör att inskriptionen inte är 
tydbar och dekorer inte lika synliga. 

Av de övriga stående gravvårdarna på den gamla 
delen dominerar, främst norr om kyrkan, en vanlig 
modell som förekom långt in 1900-talet. En ny, eller 
återanvänd, vård är daterad så sent som 2013. Dessa 
vårdar har en bred bas vilandes på en sockel och 
smalnar av upptill med ett vinklat eller fasat krön. 
De är polerade på alla sidor och förekommer främst 
i svart granit. Dekoren kan vara enkel bestående av 
ett latinskt kors, men de flesta har även blad- och 
blomsterdekor, både på bas och krön. En variant av 
denna gravvårdstyp är obelisken som förekommer i 
fyra exemplar. 

En annan vanlig typ som förekommer under 1800-
talets sista årtionden och början av 1900-talet är 
kolonnen och den korsformiga gravvården. Den 
förra, som finns i ett exemplar i Stora Råby, symboli-
serar det avbrutna livet. Det latinska korset är en 
vanlig symbol på gravvårdar och som ovan nämnts 
pryder det många gravvårdars krön. Här finns två 
kors, på plats 87A och 120. 

Efter år 1900 förekommer små svarta granitvår-
dar med rundat krön, eller grå och grovhuggna gra-
nitstenar med raka krön. Den grovhuggna ytan ska 
representera ge ett naturligt intryck vilket tillhör den 
nationalromantiska eran. 

På Stora Råby kyrkogård förekommer det ganska 
många vårdar från omkring 1920-talet och framåt 
med klassicerande drag. De har mer eller mindre 
stiliserade dekorer av kolonner, är ofta ganska breda 

och krönta av ett utkragande fält. Fyra särskilt på-
kostade finns på platserna 67, 104, 105, 107 väster 
om kyrkan. Vården på nr 104 är försedd med en 
oljelampa i mässing medan 67 och 107 har höga 
stenkanter. Den kursiva inskriptionen med böjda 
avslut på bokstäverna är också typisk för tiden och 
förekommer som förhöjd och polerad på många 
vårdar. 

Den kvadratiska eller liggande rektangulära for-
men som kommer kring mitten av 1900-talet är den 
vanligaste gravvårdstypen på den nya delen. Alla 
vårdar i denna del är förhållandevis låga. Några vår-
dar med klassiserande drag finns i den västra och i 
den södra raden. Röd högpolerad granit blir allt van-
ligare under senare delen av 1900-talet, liksom 
asymmetriska former. 
  

En marmorvård, gjuten vård och en sandstensvård har 
liknande utformning med tavlor och kors i marmor. 

Vårdar med vinklade eller fasade avslut är den vanligaste 
typen norr om kyrkan.  

Klassicerande vårdar i grå granit med utkragande krön 
förekommer främst väster om kyrkan. 
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Liggande vårdar, lutande tavlor eller väldigt låga 
sluttande vårdar förekommer från alla tider. Det 
gemensamma med dessa vårdar är att de ofta är helt 
utan dekor och utgör ofta komplement till en mer 
påkostad huvudvård. 

En hel del gravvårdar som är flyttade står djupt 
in i den norra häcken på den nya delen. De är nästan 
inte synliga på grund av den friväxande spireahäck-
en. Även en del vårdar utmed den västra och östra 
sidan på den gamla delen står väldigt nära häcken. 

Många stående gravvårdar var vid inventerings-
tillfället nedlagda på marken eller stöttade.  

Service och belysning 
Servicefunktionerna är samlade till kyrkogårdens 
nordöstra hörn där det före detta bårhuset, som 
numera utgör personallokal, ligger. Det finns ett litet 
redskapshus som via en portgång är sammanbyggd 

med personallokalen. Intill redskapsboden finns 
även en besökstoalett. Kompost och avfallsplats 
ligger öster om personallokalen. En servicestation 
med vattenpost finns vid den nya kyrkogårdens syd-
östra hörn. 

Innanför den sydvästra entrén finns en liten tavla 
med orientering över kyrkogården och föreskrifter. 
På den motsvarande sidan finns en tavla med in-
formation om kyrkans verksamhet. 

Förutom belysningen ovanför kyrkans västportal 
och gatubelysningen finns det fem lyktstolpar på 
kyrkogården. En vid huvudgången i norr på den 
gamla delen, två längs den södra gången på den nya 
delen, en vid boden bakom personallokalen och en 
nära infarten från parkeringen. Innanför den södra 
avgränsningen närmast gatan finns två stolpstrålkas-
tare riktade mot kyrkan. 

Då det finns få allmänna platser på kyrkogården 
finns det få självklara viloplatser. Vid inventeringstill-
fället stod några lösa bänkar utplacerade, en vid av-
satsen norr om kyrkan, en innanför nya delens entré 
och en vid personallokalen. De är utformade med 
smala träribbor och avfärgade i svart. 

Naturligt förekommande kryptogamer och 
kärlväxter 
Lindarna i trädkransen längs västra, östra och norra 
sidan står i hög häck av buxbom eller bakom en 
spirea- och måbärshäck vilket skuggar stammarna 
och leder till fattig epifytflora med endast ett fåtal 
arter av lavar och mossor. Noterade arter på stam-
marna är trubbskruvmossa, alléskruvmossa, strim-
hättemossa, kranslav, blågrå mjöllav, cypressfläta och 
gulkantad dagglav. 

De medelålders lindarna längs södra sidan står 
däremot fritt solexponerat och två av dem har före-
komst av den rödlistade laven grynig dagglav och 
omkring ett dussin arter andra epifyter. Förekom-
mande arter på dessa träd är alléskruvmossa, korn-
skruvmossa, strimhättemossa, grynig dagglav, gul-
kantad dagglav, skrynkellav, gällav, blemlav, blåslav, 
finlav, hjälmrosettlav, brämlav, blågrå mjöllav, mjölig 
brosklav och cypressfläta. 

Kyrkogårdens murar, gravstenar och kantstenar 
kring gravplatser blir ofta växtplatser för en rad 
mossor och lavar som trivs på det magra substratet. 
På gravstenarna växer bl.a. stoftlav, kvartslav och 
vägglav. Den tidigare rödlistade arten kalkvägglav 
växer på flera av de gamla kalkgravvårdarna söder 
om kyrkan. 

Gräsmattan närmast kyrkan, särskilt vid södra si-
dan, är relativt mager och domineras stort av grå-

En bänk är utplacerad längs gamla kyrkans huvudgång. En vård på nya kyrkogården i tidstypisk klassicerande stil 
med överliggare och fåtal dekorer. 
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fibbla. I övrigt är gräsytorna näringspåverkade och 
har inslag av allmänna örter som vitklöver, tu-
sensköna, trådklöver, violer, brunört, kärringtand, 
groblad, höstfibbla och hönsarv. 

