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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Lövestad kyrkogård och 

begravningsplats är utförd av Regionmuseet Kristian-

stad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Lö-

vestads församling. Fältarbetet utfördes under som-

maren 2015 med påföljande rapportskrivning som-

maren och hösten 2015. Inventering samt rapport-

skrivning 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-

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Lövestad kyrkogård och begravningsplats  
Fastighetsbeteckning Lövestad 57:1 och Lövestad 46:30 
Socken  Lövestad 
Kommun  Sjöbo 
Fastighetsförvaltare Lövestads församling 
Areal  7200 m2 och 14600 m2 

 
Kyrkogården består av fyra kvarter kring kyrkan. Begravningsplatsen ligger fri-
stående och har utöver gravkvarteren även en minneslund samt askgravplatser. En 
del av begravningsplatsen är ännu inte ianspråktagen.  
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ningen av kyrkogården omfattar fastigheten Lö-

vestad kyrkogård och begravningsplats med omgi-

vande yttre kyrkogårdsmur och staket. I detta om-

råde har byggnader, gångsystem, gravkvarter, grav-

platser och gravvårdar samt växt- och djurliv inven-

terats och beskrivits. Särskild vikt har lagts vid att 

beskriva kyrkogårdens karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 

fysiska anläggningarna utgör underlag till en be-

skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 

Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbeskriv-

ning samt värdebeskrivningen har vård- och under-

hållsbehov till följd av kyrkogårdens kulturhistoriska 

värden formulerats.  Vård- och underhållsplanen 

redogör också för sedvanligt löpande underhåll till-

sammans med aktuella åtgärdsbehov. 

Andra verktyg och dokument 
Lövestad samhälle ingår i kulturmiljöprogram för 

Skåne och bedöms enligt länsstyrelsen vara en sär-

skilt värdefull kulturmiljö i Skåne. Länsstyrelsen 

anger följande beskrivning med motiv för beva-

rande:  
 
Området visar utvecklingen från äldre kyrk- och bondby till 

etableringen av stationssamhället. Den väl sammanhållna 

miljön kring kyrkan är belysande för gångna tiders kyrk-

byar, där de offentliga byggnaderna givits en representativ 

utformning. Byns nuvarande karaktär speglar 1800-talets 

skiftesreformer och utflyttade gårdar. Lövestad är ett bra 

exempel på stationssamhället och centralort i rik jordbruks-

bygd etablerat under mitten av 1800-talet. 

  

Karta över formlämningar och kulturhistoriska lämningar kring Lövestad. Från Riksantikvarieämbetes söktjänst ”Fornsök”.  

 

Kartor över Lövestad kyrkogård och begravningsplats. 
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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.  
 
Lövestads kyrka och kyrkogård infaller 
inom ett bevakningsområde då det i närhet-
en upptäckts fornlämningar. Fornlämning 
Lövestad 92:1 utgörs av en bytomt i anslut-
ning till kyrkogården.  Inom den äldre by-
tomten är alla ingrepp i mark utöver den 
normala gravgrävningen tillståndspliktiga 

då de kan beröra under mark dolda forn-
lämningar. Eventuella fynd av fornlämning-
ar måste rapporteras till länsstyrelsen.  
 
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. 
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Kulturhistorisk bakgrund 

Äldre geografisk karta över östra Skåne. I mitten av bilden syns byn ”Lovested” samt en utritad kyrkobyggnad. Från Riksarkivet.  
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Källor 
I Lövestads församlings arkiv finns handlingar samt 

ritningar och planer från 1800- och 1900-talet som 

rör kyrkogården. Äldre kartmaterial som visar kyr-

kogårdens utbredning och förhållande till Lövestad 

by kan även ses genom Lantmäteriets söktjänst ”Hi-

storiska kartor”. Förfrågan har gjorts till Antikvarisk-

topografiska arkivet (ATA) i Stockholm, vilket har 

resulterat i en del handlingar och ritningar från 1900-

talets andra hälft.   

Fotografier från tidigt 1900-tal och senare kom-

pletterar uppgifter från övrigt arkivmaterial. Dessa 

finns tillgängliga via Riksantikvarieämbetets digitala 

söktjänst Kulturmiljöbild, men även genom Reg-

ionmuseets arkiv.  

Lövestad socken och kyrka 
Lövestad församling ingår sedan 2010 i Lövestads 

pastorat tillsammans med Tolånga, Röddinge och 

Vanstad. Kyrkan ligger i mitten av Lövestad kyrkby. 

Byn har medeltida ursprung och omnämns i skrift 

redan 1367, då under benämningen Löthesthatha. Ett 

flertal fornlämningar som stensättningar och läm-

ningar efter boplatser visar emellertid att bygden 

varit bebodd långt tillbaka i tiden.  

Mellan 1854-56 uppfördes den nuvarande kyrkan 

efter ritningar av domkyrkoarkitekten C. G. Brunius. 

Kyrkan ersatte en mindre medeltida kyrka som fanns 

på platsen. Den gamla kyrkan uppfördes troligtvis på 

1100-talet och utgjordes av ett långhus med tak av 

tegel och koppar samt ett vapenhus i söder.  

Den nya kyrkobyggnaden uppfördes i nyro-

mansk stil med vitpustade fasader, brett långhus, 

torn och korsarmar åt norr och söder samt vitput-

sade fasader. Dess t-formade plan, blinderingar och 

rundbågelister var typiska för Brunius kyrkoarkitek-

tur.  

