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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Vanstads kyrkogård 

och begravningsplats är utförd av Regionmuseet Kris-

tianstad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av 

Lövestads församling. Fältarbetet utfördes under 

sommaren 2015 med påföljande rapportskrivning 

sommar/höst 2015. Inventering samt rapportskriv-

ning har utförts av byggnadsantikvarie Hanna Cöster 

och biolog Tony Svensson.  

I denna vård och underhållsplan ingår förutom 

huvudtexten två fristående bilagor; den ena utgör 

rekommendationer för vård och underhåll och den 

andra innehåller ett urval av kulturhistoriskt värde-

fulla gravplatser. Därtill finns det en trädvårdsplan 

vilken är en delfördjupning av vård- och underhålls-

planen. Denna presenteras i ett fristående dokument.  

 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4 

kapitel. Genom de nya föreskrifterna finns ett 

lagstadgat krav på en vård och underhållsplan. Rikt-

linjerna anger vissa krav på hur vård- och under-

hållsplanerna ska utformas: 

 
 Ägare till kyrkobyggnader, kyrkotomter och 

begravningsplatser ansvarar för att en vård- 

och underhållsplan finns. 

 Planen ska redovisa hur objekten ska vårdas 

och underhållas så att det kulturhistoriska 

värdet inte minskas och deras utseende och 

karaktär inte förvanskas. 

 Såväl sedvanligt underhåll som tillstånds-

pliktiga åtgärder ska framgå av planen. 

 Planen revideras med 10 års intervall. 

 Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig 

över planen. 

 
Mål och syfte 
Utformandet av vård- och underhållsplanen har gjorts 

i enlighet med Kulturmiljölagen och de föreskrifter 

som finns för 4 kapitlet samt gällande direktiv från 

Lund stift och Länsstyrelsen i Skåne.  

Utifrån kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 

kulturmiljölagen är syftet med vård- och underhålls-

planen att lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens 

kulturhistoriska värden. Den ska sedan ligga till 

grund för kyrkogårdsförvaltningens planering och 

skötsel. Målsättningen med arbetet är att kyrkogår-

dens värden ska bevaras. Genom vård- och under-

hållsplanen ska: 

 

 Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så 

att de kulturhistoriska värdena säkerställs 

och utvecklas. 

 Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårds-

förvaltningen som länsstyrelsen underlättas. 

 Förvaltningen få en vägledning i det kon-

kreta vårdarbetet med riktlinjer och priorite-

ringar. 

 De kulturhistoriska värdena för kyrko-

gårdsbesökare 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, framför allt kyrkogårds-

arkivet hos församlingen samt annan tillgänglig litte-

ratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskriv-

ningen av kyrkogården omfattar fastigheten Vanstad 

kyrkogård och begravningsplats med omgivande 

yttre avgränsningar. I detta område har byggnader, 

gångsystem, gravkvarter, gravplatser och gravvårdar 

samt växt- och djurliv inventerats och beskrivits. 

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Vanstads kyrkogård och begravningsplats 
Fastighetsbeteckning Vanstad 59:1 och Vanstad 33:7 
Socken  Vanstad 
Kommun  Sjöbo 
Fastighetsförvaltare Lövestads församling 
Areal  4550 m2 och 10800m2 (inkl. parkering). 

 
Kyrkogården består främst av äldre gravplatser och har ingen kvartersindelning. Nya 
begravningsplatsen består av sex kvarter samt en minneslund och askgravplatser.  
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Särskild vikt har lagts vid att beskriva kyrkogårdens 

karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens och begrav-

ningsplatsens historik och de fysiska anläggningarna 

utgör underlag till en beskrivning av deras kulturhi-

storiska värden. Utifrån kunskapsdelen med historik, 

nulägesbeskrivning samt värdebeskrivningen har 

vård- och underhållsbehov till följd av kyrkogårdens 

och begravningsplatsens kulturhistoriska värden 

formulerats.  Vård- och underhållsplanen redogör 

också för sedvanligt löpande underhåll tillsammans 

med aktuella åtgärdsbehov. 

Andra verktyg och dokument 
Vanstad ingår i kulturmiljöprogram för Skåne och 

bedöms enligt länsstyrelsen vara en särskilt värde-

full kulturmiljö i Skåne. Länsstyrelsen anger föl-

jande beskrivning med motiv för bevarande:  
 
Området karaktäriseras av ett odlingslandskap som präg-

lats av storgodsdrift. Den till huvudgården koncentrerade 

bebyggelsen, vägsystem, utskiftade gårdar, allén och de om-

fattande brukningsarealerna är viktiga beståndsdelar i kul-

turlandskapet. Vanstad utgör ett tydligt exempel på skiftad 

by. Den högt belägna färdvägen med Broås käring visar på 

äldre vägsystem. 
 

 

 

 
  

Karta över Vanstads kyrkogård.  Karta över Vanstads begravningsplats.   

Karta över formlämningar och kulturhistoriska lämningar kring Vanstad. Från Riksantikvarieämbetes söktjänst 
”Fornsök”.  
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  Lagskydd för kultur- och naturmiljö 
 
Kulturmiljölagen (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljöla-

gens 4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kultur-
minne. Kyrkobyggnader, kyrkotomter och 
begravningsplatser tillkomna före 1940 får 
inte på något väsentligt sätt ändras utan 
tillstånd från länsstyrelsen. Detta gäller även 
vissa yngre kyrkobyggnader och begrav-
ningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbe-
tet. 
 
För att få genomföra väsentliga förändringar 
som kan påverka det kulturhistoriska värdet 
behövs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd 
krävs t.ex. för utvidgning, uppförande eller 
ändring av byggnader, murar, portaler eller 
andra fasta anordningar samt större föränd-
ring av plantering, trädbestånd och belägg-
ning av gångar. Länsstyrelsen ger besked 
om vad som behöver tillståndsprövas. En-
skilda grav-anordningar såsom gravvårdar, 
staket eller stenramar har ett skydd såsom 
en del av kyrkogårdens helhet och karaktär.  
 
Gamla kyrkogården ligger inom fornläm-
ningsområde benämnt Vanstad 97:1 och 
98:1 vilka skyddas enligt Kulturmiljölagens 

2 kap.  Fornlämningsområde 97:1 omfattar 
rester av en gårds/bytomt och 98:1gäller 
gravfynd gjorda på kyrkogården. 
Alla ingrepp i mark, utöver den normala 
gravgrävningen är tillståndspliktiga då de 

kan beröra under mark dolda fornlämningar. 
Eventuella fynd av fornlämningar måste 
rapporteras till länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
kan lämna mer information om gällande 
regelverk. 
 
Plan- och bygglagen (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och 
byggnader skyddas även i PBL. En bygg-
nad som är särskilt värdefull ur kulturhisto-
risk synpunkt får inte förvanskas och ska 
underhållas så att de särskilda värdena be-
varas. Ändring och flyttning av en kulturhi-
storiskt värdefull byggnad ska utföras var-
samt med hänsyn till dessa värden och 
byggnadens karaktärsdrag. Rivningslov får 
inte ges till byggnad eller byggnadsdel som 
bör bevaras på grund av byggnadens eller 
bebyggelsens kulturhistoriska värde. Plan-
läggning och bygglov handläggs av kom-
munen och ska ske med hänsyn till bygg-
nadens kulturhistoriska värden så att dessa 
skyddas. De kulturhistoriska värdena ska 
säkerställas genom skydd i detaljplan i tät-
bebyggt område eller av områdesbestäm-
melser på landsbygden.  
 
I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot 
förvanskning så att dess karaktärsdrag be-
varas. Byggnader är då märkta med ett q 
eller k i planen. Även träd och andra land-
skapselement kan vara skyddade.  

 
Miljöbalken (1998:808) 
Riksintressen för natur- och kulturmiljövård 
regleras genom miljöbalken och finns för att 
skydda och värna om att Sveriges mark, 
vatten och fysiska miljö används på ett 
långsiktligt och hållbart sätt. Områden av 
riksintresse för kulturmiljö- eller natur-
vård ska skyddas mot åtgärder som påtag-
ligt kan skada natur- eller kulturmiljön. En 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kan 
vara nödvändig för att klargöra hur plane-
rade åtgärder påverkar natur- eller kulturmil-
jön i området.  
 
Bestämmelser om biotopskydd finns i 7 kap 
11 § miljöbalken samt i 5-8 §§ förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljö-
balken m.m. På kyrkogårdar är det oftast  
alléer som omfattas av det generella bio-
topskyddet. 
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyr-
kogården gäller Artskyddsförordningen 
(2007:845) Förordningen omfattar dels de 
arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv 
och habitatdirektiv, dels vissa andra vilt 
levande arter som är hotade i Sverige. Flad-
dermöss är en djurgrupp som är vanlig på 
kyrkogårdar. Samtliga arter fladdermöss är 
fridlysta i Sverige. 
 



 

8 | Vanstads kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, 2015 

Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 
I äldre kartmaterial över Vanstad by kan kyrkogår-

dens utbredning och förhållande till omgivningarna 

följas. Detta finns tillgängligt via Lantmäteriets sök-

tjänst Historiska kartor.  

I Lövestads församlingsarkiv finns ett rikligt 

material av ritningar, planer och skriftliga handlingar 

från 1800- och 1900-talet, vilka berör kyrkogården.  

Förfrågan till Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) 

i Stockholm, har också resulterat i handlingar och 

ritningar från 1900-talets senare del.  

Fotografier från 1900-talet kompletterar uppgif-

ter från övrigt arkivmaterial. Dessa finns tillgängliga 

via Riksantikvarieämbetets digitala söktjänst Kul-

turmiljöbild, men även via Regionmuseets arkiv.  

Vanstad socken och kyrka 
Vanstad ingår sedan 2010 i Lövestads församling 

tillsammans med Lövestad, Tolånga och Röddinge. 

Vanstad kyrka ligger i Vanstads socken, mitt i 

kyrkbyn med samma namn. Kyrkan ligger vid en 

vägkorsning. Orten har lång historisk förankring och 

omnämns redan 1332 som Watnstatha och 1440 som 

Vanstede. Området har emellertid varit bebott ända 

sedan stenåldern och det finns flera fornlämningar 

efter boplatser, rösen och lösa fynd. När laga skifte 

genomfördes 1832 fanns det 37 gårdar och flera 

gatehus i byn, men efter skiftet låg endast nio av 

gårdarna kvar på sin plats (se föregående sida), me-

dan övriga flyttades ut i socknen.  

Den nuvarande kyrkan ersatte en mindre medel-

tida kyrka som troligtvis uppförts under mitten av 

1200-talet. Det var en romansk sockenkyrka i grå-

sten med ett högt försvarstorn försett med trapp-

stensgavlar i väster och ett vapenhus i söder. Tornet 

kan eventuellt ha uppförts samtidigt med kyrkan, 

medan vapenhuset troligtvis tillkommit under 1400-

talet. Under 1700-talet förföll kyrkan alltmer men 

1746 reparerades den ”nödtorftigt för att ej bli en ruin”. 

Bara ett tjugotal år senare, 1764, rasade emellertid 

den övre delen av tornet och trappstensgavlarna. Vid 

återuppbyggnaden återskapades inte tornet i sin 

tidigare form, utan fick en lägre och enklare utform-

ning.  

Befolkningsökningen under 1800-talet tillsam-

mans med kyrkans försämrade skick och den pådri-

vande prästen Johan Otto Berggren, bidrog till att 

den gamla kyrkan revs och ersattes av en ny 1869. 

Vid uppförandet av den nya kyrkan behölls det me-

deltida tornet och kyrkans västra gavel. Även delar 

av de äldre inventarierna som dopfunten från 1200-

talet och altaret från 1600-talet införlivades i den nya 

kyrkan. Arbetet med att uppföra den nya byggnaden 

genomfördes av byggmästaren S. Ahlström efter 

ritningar av arkitekten A J Hallberg.  Kyrkan fick en 

enkel formgivning med vitputsade fasader, tegeltäckt 

sadeltak och trekantig absid i öster.  

 

 

Illustration över Vanstads 
medeltida kyrka och dess 
omgivningar år 1730.  
Av Oscar Görfeldt 1970. 
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Kyrkogårdens historik 

Gamla kyrkogården 

Den äldsta skriftliga skildringen över Vanstads 

kyrkogård kommer från en beskrivning av kyrkan 

och dess inventarier från 1662. Den innehåller en 

också kortfattad beskrivning av kyrkogårdsmurens 

utseende och material: Kiorkogaardsmuren er opmurt 

aff  stora sten, teckt en del med tagsten, en del med flise 

sten”. Från denna period finns det även sägner som 

berättar att ett antal snapphanar ligger begravda på 

den norra sidan av kyrkogården. De ska ha blivit 

ihjälskjutna av svenska soldater och ett stort hylle-

kors (fläderträd) planterades för att markera platsen 

Hur kyrkogården såg ut under 1700-talet är 

oklart, då inga dokument eller samtida avbildningar 

återfunnits. Till de äldsta handlingarna hör istället 

ett antal visitationsprotokoll som nedtecknats under 

1800- och 1900-talen. Genom dem framgår det att 

kyrkogården kringgärdades av en kallmurad 

stenmur, men att dess storlek var otillräcklig i 

förhållande till den växande befolkningen i 

socknen. Även kyrkan ansågs trång och mörk, men 

en utvigningen skulle vara svårgenomfört då 

"kyrkobyggnadens utvidgande lämnar den trånga kyrkogården 

föga plats, och är denna kyrkogård dessutom illa inhängnad".  