Djurliv 
Äldre och ihåliga träd är viktiga för fladdermöss som 
viloplatser under sommaren. Det är troligt att flad-
dermöss finns i anslutning till kyrkan i Stora Råby, 
då de ofta dras till kulturbyggnader. De dagvilar eller 
övervintrar gärna i kyrktorn och på kyrkloft. Det 

krävs extra hänsyn där det finns eller kan förväntas 
finnas fladdermöss, särskilt när det gäller föränd-
ringar i trädbeståndet.  

Flera fågelarter häckar sannolikt på kyrkogården 
under sommaren. Det är främst trastar, småfåglar, 
kråkfåglar och duvor som brukar hitta lämpliga plat-
ser för sina nästen i trädkronor eller buskar. Vid 
besöket under sensommar noterades hussvala, ladu-
svala, hämpling och blåmes på kyrkogården. Även 
under årets kalla månader används kyrkogården av 
övervintrande fåglar för födosök, vila och skydd. 

De flesta organismer på kyrkogården är annars små 
och mer eller mindre osynliga, såsom bin, humlor, 
fjärilar, blomflugor och skalbaggar. Några av de 
insektsarter som noterats på kyrkogården vid besök 
är mörk jordhumla, hagtornsfjäril och kålfjäril. 
Gravplatser med rikt blommande växter som kär-
leksört, lavendel, kaukasiskt fetblad och ljung, som 
innehåller nektar och pollen, besöks flitigt av olika 
småkryp. På vindskyddade platser och i den lagrade 
värmen i gravvårdarnas och grusgångarnas sten-
material trivs många insekter. 

Övergripande beskrivning - karakterisering 
Stora Råby kyrkogård är en liten lantkyrkogård med 
en högt belägen medeltida kyrka. Den omgärdas av 
en äldre bymiljö med den gamla skolan som närmsta 
granne. Kyrkogården består av en äldre och en yngre 
del med olika utformningar och åtskilda med mur. 
De hålls dock samman av trädkrans och häckar.  

Den gamla delen har två ingångar med järngrin-
dar, en hög terrasserad mur mot gatan och delvis 
stenlagda gångar vilket ger representativ prägel. Den 
har ett fåtal gångar och stora sammanhållna gräsytor. 
De flesta äldre gravvårdar står närmast kyrkan i sö-
der och nordost. Gravvårdarna har få utsmyckning-
ar, det är bara tre som har singel och kant av sten 
eller järnstaket. Växtligheten domineras av två rader 
av städsegrön växtlighet. 

Den nya delen från 1929 är tidstypisk med mar-
kerad ingång i form av grindstolpar, regelbundna 
kvarter med små gravplatser, buxbomshäckar, un-
derordnade gravvårdar, perenn- och rosenrabatter 
samt bårhus.  

Den gamla kyrkogården med en rad av tujor norr om kyrkan, stora gräsytor och gravvårdar med få och små utsmyckningar. 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Stora Råby kyrkogård utgör en komplex kulturhisto-
risk miljö. I den inbegrips faktorer som berör om-
givning, landskap, växter, djurliv, personhistorik, 
konsthantverk samt kyrkogårdshistoria. Värdebe-
skrivningen tar fasta på alla dessa delar. 

Kyrkogårdens betydelse i landskapet 
Stora Råby kyrkogård har en stor betydelse för land-
skapet då den utgör byns enda grönområde. Det 
omgivande landskapet består av en öppen fullåkers-
bygd med få gröna oaser. Många gårdar flyttade ut 
vid skiftet och Råby räddningsinstitut som uppför-
des på 1850-talet ligger en bit från byn. Stora Råby 
ligger bara några kilometer från Lunds centrum men 
har de senaste femtio åren varit avskärmat från sta-
den av motorväg och industriområde. Det bostads-
område, Råbylund, som håller på att växa fram norr 

om byn kommer troligtvis att utgöra en förbindelse 
till staden. Kyrkogården och kyrkan kommer även 
att få ökad betydelse som en stadsdelskyrka. Den 
täta växtligheten med lövträd och städsegröna växter 
och variation av äldre gravmonument gör kyrkogår-
den till en plats med många upplevelsevärden. 

Kyrkogårdshistoriska värden 
Stora Råby kyrkogård utgör en traditionell lantsorts-
kyrkogård i storlek, utformning och omgärdning. 
Den har en väldigt tydlig uppdelning av en äldre och 
en yngre del. Den äldre delen ger ett ålderdomligt 
intryck genom att den har en hög gråstensmur med 
järngrindar mot bygatan och kyrka placerad på en 
liten kulle nära muren. Den lilla kyrkan med vitput-
sade fasader och strävpelare sätter också prägel, pre-
cis som de många kalkstensvårdarna intill kyrkan. På 
den gamla delen är det nästan bara de äldre gravvår-
darna som minner om hur kyrkogården en gång sett 
ut. Det finns få gravplatser kvar med utsmyckning 
eftersom häckar och grus har ersatts av gräsmatta. 
De få gravvårdarna som har singel, staket och någon 
form av rabatt utgör värdefulla inslag på kyrkogår-
den. Den städsegröna växtligheten utgör den enda 
högväxta växtligheten. Då det inte finns så mycket 
växtlighet är det lilla som finns kvar viktig för upple-
velsen av kyrkogården.  

 Den nya delen är anlagd i tidstypisk klassice-
rande stil med avskärmande häck, rustika grindstol-
par i sten, regelbundna kvarter, små gravplatser, 
buxbomshäckar samt rabatter med städsegrönt, pe-
renner och rosor. Samtliga gravvårdarna är under-
ordnade gravplatsen som helhet. De friväxande 
häckarna är senare inslag och kompletterar det gröna 
med sin blomning. 

Samhällshistoriska värden 
Stora Råby kyrkogårds historia är nära samman-
kopplat med byns historia. Kyrkogården berättar om 
det samhälle som Stora Råby utgjort, att det främst 
varit en lantbruksort. Före 1800-talet ägdes de flesta 
gårdarna av antingen kyrkan eller staten. De statliga 
gårdarna utgjordes av bl.a. häradshövdingeboställen 
eller kronorusthållshemman. Så småningom friköp-
tes de senare så att dessa blev självägande. Den 
förste var Kjersten Eskilsson på nr 3 som år 1785 
köpte fri sin gård. (Eskilsson ligger begravd på grav-
plats 112.) Med skiftet och förbättrade ägoförhållan-
den fick lantbrukarna ökad status varför många hade 
titlar som rusthållare, lantbrukare, hemmansägare 
och åbo. Mindre besuttna så som husägarna stoltse-
rade med att de var ägare till sina bostäder. 