Vid en renovering 1958 upptäcktes delar av den 

medeltida kyrkans grundstensmurar under kyrkogol-

vet, samt fyra stenkistor vilka troligtvis härrörde från 

1100-talet.  

  

Laga skifteskarta över Lövestads kyrkby från 1830. Kyrkan är inte inritad, men dess placering syns som en ”vit fläck” 
omgärdad av ån i kartans mitt.  
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Karta över kyrkogården. Upprättat av lantmätaren M. Hellquist 1863.  
 

Kyrkogårdens historik 

Gamla kyrkogården 

Den äldsta skriftliga beskrivningen över Lövestads 

kyrkogård upptecknades under mitten av 1700-talet 

och berör reparationer av kyrkogårdsmuren. I se-

nare protokoll framgår det att det rör sig om en 

kallmurad gråstensmur täckt med flissten.    

Under början av 1800-talet var platsbristen stor, 

både inne i kyrkan och ute på kyrkogården. För-

samlingsborna klagade på den alltför trånga kyrko-

byggnaden och två av dess gravar som enligt vitt-

nesmål spred ”skadeliga och osunda dunster”. Senare 

protokoll, från 1820-talet, visar att problem med 

gravarna inne i kyrkan eller platsbristen på kyrko-

gården hade lösts.  

Under lång tid var det brukligt att släkterna i 

socknen hade sina egna gravplatser på kyrkogården 

där generation efter generation kunde läggas bred-

vid varandra. Detta gravskick var dock platskrä-

vande och församlingen rekommenderades 1826 av 

visitatorn att börja med en radvis gravsättning. ”På 

kyrkogården har hittils hvar och en slägts haft sin serskilda 

Lägersplats, men på skedd framställning, att det vore or-

dentligare, att grafvarna öppnades radvis och att derigenom 

blefve kyrkogården mera tillreckelig”. Denna förändring 

genomfördes inte över hela kyrkogården, utan den 

södra sidan fick även fortsättningsvis användas 

som tidigare med fördelade platser, medan den 

norra sidan skulle förses med rader för att kunna 

begrava i varv. Fördelningen av gravplatser byggde 

delvis på klasstillhörighet, där den norra sidan av 

avsedd för enklare folk. Detta framgår tydligt i en 

beskrivning av kyrkogården från 1840-talet: ”I 

Löfvestad är den fördelad på södra sidan om Kyrkan, men 

på norra icke utan begrafvas der de fattigares lik”. 

Platsbristen på kyrkogården medförde att en ut-

vidgning blev nödvändig. Första utvidgningen 

gjordes västerut under 1840-talet och sedan österut 

efter att den nya kyrkan stod klar 1858. Den sen-

aste utvidgningen skulle dels göra kyrkogården mer 

symmetrisk och dels kompensera dem som förlorat 

sina gravplatser i samband med byggandet av den 

nya kyrkan. När stationssamhället Lövestad började 

växa fram kring järnvägen under 1860-talet kom 

kyrkogården återigen att uppfattads som otillräck-

lig, men på grund dess placering och närliggande 

bebyggelse var det inte längre möjligt att göra några 

ytterligare utvidgningar.  

Efter att den nya kyrkobyggnaden uppförts 

1858, försökte församlingen få bättre struktur och 

ordning på kyrkogården. Detta framgår genom ett 

antal stadgar som upprättades i syfte att förbättra 

kyrkogårdsmiljön. I vilken grad dessa stadgar ge-

nomfördes är osäkert, men de ger ändå en inblick i 

kyrkogårdens utseende och skötsel. Bland annat 

skulle fyra raka gångar, kantade med buxbom- eller 

ligusterhäckar, anläggas mellan kyrkans portar och 

ut mot kyrkogårdsmuren. De gravvårdar som var: 

”till hinder för gångbarnornas anläggning” fick flyttas till 
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lämpligare platser vid den södra muren. För att få 

en så tydlig åtskillnad mellan de fördelade och rad-

visa gravplatserna skulle en rak linje dras i östvästlig 

riktning över kyrkogården. De fördelade gravplat-

ser som hamnade norr om linjen fick flyttas till den 

södra muren. För att ytterligare förstärka ordningen 

och maximera kyrkogårdens kapacitet skulle: ”Alla 

lik, undantagande de som läggas i delade platser, skola i 

kyrkogården nedläggas i räta rader från öster till vester, med 

början vid den södra sidogången, på sådant sätt, att plats 

må finns för en rad lik emellan dem”. Därtill var det 

viktigt att gravplatsen sköttes och inte blev över-

vuxen av ogräs eller annan växtlighet. Om det 

fanns gravvårdar som var misskötta eller saknade 

ägare, hade församlingen rätt att sälja dessa till 

förmån för kyrkogårdskassan. 

Under slutet av 1800-talet var kyrkogården åter 

för trång för socknens behov. Det ledde till att 

församlingen 1906 köpte mark från Lövestads 

kungsgård för att anlägga en ny separat begrav-

ningsplats.  

Under 1900-talet hölls kyrkogården i gott skick, 

med endast mindre förändringar och tillägg i form 

av några byggnader. 1942 uppfördes ett bårhus i 

det nordvästra hörnet av kyrkogården efter ritning-

ar av arkitekten Eiler Graebe. Denna byggnad 

kompletteras 1970 av en byggnad i samma stil av-

sedd för toaletter och förråd. Däremellan uppför-

des ett redskapshus mitt emot kyrkans norra kors-

arm.  

 
Nya begravningsplatsen 
1906 köpte Lövestads församling 1 ha mark från 

kronobostället Lövestads kungsgård. Området låg 

på en kulle några hundra meter norr om kyrkan. 