Det dröjde till 1850 innan kyrkogården kom att 

utvidgas. Det blev inget stort sammanhängande 

område, utan små bitar på norra, västra och östra 

sidan, vilka frigjorts efter skiftet ett par år tidigare. På 

de avsedda platserna fanns det emellertid ett antal 

gatehus, s.k. "sämre byggnader", vilka bland annat 

beboddes av byns skomakare, skräddare och en 

änka. De fick genom sockenstämmans beslut om 

utvidgning ett år på sig att ordna med en ny bostad 

innan husen skulle bortskaffas. I samband med 

utvidgningen uppfördes även en ny kyrkogårdsmur.   

När den nya kyrkan uppfördes i slutet av 1860-

talet behövde kyrkogården återigen utvidgas och 

förses med en ordentligare inramning för att 

motsvara den nya kyrkobyggnaden. En av 

sockenmännen, Anders Håkansson, som hade sin 

mark intill kyrkogården var beredd att sälja en bit av 

sin jord intill kyrkogårdens östra sida. Ett av kraven 

var emellertid att den äldre änka som bodde på 

platsen skulle med socknens medel få hjälp att flytta 

sin bostad.  

Under andra halvan av 1800-talets genomfördes 

ett antal förskönande åtgärder för att kyrkogården 

bättre skulle passa den nya byggnaden. Däribland 

försågs den med en trädkrans och häckar av hagtorn. 

1861 beslutade sockenstämman att pelarna vid 

ingången till kyrkogården skulle repareras och en 

skarp kant inhuggas på undersidan. Även putsen 

skulle åtgärdas och ersättas med en ny. Dessa kan 

eventuellt vara samma pelare som finns vid 

huvidingången idag.   

Ett av de större problemen var den 

återkommande platsbristen på kyrkogården. Detta 

berodde mycket på att kyrkogårdens gravplatser var 

Förslag till anordning av Vanstads kyrkogård, troligtvis från 1878. Den röda linjen öster om kyrkan markerar sannolikt ett nytillkom-
met markområde.  Enligt förslaget skulle de flesta befintliga gångar behållas som förut, dock var kyrkogården större på norrsidan än vad 
förslaget visar. 
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Karta över nya begravningsplatsen och dess ursprungliga form. 

fördelade på socknens olika hemman, där varje gård 

hade sin plats, istället för att begravningarna skedde 

radvis. Detta går bland annat att se på planteckning 

från år 1900 (se sid. 13) där flera större områden 

samt familjegravar syns inhängande med häckar. 

Dock användes områdena norr respektive nordöst 

delvis för radvis begravningar, vilket var mindre 

platskrävande.  Utöver befintliga familjegravar var 

det vanligt att sockenborna inhägnade områden 

långt innan gravsättning och därmed tvingande 

församlingen att i förtid att söka mark för 

utvidgning. Något som beklagades av visitatorn när 

han besökte socken 1879. "Att å begrafvningsplatsen 

inhägna områden afsedda att utgöra grafställen för än nu icke 

döda personer, är en sed, som viserligen(?) kan orsaka någon 

olaga prydnad för kyrkogården genom de häckar vhilka 

planteras till hägnad kring platserna" han tillades även att 

"inhägnaderna ofta äro ganska gratiöst tilltagne".  

Trots de flera utvidgningar var kyrkogården snart 

åter otillräcklig och församlingen började se till 

andra alternativ. Eftersom det inte var möjligt att 

ytterligare utvidga kyrkogården i anslutning till den 

befintliga, sökte de nya områdena utanför byn. 1890 

köpte församlingen därför ett tunnland mark av 

Vanstadtorps ägare Hinze, för att anlägga en ny 

begravningsplats.   

 Under 1900-talet var det framförallt den nya 

begravningsplatsen som kom att användas. Enstaka 

gravsättningar i familjegravar fortsatte dock under 

1900-talet. De förändringar som genomfördes var 

framförallt tillägg för att passa senare tiders behov.  

1952 uppfördes bland annat ett bårhus norr om 

kyrkan efter ritningar av arkitekten Eiler Græbe. 

Några år senare, 1960, uppfördes ett redskapsskjul 

med toaletter i nordöstra hörnet. Under andra 

hälften av 1900-talet rests även några gravvårdar på 

kyrkogårdens norra och nordöstra sida.  

1969 anlades en ny kyrkogårdsmur och 

grindparti efter ritningar av arkitekten Aina 

Berggren.  Muren var låg och utgjordes av huggna 

naturstenar. Efter önskemål från byggnadsstyrelsen 

renoverades de befintliga grindstolparna och 

grindarna utfördes i samma stil som förutvarande; 

med böjd överkant och tillverkade av trä. Önskemål 

fanns även att de gamla ovala stenarna som krönt 

stolparna skulle återinsättas eller åsterskapas, men 

istället utfördes Berggrens betongklot.   

1982 ersattes de flesta av lindarna, förutom längs 

Allmänna vägen då de gamla var i dåligt skick. 

Nya Begravningsplatsen 

1890 inköpte socknen ett tunnland jord från 

Vanstadtorps ägare patron Hinze i syfte att anlägga 

en ny begravningsplats. Det aktuella området låg 

intill landsvägen ca 500 meter väster om byn. Områ-

det hade en fyrkantig form med fyra gravkvarter 

inramade av en stenmur. Till skillnad från gamla 

kyrkogården skulle de nya kvarteren fullbeläggas 

radvis utan den tidigare fördelningen på hemman. 

Trots den tidigare påtalade platsbristen dröjde det 

innan den nya begravningsplatsen togs i bruk. En 

gravlängd från sekelskiftets början visar att invig-

ningen skedde den 12 oktober 1894 då disponenten 

Helge Lindgrens son, Gustaf  Georg Hugo, gravsat-

tes. I samband med begravningen flyttades även 

dottern Helga Olivia som 1892 begravts vid Vanstad 

kyrkogård till den gravplatsen på nya begravnings-

platsen. Deras gravvård står fortfarande kvar i kvar-

ter A.    

1905 skänkte Vanstadtorps nya ägare, Helge 

Lindgren, ytterligare ett tunnland jord för utvigning 

av begravningsplatsen åt söder och väster. De föl-

jande åren inhägnades även det nya området med en 

stenmur samt skyddsplantering och de nya kvarteren 

besåddes med gräs.  

1914 önskade församlingen uppföra ett likvagns-

hus som kunde användas till socknens behov. Ett av 

förslagen angav att nya begravningsplatsen var pas-

sande för en sådan byggnad och ett ritningsförslag 

upprättades. Emellertid bedömdes platsen sedan 

som olämplig och huset kom istället att uppföras i 

kyrkoherden Engfeldts trädgård. Trots att inte för-

slaget genomfördes ger ritningen en idé av hur be-

gravningsplatsen såg ut vid början av sekelskiftet, 

med nio kvadratiska och symmetriskt utlagda kvarter 
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åtskiljda av grusgångar. Allt inramat av en stenmur 

samt trädkrans. Huvudingången som tidigare legat i 

mitten av den östra sidan hamnade nu i det sydöstra 

hörnet. 1915-16 gjordes en fortsättning av den breda 

gången från begravningsplatsens grindparti och ge-

nom den nya delen. Längs kanterna planterades träd 

på ömse sidor.  

Under andra halvan av 1900-talet genomfördes 

några förändringar och tillägg vid begravningsplat-

sen. 1958 uppfördes en ekonomibyggnad i det syd-

västra hörnet, skymd bakom en syrenplantering. 

1971 restes en tio meter hög klockstapel på begrav-

ningsplatsens högsta punkt. Stapeln var ritad av M & 

E Ohlsson klockgjuteri och armaturfabrik, samt 

tillverkad av byggmästaren Erik Olsson. 1995 anla-

des en minneslund i den västra delen av begrav-

ningsplatsen efter ritningar av Pernilla Andersson.  

 

 
  

Förslag till Likvags- och bårhus vid Nya begravningsplatsen. Framtaget av A. Nilsson 1914. Byggnaden uppfördes aldrig då platsen 
ansågs olämplig.  
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Förslag till Likvags- och bårhus vid Nya begravningsplatsen. Framtaget av A. Nilsson 1914. Byggnaden uppfördes aldrig då platsen 

ansågs olämplig.  

Förslag till Likvags- och bårhus vid Nya begravningsplatsen. Framtaget av A. Nilsson 1914. Byggnaden uppfördes aldrig då platsen 
ansågs olämplig.  

Planteckning över Vanstads kyrkogård år 
1900. Avbildningen visar bland annat de 
fördelade gravplatserna, där flera syns inhäg-
nade med häckar. Några av dessa finns 
bevarade än idag och planteckningen visar i 
sin helhet stora likheter med kyrkogårdens 
nuvarande utseende. Samma år gjordes även 
en förteckning över gravvårdarnas placering 
och utseende.  
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Historik i korthet 
 
Mitten 1200-tal Den medeltida kyrkan uppförs 
 
Trl. 1400-tal Kyrkan förses med vapenhus 
 
1760-tal Tornet byggs om efter ett ras 
 
1868 Den gamla kyrkan rivs 
 
1869 Den nya kyrkan uppförs 
 
1894 Den nya begravningsplatsen invigs 
 
1904 Begravningsplatsen utvidgas 
 
1969 Begravningsplatsen får en ny stenmur 
 
1982 Trädplanteringarna kring kyrkogården och 

begravningsplatsen ersätts 
 
1995 Begravningsplatsen får en minneslund 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Vanstads kyrka och kyrkogård ligger mitt i Vanstad 

by, omgivet av ett öppet och småkuperet jordbruks-

landskap. Området har länge präglats av storgods-

drift genom det närliggande säteriet Vanstadtorp. Ett 

antal av gårdarna i byn ligger kvar på sina ursprung-

liga platser från tiden före skiftet 1832, men Vanstad 

utgör i sin helhet ett typiskt exempel på en utskiftad 

by. Dess bebyggelse sträcker sig utmed den gamla 

landsvägen, Stora Vanstadsvägen, som passerar strax 

söder om kyrkogården. På andra sidan vägen finns 

flera äldre byggnader, däribland två skolbyggnader 

från 1850 respektive 1908, samt ett spruthus från 

1824. Väster om kyrkogården går Gamla Prästavä-

gen som leder till Lövestad, medan den östra sidan 

upptas a en parkeringsplats.  På den norra sidan lig-

ger villabebyggelsen tätt intill kyrkogården, med 

endast den kringgärdande häcken som avskiljare.  

Kyrkogårdens begränsning 

Murar och häckar 

Vanstad kyrkogård är längs den södra, västra och 

östra sidan till största del omgärdad av en kallmurad 

stödmur. Stenarna består huvudsakligen av stora 

sprängstensblock, vilka kilats med mindre stenar. På 

den nordöstra sidan är stödmuren högre, samt fogad 

och avtäckt med betong.  Längs norra sidan kantas 

kyrkogården av en häckspirea som avskiljer den från 

den närliggande villabebyggelsen. Även längs den 

östra sidan har stödmuren kompletterats med häck-

spirea som visuell avgränsning av kyrkogården.  

 

Grindar 
Det finns två ingångar till Vanstads kyrkogård. Hu-

vudgången ligger mitt på den södra sidan och består 

av en stor dubbelgrind kantad av två mindre enkel-

grindar. Grindarna är gjorda av trä och är fästa i 

kraftiga vitputsade grindstolpar, avslutade med py-

ramidkrön och runda stenklot.  

I det sydöstra hörnet finns en mindre sidoingång 

med en låg enkelgrind av trä i samma stil som vid 

huvudingången. Grinden är fäst i rektangulära gra-

nitstolpar vilka kröns av järnkors.   

Gångsystem 
Vanstad kyrkogård genomkorsas av smala slingrande 

grusgångar som delar in kyrkogården i sex asymmet-

riska områden.  

Belysning 
På kyrkogården finns tre lyktstolpar av strålkastartyp 

utplacerade längs grusgångarna.  

Servicestationer 
Intill den sydvästra delen av kyrkan finns en service-

station med vatten och redskap.  

Parkeringsplatser 
På östra sidan om kyrkogården finns en asfalterad 

parkeringsplats för besökare.  

 

Byggnader 

Bårhus 

Bårhuset ligger utmed grusgången på den norra 

sidan av kyrkogården. Byggnaden har vitputsade 

fasader, tegeltäckt sadeltak och en låg stensockel.  

På södra sidan finns en port med tegelomfattning 

och dubbla trädörrar. Ovanför hänger ett kors av 

koppar.  

Personal- och verkstadsbyggnad 

I det nordöstra hörnet av kyrkogården ligger en 

verkstadsbyggnad, avskild från kyrkogården genom 

höga syrenbuskar och almträd. Byggnaden har 

brunmålade träfasader av locklistpanel och är täckt 

med ett snedtak. I byggnaden finns personalut-

rymmen och förrådsrum för redskap.  
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Del av den kallmurade stödmuren på södra sidan.  

Del av den fogade stödmuren på östra sidan.   

Personalbyggnaden i den nordöstra delen av kyrkogården.    

De buxbomskantad grusgångarna svänger mjukt fram över 
kyrkogården.       
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Växt- och djurliv 

Träd 

En trädkrans av 20 friväxande parklindar löper kring 

kyrkogården och utgör ett grönskande rum en stor 

del av året. Gamla kyrkogårdens trädkrans av park-

lind är omkring 30-45 år gammal. 

Öster om bårhuset står en solitär äldre vårtbjörk 

flankerad av två trädformiga syréner. 