Efter skiftet splittrades byn och fler gårdar med 
nya gårdsnamn dyker upp, vilket avspeglas på t.ex. 
Råbytorps gravplats. Närheten till Lund och att 
gårdsmark styckades av till hustomter gör att det 
dyker upp många andra yrkeskategorier så som ladu-
fogde och hovrättsnotarie. Som i många andra byar 
fanns alla möjliga hantverkare vilket gravvårdar med 
titlar som borstbindare, målarmästare och sko-
makarmästare berättar om. 

Personhistoriska värden 
Det finns inte någon utanför bygden kända person 
som är begraven på Stora Råby kyrkogård. Henrik 
Schartau som var präst här under slutet av 1700-talet 
och början av 1800-talet lät sig begravas på Norra 
kyrkogården i Lund. Att de självägande bönderna 
tillhörde det övre samhällsskiktet märks genom att 
de lät uppföra påkostade vårdar i sten som bevarats 
fram till idag. Dekoren är riklig och texten om var de 

En av de välbevarade kalkstensvårdarna med synlig in-
skription (nr 16C). Vården är från 1844 och är rest över 
åboen Lars Persson. 
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föddes och levde utförlig. Eventuella förtroende-
uppdrag så som kyrkovärd, nämndeman eller riks-
dagsman var man noggrann med att ta med på grav-
vården. Många kvinnor och barn har fått egna vår-
dar, så som de tre kalkstensvårdarna invid kyrkans 
södra fasad. Kvinnogravarna visar att de som bond-
hustrur utgjorde betydelsefulla personer i samhället. 

Konsthistoriska och arkitektoniska värden 
Kyrkogården uppvisar en variation av begravnings-
trender från de senaste tvåhundra åren. På gamla 
delen är det främst vårdarna och på nya delen är det 
strukturen och växterna som har ett värde. Både 
material, teknik och konstnärligt uttryck samt kvali-
tet har skiftat genom åren. Framför allt under 1800-
talet och 1900-talets början var hantverkskunnandet 
inom stenhuggeri och gjuteri högt. Det är främst 
vårdarna i kalksten som har väldigt bearbetade stenar 
med rik dekor och långa inskrip-tioner. Blandade 
rader av versaler och kursiva gemener och det avan-
cerade typsnittet old english, som namnen är huggna 
i, visar på höga konstnärliga värden. Även de gjutna 
vårdarna och sandstenvårdarna med tavlor och kors 
i marmor samt biskiver har höga värden.  

De höga granitvårdarna med breda baser, sma-
lare fasade eller vinklade avslut är oftast i svart gra-
nit. Den stenen är betydligt hårdare varför de är 
strama i sitt uttryck med få slipade dekorer och raka 
gemener. De är dock ett så vanligt inslag och ger 
genom sin massverkan ett arkitektoniskt uttryck. 

Den grå graniten som blev vanlig efter sekelskif-
tet 1900 har huggen yta, antingen väldigt grov eller 
fin, vilket ger prov på konstnärliga värden. Den grå 
graniten med huggen yta ger ett lugnt intryck. Andra 
komponenter på kyrkogården med höga arkitekto-
niska och konstnärliga värden är järngrindarna, den 

yttre muren, grindstolparna i samt buxboms-
kvarteren på den nya delen.  

Biologiska värden 
Då Stora Råby kyrkogård ligger mitt i ett åkerland-
skap är den en tillflyktsort för många djur och väx-
ter. Kyrkogårdar har en närmast unik biotoptyp som 
drar till sig många organismer av olika slag. Blom-
morna på gravplatser och i planteringar lockar till sig 
insekter. Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyrko-
gårdens träd, häckar och planteringar. Fladdermöss 
förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt även 
på Stora Råby kyrkogård. De har sina viloplatser i 
byggnader eller gamla hålträd. Samtliga fladdermus-
arter är fridlysta och är upptagna i Artskyddsförord-
ningen. Även hotade arter av insekter kan före-
komma i träd med håligheter. 

Lindarna längs södra sidan av kyrkogården har 
ett par arter som bidrar till trädens höga biologiska 
värde; grynig dagglav Physconia grisea är klassad som 
nära hotad (NT) i rödlistan 2015. Den tidigare röd-
listade arten alléskruvmossa Syntrichia virescens före-
kommer på enstaka träd. Den senare arten kan fort-
farande anses vara en god indikator på kulturmiljöer 
med höga biologiska värden. Totalt sett förekommer 
ett dussintal arter av epifyter på trädstammarna.  

Den tidigare rödlistade kalkvägglav Xanthoria cal-
cicola noterades på ett par gravvårdar av kalksten 
söder om kyrkan. Arten är knuten till kalkrika för-
hållanden och i landet förekommer den nästan en-
bart i Skåne. Det hittas på stenmurar och väggar 
med kalkbruk eller kalkputs, samt gravstenar av kalk. 

Hussvala var den andra rödlistade arten, klassad 
som Sårbar (VU) som noterades på Stora Råby kyr-
kogård. Men då arten noterades sent på sommaren 
behöver det inte innebära att de häckat i närheten, 

utan det kan handla om flyttande fåglar. Rödlistade 
arter utses av expertkommittéer vid Artdatabanken 
och utgörs främst av hotade och nära hotade arter. 

Av träden på Stora Råby kyrkogård är två lindar 
upptagna som skyddsvärda träd i Åtgärdsprogram-
met för särskilt skyddsvärda träd och registrerade på 
Trädportalen år 2009. Den ena linden är ett hålträd 
och har en stamdiameter som börjar närma sig jätte-
trädsstatus, dvs. minst 1 m stamdiameter. Den andra 
registrerade linden är ett grovt träd med över 80 cm i 
stamdiameter i brösthöjd. Det kan mycket väl finnas 
fler lindar som uppnår kriterierna skyddsvärda träd. 
Samtliga träd på Stora Råby kyrkogård kan omfattas 
av det generella biotopskyddet i miljöbalken, då de 
ingår i en trädkrans delvis utmed väg och jordbruks-
landskap och kan därmed klassas som en allé. 