Det hade en kvadratisk form och blev indelad i fyra 

kvarter åtskiljda av två korsande gångar. 

Under mitten av 1900-talet började även den 

nya begravningsplatsen att bli fullsatt. Det ledde till 

att församlingen 1955 köpte mark av Lövestads 

byalag för att i framtiden kunna utvidga begrav-

ningsplatsen åt norr.  

1974 genomfördes expansionen efter ritningar 

av landskapsarkitekten Staffan Larsson. Området 

låg i en slänt nedanför den befintliga begravnings-

platsen. Enligt Larssons avsikter skulle nivåskillna-

den markeras genom en låg buskplantering, men i 

övrigt ansluta till den befintliga begravningsplatsen. 

Längs östra och norra sidan anlades en låg stenmur 

av huggen granit i samma stil som den gamla, me-

dan den västra gränsen utgjordes av ett nätstaket i 

kombination med en häck. Entrépartiet på den 

norra sidan fick grindpelare i granit med grindar av 

järn. Kring de yttre gränserna planterades en 

blandning av träd och buskar bestående av arter 

som var typiska för landskapet och området. Själva 

gravområdet skulle huvudsakligen utgöras av gräs-

mattor. För att bättre sammanfoga de både områ-

dena anlades vissa delar av begravningsplatsen i 

gräs istället för de befintliga grusytorna och häck-

omgärdningarna.  
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I samband med utvidgningen gjordes även vissa 

ändringar vid den äldre delen av begravningsplats 

sen. De båda delarna sammanlänkades genom en 

stensatt gångväg och gravplatserna i kvarteren 

närmast utvidgningen justeras. Några gravplatser 

fick läggas om och de buxbomsplanteringar som 

tidigare ramat gravplatserna omplanterades utmed 

den norra sidan.   

Ett par år senare, 1977 uppfördes en personal-

byggnad i den västra delen av begravningsplatsen, 

mellan den äldre och yngre delen, efter ritningar av 

Erik Olsson.  

1985 anlades en minneslund i den nordvästra 

delen av det utbyggda området.  

 

 

 
 Staffan Larssons förslag till utvidgningen från 1973. 

Dess yttre gränser gavs en mjuk inramning, medan 
den inre utformningen ansluter till den gamla delen av 

begravningsplatsen.  

Genomfört förslag till grindar och murar på norra 
sidan av det nya området. Murarna ansluter stilmäss-
igt till de befintliga, medan grindrana har ett moder-
nare utseende. Efter ritningar av Staffan Larsson 
1973.  
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Historik i korthet 
 
1100-tal Den medeltida kyrkan uppförs 
 
Medeltid Vapenhuset byggs 
 
1840-tal Kyrkogården utvidgas åt väster 
 
1850-tal Gamla kyrkan rivs 
 
1858  Nya kyrkan invigs och kyrkogår-

den utvidgas åt öster 
 
1906 Församlingen köper mark till ny 

begravningsplats 
 
1942 Bårhuset vid kyrkogården upp-

förs 
 
1974  Nya begravningsplatsen utvid-

gas 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Lövestad by ligger omgivet av åkrar och glest 

spridda gårdar. Kyrkan och kyrkogården ligger i en 

väl sammanhållen miljö mitt i byn. I byns västra 

utkant passerar Lövestad landsväg som leder vidare 

till Lövestads stationssamhälle, vilken tillkommit en 

bit norr om byn i samband med järnvägen under 

1860-talet.  

Genom byn går en bäckravin som sträcker sig 

tätt intill den östra sidan av kyrkogården. En bro 

leder över ravinen och ån mot församlingshemmet i 

den gamla prästgården. På den västra sidan låg tidi-

gare byns mer officiella och representativa bebyg-

gelse i form av ett ”Skol- och rådhus byggdt 1848” efter 

ritningar av C G Brunius. Idag används byggnaden 

fortfarande som skola.  

Kyrkogården 
Lövestads kyrkogård har kvar sin traditionella ut-

formning. Den sträcker sig runt kyrkan, vars kors-

formade plan på ett naturligt sätt delar in kyrkogår-

den i fyra kvarter. Den historiska kopplingen för-

stärks ytterligare genom de bevarade grusgångarna, 

buxbomshäckarna och gravvårdarnas ålder. Slutlig-

en inramas kyrkogården av häckar, träd och buskar 

vilka skapar en avskild, men ändå öppen plats mitt i 

byn.  

Kyrkogårdens begränsning 

Murar 
Muren kring kyrkogården består av två olika mur-

typer. Längs den östra och nordöstra sidan går en 

hög stödmur av natursten som stöttar upp kyrko-

gården mot bäckravinen nedanför. Muren är bitvis 

fogad och avtäckt med stenplattor. Muren visar 

tecken på lagninar efter tidigare ras och har bland 

annat reparerats med gravstensocklar.  

På södra och västra sidan finns en lägre fogad 

mur av sprängsten. Muren följer terrängens höjd-

skillnader och blir lägre mot bäckravinen i öster. 

Muren är avtäckt med stenhällar, men även med 

gravstenar på den västra sidan.   

Häckar 
Kyrkogården kringgärdas på södra, östra och norra 

sidan av en friväxande häck. Den består framförallt 

av hagtorn, med inslag av alm och fläder.  