Häckar 
Längs den norra och nordöstra sidan kantas kyrko-

gården av en häck av klippt häckspirea, något högre 

och tätare på norrsidan. Utmed grusgångarna växer 

klippta buxbomshäckar. De varierar något i höjd och 

bredd, men är genomgående kraftiga och omkring 

40 cm höga.  Även kring ett femtontal av gravplat-

serna växer buxbomshäckar.  

Redskapsboden i nordöstra hörnet skyms av två 

buskridåer som består av syrén och alm blandat. 

Flera av almarna har dock dött av almsjuka. 

Planteringar 

På gravplatser och i planteringar växer buskar som 

buskros, klätterbenved, rododendron, krypoxbär och 

buxbom. Av perenner finns det bl.a. gul fetknopp, 

bergenia, kärleksört, plymspirea, murgröna, träjon, 

prästkrage, hortensia, funkia och rosor av olika slag. 

Av annueller växer det bl.a. lobelia, begonia och 

pelargon. 

Vilda kärlväxter och kryptogamer 

Lindarna har en relativt välutvecklad epifytflora av 

lavar och mossor trots sin unga ålder. På flera av 

lindarna växer den rödlistade grynig dagglav (NT) 

och den tidigare rödlistade mossan alléskruvmossa. 

Här växer ofta också kornskruvmossa, trubbskruv-

mossa, hårgrimma och stoftlav, arter som gynnas av 

att mineralrikt damm virvlar upp från krattning av 

grusgångar.  

På östra muren växer bl.a. rödskaftad hättemossa 

och signalarten guldlockmossa. På muren åt söder 

och väster hittas bl.a. murlav, stoftlav, murtuss, 

vägglav, kaklav, stiftsköldlav och suckulenterna gul 

fetknopp och stor fetknopp. På stenramar kring 

gravplatser växer en del epifyter som stoftlav, 

vägglav och strålblommossa. 

I spireahäcken längs östra sidan växer en del in-

spridda örter bl.a. skelört, stinknäva och hesperis. 

Gräsmattan är näringspåverkad och därmed hittas 

främst allmänna och tämligen konkurrenskraftiga 

örter i den. Förekommande arter är bl.a. brunört, 

vitklöver, tusensköna, jordklöver, mjuknäva, 

revsmörblomma, hönsarv, gråfibbla, svartkämpar 

och veronikor. En lite ovanligare ört som växer spar-

samt i gräsmattan är jungfrukam. 

Djurliv 

Kyrkogårdens träd, häckar, planteringar och gräs-

mattor skapar tillsammans en variationsrik miljö som 

ger livsutrymme för många organismer. Trädbestån-

det är den del på kyrkogården som har störst bety-

delse för djurlivet.  

. Träden är ännu så pass unga att det endast i un-

dantagsfall förekommer mindre stamhåligheter. Med 

tiden kommer det att bli mer stamhål i träden. I hå-

len samlas organiskt material som bryts ner av en 

lång rad insekter. Den kompostliknande massan 

kallas mulm, vilken det råder brist på i landskapet då 

få gamla träd tillåts stå kvar så länge att värdefulla 

kvaliteter som till exempel grov stam och ihåligheter 

hinner utvecklas. Vattenfyllda stamhål är också sär-

Den rödlistade grynig dagglav växer på flera av lindarna.       

Gul fetknopp.       

Ung kaja. 
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skilt viktiga för insekter ur ordningen Diptera två-

vingar. 

Äldre och ihåliga träd är också viktiga för flad-

dermöss som viloplatser under sommaren. De trivs i 

gamla kulturmiljöer med passande omgivningar där 

det finns många äldre träd. De dagvilar eller över-

vintrar gärna i kyrktorn och på kyrkloft. Det finns 

inga lämpliga hålträd på Vanstads gamla kyrkogård, 

men det är ändå troligt att det förekommer fladder-

möss i kulturmiljön, då det finns andra möjligheter 

till att hitta viloplatser i omgivningen. Det krävs 

extra hänsyn i miljöer där fladdermöss finns eller 

kan förväntas finnas, särskilt när det gäller föränd-

ringar i trädbeståndet.  

Flera fågelarter häckar på eller kring kyrkogården 

under sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, 

kråkfåglar och duvor som brukar hitta lämpliga plat-

ser för sina bon i trädkronor eller buskar. Sädesärla, 

gråsparv, steglits, tornseglare, svarthätta, kaja är 

några av de arter som under häckningssäsongen 

använder kyrkogårdarna för födosök, vila och skydd. 

Dessutom noterades äggskal från stareVU, vilket in-

nebär att de troligen häckar på kyrkogården eller i 

dess närmaste omgivning. Även under årets kalla 

månader används kyrkogårdarna av traktens över-

vintrande fåglar.  

En igelkott noterades under inventeringen. 

Parksnäcka och trädgårdssnäcka håller gärna till på 

trädstammarna där de äter alger eller vilar. Vinbergs-

snäcka håller sig helst till den östra muren där de kan 

få skugga och kalk. 

De flesta organismer på kyrkogården är annars 

små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, 

fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några av dessa. 

Insekterna dras till rikt blommande växter som kär-

leksört, lavendel och salvia. Förutom det gröna in-

tresserar vindskyddade ytor och den lagrade värmen 

i gravvårdarnas och grusgångarnas stenmaterial 

många insekter.  

 
  

Flera äldre och tätt 
placerade gravvårdar  

Yngre trädkrans av 
parklind  

Yngre vårdar från 1900-
talets andra hälft 

Öppen gräsyta där vårdarna 
står glest 

Fördelad gravplats 

Klassicistiskt bårhus 

”Prästfamiljens gravställe” 

Äldre gångstruktur kring 
hela kyrkogården  

Flera äldre och tätt 
placerade gravvårdar  

Yngre trädkrans av 
parklind  

Yngre vårdar från 1900-
talets andra hälft 

Resta kalkstenshällar 
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Kvartersbeskrivning 

Vanstads kyrkogård 

Kyrkogården saknar formell kvartersindelning och 

beskrivs därför i den följande texten i sin helhet.   

Kyrkogården sträcker sig som en oregelbunden rek-

tangel kring kyrkan. Längs östra, södra och västra 

sidan avgränsas den av en stenmur och på norra, 

samt nordöstra sidan, av en häckspirea. Utmed kyr-

kogårdsmurens insida står en trädkrans av parklind, 

som ramar in och ger skugga åt kyrkogården.  

Gravområdena är anpassade efter kyrkogårdens 

utsträckning och varierar i både storlek och form. 

Varje område är gräsbesått och inramat av täta 

boxbomshäckar, åtskiljda av grusgångar. Utmed 

häcken på norra sidan står bårhuset. Tätt intill dess 

östra sida växer en stor fläder, ett s.k. ”hylleträd”, 

som sägs vara rest över en grupp stupade snappha-

nar.     

Gravplatserna är huvudsakligen lagda i nordsyd-

liga rader med vårdarna vända mot öster eller väster. 

Undantag är ett antal mindre vårdar längs norra si-

dan som är vända mot söder.  

Inom kyrkogården finns omkring 150 gravplatser 

vilka är bitvis glest fördelade över kyrkogården. Det 

är särskilt påtagligt i området direkt väster om kyr-

kan. Majoriteten av gravplatserna har lagts i gräs, 

men ett antal har fortfarande kvar sin kringgärdning 

i form av stenramar, buxbomshäckar eller järnstaket, 

samt yttäckningen av singel. Särskilt i det sydöstra 

hörnet står ett flertal vårdar kringgärdade med kraf-

tiga stenramar och buxbomshäckar. 

Gravvårdarna har huvudsakligen rests under 

1900-talets första årtionden och tidigare. Yngre vår-

dar från 1900-talets senare del, samt början av 2000-

talet är placerade längs den östra respektive nord-

östra sidan av kyrkogården.   

Gravvårdarna varierar i utseende och sträcker sig 

tidsmässigt från 1800-talets första hälft och fram till 

2000-talet. Vårdarna utgörs bland annat av kalk-

stenshällar, kors, naturromantiska stenar, höga dia-

basvårdar, trädstammar, planteringsramar och låga 

breda granitstenar. Till de särskilt utmärkande vår-

darna hör en vård från 1892 som står strax intill 

huvudingången. Den är dekorerad med en uthuggen 

ängel och kringgärdad av ett elegant järnstaket. Det 

stora antalet stående och liggande kalkstenshällar 

från 1800-talets första hälft och framåt är speciellt. 

De står utspridda över hela kyrkogården och har 

mer eller mindre läsliga inskriptioner.  På den östra 

och norra sidan finns även fem ovanliga gemen-

samma planteringsramar där yngre granitvårdar pla-

cerats.  

Inom kyrkogården är det vanligt förekommande 

med titlar. Dessa kan främst kopplas till familjen 

som hustrun, åbodottern och sonen, eller till jordbruket 

som lantbrukaren, åboen och hemmansägaren. Det finns 

även flera andra titlar, många med ålderdomlig prä-

gel, representerade bland gravvårdarna som exem-

pelvis stationskarlen, kusken, odalmannen, prostinnan, 

klockaren, och fanjunkaren.  

Kyrkogården är i sin helhet rik på växtlighet ge-

nom sina häckar, buskar och träd. Större delen av 

gravplatserna saknar emellertid planteringar och är 

lagda i gräs eller täckta med grus. Den vintergröna 

växtligheten förekommer sparsamt inom kyrkogår-

den och utgörs av några tujor, buxbomsbuskar samt 

en rododendron. Även de perenna växterna före-

kommer sparsamt, men med stor variation av sorter 

som bland annat: ros, kärleksört, hjärtbegenia, la-

vendel, prästkrage och ormbunke.  I övrigt är det 

främst de yngre vårdar som prytts med ettåriga sä-

songsväxter.  

  

 

Karaktärsdrag för Vanstads kyrkogård: 

 Ålderdomlig karaktär 

 Stor variation i gravvårdarnas utformning och ålder 

 Tydlig inramning av buxbomshäckar 

 Stort antal äldre kalkstensvårdar  

 Närhet till den kringliggande bebyggelsen 

 Rikligt med grönska 

 Rumsskapande trädkrans 
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Villabebyggelsen kommer mycket nära inpå den nordvästra sidan 
av kyrkogården.     

Bild över kyrkogårdens norra sida.  
I mitten syns bårhuset och ”hylleträdet” som växer tätt intill.      

Gemensamma gravplatser norr om kyrkan. 

Gräsbesått fält väster om kyrkan.  

Östra sidan av kyrkogården. I bakgrunden syns skolbyggnaderna 
längs landsvägen.  

Södra sidan av kyrkogården närmast kyrkan. 
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Beskrivning av begravningsplatsen 
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Omgivningar 
Begravningsplatsen ligger söder om Stora Vanstads-

vägen, ca 500 m väster om Vanstad by och kyrkan. 

Begravningsplatsen är placerad mitt i ett jordbruks-

landskap omgivet av åkrar, beteshagar samt en hand-

full gårdar. Landsvägen sveper tätt intill utanför den 

norra sidan och dess trafik är påtagligt märkbar vid 

begravningsplatsen.  

Begravningsplatsens begränsning 

Murar och häckar 
Begravningsplatsen inhägnas av en klippt hag-

tornshäck. Häcken varierar mycket i storlek och 

täthet, men är som kraftigast på den södra och 

östra sidan, medan den norra är låg och bitvis gles. 

Längs norra sidan går även en låg stenmur med 

breda betongfogar utmed landsvägen. 

I det sydvästra hörnet står en rad med höga cy-

presser innanför häcken och trädkransen. Cypres-

serna avskärmar mot den intilliggande gårdens 

marker och utgör en tydlig visuell avgränsning av 

begravningsplatsen som även fungerar som vind-

skydd.  

Grindar 
Det finns två ingångar till begravningsplatsen. Den 

f.d. huvudingången ligger på den norra sidan och 

leder direkt in från landsvägen. Grindarna är gjorda 

av järn och prydda med flera små kors, samt krönt i 

mitten av ett större vitmålat kors. Grindparet är 

fäst i två granitstolpar med pyramidformat krön. 

Grinden är inte i bruk för besökare utan hålls 

stängd med kedja och hänglås.  

Den andra ingången ligger i det nordöstra hör-

net i anslutning till parkeringsplatsen. Denna sido-

ingång saknar grindar och är endast markerad ge-

nom två metallstolpar och en upptagning i häcken.   

  

Gångsystem 
Begravningsplatsen genomkorsas av ett rutnät av 

grusgångar. Från entrén i norr sträcker sig en bred 

huvudgång och parallellt med den löper flera mindre 

grusgångar genom kvarteren. Två bredare gångar 

går i nordsydlig riktning på ömse sidor om kvarter C 

respektive D. Samtliga kvarter korsas av smala grus-

gångar förutom kvarter C som är helt gräsbesått.  

Belysning 
Längs norra sidan av begravningsplatsen står två 
moderna gatljus utmed landsvägen.  

Servicestationer 
På kyrkogården finns tre servicestationer med vatten 

och vaser. Två är placerade på norra respektive södra 

sidan om kvarter C och ett vid kvarter F. I det nord-

östra hörnet av begravningsplatsen finns ett större 

ställ för redskap samt soptunnor intill sidoingången.  

Parkeringsplatser 
Det finns en grustäckt parkeringsplats vid sidoin-

gången på den östra sidan om begravningsplatsen.   