Grynig dagglav Physconia grisea som hittats på lindarna är 
klassad som nära hotad (NT) i rödlistan 2015. 
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Vård av kulturhistoriska värden  
Stora Råby kyrkogård har ett kulturhistoriskt värde 
som helhet och därför är det viktigt att bevara dess 
karaktär. Kyrkogårdens miljö är i hög grad föränder-
lig vilket beror på förändringar i brukande och i 
skötsel. De kulturhistoriska värdena kan snabbt för-
ändras genom exempelvis ovarsam skötsel. Värdena 
kan också gå förlorade genom många små föränd-
ringar som sker under en längre tid. För att bevara 
kyrkogårdens värden måste de vårdas aktivt och 
medvetet och underhållas löpande. Följande vård-
krav är översiktliga och syftar till att bevara kyrko-
gårdens övergripande värden så att de inte förvans-
kas. De är formulerade med utgångspunkt av be-
skrivningen av kyrkogården och de kulturhistoriska 
värdena. Vårdkraven kan ses som ett komplement till 
eller revidering av de förslag som formulerades vid 
inventeringen från 1982. För Stora Råby kyrkogård 
bör följande vårdkrav gälla: 
 
• Trädkrans, kyrkogårdsmur, häck och grindar bör 

bevaras. Kyrkogårdens lindar bör bevaras i be-
fintlig omfattning och återplanteras med samma 
växtslag vid behov. 

• Karaktärsskapande gångsystem och anläggning-
ar bör bevaras.  

• Gravplatser med högt kulturhistoriskt värde; 
värdefulla gravvårdar, omgärdningar och plante-
ringar, bör bevaras i sin helhet. Växtlighet bör 
förnyas vid behov med samma eller liknande 
växtmaterial som det befintliga. 

• Gravvårdar som återlämnats bör få stå kvar på 
gravplatsen tills behov finns att återanvända 
gravplatsen, det gäller särskilt äldre gravvårdar 
från tiden före 1940-talet. Gravvårdar kan åter-

användas om de slipas om och markeras med 
omarbetningssymbol. 

• Äldre växtsorter bör i första hand vårdas och stå 
kvar på gravplatserna, även efter återlämnande 
av gravplats. Vid behov kan växterna föryngras 
eller flyttas till annan plats på kyrkogården.  

• För säkrandet av kulturhistoriskt värdefulla 
gravvårdar och äldre växter kan gravrättsinneha-
vare informeras om dess kulturhistoriska och 
biologiska värden. För att underlätta vård- och 
underhållsåtgärder kan de också skyltas eller 
markeras i skötselplan. 

• Vid planläggning av nya gravplatser bör man 
utgå från befintliga utformningar och strukturer 
med kulturhistoriska värden. 

Kyrkogårdens struktur 
Med kyrkogårdens struktur avses gångar, omgärd-
ningar, kvartersindelning och indelning i gravplatser. 
Kyrkogårdens markerade strukturer bör bevaras vad 
gäller bredd, material och utsträckning.  

Gravplatser med högt kulturhistoriskt 
värde 
Gravplatser med högt kulturhistoriskt värde bör 
bevaras. En revidering av värdefulla gravplatserna 
som pekades ut vid 1982 års gravplatsinventering 
har gjorts. På gravplatser med högt kulturhistoriskt 
värde bör gravplatsernas gravvårdar, ytmaterial, om-
gärdningar och växtmaterial vårdas och underhållas 
regelbundet. Texter och inskriptioner bör rengöras 
och förtydligas vid behov för att inte vårdarnas pe-
dagogiska värde ska förloras. Vid underhåll av grav-
platserna hänvisas till bilagan Rekommendationer för 
vård- och underhåll. För mer avancerade åtgärder bör 
kvalificerade hantverkare anlitas. Återlämnade grav-

vårdar med kulturhistoriskt värde bör få stå kvar på 
ursprunglig plats och endast i undantagsfall flyttas. 
 
Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 
av gångar, kvarter eller ersättande av häckar är 
tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en åtgärd är 
tillståndspliktig bör man samråda med länssty-
relsen. Vård- och underhållsplanen kan ses som 
ett planeringsunderlag för tillståndsansökan. 
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Kulturhistoriska värden på Stora Råby kyrkogård: 

 

■ Strukturer som är viktiga att bevara. 

 

■ Gravplatser med högt kulturhistoriskt värde som bör 
bevaras i sin helhet. 
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Åtgärdsprogram för träd 
 
Naturvårdsverket har upprättat ett Åtgärds-
program 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 mest värdefulla 
träden. Träd som registrerats som särskilt 
skyddsvärda finns inlagda i Trädportalen på 
internet. 
 
Stora Råby kyrkogård har två registrerade 
träd i Trädportalen via Åtgärdsprogram för 
särskilt skyddsvärda träd. Ytterligare träd 
kan uppfylla Naturvårdsverkets krav för 
skyddsvärda träd. 
 

Viktiga mål för Svenska kyrkans arbete med 
värdefulla träd på kyrkogårdar är: 
 
• Antalet särskilt skyddsvärda träd minskar 

inte på grund av avverkning, där alterna-
tiv 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 värdebä-
rande och typiska för traktens kulturland-
skap. 
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Åtgärdsbehov 
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Omgärdningar 
Kyrkogården begränsas av trädkrans, murar och 
häckar med två grindar i söder. Trädkransen är så 
gott som komplett med äldst träd i öster och yngst i 
söder. Häckarna är täta, i gott skick och utgör ett 
skydd för kyrkogården. Terrasseringsmuren i söder 
är fogad med betong och i ganska gott skick. Då den 
är placerad intill gatan är den i behov av ständig 
översyn. Järngrindarna är dock inte i lika bra skick 
och svåra att stänga. 
 
• Järngrindarna och deras gjutjärnsstolpar är i 

behov av justering, avrostning, rostskyddsmål-
ning och avfärgning i svart. 

• Målning av grindarna bör utföras vart tionde år. 
• Terrasseringsmuren bör även i fortsättningen 

lagas med betong eller hydrauliskt bruk. 
• För trädkransen upprättas en separat vårdplan. 

Tillgänglighet 
Kyrkogården är lättillgänglig genom att den ligger 
intill parkeringen och genom att kyrkogården är i 
samma nivå som parkeringen. Passagen in till gamla 
delen går via stenstolparna men det finns även ett 
smithål vid vattenposten. Den ena av entréerna från 
gatan (den sydvästra) är tillgänglighetsanpassade 
genom en ramp.  Den kommer att förbindas med 
kyrkan när dennas ramp blir klar under hösten 2015. 
Närmast kyrkan finns nivåskillnader som förbinds 
med några trappsteg på ett par ställen. Ytan närmast 
kyrkan är hårdgjord med smågatsten men det är 
troligen mest den södra stenlagda gången som an-
vänds. För övrigt är grusgångarna är belagda med 
ganska fin och hårt packad ballast vilket gör dem 
lättillgängliga. 

 

Genom att den gamla delen har öppna ytor med 
gräsmattor och nya delen har låga begränsnings-
häckar är alla kvarter lätta att komma åt. Gravplatser 
med buxbom har dessutom en smal öppning i fram-
kanten. Det finns informationstavlor med översikts-
karta vid ingångarna i söder. Kyrkogården är förhål-
landevis liten och lätt att överskåda. 