Utmed den västra sidan växer en bred och klippt 

tujahäck i samma höjd som den resterande häcken. 
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Grindar 
Det finns fem ingångar till kyrkogården, varav tre är 

försedda med grindar. Huvudentrén väster om kyr-

kan leder rakt fram mot kyrkobyggnaden och består 

av ett par svartmålade smidesgrindar i järn. Grindpa-

ret har en mjukt formad överliggare och silverfär-

gade liljor i nederkaten. Grindana är fästa i rektangu-

lära granitstolpar med avfasade hörn och pyramid-

formade krön. 

Den södra ingången har en liknande utformning 

som huvudentrén. Grinparet av smidesjärn har ett 

böjt krön och enklare liljedekorationer i mitten. 

Grindarna är fästa i rektangulära granitpelare med 

rundade pyramidkrön.  

Den tredje grinden finns i det sydöstra hörnet av 

kyrkogården. Denna ingång är mindre än de föregå-

ende och består av en svartmålad enkelgrind av järn. 

I nederkaten finns dekorationer i form av fyrklöver 

och upptill är den kantad av silvermålade kors. 

Grinden är fäst i raka järnstolpar krönta med silver-

färgade pikar. 

De två övriga ingångarna saknar grindar. Den 

ena leder från prästgården i öster, via bron över ån 

och in mot kyrkogården. Den andra ingången ligger 

bakom bårhuset och komposten vid kyrkogårdens 

nordvästra hörn och består av en bred gräsbesådd 

passage.    

Gångsystem 
Gångsystemet kring kyrkogården utgörs av raka 

grusgångar. Fyra breda grusgångar sträcker sig i fyra 

vädersträck utifrån kyrkans västra ingång, absiden i 

öster samt korsarmarna. Inom kvarteren finns smala 

grusgångar i nordsydlig riktning.  Utmed kvarterens 

ytterkant går en gemensam grusgång runt hela kyr-

kogården och sammanbinder de olika delarna. 

Belysning 
Det finns tre olika typer av belysning på kyrkogår-

den. Vid huvudingången i väster står två svarta gat-

lyktor med gul glaskupa och koppardetaljer.  Utmed 

södra sidan finns modern gatubelysning med grå 

metallstolpar längs Lövestad byaväg. På ett par plat-

ser inom kyrkogården finns även svarta strålkastare 

riktade mot kyrkan. 

Servicestationer 
Inom kyrkogården finns det två servicestationer. 

Den ena ligger på den östra sidan intill grusgången 

mot prästgården. Den är dold i häckens grönska och 

innehåller vatten, redskap och kompost. Den andra 

servicestationen är placerad intill en av tujorna fram-

för ekonomibyggnaden i den nordvästra delen av 

kyrkogården. Denna station innehåller vatten och 

redskap, medan komposten finns på baksidan av 

ekonomibyggnaden.  

Parkeringsplatser 
Intill kyrkogårdens västra sida finns en rad av par-

keringsplatser som är tillgänglig för besökare.  
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Uppsamlingsplats för återlämnade gravvårdar.  

”Skogsrået” av Bengt Malmquist.   

Byggnader 

Bårhus och ekonomibyggnad 

I det nordvästra hörnet av kyrkogården ligger bårhu-

set och ekonomibyggnaden. Bårhuset från 1942 har 

vitputsade fasader, synlig stensockel och tegeltäckt 

sadeltak. På den södra gaveln leder en avsats upp till 

en kraftig port av brunmålat trä med bågformad 

överdel. Ovanför porten hänger ett kors av metall.  

I vinkel mot bårhuset finns en hög vitputsad mur 

försedd med en trädörr som ansluter till ekonomi-

byggnaden från 1970. Denna är uppförd i samma stil 

som bårhuset. Ekonomibyggnaden har vitputsade 

fasader, gråmålad sockel och tegeltäckt sadeltak. 

Utmed långsidan mot kyrkogården finns två obe-

handlade trädörrar.  

Redskapshus 

Ett redskapshus ligger på den norra sidan om kyr-

kogården, mitt emot kyrkans norra korsarm. Bygg-

naden ligger för sig själv på en grusplan, men anslu-

ter stilmässigt till den andra ekonomibyggnaden 

samt bårhuset. Redskapshuset har vita putsade 

fasader med en låg gråfärgad sockel och tegeltäckt 

sadeltak. På södra gaveln mot kyrkan, finns en 

dubbeldörr med brunmålad träpanel, medan norra 

sidan har två brunmålade dörrar. På långsidorna 

sitter var sitt litet kvadratiskt fönster med brunmå-

lade lister.  

Övrigt 
På kyrkogårdens norra del finns en uppsamlings-

plats för återlämnade gravvårdar. De ligger uppra-

dade på en bädd av singel med en gångväg emellan.  

Intill kyrkan, i det nordöstra hörnet av kvarter 

D står en stenskulptur i Vångagranit av Bengt 

Malmquist. Skulpturen, Skogsrået, föreställer ett 

kvinnoansikte och skänktes till församlingen 2009 

till minne av Gun Gadd av maken Jan Gadd.  
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Stäppsalvia. Hårgrimma. 

 

Växt- och djurliv 

Träd 

En trädkrans av 43 bohuslindar löper kring kyrko-

gårdens ursprungliga gräns och utgör ett grönskande 

rum en stor del av året. Lindarna har blivit topp-

kapade och är på senare år hamlade. 

Bakom bårhuset står en solitär äldre björk och 

fyra självsådda lönnar. Längs kyrkogårdens norra 

sida, mellan bårhus och redskapsbod, står en rad om 

sju vårtbjörkar. 