Byggnader 

Personalbyggnad 

Det finns en byggnad för personalen i det sydöstra 

hörnet av begravningsplatsen. Den är klädd med 

brunmålad träpanel och täckt med ett sadeltak av 
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tegel. Den har fyra dörrar åt norr medan den södra 

sidan upptas av ett kompostområde. Byggnaden 

avskiljs från resten av begravningsplatsen genom ett 

högt synrenbuskage.  

Övrigt 
På begravningsplatsens högsta punkt, i det nord-

västra hörnet av kvarter C, står en 10 meter hög 

klockstapel. Den uppfördes 1971 av byggmästaren 

Erik Olsson och dess 2 ton tunga malmklocka 

formgavs av konstnären Andreas Björkman.  

Växt- och djurliv 

Träd 

Begravningsplatsen omges av en trädkrans bestå-

ende av ett knappt femtiotal träd som ger ett gröns-

kande rum en stor del av året. Längs hela östra sidan 

står parklind med något ojämna avstånd. Hela södra 

sidan och en bit längs västra sidan har skogslind av 

en smalkronig sort, ’Greenspire’ eller ’Rancho’. 

Längs hela norra sidan och större del av västra sidan 

växer bok, med inslag av en avenbok. Norr om eko-

nomibyggnaden står en solitär ung apel. 

Häckar  
Majoriteten av gravplatserna inom begravningsplat-

sen är kringgärdade av buxbomshäckar. Även ett 

antal av kvarteren, däribland kvarter E och min-

neslunden, har kringgärdats med kvartershäckar av 

buxbom.  

Mellan kvarter C och E står en meterhög klippt 

ligusterhäck som separerar de båda kvarteren.  

Planteringar 
I mitten av kvarter E finns en plantering som ramas 
in av en stensättning i naturstenar. Planteringen in-
nehåller rosbuskar och blandade säsongsväxter kring 
en hängkaragan. 

Innanför kyrkogårdens omgivande hagtorns-

häck löper en bred rabatt med utspridda nyplante-

rade ligusterplantor. Längs södra sidan av kyrko-

gården finns även inslag av buxbom, kaprifol, flä-

der och idegran i samma rabatt. 

På gravarna växer en blandning av annueller, 

perenner och buskar. Begravningsplatsen har en del 

perenner som är lite ovanligare på gravar: tofsfet-

knopp, toppklocka, stormhatt, lupin, rödklöver, 

gråfibbla och gul nunneört. Andra perenner som 

förekommer är funkia, pion, strutbräken, bräcke-

växter, trift, akleja, prästkrage, lavendel, murgröna, 

salvia, liljekonvalj, träjon, ljung, fingerborgs-

blomma, kärleksört, iris och rosor av olika slag.  

Av buskar finns det bl.a. hängsälg, idegran, klät-

terbenved, ädelcypress, himalaja-en, tuja, rodo-

dendron, ölandstok, kornell, syrén, lagerhägg, 

hängkaragan och buskros. 

Vilda kärlväxter och kryptogamer 

Träden på begravningsplatsen har en svagt utvecklad 

epifytflora av lavar och mossor på sina stammar. På 

enstaka träd av parklindarna växer den tidigare röd-

listade mossan alléskruvmossa.  

Gräsmattan är måttligt näringspåverkad och har 

mest inslag av konkurrenskraftiga allmänna örter 

som vitklöver, gråfibbla, jordklöver, ängssyra, röl-

leka, tusensköna, revsmörblomma, svartkämpar och 

rotfibbla. 

Djurliv 
Begravningsplatsens parklindar och skogslindar i 

trädkransen är ca 30-45 år, medan bokarna bedöms 

vara omkring 60-70 år. Det är ännu brist på stamhå-

ligheter, men bokarna kommer snart börja få stam-

hål i gamla beskärningsytor. Stamhålen är särskilt 

viktiga för många arter av insekter, hålhäckande 

fåglar och dagvilande fladdermöss.  
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Flera fågelarter häckar på eller kring begrav-

ningsplatsen under sommaren. Tornseglare, råka, 

sädesärla, steglits, pilfink, ladusvala, gråsparv, törn-

sångare, ärtsångare, hämpling och grönfink är några 

av de arter som under häckningssäsongen använder 

kyrkogårdarna för födosök, vila och skydd.  

Parksnäcka och trädgårdssnäcka är vanligt före-

kommande på trädstammarna där de äter alger eller 

vilar.  

Däggdjur som kanin, skogshare, fälthare, igelkott, 

ekorre och mindre gnagare kan tänkas använda be-

gravningsplatsen under olika tider på året.   

Öppet gräsbesått 
område 

Minneslund 

Urngravar 

Skyddsplantering 
av cypress i hörnet 

Yttersta raden har mo-
dernare formgivning och 
saknar kringgärdningar 

Rad med flertalet 
stenomgärdade grav-
platser 

Trädkrans av lind, 
bok och avenbok 

Klockstapel 

Tidigare huvudingången 

Nuvarande 
ingång 

De äldsta vårdarna 
finns i kvarter A och B 

Äldsta 
gravvården 
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Kvartersbeskrivning 
 

Kvarter A 

Kvarter A är ett kvadratiskt format kvarter som 

ligger i det nordöstra hörnet av begravningsplatsen. 

Åt norr och öster inramas det av en hagtornshäck 

och en trädkans av lind som ger skugga åt ytterkan-

terna. Åt söder respektive väster avgränsas kvarte-

ret från kvarter B och C genom två breda grus-

gångar som genomkorsar begravningsplatsen.  

Kvarteret ligger i en tydlig nordlig sluttning där 

gravplatserna är lagda i nordsydliga rader. Samtliga 

vårdar är placerade i dubbla rader och är antingen 

vända mot öster eller väster. Alla gravplatserna har 

kvar sin kringgärdning, av buxbomshäckar, bortsett 

från ett järnstaket och en stenram. Samtliga grav-

platser har även kvar sin yttäckning av singel, även 

om den på vissa gravplatser till största del utgörs av 

jord och sand.  

Majoriten av vårdar har uppförts under 1900-

talets andra hälft och består övervägande av låga 

och breda granitstenar, samt liggande hällar från 

perioden 1970-2000. Inom kvarteret står även ett 

dussintal äldre vårdar, framförallt i form av höga 

diabas- eller granitvårdar, vilka har rests vid sekel-

skiftet 1900. En stor del av gravplatserna är upp-

låtna som familjegravar, varav flera saknar årtal. 

Vårdarna har ett varierat utseende som sträcker 

sig från stora och påkostade, till mindre och an-

språkslösa vårdar. En av de mer särpräglade grav-

platserna inom kvarteret är kringgärdad med ett 

järnstaket. Innanför staketet växer en tuja som har 

vuxit sig så kraftig att den upptar hela gravplatsen 

och döljer vården. Ett liknande förhållande har 

uppstått vid en vård som nästan blivit innesluten av 

en stor cypress.  

Nästintill samtliga vårdar har titlar. Av dessa är 

lantbrukaren och hustrun är klart dominerande. Öv-

riga titlar förekommer enbart enstaka gånger, men 

med stor variation. Det gäller exempelvis mejeristen, 

åboen, trädgårdsmästaren, sockerbruksarbetaren och lära-

rinnan. Manliga yrkestitlar är klart övervägande och 

lärarinnan utgör den enda kvinnliga inom kvarteret.  

Kvarteret är genomgående rikt på växtliget. Tu-

jor och cypresser är vanligast bland de vintergröna 

växterna och förekommer både formklippta och 

friväxande i flera olika former och storlekar. Det 

finns även andra vintergröna växter såsom idegran, 

en, murgröna, rododendron och buxbom. Den 

sistnämnda finns även planterad som ett kors fram-

för en av vårdarna. Kvarteret är också rikt på pe-

renna växter. Ros och kärleksört förkommer var-

dera vid dussintalet vårdar, men även lavendel, 

ljung, prästkrage, funkia, lupin m.m. Flera gravplat-

ser pryds i övrigt med ettåriga säsongsväxter, me-

dan ett tjugotal helt saknar vegetation. 

Karaktärsdrag för kvarter A: 
 Övergripande enhetlighet men med variation i detal-

jerna 

 Bevarad struktur med grusgångar, kringgärdningar 

och yttäckning 

 Många familjegravar 

 Rik och varierad vegetation med vintergröna växter 

och perenner 
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Kvarter B 

Kvarter B sträcker sig utmed två tredjedelar av den 

norra sidan av begravningsplatsen och har en mar-

kant nordlig lutning. Mot kvarter A och C avgränsas 

det av grusgångar, medan norra och västra sidan 

inramas av en låg hagtornshäck. Innanför häcken 

finns en grusgång samt en trädkrans av bok som 

skuggar de yttersta gravplatserna.  

Gravplatserna har lagts i dubbla nordsydliga ra-

der med vårdarna vända mot öster respektive väster. 

Samtliga gravplatser har omgärdning, som i de flesta 

fall består av buxbomshäckar. Det finns dock ett 

drygt 20-tal gravplatser med stenram samt två med 

järnstaket. Förutom en gravplats med stenbelägg-

ning och en gräsbesådd har samtliga täckning av 

singel. Lagret av singel är emellertid på ett flertal 

gravplatser mycket tunt och sandblandat.  

Vårdarna inom kvarteret har uppförts från slutet 

av 1800-talet och fram till idag. Låga och breda gra-

nitstenar från 1920- till 1990-talet är vanligast, men 

det finns även flera liggande hällar. Utöver den finns 

även högresta diabasvårdar, nationalromantiska- och 

nyklassicistiska vårdar, samt vårdar formade som 

planteringsramar. I den västra delen av kvarteret 

finns majoriteten av gravplatser kringgärdade med 

stenram. De flesta är kraftiga och uppförda i nyklas-

sicistisk stil under 1910- och 1920-talet. Bland de 

ovanligare gravvårdarna hör ett högt ringkors från 

1919, två familjegravar kringgärdade med järnstaket 

och en anspråkslös vård flankerad av två mycket 

höga cypresser. Inom kvarteret finns även ett tiotal 

tomma gravplatser utan någon vård.  

På flertalet av vårdarna förekommer titlar och på 

ett tjugotal även gårds- eller bynamn. De klart domi-

nerade benämningarna är de traditionella hustrun och 

lantbrukaren. Utöver dem är variationen av yrkestitlar 

och beteckningar stor såsom: lantarbetaren, tegelbruks-

arbetaren, skogsvaktaren, husägare och f.d. dragonen.  

Kvarteret är genomgående rikt på vegetation. 

Vintergrön växtlighet finns på ett drygt trettiotal 

gravplatser. De vanligaste är cypress, idegran och en, 

men även buxbom, murgröna och rhododendron 

förekommer. Plantorna förekommer både form-

klippta och friväxande i en stor variation av former 

och storlekar. Bland perennerna förekommer ros 

och kärleksört mest frekvent, på ett tjugotal grav-

platser vardera. Vid ett drygt tjugotal gravplatser 

finns även andra perenner som lupin, lavendel, pion, 

funkia och prästkrage. 

 

 

Karaktärsdrag för kvarter B 

 Bevarad helhet med grusade gångar, kringgärdning 

och yttäckning 

 Jämn åldersfördelning av vårdar från 1900-talet 

 Riklig variation av titlar 

 Rik förekomst av vintergrön växtlighet och perenner 
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Kvarter C 

Kvarter C ligger mitt emellan kvarter A och E på 

den östra delen av begravningsplatsen. Kvarteret har 

en kvadratisk form och består av en sammanhäng-

ande gräsbesådd yta. Den norra och västra sidan 

avgränsas av grusgångar, medan en ligusterhäck 

skiljer det ifrån kvarter E åt söder. Längs östra sidan 

finns en hagtornshäck, samt en trädkrans av lind och 

olika buskar vilka avgränsar begravningsplatsen från 

de kringliggande åkrarna. I den sydvästra delen av 

kvarteret står en hög klockstapel uppförd 1971.  

Inom kvarteret finns endast fem gravplatser, glest 

spridda över området. Fyra av dem är kringgärdade 

med buxbomshäckar medan den femte utgörs av en 

hög bautasten utan omgärdning.  

Vårdarna består utöver bautastenen av både höga 

och smala stenar samt låga och breda. Även inom 

detta kvarter förekommer titlar som bland annat 

hustrun, lantbrukaren, ladufogden och fru.  

De flesta av gravplatserna saknar vegetation, med 

undantag för en syren och en buxbom.  

 

Karaktärsdrag för kvarter C 

 Sammanhängande gräsbesått område som bryter 

mot resten av kyrkogården 

 Fåtal gravplatser 

 Klockstapeln är visuellt utmärkande för hela be-

gravningsplatsen 
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Kvarter D 

Kvarter D ligger i den västra delen av begravnings-

platsen, med kvarter B åt norr och kvarter F åt sö-

der. Mot kvarter C i öster avgränsas det av en bred 

grusgång. På västsidan finns en trädkrans av bok och 

bakom dem går hagtornshäcken som omger hela 

begravningsplatsen.   

Kvarteret är rektangulärt med en lätt nordlig lut-

ning. Gravplatserna ligger i dubbla nordsydliga rader 

med vårdarna vända mot öster eller väster. Majorite-

ten av de ca 120 gravplatserna är kringgärdade med 

buxbomshäckar, medan ett femtontal har stenram. 

Bitvis är häckarna mycket små och glesa, samt på 

några platser även torkade och vissna. Samtliga 

gravplatser har yttäckning av singel, men vissa är 

mycket sandblandade.  Även det dussintalet tomma 

gravplatserna har kvar sin kringgärdning och yttäck-

ning.   