 
• Grus i gångarna bör fyllas på lite i taget så att 

ytan förblir hårt packad och framkomlig. 
Samma sorts grus bör användas till gravplat-
serna. 

• En kort historik, beskrivningar av växter och 
gravvårdar, lista på gravplatser med person-
historik och tillhörande karta skulle kunna fin-
nas på informationstavlan. 
  

Murens fogning håller på att lossna på ett par ställen. Gjutjärnsstolparna är i dåligt skick och i stort behov av 
renovering. 

Den sydöstra grinden är i sämst skick med spruckna rib-
bor, lav och grindar som bör justeras. 
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Gravplatser 
Enligt äldre kartor har det funnits fler häckar på 
gamla delen. Den präglas av stora sammanhållna 
gräsmattor med få planteringar. Det finns mest plan-
teringar i den västra delen. Fastän det inte är så 
många gravplatser som är tomma upplevs kyrkogår-
den som bitvis öde. Det beror delvis på avsaknad av 
växtlighet men också på att det är svårt att se var 
gränserna mellan gravplatserna är, gravvårdarna 
vetter ömsom åt väster och ömsom åt öster. Bux-
bomshäckarna verkar i stort sett vara friska och är 
inte angripna av någon svampsjukdom. 

De få staket och stenramar som finns på kyrko-
gården är viktiga komponenter, genom dem skapas 
värdefulla rum. De visar på stor hantverksskicklighet 
och är utformade i enlighet med vårdarna. Staketet 
på plats 67 är väldigt rostigt. 

 
• Gravplatsernas buxbomshäckar är friska och 

gröna men bör likväl årligen ges näring. En del 

mekaniska skador förekommer på de häckar 
som är utmed huvudgången närmast öppning-
en mellan nya och gamla delen.  

• Buxbomshäckarna bör klippas regelbundet. 
Klippningen bör utföras så att basen är något 
bredare än toppen. 

• Nytt grus bör ha samma storlek och kulör som 
det befintliga gråröda gruset och i små frakt-
ioner. Det underlättar både den dagliga skötseln 
av delen och framtida kompletteringar. 

• Nya gravplatser bör infogas i mån av plats och 
helst med någon form av rabatt. Rabatten bör 
ha en inramning av häck eller stenkant. Korta 
avskiljande buxbomshäckar och sten i framkant 
likt de på den västra sidan på den gamla delen 
kan användas även i framtiden. 

• Staketet på gravplats 54 på gamla kyrkogården 
bör bevaras genom att det lagas, rostskyddsbe-
handlas, kontrolleras vad gäller infästning i 
stensockel och målas svart. 

• Stenramarna på gravplats 67 och 107 på gamla 
kyrkogården bör bevaras och underhållas. Det 
förra bör rätas upp och eventuellt dubbas. 

Gravvårdar 
Många gravvårdar är vittrade, skadade, har alg- eller 
lavpåväxt. Inskriptionerna på de äldre gravvårdarna, 
speciellt gravvårdar och tavlor i marmor samt kalk-
stensvårdar, uppvisar många skador och är svåra att 
tyda. Särskilt kalkstenar vittrar på grund av miljöpå-
verkan och enda sättet att förhindra framtida skador 
är konservering och regelbunden rengöring. När 
alger och lavar väl har fått fäste är det svårt att få 
bort dem. Generellt är granitstenar i gott skick, men 
även polerade granitstenar får till slut alg- och lav-
påväxt. På många äldre gravvårdar har texten varit 
ifylld med färg och på de flesta stenar har det för-
svunnit vilket ytterligare försvårar läsbarheten. 
Många äldre gravvårdar är antingen stöttade eller 
nerplockade på grund av att de är dåligt dubbade. 

Kyrkogårdens enda staket är väldigt rostigt (nr 54). En hög stenram som bör justeras och dubbas (nr 67). De äldsta gravvårdarna går ej att läsa idag på grund av all 
mossa (nr 109). Se text s. 45. 
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• Gravvårdar som är uppstöttade, nedtagna, in-
stabila eller har dåliga infästningar bör dubbas. 

• Skadade gravvårdar med kulturhistoriskt värde 
bör lagas genom att håligheter på till exempel 
krön och vid socklar fylls med kalkbruk eller 
lämpligt bruk för att undvika frostsprängning. 

• Gravvårdarnas inskriptionstavlor eller framsi-
dor bör rengöras med varsamma metoder. Vid 
kraftig lavpåväxt bör rengöring dock undvikas 
då det kan finnas risk att stenen skadas. Vårdar 
med mycket grön algpåväxt bör rengöras helt. 
Konservator bör konsulteras före åtgärd. 

• Kulturhistoriskt värdefulla äldre gravvårdar bör 
i första hand bevaras inom den ursprungliga 
gravplatsen. 

• Nya gravvårdar bör anpassas till kyrkogården, 
till den tilltänkta gravplatsen och dess omgiv-
ning. De bör vara resta med matt, huggen yta 

och av grå sten. Även hällar, lutande plattor och 
låga naturstenar passar bra, speciellt på platser 
där det är tätt belagt med en eller flera höga 
vårdar som dominerar. Nya vårdar bör ha djupt 
huggen inskription, gärna med titel. 

Planteringar 
Då det knappt finns några allmänna planteringar på 
kyrkogården bör befintliga gravplatsplanteringar tas 
till vara. Genom planteringar får kyrkogården en 
levande karaktär, samtidigt som en biologisk mång-
fald gynnas. Det finns väldigt få rabatter kvar på den 
gamla delen och därtill har samtliga buxbomsinfatt-
ningar tagits bort. Det är endast gravvårdar på nya 
delen och de med aktiva gravrätter på den gamla 
delen som har någon form av rabatter. På den gamla 
delens västra del finns en rad av städsegrön växtlig-
het, rabatter med buxbom mellan gravplatserna. 

Växtligheten är därtill väldigt blandad vilket ger ett 
plottrigt intryck. 

 
• Ett helhetsgrepp vad gäller rabatternas utform-

ning bör tas, särskilt på den gamla delen. De 
bör ha en viss storlek, någon form av perenn 
eller liknande innehåll och infattning av sten el-
ler häck. 

• De få rabatter och låga planteringar som finns 
kvar på gamla delen bör bevaras och underhål-
las genom jordförbättring, påfyllnad av växter 
såsom perenner, rosor och vintergrönt. 

Kalkstensvårdar, delvis vittrade och täckta av lav och med 
nedplockade krön (nr 112). 