Planteringar 

På gravplatserna finns en variation av planterade 

perenner, annueller och buskar. Några av de peren-

ner som förekommer är kärleksört, prästkrage, jord-

viva, blåklockor, lavendel, salvia, stor löjtnantshjärta, 

pion, gemsrot, karpaterklocka, murklocka, funkia, 

alunrot, astilbe och rosor av olika slag. 

Lövfällande buskar som kornell och rosenspirea 

förekommer också på gravarna liksom städsegröna 

buskar som himalaja-en, dvärgcypress, ädelcypress, 

tuja, lagerhägg, klätterbenved och buxbom. 

Vilda kärlväxter och kryptogamer 
På trädens stammar lever flera olika mossor och 

lavar. På några av lindarnas stambaser växer allé-

skruvmossa, kornskruvmossa, trubbskruvmossa och 

hårgrimma, arter som gynnas av att mineralrikt 

damm virvlar upp från krattning av grusgångar. 

Många av trädstammarna är i övrigt relativt artfattiga 

vad gäller epifyter, dvs. mossor och lavar. 

Gräsytan på kyrkogården är tydligt näringspåver-

kad och har därmed endast ett fåtal ingående örter. 

Det handlar huvudsakligen om konkurrenskraftiga 

örter som gullklöver, mjuknäva, ogräsmaskros, tu-

sensköna, vitklöver, rölleka, svartkämpar och 

tomtskräppa. 

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.  

Gamla kyrkogårdens trädkrans av bohuslind är 

omkring 80 år gammal. Många av lindarna har ut-

vecklat stam- eller grenhål. I hålen 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 
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kvar så länge att värdefulla kvaliteter som till exem-

pel grov stam och ihåligheter hinner utvecklas. Vat-

tenfyllda stamhål är också särskilt viktiga för insekter 

ur ordningen Diptera, tvåvingar. 

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. Då det finns 

lämpliga hålträd på Lövestads gamla kyrkogård, är 

det troligt att det förekommer fladdermöss. Det 

krävs extra hänsyn i miljöer där fladdermöss finns 

eller kan förväntas finnas, särskilt när det gäller för-

ändringar 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. StareVU, 

hämpling, sädesärla, gransångare, grönfink, steglits, 

gråsparv, råka, koltrast och björktrast är några av de 

arter som under häckningssäsongen använder kyr-

kogårdarna för födosök, vila och skydd. Även under 

årets kalla månader används kyrkogårdarna av trak-

tens övervintrande fåglar.  

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.  

 
 

  
Parksnäcka i hättemossor.  Träd med hål vid basen.   

Sädesärla.   
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Kvartersbeskrivning 

Kvarter A 

Kvarter A ligger i den nordöstra delen av kyrko-

gården. Längs den östra och norra sidan inramas 

kvarteret av en hagtornshäck samt en trädkrans av 

hamlade lindar. I det nordvästra hörnet övergår 

häcken i en öppen gräsyta fram till redskapsskjulet. 

Åt söder ligger huvudgången mellan kyrkan och 

prästgården och avdelar kvarteret från kvarter C. 

Mot väster bildar kyrkan en visuell bakgrund till 

kvarteret.  

Kvarterets form följer kyrkans och kyrkogår-

dens sträckning. Gravplatserna har lagts ut i dubbla 

nordsydliga rader åtskiljda av smala grusgångar. 

Samtliga gravplatser är kringgärdade med låga bux-

bomshäckar. Längs den norra sidan är häckarna 

emellertid glesare och lägre. Samtliga gravplatser är 

täckta med singel, men vid vissa gravar är lagret 

mycket tunt och sandblandat.  

Gravvårdarna inom kvarteret härstammar från 

1870-talet och framåt, med tyngdpunkt på 1950–

60-talen. Av vårdarna som rests under andra hälf-

ten av 1900-talet är de flesta låga och breda granit-

stenar. Bland vårdarna som rests vid sekelskiftet 

1900 finns en större variation i utseendet med höga 

diabasvårdar, nationalromantiska motiv, kors och 

bautastenar. Däribland en tidstypiskt högrest vård 

från 1858 med infälld medaljong av biskviporslin, 

samt tre ovanligt höga och smala vårdar med spet-

siga krön.  

Bland vårdarna inom kvarteret är titlar vanligt 

förekommande. De flesta utgörs av de traditionella 

familje- och jordbruksbeteckningarna som exem-

pelvis lantbrukaren, hustrun, åboen och sonen. Men det 

finns även ovanligare som stalldrängen, banvakt, 

spannmålshandlanden, barnmorskan samt lärarinnan.  

Omkring hälften av gravplatserna saknar vege-

tation. Den växtlighet som finns är främst perenner 

som ros och kärleksört, men även lavendel, funkia 

och stäppsalvia förekommer. Bland den vinter-

gröna växtligheten finns en jämn fördelning mellan 

cypresser, idegran, buxbom och lagerhägg, vilka 

förekommer på en handfull platser vardera. Även 

ettåriga växter finns vid en några gravplatser.  

 

Karaktärsdrag för kvarter A: 

 Enhetligt kvarter med nordsydliga grusgångar 

  Kringgärdningar av buxbom  

 Singeltäckta ytor 

 Stort tidspann i vårdarnas ålder 

 Rikligt med titlar 
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Kvarter B 

Kvarter B ligger i den nordvästra delen av kyrko-

gården. Åt väster inramas kvarteret av en cypress-

häck, samt en trädkrans av hamlade lindar, vilka 

även sträcker sig längs den norra sidan av kvarteret. 