De äldsta vårdarna i kvarteret härstammar från 

början av 1900-talet och består av ett tiotal vårdar, i 

bland annat nationalromantisk eller jugendinspirerad 

stil. De flesta av vårdarna har rests under 1930- och 

40-talen och därefter mellan 1950-90. Vårdarna ger 

ett enhetligt intryck och utgörs främst av låga och 

breda stenar i grå eller svart granit, alternativt lite 

högre och smala vårdar, vilket var vanligare i början 

av perioden. Det finns även ett tiotal vårdar med art 

deco eller antikiserande motiv som pelare och olje-

lampor. Den mest särpräglade vården inom kvarteret 

är en familjegrav i form av en tumba från 1930-talet. 

En annan familjegrav med liggande hällar har för-

setts en gravskulptur i form av en porträttbyst.  

Inom kvarteret förekommer flera liggande hällar, 

främst från 1950-talet och framåt, vilka vanligtvis 

utgör en del av en större gravplats. Av dem finns 

närmare ett 20-tal formade som planteringsramar. 

Bland gravvårdarna inom kvarteret är titlar van-

ligt förkommande och återfinns på majoriteten av 

dem. Gårds- eller bynamn är däremot mindre van-

ligt. De allra vanligaste titlarna är hustrun respektive 

lantbrukaren, medan de övriga är varierande. De har 

emellertid oftast en agrar eller hantverksmässig 

koppling som mjölnaren, lantbrevbäraren, hemmansägaren, 

åboenkan, smedmästaren och bagaremästaren.  

Inom kvarteret finns en rik och varierad vegetat-

ion. Av den vintergröna växtligheten är formklippta 

eller friväxande tujor vanligast, följt av formklippta 

idegranar. Växternas storlek varierar från små form-

klippta klot till höga träd. Även andra vintergröna 

växter som murgröna, rododendron och buxbom 

återfinns vid gravplatserna. Kvarteret präglas likale-

des av perenna växter, framförallt ros och kärleksört, 

men även lavendel, lupin, prästkrage, funkia och 

ljung. Utöver dessa har ett antal försetts med ettåriga 

växter, medan vegetation saknas på ett 40-tal grav-

platser. 

Karaktärsdrag för kvarter D 

 Variation i vårdarnas form och utsmyckning 

 Rik vegetation med vintergröna och perenna växter 

 Flera högväxta och formklippta vintergröna växter 

 Bevarad struktur med kringgärdning och yttäck-

ning 

 Hög förekomst av titlar 

 Ovanliga inslag som gravtumba och gravskulptur 
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Kvarter E 

Kvarter E upptar det sydöstra hörnet av begrav-

ningsplatsen. Åt norr utgör en formklippt liguster-

häck gränsen mot kvarter C och åt väster avskiljer en 

grusgång mot kvarter F. I söder och öster avgränsas 

kvarteret av en hagtornshäck samt en trädkrans av 

lind. I det sydöstra hörnet finns en ekonomibyggnad 

för kyrkogårdspersonalen samt kompostområde 

bakom ett högt syrenbuskage.  

Längs den västra kanten av kvarteret ligger en 

rad gravplatser i nordsydlig riktning. Öster om denna 

rad har kvarteret delats upp i fyra gräsbesådda om-

råden, åtskilda av två grusgångar lagda i ett kors. I 

den östra delen ingår två av gräsmattorna i begrav-

ningsplatsens minneslund. De två västra gräsmat-

torna används för urngravsättningar, placerade intill 

grusgångarnas skärningspunkt. I mitten av skär-

ningspunkten finns en plantering med rosor och 

ettåriga säsongsväxter kring en hängkaragan. På den 

stora öppna gräsmattan i mitten av kvarteret står en 

äldre gravvård som används som smyckningsplats 

efter gravsättningar.  

Raden av gravplatser som är vända mot väster 

har kringgärdning av buxbomshäckar och yttäckning 

av singel. Vårdarna är främst breda och låga granit-

stenar vilka rests under perioden 1970-90, men det 

förekommer även enstaka äldre. Vårdarna som är 

vända mot öster består främst av naturstenar och 

liggande hällar tillkomna under 2000-talet.  Med 

undantag av de två sydligaste har gravplatserna 

täckts med gräs istället för singel.  

Gravplatserna i mitten av kvarteret består av lig-

gande hällar och naturstenar för urngravsättning. 

Varje gravplats är inramad med buxbomshäckar och 

har grusad täckning.  

Växtligheten inom kvarteret är rikligast längs ra-

den i den västra delen av kvarteret. Där finns vinter-

gröna växter som tuja och idegran, murgröna och 

rododendron. Även olika perenner som kärleksört, 

ros och lavendel förekommer. I övrigt är det främst 

ettåriga säsongsväxter som pryder gravplatserna. 

Bland urngravarna består växtligheten av krukväxter.   

 

Karaktärsdrag för kvarter E 

 Kvarter som visar både en traditionell och moder-

nare formgivning 

 Urngravar som bryter mot begravningsplatsens 

övergripande utseende 

 Flera liggande hällar och naturstenar 
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Kvarter F 

Kvarter F ligger i den sydvästra delen av begrav-

ningsplatsen. I norr och öster avskiljs det genom 

grusgångar från kvarter D respektive E. På den 

södra och västra avskärmas kvarteret genom be-

gravningsplatsens hagtornshäck, samt en trädkrans 

av bok. I det sydvästra hörnet står ett flertal höga 

cypresser vilka bildar ett vindskydd och visuell av-

skärmning av begravningsplatsen från den bakom-

liggande gården. 

Kvarteret är rektangulärt och sträcker sig två 

tredjedelar utmed den södra sidan. Kvarterets om-

kring 160 gravplatserna är utlagda i nordsydliga rader 

med vårdarna vända mot öster respektive väster. 

Majoriteten av gravplatserna är kringgärdade med 

buxbomshäckar och täckta med singel, med undan-

tag av den västligaste grusgången. Grusgången är 

kantad av buxbomshäckar och ytan framför grav-

vårdarna är gräsbesådd. Bakom vårdarna står låga 

rygghäckar vilka tillsammans med buxbomen längs 

grusgången bildar en gemensam inramning till 

denna del av kvarteret. Häckarna som omger de 

resterande gravplatserna är bitvis låga, glesa eller 

borttagna. I den södra delen av kvarteret har dessu-

tom flera buxbomsplantor vissnat och dött.  

Inom kvarteret har gravvårdarna en enhetlig ut-

formning och har rests från 1940-talet och framåt. 

De äldsta vårdarna står i den östra delen och de 

yngsta i den västra delen av kvarteret. Vårdarna som 

är resta under 1940- till 60-talet utgörs främst av låga 

och breda stenar i grå eller svart granit. Det finns 

även en handfull mindre och anspråkslösa vårdar 

inom kvarteret vilka tillkommit under samma period.  

Ett tiotal vårdar från den tidigare delen av perioden 

har även dekorerats med art deco och antikiserade 

drag, som exempelvis tempelgavlar, pelare, oljelam-

por och meanderbårder. Bland de yngre vårdarna 

från 1970-talet och framåt ökar andelen röda granit-

vårdar, samt mer personlig och asymmetrisk form-

givning. Låga och breda vårdar är emellertid fortfa-

rande vanligast.  

En stor andel av vårdarna har titlar, men enbart 

ett 40-tal har försetts med gårds- eller bynamn. Lik-

som vid de övriga kvarteren är hustrun och lantbru-

karen dominerande. Bland de övriga förekommer 

flera ovanligare titlar som gravören, sömmerskan, 

snickaren, lagerföreståendaren, fröken och hemma-

sonen. 

Kvarteret är genomgående rikt på vintergrön 

växtlighet, framförallt tujor, men även idegran. Fler-

talet av dem är formklippta, men de är inte lika hög-

växta som i några de övriga kvarteren. Bland de pe-

renna växterna är kärleksört vanligast och förkom-

mer på ett 40-tal gravplatser, främst i den västra 

delen av kvarteret. Därefter följer ros, samt ett flertal 

olika perenner som lavendel, prästkrage, alunrot, 

daggkåpa, samt olika typer av marktäckare och fet-

bladsväxter. Bland de yngre vårdarna förekommer 

fler ettåriga säsongsväxter, medan ett 40-tal gravplat-

ser inom kvarteret saknar vegetation. 

Karaktärsdrag för kvarter F 

 Övergripande enhetlighet bland gravvårdarna 

 Modernare utseende längs den västligaste raden 

 Högresta och inramande cypresser i det nordvästra 

hörnet 

 Riklig växtlighet 
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Den västligaste raden i kvarteret har besåtts med gräs framför 
gravvårdarna. Flertalet av vårdarna har även flankerats av 
kärleksört. 

Exempel på en av kvarterets yngre vårdar med en friare och mer 
personlig formgivning. 
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Minneslund 

Minneslunden ligger utmed den östra sidan av be-

gravningsplatsen, i den östra delen av kvarter E. Den 

ansluter stilmässigt till den nyare delen av kvarter E 

och består av två gräsbesådda fält, kringgärdade med 

buxbomshäckar. Två korslagda grusgångar delar in 

kvarteret i fyra separata fält, varav de två östra utgör 

minneslunden. Mellan minneslundens båda fält leder 

en grusgång fram till en stor granitsten med texten 

Minneslund.  

På östra sidan om minneslunden står en träd-

krans av parklind samt olika buskar och en hag-

tornshäck som inhägnar begravningsplatsen från de 

närliggande åkrarna.  

I det södra fältet står en apel och i det norra finns 

en ställning för snittblommor.  

 

 

 

Karaktärsdrag för minneslunden 

 Enkel formgivning som stilmässigt ansluter till 

kvarter E 

 Symmetrisk formgivning 

 Öppna gräsbesådda fält inramade av häckar 
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Kyrkogårdens och begravningsplatsens 
kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 

Kulturhistoriska värden 
Kyrkogården 

Vanstad kyrka och kyrkogård har en lång kontinuitet 

på platsen och ett starkt symbolvärde i byn och byg-

den. Dess placering i Vanstads centrum har en histo-

risk förankring, liksom dess roll som sockencentrum 

och mötesplats.  

Vanstads kyrkogård har flera starka kulturhisto-

riska värden. Äldre källmaterial visar att kyrkogården 

har stora likheter med det utseende den hade vid 

sekelskiftet 1900. Den har en traditionell och ålder-

domlig karaktär med tydliga drag av 1800-talets 

formgivning, som exempelvis fördelade gravplatser, 

äldre gravvårdar och bevarade gångstråk och struk-

turer. Tillsammans skapar de en enhetlig och välbe-

varad kulturmiljö.  

  Inom Vanstads kyrkogård finns även starka soci-

al- och samhällshistoriska värden. Titlarna som finns på 

gravvårdarna återspeglar de näringar som har präglat 

bygden, förändringar som har inträffat i lokalsam-

hället, men även i samhället som stort. Inskription-

erna berättar om dem som levt i bygden; framträ-

dande personer, goda gärningar och familjeband.  

De kan i många fall vara de enda minnesmärkena 

över människor som en gång levat.  

Titlarna visar också vilken typ av samhälle som har 

utvecklats i bygden, samt vilka som haft stor lokal 

betydelse. Det gäller allt ifrån de mer påkostade 

gravplatserna till de mer enkla och anspråkslösa vår-

darna. De senare har ofta rests över barn och syns 

bland annat på kyrkogården i form av små marmor-

plattor, som vid fanjunkaren C. J. Brandbergs famil-

jegrav. Gravvårdar över personer ur de lägre sam-

hällskikten som fått träkors som minnesmärke över 

sig saknas av förklarliga skäl.  

Flertalet av vårdarna har rests under 1800-talet 

och vars titlar har en ålderdomlig karaktär. Flera är 

förknippade med jordbruket som åboen, hemmansäga-

ren, odalmannen, kusken och åbodottern. Under 1900-

talet syns allt fler hantverksyrken, som smed-, bygg- 

och bagaremästare, samt nu försvunna yrken som 

stationskarl. På kyrkogården är hustrun den vanligaste 

titeln av alla, medan övriga som moder eller prostinna 

enbart förekommer en gång vardera. Kvinnliga yr-

kestitlar saknas helt.  

Vanstads kyrkogård visar även stora konstnärliga 

och stilhistoriska värden. Kyrkogården visar ett äldre 

gravskick med bland annat fördelade gravplatser där 

häckar använts för att skapa enskilda rum. Vårdarnas 

utseende varierar mycket och deras tidsspann sträck-

er sig från 1800-talets första hälft och framåt. På 

kyrkogården finns flera kalkstenshällar, naturroman-

tiska vårdar, kors, uppslagna böcker, marmorvårdar, 

bautastenar, diabasvårdar samt en trädstam – en 

symbol för det avbrutna livet. Tillsammans visar de 

en lång och varierad historia inom gravkonsten och 

dess ideal. Särskilt utmärkande är de många psalmer 

och visdomsord som pryder vårdar.  

 

Begravningsplatsen 

Vanstads begravningsplats är en separat förlängning 

av kyrkogården och som visar senare tiders föränd-

ringar. Hur byar och samhällen påverkades av be-

folkningsökning och anpassade sig därefter. Begrav-

ningsplatsen är ett typexempel på en plats som till-

kommit till följd av byns växande befolkning under 

slutet av 1800-talet. Här finns en stor enhetlighet 

mellan kvarteren; deras utformning, växtmaterial och 

vårdarnas formgivning, vilket skapar ett samman-

hängande och överskådligt uttryck. Det är en i hu-

vudsak enhetlig miljö med grusgångar, kringgärd-

ningar och singeltäckta gravplatser. De äldsta delarna 

återfinns främst längs den norra sidan i kvarter A 

och B, samt delvis inom kvarter C och D. I kvarter F 

och framförallt i kvarter E syns yngre vårdar och nya 

former av gravsättning.   