Instabila gravvårdar har blivit uppstöttade vilket är ett bra 
alternativ till att lägga dem på marken (nr 110). 

En solitär idegran sätter stor prägel på ett kvarter. 
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• Begränsnings-, infattnings- och sidohäckar 
samt enstaka buskar av buxbom bör bevaras, 
beskäras regelbundet och kontrolleras vad gäl-
ler svampsjukdomar.  

• Ett förbud om införsel av buxbom till kyrko-
gården bör finnas då den allvarliga Cylindrocla-
dium buxicola hotar buxbomen.  

• För att komplettera växtligheten kan nya plan-
teringar göras i kvarter med få växter. Solitära 
blommande buskar kan t.ex. planteras utmed 
gräsmattans kanter. 

• För att gynna fjärilar och andra nektar- och 
pollensökande insekter kan gärna blommor 
som doftar och har klara färger planteras. Bra 
blomväxter för fjärilar är exempelvis kärleksört, 
rosenflockel, fackelblomster, rosenspirea, la-
vendel, salvia, kungsmynta och rosenbuddleja. 
 

Förslag på växter 
Lämpliga växter på en kyrkogård är sådana som 
blommar länge eller är vintergröna. Traditionellt sett 
har blå och vita blommor använts på kyrkogårdar 
medan röda varit tabu, den rödrosa kärleksörten 
utgör dock ett undantag. På vykort från 1960- och 
1970-talen över skånska kyrkogårdar kan man ofta 
se en hel del röda och rosa rosor. 
 
Funkia – Hosta, en traditionell sort är exempelvis 
gravfunkia, Hosta crispula. Finns på kyrkogården. 
 
Hortensia – Hydrangea macrophylla, har en lång blom-
ningstid och passar bra. Finns på kyrkogården. 
 
Höstflox – Phlox paniculata varav sorterna ’Alma 
Jansson’ och ’Ingeborg från Nybro’ är från 1930-
talet och är Grönt kulturarv®-perenner. 

Julros – Helleborus, är vintergrön och är därför pas-
sande. Finns på kyrkogården.  
 
Järnek – Ilex aquifolium, har förknippats med Kristus 
törnekrona och passar därför på kyrkogårdar.  
 
Jättedaggkåpa – Alchemilla mollis, är egentligen inte en 
traditionell kyrkogårdsväxt men är tålig och bra som 
marktäckare. 
 
Kinesisk kärleksört – Sedum spectabile, finns på östra 
kyrkogården. Sorten ’Granlunda’ är en Grönt kultur-
arv®-perenn. Den har rosa blommor men det finns 
även med vita blommor. Finns på kyrkogården. 
 
Kärleksört – Sedum telephium ssp maximum är egent-
ligen mer traditionell än Sedum spectabile i kyrkogårds-
sammanhang. Den är låg och har röda blommor. 

Buxbomshäckarna på den gamla kyrkogården har begrän-
sats till några få sidohäckar. 

Kinesisk kärleksört och murgröna är vanliga på kyrkogår-
dar. 

Hortensior ger lång blomning på kyrkogården. 
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Lagerhägg – Prunus laurocerasus, är vintergrön och 
passar därför bra på kyrkogården. 
 
Lavendel – Lavandula angustifolia, blåblommande 
sorter finns på kyrkogården.  
 
Lök- och knölväxter – så som tidlösa (Colchium 
automnale), krokus (Crocus ssp), snödroppe (Galantus 
nivalis), kejsarkrona (Fritillaria imperalis), brunröd dag-
lilja (Hemerocallis fulva), morgonstjärna (Ornithogalum 
umbellatum) och trädgårdstulpan (Tulipa gesneriana). 

 

Murgröna – Hedera helix, fungerar utmärkt som 
murgrönekullar. Finns på kyrkogården. 
 
Ormbunke – en traditionell sort är strutbräken Mat-
teuccia struthiopteris.  
 
Rosor – vilka sorter som finns på kyrkogården är ej 
utrett. Det finns gamla rosor som kallas för kyrko-
gårdsrosor; Rosa x francofurtana. Sorten ’Frankfurt’ är 
förmodligen den äldsta av rosorna i Francofurtana-
gruppen. Den anses ha uppkommit genom spontan 
hybridisering mellan Rosa gallica (provinsros) och 
Rosa majalis (kanelros). I handeln förekommer den 

ofta under namnet Rosa gallica ’Splendens’. ’Frank-
furt’ är tålig och klarar mager jord och skugga. 

Andra traditionella sorter är ’Gruss an Aachen’ 
som är en tehybrid från 1909 och floribundarosen 
’Else Poulsen’ från 1924. Ytterligare två härdiga och 
traditionella sorter som kan rekommenderas är 
’Rödhätte’ och ’Orange Triumph’. ’Rödhätte’ är den 
äldsta floribundarosen och har funnits sedan 1911. 
Den är remonterande med halvfyllda, ceriserosa till 
klarröda blommor i stora klasar. Den är mycket 
vintertålig och klarar sig även på utsatta och skug-
giga platser. ’Orange Triumph’ är en klasblommande 
orange-röd polyantharos från 1937 och är en av de 
äldsta rabattrosorna. Den blommar rikligt från mid-
sommar till långt in på hösten. 
 
Vintergröna – Vinca minor, traditionella sorter är 
vintergröna med blå blommor och Vinca minor ’Alba’ 
med vita blommor. Finns på kyrkogården. 
 
Vårtörel – Euphorbia cyparissias. 
 
Perennsorter som lanseras under varumärket Grönt 
kulturarv® har funnits i odling i Sverige sedan före 
1940. De har lång odlingstradition, intressant kultur-
historia och bra odlingsegenskaper. Sorterna har 
samlats in i en landsomfattande inventering av äldre 
prydnadsperenner som pågick 2003-2010. Bakom 
uppropet stod Programmet för odlad mångfald, 
POM. Sorterna finns att köpa i handelsträdgårdar. 

Träd och djurliv 
Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regelbundet 
för att varje enskilt träd skall kunna finnas på platsen 
så länge som möjligt. Kostnader för regelbunden 
trädvård under ett träds livslängd är lägre än kostna-

Lavendel blommar länge och är gynnsam för insekter. Rabatt med flera perenner ger variation och lång blomning. 
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den för akuta insatser och nyplantering med täta 
intervall. Svenska kyrkans mål att arbeta med be-
skärning och stabilisering som metod för att bevara 
särskilt skyddsvärda träd kan användas på Stora Råby 
kyrkogård. Samtliga träd som ingår i trädkransen och 
kan vara biotopskyddade, då de kan klassas som allé 
utmed väg och i jordbrukslandskap. Två befintliga 
lindar är registrerade som skyddsvärda i Åtgärdspro-
grammet för skyddsvärda träd. 