Mot söder skiljer huvudgången kvarteret ifrån kyr-

kan och kvarter D. Längs norra sidan ligger ett 

öppet gräsbesått område som delvis används som 

uppsamlingsplats för återlämnade gravvårdar. Intill 

uppsamlingsplatsen, i hörnet av kvarteret finns 

bårhus och personalbyggnad, avskärmade av en 

grupp höga cypresser.  

Kvarteret är avlångt och anpassad efter kyrkan 

och kyrkogårdens yttre form. Gravplatserna ligger i 

dubbla nordsydliga rader med smala grusgångar 

emellan. Vårdarna vända mot öster respektive väs-

ter. Samtliga gravplatser är kringgärdade med låga 

buxbomshäckar och täckta med singel. Ett dussin 

av gravplatserna saknar gravvård, men har kvar sin  

häckomgärdning och singeltäckning.  

De flesta av gravvårdarna inom kvarteret har 

rests under andra hälften av 1900-talet och består 

av låga och breda granitstenar. Insprängt i kvarteret 

förekommer emellertid även ett antal äldre vårdar. 

Däribland en för 1800-talet tidstypisk vård med 

infälld porslinsplatta, en högrest och dekorerad 

diabasvård från 1904 och ett antal vårdar med an-

tikinspirerade motiv.  

Titlar förekommer på en relativt stor del av vår-

darna, framförallt de äldre. De utgörs huvudsaklig-

en av traditionella benämningar som lantbrukaren, 

hustrun, sonen och dottern. Resterande titlar varierar 

mycket och består bland annat av banvakten, torpa-

ren, moder, arbetaren och barnsköterskan. Den sist-

nämnda utgör den enda kvinnliga yrkestiteln inom 

kvarteret. 

Växtligheten inom kvarteret består främst av 

perenna växter som ros och kärleksört. Andra sor-

ters perenner som förekommer är stäppsalvia, hor-

tensia, kungslilja, lavendel samt olika typer av mark-

täckare. Vintergrön växtlighet förekommer totalt 

vid ett 20-tal gravplatser, främst i form av cypresser 

och tujor, både formklippta och friväxande. Även 

idegran, en, buxbom och lagerhägg finns vid ett 

tjugotal gravplatser. Ettåriga säsongsväxter pryder 

omkring ett tiotal gravplatser, medan ett fyrtiotal 

helt saknar vegetation.   

 

Karaktärsdrag för kvarter B: 

 Enhetligt kvarter med grusgångar 

 Kringgärdningar av buxbom 

 Singeltäckta ytor 

 Hög andel perenna och vintergröna växter 
 

 

 

 

 



 

Lövestads kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, 2015 | 23 

 



 

24 | Lövestads kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, 2015 

Kvarter C 

Kvarter C ligger i den sydöstra delen av kyrkogår-

den. På dess östra och södra sida omges kvarteret 

av en blandhäck och en trädkrans av hamlade lin-

dar. Utmed norra sidan går huvudgången från 

prästgården upp mot kyrkan, vilken även bildar en 

fond mot väster.  

Kvarterets gravplatser är utlagda i nordsydliga 

rader, åtskilda av smala grusgångar. I den östra 

tredjedelen står vårdarna i enkla rader vända mot 

öster, medan resten utgörs av dubbla rader. Nästin-

till samtliga vårdar är kringgärdade av låga bux-

bomshäckar. Undantagen utgörs av ett järnstaket 

och två kors som helt saknar omgärdning. Samtliga 

gravplatser har yttäckning av singel. Det gäller även 

det dussintalet gravplatser som saknar gravvård.  

Inom kvarteret finns en stor variation av grav-

vårdstyper, vars ålder sträcker sig från mitten av 

1800-talet fram till idag. Bland de allra äldsta är två 

höga och välbevarade kalkstensvårdar från 1839 

respektive 1854, med ovanligt tydlig och läsbar 

text. Av de äldre vårdarna syns även flera bautaste-

nar, naturromantiska vårdar, höga diabasvårdar och 

kors. En gravvård har formen av en bruten kolonn 

- symbolen för det avbrutna livet. Särskilt utmär-

kande är även en hög marmorvård med skulpterat 

sorgetäcke, samt två kors i gjutjärn.  

Bland de yngre vårdarna, främst resta under 

1930–90-talet syns en större enhetlighet. De flesta 

utgörs av låga och breda granitvårdar. Under slutet 

av 1900-talet tillkommer även fler liggande hällar, 

ofta som komplement på befintliga gravplatser.  

Inom kvarteret finns såväl det största antalet, 

som variationen av titlar.  Majoriten utgörs av trad-

itionella benämningar som hustrun, lantbrukaren, 

åboen, sonen och dottern. Olika hantverksyrken som 

skräddarmästaren, smedmästaren och bagarmästaren är 

också vanligt förekommande. Det finns även ett 

flertal mer ovanliga titlar som löjtnant, spinneriägaren, 

byggnadsarbetaren, kronojägaren samt den ovanliga  

bondeståndets vice talman.  

Ungefär hälften av gravplatserna har plantering-

ar. Den vintergröna växtligheten finns vid ett 20-tal 

gravplatser i form av cypresser, en, buxbom, mur-

gröna och lagerhägg. Bland perennerna är ros den 

vanligaste, följt av kärleksört. Därefter är variation-

en större med bland annat stäppsalvia, prästkrage, 

lavendel och hortensia. En handfull vårdar pryds 

även av ettåriga säsongsväxter.  