Begravningsplatsen har liksom kyrkogården ett 

långt tidsspann som visar vårdar från slutet av 1800- 

och fram till idag, vilka bidrar till begravningsplatsen 

sociala- och samhällshistoriska värden. Kopplingen till 

jordbruket är tydlig, framförallt bland de äldre vår-

darna med titlar som lantbrukaren, åboen, lantarbetaren 

och skogvaktaren. Traditionella hanverksyrken före-

kommer också, såsom vagnsmakaren och sadelmakaren. 

Under 1900-talet tillkommer flera nya yrkesgrupper 

kopplade till industri och tillverkning som exempel-

vis tegelbruksarbetaren, mejeristen, slakteriarbetaren och 

gravör. Även kvinnorna finns nu representerade ge-

nom sin yrkesroll som exempelvis lärarinna och söm-

merskan. Bland de yngre gravvårdarna förekommer 

färre titlar, vilket också berättar om senare och sam-

tida samhällsförändringar.   Även vårdarnas storlek 

och gravplatsernas utformning visar olika samhälls-

skikt med små och anspråkslösa vårdar, traditionella 

granitvårdar och påkostade gravplatser med järnsta-

ket, gravskulpturer eller högresta gravstenar.  

Vanstads begravningsplats har även konstnärliga- 

och stilhistoriska värden. Även om begravningsplatsen 

har en övergripande enhetlighet så finns en stor 

variation i detaljerna, såsom vårdarnas utformning. 

Bland de äldre syns höga obelisker, bautastenar och 

nationalromantiska vårdar, vilka under 1930-talet får 

en enhetligare och lägre utformning, ibland med 
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antikiserande drag. Under 1900-talets andra hälft 

finns en större enhetligt i vårdarnas utformning, 

men som under slutet av århundrandet och början 

på 2000-talet får mer personlig prägel och större 

variation i detaljerna.  

Alla de olika delarna skapar tillsammans en 

mångfacetterad bild över de olika ideal som varit 

aktuella genom historien, men också den konst- och 

hantverksskicklighet som legat till grund för deras 

tillblivelse. Variationen och de olika konstnärliga 

uttrycken gör Vanstads kyrkogård och begravnings-

plats till kulturmiljöer som är rika på upplevelsevärden. 

Möjligheten att kunna se – och uppleva – hur kyrko-

gården och begravningsplatsen utformats och suc-

cessivt växt fram under olika epoker och under 

skilda stilinfluenser är betydelsefull för känslan av en 

levande kulturmiljö, med bibehållna kulturhistoriska 

värden. Respekten för de unika kvaliteter som varje 

ny del tillfogat helheten är därför viktig för deras 

framtida utveckling. 

 

Biologiska värden 
Kyrkogårdar utgör varierade biotoper som drar till 

sig många organismer av olika slag. Blommor och 

grönska på gravplatser och i planteringar lockar till 

sig insekter. Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyr-

kogårdens träd, häckar och planteringar. Fladder-

möss förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt 

även på Vanstads kyrkogårdar. De har sina viloplat-

ser i byggnader eller gamla hålträd. Samtliga i Sverige 

förekommande fladdermusarter är fridlysta. 

 

 

Trots att kyrkogårdens lindar fortfarande är rela-

tivt unga växer det redan arter på dem som är 

skyddsvärda och typiska för öppna kulturmiljöer. 

Den rödlistade och hotade arten grynig dagglav 

Physconia griseaNT växer på flera av träden, liksom den 

naturvårdsintressanta och tidigare rödlistade mossan 

alléskruvmossa Syntrichia virescens. Ytterligare en art 

som tidigare varit rödlistad är flikig sköldlav Melano-

halea laciniatula, som noterades på ett träd på kyrko-

gården. Båda dessa arter kan fortfarande anses vara 

en indikation på naturvärde i kulturmiljöer. 

Dessa biologiska värden har troligen spridit sig 

från de äldre ädellövträd som tidigare stod på kyrko-

gården, eller från omgivande äldre trädmiljöer.  

Äggskal av stareVU noterades på kyrkogården. 

Arten är en av odlingslandskapets hotade fågelarter 

som har minskat mycket på senare år. Signalarten 

guldlockmossa Homalothecium sericeum växer på kyr-

kogårdens östra mur. Inga andra signalarter kunde 

hittas på kyrkogårdarna.  

Det råder ännu brist på stamhåligheter i kyrko-

gårdarnas träd, en struktur som är värdefull för 

många olika organismer. Träd med sådana strukturer 

är särskilt bevarandevärda då kyrkogårdarnas trädbe-

stånd har en relativt låg medelålder och få värdehö-

jande strukturer ur biologisk synvinkel.  

Inga av träden på Vanstads kyrkogårdar är regi-

strerade i Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 

träd. Inte heller uppnår träden Naturvårdsverkets 

kriterier för att vara skyddsvärda träd.  

Trädkransen av lind på gamla kyrkogården kan 

omfattas av det generella biotopskyddet i miljöbal-

ken, då den kan klassas som allé utmed väg. Samma 

skydd kan gälla för begravningsplatsens trädkrans av 

lind och bok, då alléträden står utmed väg och grän-

sar mot jordbruksmark. 

 

 

 

Rödlistade arter 
 
Den svenska rödlistan sammanställs av Art-
databankens expertkommittéer för olika org-
anismgrupper och uppdateras vart 5:e år. 
 
De arter som uppfyller kriterierna för någon 
av kategorierna Nationellt utdöd (RE), Akut 
hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), 
Nära hotad (NT) eller Kunskapsbrist (DD) 
benämns rödlistade. 
 
 
Signalarter 
 
Skogsstyrelsen har sammanställt en lista på 
arter som benämns signalarter. Förekomst 
av signalarter ger indikation om en miljö 
som är lämplig för rödlistade arter. 
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Vård och underhåll 
Kyrkogårdens miljö är i hög grad föränderlig både 

under årets olika säsonger men också i längre per-

spektiv beroende på förändringar i brukande och 

skötsel. Dess kulturhistoriska värden kan snabbt 

förändras genom exempelvis hårdhänta renovering-

ar. De kan också förstöras genom många små för-

ändringar som sker löpande under en längre tid. För 

att bevara kyrkogårdens värden måste de aktivt vår-

das och underhållas löpande. Följande riktlinjer är 

formulerade med utgångspunkt i kyrkogårdens kul-

turhistoriska värden Tillämpningen måste ske med 

utgångspunkt från såväl värdebeskrivning som kyr-

kogårdens beskrivning.  

Riktlinjerna är översiktliga och syftar till att be-

vara kyrkogårdens övergripande värden. De delar 

som inte är utpekade är inte ointressanta utan har 

alla sitt unika betydelse i en större helhet.  

 

Obs! 

Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 

av gångar, kvarter eller samt även ersättande av 

växtmaterial såsom buxbomshäckar och rygg-

häckar är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en 

åtgärd är tillståndspliktig bör man samråda med 

Länsstyrelsen. Vård- och underhållsplanen kan 

ses som ett planeringsunderlag för tillståndsan-

sökan i dessa fall.  

Allmänna riktlinjer för vård och underhåll 

Nya gravplatser med gravvårdar och växtlighet ska 

underordnas de befintliga strukturerna och utform-

ningen. Vid omläggning av gravplatser bör utgångs-

punkten vara den ursprungliga planläggningen och 

kyrkogårdenens historik. Riktlinjer bör vara vård- 

och underhållplanens beskrivningar.  

Särskilda riktlinjer för vård och un-
derhåll 
Genom kartbilden på nästa sida anges vård och un-

derhållsnivån för specifika delar av kyrkogården. 

Vårdbehoven delas in i tre kategorier;  

 

■ Områden eller element med högt kulturhisto-

riskt värde som bör bevaras i sin helhet.   

■ Strukturer som är viktiga att bevara. 

■ Områden med stor betydelse för kyrkogårdens 

karaktär.   

 

De bevarandeområden som pekas ut på kartan är 

karaktäristiska för kyrkogården eller delar av den och 

särskilt viktiga att bevara ur denna synpunkt. En del 

områden bevarar strukturer från gamla aktiviteter, 

äldre planläggning eller särskilda gravmonument. 

Andra delar är viktiga att bevara som huvudstråk, 

där många passerar, men också för att de har sär-

skilda kvaliteter. Tanken är inte att frysa kyrkogården 

i det skick den är eller att återskapa förlorade delar. 

Kyrkogården måste vara en levande miljö och kunna 

användas inom vissa ramar för att bevara ett levande 

kulturarv.  

De delar som inte är utpekade i kartan är inte oin-

tressanta utan har alla sin unika betydelse i en större 

helhet.  

 

     Områden eller element med högt kulturhi-
storiskt värde  
Områden med högt kulturhistoriskt värde är särskilt 

känsliga för förändring eller företräder en unik hän-

delse/form/miljö eller liknande.  

I mycket kulturhistoriskt värdefulla områden bör: 

 

 Områdets strukturer, ytmaterial, gravvårdar, 

kringgärdningar och växtmaterial mm ska vårdas 

och underhållas regelbundet för att bevaras i sin 

helhet.  

 Kvartersbeskrivningen bör gälla som utgångs-

punkt för en övergripande bevarandeplan inom 

respektive område.  

 

     Strukturer som är viktiga att bevara  

Med kyrkogårdens struktur avses dess yttre begräns-

ningar, kvartersindelning, gångar, och indelning i 

gravplatser.  

 

 Kyrkogårdens huvudgångar, och yttre begräns-

ningar ska bevaras.  

 De gångar eller anläggningar som markeras som 

kulturhistoriskt värdefulla ska bevaras vad gäller 

material, storlek och utsträckning.  
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Grönt område har högt kulturhistoriskt värde och ska bevaras i sin 
helhet. Orange markerar strukturer som ska bevaras. Bruna områ-
den markerar övrigt kulturhistoriskt värde med stor betydelse för 
kyrkogårdens/begravningsplatsens karaktär.  
 
T.v. Vanstads kyrkogård 
T.h. Vanstads begravningsplats   
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     Områden med stor betydelse för kyrko-
gårdens karaktär 

I områden med övrigt kulturhistoriskt värde bör: 

  

 Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 

planläggning.  

 Strukturer, karaktärsskapande anläggningar och 

växtlighet bör vårdas och bevaras.  

 Gravvårdarna bör i första hand bevaras. Ett 

representativt urval av gravvårdar eller gravvår-

dar med särskilda kvaliteter kan också väljas ut.  

 Gravvårdar som återlämnats bör få stå kvar på 

gravplatsen tills behov finns att återanvända 

gravplatsen. Gravplatserna bör inte lämnas 

tomma. 

 Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar där inte 

inskriptionen eller autenticiteten har stor bety-

delse för värdet kan återanvändas om de slipas 

om och ska då markeras med en omarbetnings-

symbol.  

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 
 Gravvårdarna bör kvarstå på gravplatserna så 

långt det är möjligt och dess livslängd förlängas 

om det går genom kvalificerad konservering och 

rengöring. Vid skötsel av gravplatserna hänvisar 

till denna vårdplans bilaga eller till kvalificerad 

yrkeskunnig för mer avancerade åtgärder. Vård-

åtgärder som inte kan karaktäriseras som nor-

malt underhåll är tillståndspliktigt liksom flytt-

ning eller borttagning av kulturhistoriskt värde-

fulla gravvårdar.  

 Texter och inskriptioner bör förtydligas vid be-

hov och rengöras för att inte vårdarnas pedago-

giska värde ska förloras.  

 Återlämnade gravvårdar med kulturhistoriskt 

värde bör få stå kvar på ursprunglig plats och 

endast i undantagsfall flyttas till lapidarium.  

Växtlighet 

 Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser och gångstråk bör förnyas vid behov 

med samma växtmaterial som det befintliga.  

 Äldre och unika växtsorter, exempelvis murgrö-

nekullar, bör i första hand vårdas och få stå kvar 

på gravplatserna även sedan de har återlämnats. 

Äldre eller unika växter samt växter med höga 

biologiska värden kan finnas på samtliga delar av 

kyrkogården. Vid behov kan de behöva flyttas 

och föryngras på annan plats på kyrkogården.  

 För bevarandet av äldre växter bör man infor-

mera nya gravrättsinnehavare om dess värde. 

Skötselavtal kan skrivas för bevarande av växt-

lighet på gravplatsen.  

 Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör identi-

fieras och skyltas/märkas eller markeras i sköt-

selplan för att underlätta vård- och underhållsåt-

gärder.  

 Ängsområden bör skötas enligt anvisningar i 

bilaga Riktlinjer för vård och underhåll.  

 

Trädvård 
Trädvårdsplanens åtgärder bör väga in både biolo-

giska värden och kulturhistoriska aspekter.  

I Rapporten Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 

träd -Mål och åtgärder 2012-2016 finns det mål och 

åtgärder som särskilt gäller för Svenska kyrkans ar-

bete med värdefulla träd på kyrkogårdar och begrav-

ningsplatser. Dessa är följande:  

 

 Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrko-

gårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tä-

torter minskar inte på grund av avverkning, där 

alternativ finns.  