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. 
 
• Genom att träden hålls under god uppsikt och 

genom regelbundna insatser kan träden vårdas 
långsiktigt. Ihåliga träd är i de flesta fall storm-
fasta, upp till 70 % av veden i stammen kan 
vara murken eller försvunnen och trädet är 
ändå stabilt. 

• Återplantera inte direkt i enstaka luckor efter 
utgångna träd utan vänta tills det finns gott om 
plats så de nya träden får en så bra start som 
möjligt. I praktiken innebär det att man väntar 
med återplantering tills en hel sträcka saknar 
träd eller tills det finns stora luckor på jämna 
avstånd. Även om flera träd saknas i en rad kan 
den ändå upplevas som en trädrad. Samtidigt 
kan höga naturvärden behållas och befintliga 
arter ges möjlighet till spridning så att de kan 
finnas kvar på kyrkogården även i framtiden. 

• När ett gammalt träd till sist måste tas bort är 
det av stort värde för insektslivet om man spa-
rar delar av stammen och lägger den i en per-

manent vedsamling eller en så kallad faunadepå. 
Depån fylls på någon enstaka gång men lämnas 
för övrigt helt utan åtgärder. 

• Många hålhäckande fåglar gynnas av att man 
sätter upp fågelholkar. Främst är det svartvit 
flugsnappare, talgoxe, blåmes, nötväcka och 
stare som accepterar den konstgjorda boplat-

sen. Undvik att spika i träden, häng istället upp 
holken med plastklädd ståltråd kring en gren. 
Ingångshålet på holken bör ha plåtskydd.  

Trädraden av städsegrönt i väster kompletterar lövträden med grönska året om. 
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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar, reviderad lista efter 1982 års inventering. Samtliga gravplatser ligger på gamla delen, markerad med ”G” i tabellen, se plan s. 33. 
 
Gravplats Gravvård, beskrivning Namn, årtal Beva-

rad 
Växtlighet Kommentar 

G 8/1-4 Stående sandstensvård Ej läsbar, enligt äldre avskrift ska det vara en vård 
över Ladufogde Nils Larsson, 1899 

x 
 

-  

G 16/1-2 Stående låg kalkstensvård med infällda 
hjärtan och rosetter i marmor 
 

MINNE / ÖFVER ÅBOEN / HANS / AN-
DERS / SON / FÖDD I ÖSTRA / TORN D. 
28/3 1786 / DÖD I STORA / RÅBY D 4/6 
1843 / OCH DES / HUSTRU / ELNA 
/ANDERS / DOTTER / FÖDD I FLÄDIE / 
1784 / DÖD I STORA / RÅBY D. 19/7 1864 / 
OCH DES DOTTER / INGAR / HANS / 
DOTTER / FÖDD 7 LUND / D. 27/6 1816 
/DÖD I STORA RÅBY D. 28/4 1869. 

x 
 

- Ovanligt utformad kalk-
stensvård. Inskription på 
baksidan i form av vers.  
 
Gravvård med högt kulturhisto-
riskt värde. 

G 16C/1-2 Stående kalkstensvård med krön i form 
av tympanonfält  

Minne / af Åboen / Lars Persson / född i St 
Råby d 16 maj 1761 /död derstädes d 17 Aug 
1844 / Och hans hustru / Margaretha Michaels-
dotter / född i Tygelsjö d 11 Nov 1779 / död i St 
Råby d 4 Dec 1846 

x -  

G 31/1-8 Stående marmorvård med biskvi 
Stående svart kolonn 

Johan Anderssons Hustru Bengta Olsson, 1887 
Hustrun Amalia Paulsson, 1880 

x 
x 

-  

G 33 Stående marmorvård med kors 
Stående gjuten vård med tavla och kors 
i marmor 
Stående andstensvård 

Kyrkovärden Kjersten Persson, 1917 
Lantbrukaren Anders Persson, 1885 
 
Åboen Ola Andersson, 1874 

x 
x 
 
x 

-  

G 35 Stående granitvård Husägaren Måns Perssons familjegrav x -  
G 45  
 

Stående gjuten vård med tavla och kors 
i marmor 

Åboen Nils Nilssons hustru Kerstin Persdotter, 
1870 

x - Vården är täckt med lav. 

G 45 
45A/1-2 

Stående sandsten med tavla och kors i 
marmor samt porslinsbiskvi 

Hemmansägaren Per Jeppsson, 1871 x - Vården är täckt med lav 
och är lagad nertill. 

G 54 Stående granitvård  Lantbrukaren Anders Nilsson, 1951 x Järnstaket, singel, buxbom Staketet är kraftigt rostat 
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och i behov av lagning. 
G 67 Stående granitvård 

 
 
 
Låg svart lutande granitvård 

Nilsson och Råbytorps familjegrav 
Enligt äldre avskrift ska vården vara rest över: 
Lantbrukare Jöns Nilsson, 1920 och hustrun Kris-
tina Charlotta Flygare, 1939 
Änkan Maria Lovisa Flygare, 1904 

x 
 
 
 
x 

Vård med höga stenkanter, singel, 
kinesisk kärleksört och svart järn-
grind med initialerna ”JNR”. 

Ytterligare inskriptioner 
har tillkommit. Stenramen 
är stöttad vid det nord-
västra hörnet. 

G 107 Stående granitvård som är uppförd 
med staket 

Lantbrukaren, Per Andersson, 1921 x Stenram och stenpollaren i grå 
granit och staket av fyrkantsjärn. 

 

G 109 Två liggande kalkstenshällar Ej läsbar, enligt äldre avskrift ska det stå på vården 
som är närmast muren: 
Här hvilar Rusthållaren Kjersten Eskilsson med dess 
hustru Bengta Bengtsdotter han var född i Söderviddinge 
1742 hon var född i Källs Nöbbelöf  1745. De bodde först 

i Virketorp men flyttade 1785 till Stora Råby. Han döde 
1800 d. 23 /. Hon döde 1801 den 27 oktober. De hafde 
tillsammans 8 barn af  hvilka 3 äro döda och 5 som lefver. 

Den äldsta sonen lade denna sten. 
Ej läsbar, enligt äldre avskrift ska det stå på vården 
närmast gången: 
Här hvilar nämndemannen och riksdagsmannen Assar 
Kjerstenssons hustru Elna Nilsdotter. Hon var född i Hje-
rup i Uppåkra socken år 1785 d. 11 december och dödde i 

Stora Råby 1821 d. 28 maj 

x - Vårdarna är täckta med 
mossa och delvis överväxta 
av gräs. 