 

 

Karaktärsdrag för kvarter C: 

 Stort tidsspann mellan vårdarnas ålder och utseende 

 Behållen struktur med kringgärdningar av bux-

bomshcäkar 

 Yttäckning av singel 

 Stor andel titlar 

 Välbevarade kalkstensvårdar 
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Kvarter D 

Kvarter D ligger i den sydvästra delen av kyrkogår-

den. På den västra och södra sidan inramas kvarte-

ret av en tuja respektive hagtornshäck, samt en 

trädkrans av hamlade lindar. Åt norr avgränsar 

huvudgången kvarteret från kvarter B, medan 

nordöstra delen inramas av kyrkan.   

Kvarteret har en långsträckt form anpassat efter 

kyrkan och kyrkogårdens yttre form. Gravplatserna 

ligger i nordsydlig riktning med smala grusgångar 

emellan. Nästan samtliga är kringgärdade med låga 

buxbomshäckar och täckta med singel, även det 

tjugotalet gravplatser som saknar gravvård. Enda 

undantaget är en gravplats som kringgärdas av ett 

järnstaket och stenpollare.  

Gravvårdarna inom kvarteret härrör främst från 

1950-1990-talet. De flesta är låga och breda stenar i 

svart eller grå granit. De äldsta vårdarna inom kvar-

teret utgörs av en grupp tidstypiska kalkstenar från 

mitten av 1800-talet som står utmed den ostligaste 

raden i kvarteret. Utmärkande är också en klassic-

istisk gravplats från 1910-talet. Den innehåller två 

höga granitvårdar och är omgärdad av ett järnstaket 

med kraftiga stenpollare. Den ena vården har även 

försetts med två infällda porträtt i koppar. Bland de 

äldre vårdarna finns också flera höga diabasvårdar, 

obelisker, jugendinspirerade vårdar och bautaste-

nar. Av kvarterets yngsta vårdar syns också ovan-

liga former och utsmyckningar, däribland en rek-

tangulär pelare och en halvliggande vård försedd 

med en liten gravskulptur.  

Inom kvarteret är de traditionella titlarna hustrun 

och lantbrukaren klart dominerande, följt av åboen 

och hemmansägaren. Till de ovanligare hör författaren, 

målaren, hemmansåboen, mjölnaren, landstingsmannen och 

fastighetsägaren.   

Av den vintergröna växtligheten är tujor och 

cypresser vanligast. De förekommer både form-

klippta och friväxande i blandade former och stor-

lekar, varav en handfull vuxit till stora träd. Däref-

ter är en mest förekommande, följt av buxbom och 

lagerhägg. Bland kvarterets perenna växter före-

kommer ros och kärleksört på ett femtontal platser 

vardera. Bland de övriga perennerna finns bland 

annat prästkrage, lavendel och fetbladsväxter. Ett 

tiotal gravplatser pryds även rikligt med ettåriga 

säsongsväxter, medan ett fyrtiotal gravplatser sak-

nar vegetation.  

 

Karaktärsdrag för kvarter D: 

 Flera äldre stående kalkstenshällar 

 Bevarad struktur med nordsydliga grusgångar 

 Kringgärdningar av buxbom 

 Yttäckning av singel  

 Varierad vintergrön växtlighet med flera stora träd 

och buskar 

 Ovanliga och karaktäristiska vårdar – både äldre 

och yngre.   

 

 

  



 

Lövestads kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, 2015 | 27 

 

 



 

28 | Lövestads kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, 2015 

 

 

Beskrivning av begravningsplatsen 
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Omgivningar 
Begravningsplatsen är belägen mitt emellan Lö-

vestad kyrkby åt sydöst och det stationssamhället 

Lövestad åt nordväst. Den ligger indragen en bit 

ifrån Lövestad landsväg och är höljd i en gröns-

kande vegetation. Landskapet runtomkring består i 

första hand av åkermark och kringspridda gårdar.  I 

direkt anslutning till begravningsplatsens södra sida 

ligger Lövestad skola, med skolgården på andra 

sidan trädkransen. Mot väster breder stora åkerare-

aler ut sig på slätterna och bildar tillsammas med de 

skogsklädda kullarna en storslagen utsikt. En bit 

mot nordväst syns villabebyggelsen i Lövestads 

ytterkant. I motsatt håll, mot sydost, anas Lövestad 

by, kyrkan och dess gårdar insprängda i lummig 

vegetation. 

 

Begravningsplatsen 
Den äldre begravningsplatsen har delats in i fyra 

områden, åtskilda av två korslagda gångar. Varje 

område består av fyra-fem långsmala kvarter, åt-

skilda av smala plattbelagda gångar i nordsydlig 

riktning. I skärningspunkten på den högsta delen av 

begravningsplatsen ligger en större grustäckt rek-

tangel, vars centrum upptas av en upphöjd plante-

ring med sittbänkar.   

Den nyare delen, tillkommen 1974, är utbyggd 

nedanför en slänt på den norra sidan av begrav-

ningsplatsen. Detta område har en helt annan ka-

raktär med stora sammanhängande gräsmattor, 

samt en minneslund respektive askgravplats i den 

västra delen. Den östra delen är ännu inte ianspråk-

tagen.  

Hela begravningsplatsen omgärdas på samtliga 

sidor av en rik och varierad vegetation av olika träd 

och buskar.  

 

Begravningsplatsens begränsning 

Murar och staket 
Längs den östra och norra sidan av begravnings-

platsen löper en låg stenmur av huggen granit, vars 

höjd är anpassad efter terrängen. I samband med 

utbyggnaden 1974 blev det nya området kringgär-

dat i samma stil som den befintliga muren.  