 Beskärning och stabilisering som metod för att 

bevara särskilt skyddsvärda träd är väl spridd 

och används normalt i arbetet med dessa träd 

från och med 2012.  

 I majoriteten av all nyplantering används det 

eller de trädslag som är mest värdebärande och 

typiskt för traktens kulturlandskap.  

 Trädvårdsplaner med nödvändiga åtgärder för 

att vidmakthålla särskilt skyddsvärda träd finns 

framtagna senast 2012 och tillämpas inom minst 

70 % av kyrkogårdarna inom förvaltningen i 

Götaland och södra Svealand från och med 

samma år. 

 

De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd 

som har en stamdiameter på mer än 1m, mycket 

gamla träd som är äldre än 140/200 år (beroende på 

trädslag) och ihåliga träd med stamdiameter på mer 

än 40 cm.  

Djurliv 

Genom att planera långsiktigt och agera med efter-

tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 

naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-

sevärde som kyrkogården har för besökande.  

 

 Med hänsyn till grod- och kräldjur som kan 

övervintra i frostfria lägen inne i murar bör re-

novering av kallmurar ske under juni till augusti. 

 



 

46 | Vanstads kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, 2015 

Man bör dock vara observant på eventuella 

häckande fåglar i murarna under denna tid. 

 Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-

möss bör åtgärder som berör träd endast utföras 

under september till och med november månad. 

Åtgärder som rör häckar kan utföras under 

större del av året, utom perioden maj- juli, som 

är fåglarnas huvudsakliga häckningssäsong. 

 Om det legat ris och löv en längre tid i kompost 

bör man vara försiktig då den ska tömmas. 

Vänta med att ta bort komposthögar till i maj så 

störs inte några igelkottar.  

 Undvik att belägga grusgångar med asfalt, 

krossten eller annan hårdgörning. Det är vanligt 

att solitärbin och andra insekter anlägger bon i 

kyrkogårdens grusgångar och är något som på-

gått under mycket lång tid. 

 Sätt gärna upp holkar i träden för att gynna 

hålhäckande fåglar. Tänk på att inte spika i trä-

den och att inte strypa stammen med vajer. An-

vänd plastklädd ståltråd som hängs kring en 

gren. 

 
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 be-
gravningsplatser för att hitta de mest värde-
fulla träden. Träd som registrerats som sär-
skilt skyddsvärda finns inlagda i Trädporta-
len på internet. 
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Åtgärdsbehov för kyrkogården 
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Åtgärdsbehov 
Följande förslag till åtgärder på kyrkogården syftar 

till att bevara och utveckla kyrkogårdens karaktär 

med både kulturhistoriska och biologiska värden. 

Vissa åtgärder kan kräva länsstyrelsens tillstånd. I 

bilagan Rekommendationer för vård och under håll finns 

vidare information om åtgärderna.  

Murar och begränsningar 
Den kallmurade delen av kyrkogårdsmuren på den 

östra sidan av kyrkogården har delvis rasat. Enstaka 

stenar har även lossnat eller försvunnit, på olika stäl-

len längs muren. Den del av stödmuren på östra 

sidan som är fogad med ett hårt cementbaserat bruk, 

har flera synliga skador i form av sprickor.  När fo-

garna lossnat från stenarna och avtäckningen 

spruckit risker vatten att tränga in och orsaka ytterli-

gare skador i muren.  

Häckspirean utmed den östra sidan av kyrkogår-

den är bitvis gles och behöver kompletteras med nya 

buskar för att ge ett tätare intryck. 

Längs norra sidan av kyrkogården är en bit av 

gräsfälten lämnad med synlig jord närmast häcken, 

samt vid några av vårdarna. Dessa områden skulle 

kunna besås med gräs för att skapa ett enhetligare 

uttryck.  

 

 Ett åtgärdsprogram för restaurering av murarna 

bör tas fram av tekniskt sakkunnig inom 5 år. 

Dels för att undersöka nuvarande skador, men 

även hållbarheten hos stödmurnara i sin helhet.  

 Komplettera med häckspirea där häcken är gles.  

 Så gräs på markremsorna med synlig jord. 

Grindar 
Grindstolparna vid huvudingången har många 

sprickor och putsen har på flera ställen fallit bort.  

Även ett av stenkloten som kröner grindstolparna 

har spruckit och endast halva klotet är kvar.  

Grindstolparna vid den sydöstra ingången kröns 

av järnkors, varav det ena saknas.  

 

 Grindstolparna vid huvudingången behöver 

repareras och omputsas med tradition-

ella/likvärdiga material och metoder. Klotet be-

höver repareras eller ersättas med ett motsva-

rande.  

 Järnkorset vid den sydöstra ingången komplette-

ras med ett likvärdigt. Båda korsen bör även 

rostskyddsbehandlas. 

 Trägrindarna vid båda ingångarna bör ses över 

och repareras samt oljas in.  

Vägar och gångar 
Gångsystemet är helt och hållet täckt av singel och 

har god täckning.  

 

 Singel fylls på vid behov. Det bör vara naturfär-

gat och av samma dimension och typ som be-

fintligt. Påfyllning bör ske i omgångar så att ytan 

förblir hårt packad och framkomlig 

Anläggningar 
Personalbyggnad 

Längs den östra delen av byggnaden lossnar träpane-

len från fasaden. I samband med att panelen lossar 

tränger vatten in i byggnaden och riskerar att orsaka 

fuktskador.   

 Reparera byggnadens fasad för att förhindra 

mer omfattande skador.  

Gravplatser 
Gravplatserna med bevarad buxbomshäck, stenram, 

järnstaket och grusade ytor är viktigt karaktärsdrag 

för kyrkogården och bör hållas i gott skick.  

 

 Stenramar som rubbats ur sitt läge bör läggas 

om. Detta gäller särskilt i den sydöstra delen där 

en av kringgärdningarna rasat.    

 Gravplatserna med järnstaket bör ses över och 

lagas där skador uppstått. Exempelvis vid vår-

den i det sydvästra hörnet där en del av staket 

lossnat. Järnstaketen behöver även rostskydds-

behandlas. 

 Singel påförs vid behov på de gravplatser där 

lagret är tunt eller jordblandat.  

Gravvårdar 
De kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna på kyr-

kogården bör få stå kvar på sina ursprungliga platser. 

På så sätt bevaras eventuella samband, främst i form 

av de familjeförhållanden, som kan finnas med de 

omgivande gravvårdarna.  

Flera av de äldre gravvårdarna är vittrade eller 

skadade och inspirationerna på dem är svåra att tyda. 

Det gäller särskilt dem med marmor eller sandstens-

plattor, samt äldre kalkstensvårdar.  

Två av kyrkogårdens äldre gravvårdar formade 

som planteringsramar har i dagsläget en dålig place-

ring. Den ena ligger till största del i grusgången syd-

ost om kyrkan och den andra vid personalbyggna-

den, till hälften i grusgången och till hälften i ett 

buskage. 
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Intill personalbyggnaden finns utrymme för 

kompost och avfall från kyrkogården. Här ligger 

emellertid även flera återlämnade gravvårdar stap-

lade på varandra, varav flera kan vara kulturhistoriskt 

värdefulla. 

   

 Vårdarnas inskriptionstavlor och/eller framsi-

dor bör rengöras med varsamma metoder. Vid 

mycket lavpåväxt är det dock bättre att undvika 

rengöring då man annars riskerar att stenen 

förstörs. De vårdarna där texten går att tyda 

bör dokumenteras för framtiden.  

 Skadade gravvårdar bör repareras. Det gäller 

exempelvis avbrutna kors och lösa delar.  

Mindre skador kan åtgärdas av vaktmästare, 

medan mer omfattade bör undersökas av en 

stenkonservator.  

 Återlämnade gravvårdar bör behandlas på ett 

lämpligare sätt. Exempelvis genom att ställa 

dem upprätt och inte lägga dem på samma 

plats som skrot och annat avfall.  

 De två planteringsformade gravvårdarna som 

delvis ligger i grusgångar bör införlivas med 

resten av gravkvarteren. Exempelvis genom att 

lägga mer gräs omkring dem och rensa bland 

växtligheten.  

Planteringar 
På Vanstads kyrkogård utgör de kvartersinramande 

häckarna ett viktigt och karaktärsfullt inslag på kyr-

kogården. Tillsammans med gravplatserna bux-

bomshäckar och perenner är de värdefulla för kyr-

kogårdens gröna struktur.   

 

 Värna det rika växtmaterialet genom att bibe-

hålla det som finns och genom att vid behov er-

sätta med samma/likvärdig sort. Murgrönekul-

len i sydvästra hörnet är ett exempel på växtlig-

het som utgör en viktig beståndsdel på kyrko-

gården och representerar ett gammalt gravskick. 

 Växtligheten på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser bör förnyas vid behov med samma 

växtmaterial som det befintliga.  

Tillgänglighet 
Tillgängligheten vid kyrkogården är god och med 

möjlighet att ta sig fram med exempelvis rullstol eller 

rullator. Ingångarna till gravkvarteren utgörs ofta av 

små upptagningar i kvartershäckarna, vilka kan vara 

svåra att ta sig igenom för både besökare och perso-

nal.  

 

 Ingångarna till kvarteren kan göras bredare för 

att öka tillgängligheten.  

Träd 
 Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

der i trädvårdsplanen. Ha i minnet att denna 

väger in både biologiska värden och kulturhi-

storiska aspekter.  

 Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regel-

bundet för att varje enskilt träd skall kunna fin-

nas på platsen så länge som möjligt. De kost-

nader förvaltaren lägger på regelbunden träd-

vård under ett träds livslängd förväntas vara 

lägre än kostnaden för omfattande akuta insat-

ser och nyplantering med ett tätare intervall. 

Samtidigt står kulturhistoriska och biologiska 

värden på spel som är svåra att omvandla till 

siffror.  

 Samråd med länsstyrelsen innan större åtgärder 

i trädbeståndet utförs, så att inte biotopskyd-

dade träd riskerar påverkas. 

 

Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med efter-

tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 

naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-

sevärde som kyrkogården har för besökande.  

 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. 

Använd holkar med plåtskydd kring ingångshå-

let. 

 För att även i rabatter gynna fjärilar och andra 

nektar- och pollensökande insekter, plantera 

gärna blommor som doftar och har klara fär-

ger. Bra blomväxter för fjärilar är exempelvis 

kärleksört, rosenflockel, röd solhatt, fackel-

blomster, rosenspirea, lavendel, salvia, kungs-

mynta och rosenbuddleja. 
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Åtgärdsbehov för 
begravningsplatsen 
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Åtgärdsbehov 
Följande förslag till åtgärder på kyrkogården syftar 

till att bevara och utveckla kyrkogårdens karaktär 

med både kulturhistoriska och biologiska värden. 

Vissa åtgärder kan kräva länsstyrelsens tillstånd. I 

bilagan Rekommendationer för vård och under håll finns 

vidare information om åtgärderna.  

Murar och begränsningar 
Hagtornshäcken som omger begravningsplatsen är 

längs den norra sidan mycket låg och gles. På norra 

sidan finns även en mycket låg stenmur är delvis 

skadad och behöver repareras. 

Utmed trädkransen som omger begravningsplat-

sen växer sporadiskt olika buskar och träd.  

 

 Hagtornshäcken som omger begravningsplatsen 

behöver bitvis kompletteras för att motsvara 

häckens omfång på exempelvis den södra sidan. 

Genom en högre häck längs norrsidan skulle 

även en tydligare avskärmning mot landsvägen 

kunna åstadkommas.  

 Ordna upp bland vegetationen kring trädkran-

sen för att skapa ett enhetligt intryck.  

 Reparera stenmuren längs landsvägen på norra 

sidan om begravningsplatsen.  

Grindar och ingångar 
Grinden på den norra sidan används inte av allmän-

heten då den leder direkt ut på landsvägen. Den 

nordöstra sidoingången som används av besökare 

saknar ordentlig distinktion och utgörs idag endast 

av en upptagning i häcken samt två metallstolpar.   

 

 Anordna en ordentlig entré vid den nordöstra 

ingången, då det är den  som används av besö-

kare.  

 

Vägar och gångar 
Gångsystemet består av grustäckta gångar, men vissa 

sträckor har mycket tunt lager grus och är i behov av 

omläggning. Det gäller exempelvis gången genom 

minneslunden.  

 

 Översyn och omläggning av singelgångarna 

efter behov. Singel i gångarna bör fyllas på lite i 

taget så att ytan förblir hårt packad och fram-

komlig. Nytt singel bör vara naturfärgat och 

samma dimension och typ som befintligt.  

Gravplatser 
Gravplatsernas enhetliga utseende med buxboms-

häckar samt grusade ytor är ett typiskt karaktärsdrag 

och viktigt för begravningsplatsens helhetsintrycket. 

Buxbomshäckarna är på vissa ställen låga och glesa 

och behöver kompletteras. Av de gravplatser som är 

försedda med stenram, framförallt inom kvarter B, 

har ett antal vid begravningsplatsens östra del fått 

sättningar och rubbats ut sitt läge.  

Majoriteten av gravplatsrena har en yttäckning av 

singel, men vid ett flertal är gruslagret mycket tunt 

och behöver fyllas på. Vid kvarter E och F har ett 

antal av gravplatserna gräsbesåtts, vilket delvis för-

ändrar begravnings utseende. Bevarandet av grus-

täckta gravplatser är därför viktigt för kyrkogårdens 

karaktär.  