G 110 Stående sandsten med tavla och kors i 
marmor samt porslinsbiskvi 
Stående gjuten vård med tavla i mar-
mor och porlinsbiskvi 

Lantbrukaren Jöns Larsson, 1860 (svår att tyda) 
 
Ej läsbar. 

x 
 
x 

- Vården är täckt med lav. 
 
Vården är täckt med lav 
och krönkors saknas. 

G 112 Stående kalkstensvård med kors och 
ankare 
 
 
 
 

Åt minnet / af Rusthållaren /Nils Larsson /född i 
Nöbbelöf d. 17 Maj 1755, / död i St. Råby d. 5 maj 
1799, / och f. d. Riksdags och Nemndemannen /  Matt-
hias Nilsson / född i Sularp d. 25 Juni 1774, / död i 
St. Råby d. 10 Juli 1856. / samt hustrun /Bertha Pe-
hrsdotter / född i St. Råby d. 24 Dec 1765, / död der-

x 
 
 
 
 
 

- Gravvårdar med högt kulturhi-
storiskt värde. 
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Stående granitvård, biskvi (natten) 
 
 
 
Stående kalkstensvård 
 
 
Stående kalkstensvård med kolonner 

städes d. 7 Sept. 1844. /Stenen restes / af Rusthållaren 
Lars Nilsson 
MINNE EFTER FÖRE / KYRKOVÄRDEN 
OCH / RUSTHÅLLAREN / NILS LARSSON, 
/ F. I ST RÅBY D. 19/12 1818, / D. I LUND D. 
18/6 1874.  
Af minnet /af Rusthållaren / och Kyrkovärden Lars 
Nilsson / född i Stora Råby /d 15 Aug. 1787 /död 
derstädes / d. 10 Juli 1848.  
Ej läsbar, enligt äldre avskrift ska det ha stått: 
Minne öfver Kyrkovärden Lars Nilssons Enka Marna 
Persdotter f. i Kyrkheddinge 7/10  1804 Död i Stora 
Råby d. 13 mars 1858. 

 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
x 

G 114 Stående kalkstensvård med trappstegs-
avslut, strålande sol och kolonner på 
sidorna 

Ej läsbar, enligt äldre avskrift ska det vara en vård 
över: 
Kyrkovärden Per Kjerstensson, 1839 och hans 
hustru Sigrid Persdotter, 1872 

x 
 
 

- Vården är täckt med lav 
och mossa och är starkt 
vittringsskadad. 

G 115 Stående kalkstensvård med trappstegs-
avslut, strålande sol och kolonner på 
sidorna 

Ej läsbar, enligt äldre avskrift ska det troligen ha 
stått: Åt minnet af Kyrkovärden Jeppa Jönsson f. a. nr. 
10 Stora Råby d. 8 april 1785 d. därst. 20/7 1830 
hustrun Karna Nilsdotter f. i Stora Råby 20/5 1786 
död därst. 27/7 1846 / Samt dess aflidna sex barn   

x - Vården är täckt med lav 
och mossa och är starkt 
vittringsskadad. 

G 116 Gjuten/naturformad vård  Skomakaren Truls Persson 1857 x - Vården är täckt med lav 
och mossa 

G 117 Stående svart obelisk  Landtbrukaren Per Hansson, 1921 x -  
G 118-119 Stående kalkstensvård med trappstegs-

avslut, strålande sol, kolonner på si-
dorna (t.v.) 
 
 
 
 
Stående kalkstensvård med rundat 
avslut, strålande sol och kolonner 
 
 

MINNE ÅT / ÅBOEN / ANDERS / NILS-
SON / FÖDD I ST: RÅBY D: 26/7: 1780 / 
DÖD DERSTÄDES D: 28/5: 1853. /  OCH 
DESS KÄRA MAKA / KJERSTIN / JÖNS-
DOTT. / FÖDD I ST: RÅBY D: 10/11: 1790 / 
DÖD I.B.M. D 10/11 1875 / Och dess 2ne af 6 
barn. 
MINNE EFTER / KYRKOVÄRDEN / OLA 
ANDERSSONS / OCH DESS HUSTRU / 
BENGTA ASSERS / DOTTERS / FEM BARN 
/ ALLA FÖDDE OCH DÖDE / Å No 22 

x 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 

- Gravvårdar med högt kulturhi-
storiskt värde. 
Gravvården är vittrings-
skadad. 
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Stående kalstensvård med trappstegs-
avslut, treenighet och kolonner på 
sidorna och svart inskription  
 
 
Stående kalkstensvård med trappstegs-
avslut och kolonner på sidorna (t.h.) 
 

STORA RÅBY. /MARCI 10:14. 
MINNE AF / KYRKVÄRDEN OLA / AN-
DERSSONS HUSTRU / BENGTA ASSARS / 
DOTTER / FÖDD I ST: RÅBY D: 8/8 1808 / 
DÖD DERSTÄDES D: 22/10 1858. / Sörjd af 
make / och en dotter 
MINNE / ÅT ÅBOEN / JÖNS JÖNS 
HUSTRU / HANNA MATTHIAS /DOTTER / 
FÖDD i ST RÅBY D: 16 Okt: / 1805. DÖD 
DERSTÄDES / D:19 FEBR: 1885 

 
x 
 
 
 
 
x 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gravvården är vittrings-
skadad och täckt av lava. 
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Bilaga 2 – Målsättning och utveckling 
Kyrkogårdsavdelningens text finns i separat bilaga. 
 
  



 

Stora Råby kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 49 

 

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, Brösarp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2015 
12. Sankt Nicolai kyrka Trelleborg – invändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
13. Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, Östra Broby sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie Petersson, 2014 
14. Villa Fehr, Nättraby sn, AU, Jimmy Juhlin Alftberg och Emelie Petersson, 2015 
15. Taket på Fru Görvels hus, Lunds domkyrkoförsamling, AK, Anna Rabow, 2008 
16. Tolånga kyrka – invändig renovering och nytt värmesystem, Tolånga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
17. Elinebergskyrkan, Helsingborg – takrenovering, AM, Maria Sträng, 2015 
18. Hörups kyrkogård, Hörups sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Helena Rosenberg, 2014 
19. Krematoriet, Helsingborg – takomläggning, AM, Maria Sträng, 2015 
20. Örumshuset, Hörup sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
21. S:t Petri kyrka – Värme- och ventilationssystem, Klippan sn, AM, Åsa Eriksson Green och Jimmy Juhlin Alftberg, 2013–2015 
22. S:t Petri kyrka – Omläggning av damm, Klippan sn, AM, Maria Johansson och Åsa Eriksson Green, 2013-2015 
23. Billesholms kyrka – renovering av golv, Norra Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
24. Stora Råby kyrkogård, Stora Råby sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015

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



 

 