Begravningsplatsen har ett fåtal gravplatser vilka 

kringgärdats med järnstaket, varav vissa angripits av 

rost. De staket som uppvisar skador bör repareras av 

sakkunnig. 

 

 Buxbomshäckar kring gravplatser kompletteras 

vid behov. För att öka möjligheten att säkerställa 

kyrkogårdens buxbomsbestånd bör egen stick-

lingsförökning påbörjas. Gynna och ta hänsyn 

till variationen bland buxbomssorterna och er-

sätt med samma sort.  

 Stenramar som rubbats ur sitt läge bör läggas 

om.  

 Singel påförs vid behov, istället för att gravplat-

serna läggs i gräs vilket förändrar kyrkogårdens 

karaktär.  

 Rostskyddsbehandla de järnstaket som angripits 

av rost och gör regelbundna besiktningar av 

samtliga järnstaket.    

Gravvårdar 
Utmed den södra gångvägen ligger ett antal grav-

stenssocklar intill hagtornshäcken. De bör placeras 

på samma uppsamlingsplats som övriga återlämnade 

gravanordningar.  

Återlämnade gravvårdar samlas i dagsläget 

bakom komposten i den sydöstra delen av kyrkogår-

den. Vårdarna bör emellertid ställas upprätt och inte 

blandas med övrigt skrotmaterial utan placeras sepa-

rat. Gravvårdar som bedöms vara kulturhistoriskt 

värdefulla bör få stå kvar på sina ursprungliga plat-

ser. På så sätt bevaras eventuella samband, främst i 

form av de familjeförhållanden, som kan finnas med 

de omgivande gravvårdarna.  

Det finns ett antal nedlagda och lutande vårdar på 

begravningsplatsen. De gravar som blivit nedlagda 
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bör läggas på ett lämpligt sätt, med hänsyn till besö-

kare samt att de inte hamnar i andra gravplatser.   

 

  Samtliga återlämnade gravanordningar bör pla-

ceras på lämplig uppsamlingsplats och inte 

blandas med annat anläggningsmaterial.  

 Nedlagda vårdar bör placeras respektfullt och 

inom gravplatsen.      

 

Planteringar 
Växtligheten på Vanstads nya begravningsplats är 

mycket viktig för dess karaktär och helhetsintryck. 

Utöver gravplatsernas buxbomshäckar förekommer 

en hög andel perenna och vintergröna växter. Variat-

ionen av växter samt dess riklighet är en mycket 

viktig del av kyrkogårdens gröna struktur. 

 

 Värna om begravningsplatsens rika växtmaterial, 

både genom att bibehålla det som finns och ge-

nom att ersätta med samma/likvärdig sort vid 

behov.  

 Växtligheten på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser bör förnyas vid behov med samma 

växtmaterial som det befintliga.  

Tillgänglighet 
Tillgängligheten på kyrkogården är genomgående 

god, med grusgångar mellan och inom kvarteren 

vilket underlättar framkomligheten för besökare.   

 

Träd 
 Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

der i trädvårdsplanen. Ha i minnet att denna 

väger in både biologiska värden och kulturhi-

storiska aspekter.  

 Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regel-

bundet för att varje enskilt träd skall kunna fin-

nas på platsen så länge som möjligt. De kost-

nader förvaltaren lägger på regelbunden träd-

vård under ett träds livslängd förväntas vara 

lägre än kostnaden för omfattande akuta insat-

ser och nyplantering med ett tätare intervall. 

Samtidigt står kulturhistoriska och biologiska 

värden på spel som är svåra att omvandla till 

siffror.  

 Ett av Svenska kyrkans mål för att öka den 

biologiska mångfalden är att arbeta med be-

skärning och stabilisering som metod för att 

bevara särskilt skyddsvärda träd. Även om det 

saknas skyddsvärda träd på begravningsplatsen, 

finns det ändå träd som börjar komma upp i 

ålder och har bevarandevärde. 

 Samråd med länsstyrelsen innan större åtgärder 

i trädbeståndet utförs, så att inte biotopskyd-

dade träd riskerar påverkas. 

 

Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med efter-

tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 

naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-

sevärde som kyrkogården har för besökande.  

 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. 

Använd holkar med plåtskydd kring ingångshå-

let. 

 För att även i rabatter gynna fjärilar och andra 

nektar- och pollensökande insekter, plantera 

gärna blommor som doftar och har klara fär-

ger. Bra blomväxter för fjärilar är exempelvis 

kärleksört, rosenflockel, röd solhatt, fackel-

blomster, rosenspirea, lavendel, salvia, kungs-

mynta och rosenbuddleja. 
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Målsättning och utveckling 
Inom Vanstads kyrkogård och begravningsplats är 

efterfrågan på nya gravar låg, med enbart ett fåtal 

gravsättningar per år. Den stora utmaningen hand-

lar istället om det allt större antalet återlämnade 

gravplatser. Att i större uträckning ta bort gravvår-

dar på återlämnade gravplatser, skulle medföra att 

en betydande del av kyrkogårdens respektive be-

gravningsplatsens kulturhistoriska värden går förlo-

rade.  

Lövestads församling har angett följande målsätt-

ningar och framtida utvecklingsplaner för Vanstads 

kyrkogård och begravningsplats: 

Bevara kyrkogården respektive begravningsplatsen som en 
värdefull del av Vanstad bys kulturmiljö. Även om stora 
delar inte används aktivt har församlingen som 
målsättning att bevara den befintliga kyrkogårds-
marken. 
 
Bevara den rika samlingen av gravvårdtyper som finns på 
kyrkogården och begravningsplatsen.  
Vårdarna behålls på platsen så länge platsen inte är 
efterfrågad för ny begravning. Detta gäller framför-
allt vid kyrkogården. 
 
Bevara och utveckla de gröna strukturerna på kyrkogården 
och begravningsplatsen. 
Se över trädbeståndet kring kyrkogården och be-
gravningsplatsen, samt tillgodose den biologiska 
mångfalden genom att i görligaste mån följa träd-
vårdplanen. 
 

Gravvårdar med yrkestitlar och visdomsord på kyrkogården  
bevaras som en viktig del av Vanstads historia.  
Genomföra en inventering av kulturhistoriskt in-
tressanta gravvårdar. Gravvårdar och i förekom-
mande fall omfattningar från 1800-talet bevaras på 
ursprunglig plats i sin helhet.  
 

 



 

54 | Vanstads kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, 2015 

Källmaterial 

Litteratur 
Andersson, Olle & Göransson, Eva (2006). Detta är 

Vanstad landsbygd: en skrift om husen, gårdarna och 
folket utanför Vanstad by och Äsperöds samhälle. Lö-
vestad: Vanstads byalag 

Andréasson, Anna 2012. Gravvårdar i sten – ett mång-
skiftande kulturarv. Stad & Land 184. 

Bringéus, Nils-Arvid 1997. Skånska kyrkor Skånes 
Hembygdsförbunds årsbok. ”Skånsk kyrkogårds-
vandring” s. 185-215.  

Bucht, Eivor (red.) 1992. Kyrkogårdens gröna kultur-
arv. 

Carlsson, Åke & Svante Hultengren (red) 2009. 
Kyrkogården – en Noas ark.  

Handbok för kulturhistorisk inventering, bevarande och 
återanvändning av gravanordningar 2007. CGK- 
Centrala gravvårdskommittén  

Hansson, Marie 1997. De skånska trädgårdarna och 
deras historia, ”Den skånska kyrkogården” s. 153-
164. 

Gröna Fakta 5/2005. ”Begrepp i begravningsverk-
samheten.”  

Görfeldt, Oscar (1988). Vanstad socken: den historiska 
tiden. [S.l.]: 

Klintborg, Åsa 1993. Ale, Historisk tidskrift för Skå-
neland, nr 1. ”Den skånska kyrkogårdsträdgår-
den” s. 1-19. 

Klintborg Ahlklo, Åsa 2001. ”Mellan trädkrans och 
minneslund. Svensk kyrkogårdsarkitektur i ut-
veckling 1940-1990.” Stad & Land 167.  

Kyrkogårdens form och miljö. Planering och vård av begrav-
ningsplatser och deras byggnader. Boverket, Riksan-
tikvarieämbetet, Svenska kyrkans kyrkogårdsde-
legation 1991. 

Magnusson, Per-Emil (2000). Detta är Vanstad: en 
byaskrift om husen, gårdarna och folket i Vanstad by. 
Sjöbo: Vanstads byalag 

Reijer, Pål & Sörensen, Ann-Britt 2007. ”Tillgäng-
liga gångar på kyrkogårdar, i parker och bo-
stadsgårdar.” Stad & Land 170.  

Sandell, Angela, Kyrkogårdshandboken med kvalitetsbe-
skrivningar 2012, Stad och Land 182.   

Sörensen, Ann-Britt & Wembling, Mona 2007. 
”Minnenas trädgård – om kyrkogårdens form 
och växter.” Stad och Land 173. 

Unnerbäck, Axel 2002. Kulturhistorisk värdering av 
bebyggelse. Riksantikvarieämbetet. 

Vård av gravstenar. Riksantikvarieämbetet 2002.  

Wallin, Curt 1944. Kyrkogården. En viktig detalj i hem-
bygdsvården. Bygd och natur Årsbok 1944. 

Wallin, Curt 1951. Gravskick och gravtraditioner i syd-
östra Skåne.  

Otryckta källor 
Olsson, Cissela och Rabow, Anna Buxbomen i Skåne 

och Blekinge, kulturhistorisk analys 2013, Rapport, Reg-

ionmuseet Kristianstad 2014. 

 

Olsson, Cissela och Rabow, Anna Buxbom, Handbok 

om buxbom på begravningsplatser i Skåne och Blekinge, 

Rapport, Regionmuseet Kristianstad 2014. 

 

Muntliga uppgifter 
 

Internet 
Fornlämningsregistret, Riksantikvarieämbetet: 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.ht

ml  

 

Historiska kartor, Lantmäteriet: 

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/sear

ch.html  

 
Kulturmiljöprogram för Skåne, Länsstyrelsen i 
Skåne län: 

http://www.lansstyrelsen.se/SKANE/SV/SAMHA

LLSPLANERING-OCH-

KULTURMIL-

JO/LANDSKAPSVARD/KULTURMILJOPROG

RAM/Pages/kulturmiljoprogram.aspx  

 
Riksintressen för kulturmiljövården – Skåne län:  

http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/ri

ksintressen/riksintressen-beskrivningar/  
 

Artskyddsförordningen: 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm  

 

Biotopskyddsområden, Naturvårdsverkets hand-

bok:  

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html
http://www.lansstyrelsen.se/SKANE/SV/SAMHALLSPLANERING-OCH-KULTURMILJO/LANDSKAPSVARD/KULTURMILJOPROGRAM/Pages/kulturmiljoprogram.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/SKANE/SV/SAMHALLSPLANERING-OCH-KULTURMILJO/LANDSKAPSVARD/KULTURMILJOPROGRAM/Pages/kulturmiljoprogram.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/SKANE/SV/SAMHALLSPLANERING-OCH-KULTURMILJO/LANDSKAPSVARD/KULTURMILJOPROGRAM/Pages/kulturmiljoprogram.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/SKANE/SV/SAMHALLSPLANERING-OCH-KULTURMILJO/LANDSKAPSVARD/KULTURMILJOPROGRAM/Pages/kulturmiljoprogram.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/SKANE/SV/SAMHALLSPLANERING-OCH-KULTURMILJO/LANDSKAPSVARD/KULTURMILJOPROGRAM/Pages/kulturmiljoprogram.aspx
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/riksintressen-beskrivningar/
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/riksintressen-beskrivningar/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm


 

Vanstads kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, 2015 | 55 

http://www.naturvardsverket.se/Om-

Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-

91-620-0176-6/  

  

Förordningen om områdesskydd: 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981252.HT

M 

 

Handbok för artskyddsförordningen, del 1: 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publik

ationer/978-91-620-0160-5.pdf 

 

Trädportalen: 

http://www.tradportalen.se/ 

 

Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kul-

turlandskapet: 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publik

ationer/620-5411-2.pdf 

 

Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, upp-

daterad: 

http://naturvardsverket.se/Documents/publikation

er6400/978-91-620-6496-9.pdf 

 

 

Kristianstad 2015-10-13 

Hanna Cöster och Tony Svensson 

 

 

  

http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-620-0176-6/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-620-0176-6/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-620-0176-6/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981252.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981252.HTM
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0160-5.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0160-5.pdf
http://www.tradportalen.se/
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5411-2.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5411-2.pdf
http://naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6496-9.pdf
http://naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6496-9.pdf


 

6 | Vanstads kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, 2015 

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 

25. Ausås prästgård, Ausås sn, VP, Anna Rabow, 2015 

26. Valleberga kyrkogård, Valleberga sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 

27. Ingelstorps kyrkogård, Ingelstorps sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 

28. Glemminge kyrkogård, Glemminge sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 

29. Vattensågen i Sönder Össjö, Skånes Fagerhults sn, AM, Maria Johansson, 2015 

30. Ekeby badhus – steg två i takrenoveringen, Ekeby sn, AM, Helene Stalin Åkesson och Linn Ljunggren, 2015 



 

Vanstads kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, 2015 | 7 

31. Igelösa kyrkogård, Igelösa sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 

32. Västra Hoby kyrkogård, Västra Hoby sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 

33. Odarslövs kyrkogård, Odarslöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 

34. Vanstads kyrkogård och begravningsplats, Vanstad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 

 

  



 

 

 