Längs den västra sidan avgränsas begravnings-

platsen genom ett nätstaket i kombination med en 

häck.  

 

Häckar och buskplanteringar 
Begravningsplatsen kringgärdas i huvudsak av en 

friväxande blandad buskvegetation, som bland an-

nat innehåller syrén, kornell, oxbär och måbär. En 

liknande plantering finns även i slänten mellan den 

äldre och yngre delen av begravningsplatsen och 

separerar de båda områdena.  

På två platser inom begravningsplatsen finns 

klippta häckar av buxbom. En sträcker sig utmed 

södra respektive sydvästra sidan av begravnings-

platsen, medan den andra inramar minneslundens 

smyckningsplats.   
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Grindar 
Begravningsplatsen har tre entréer. Huvudingången 

ligger på den östra sidan nedanför mittgången. Här 

finns en dubbelgrind av svartmålat järnsmide flan-

kerad av två enkelgrindar. Grindbladen är tillver-

kade av raka ribbor med svängd överliggare och 

dekorerad med franska liljan i nederkanten. Grind-

stolparna i granit är formade som huggna pelare 

med pyramidformat krön och rakt avslutad topp. 

På den norra stolpen är grindbladet fäst i en metall-

förstärkning. Även de yttre enkelgrindarna följer 

samma form, men i mindre format.   

På den östra sidan, mellan den yngre och äldre 

delen av begravningsplatsen finns en enkelgrind i 

järn. Den har raka lodräta ribbor och är fäst i två 

runda järnstolpar.  

Den tredje grinden finns i det utbyggda områ-

dets nordvästra hörn. Det är en bred dubbelgrind 

av plattjärn anpassad för transporter. Grindblanden 

har en rektangulär ram med lodräta ribbor fästa på 

mitten i knippen om tre. Grindarna är fästa i rek-

tangulära granitpelare i samma stil som stenmuren.  

Gångsystem 
Den äldre delen av begravningsplatsen är indelade i 

fyra områden. En bred grustäckt mittgång sträcker 

sig från huvudentréen i öst och söderut. I mitten 

korsas den av en bred gång täckt av sjöstensplattor.  

Hela den äldre begravningsplatsen inramas av 

en bred gångväg. Dess östra sida är grusad, medan 

resterande sidor är täckta med sjöstensplattor. Mel-

lan kvarteren går smala nordsydliga gångar täckta 

med sjöstensplattor. 

Den yngre delen av begravningsplatsen förbinds 

med den äldre genom tre gångvägar och två trap-

por. Hela området inramas av en gångväg som 

längs östra och norra sidan är täckta av grus och på 

södra och västra av sjöstensplattor. Genom det 

gräsbesådda gravområdet går en svängd plattbelagd 

gångväg som leder fram till den nordvästra entrén.  

Trappor 

Mellan den ursprungliga och den nyare delen av 

begravningsplatsen finns två trappor täckta med 

sjöstensplattor. Vid sidorna finns trappräcken i 

form av en enkel bräda.   

Belysning 
Det finns ingen belysning inom den äldre eller 

yngre delen av begravningsplatsen.  

Servicestationer 
Det finns fem servicestationer jämt utplacerade på 

begravningsplatsen. Fyra av dem är placerade invid 

häckar och buskage, medan den femte står vid kul-

lens krön i mitten av begravningsplatsen. Några har 

vatten, redskap och soptunnor, medan vissa saknar 

det sistnämnda.     

Parkeringsplatser 
Längs begravningsplatsens östra sida finns en asfal-

terad parkeringsplats. Utåt landsvägen är den 

kringgärdad av oxbärsbuskage.  
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Byggnader 
I det nordvästra hörnet av den äldre begravnings-

platsen finns en personal- och redskapsbyggnad. 

Byggnadens fasader är klädda med vitt tegel och 

sadeltaket är täckt av rött taktegel. Mot begrav-

ningsplatsen har byggnaden två dörrar klädda med 

liggande träpanel i brun kulör.  

Övrigt 
I mitten av den ursprungliga begravningsplatsen 
finns en allmän plantering. Den utgörs av en upp-

höjd planteringsbädd med bland annat ros, form-
klippt tuja, kärleksört och ett sorgeträd. Utmed 
planteringsramens murar finns träbänkar och vid 
den västra kortsida stor ett stort träkors.   

Utmed trädraden på begravningsplatsens västra 
sida finns en uppsamlingsplats för återlämnade 
gravvårdar.  
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T.v: trädkrans av björk längs begravningsplatsens västra sida.  
  

Ovan: Blodlönn vid askgravplatsen.  

Växt- och djurliv 

Träd 

På Lövestads begravningsplats står 60 träd. En 

ojämn trädkrans av 40 vårtbjörkar löper kring kyr-

kogårdens östra, södra och västra sida. En ung soli-

tär hängask, som visar tecken på askskottsjuka, står 

söder om ekonomibyggnaden. Öster om ekonomi-

byggnaden står två döda almar i en trädrad som fort-

sätter norrut med fyra medelålders kärrekar. 

I norra delen av kyrkogården finns glest ut-

spridda solitära träd. Norr om minneslunden står 

solitärer av kärrek och ginnalalönn, medan det i 

minneslunden står en tårbjörk och en hängbjörk. En 

ung hängblodbok avverkades nyligen då den dött.  

Norr om askgravplatsen står två unga rönnar som 

har låg vitalitet. Längs med gångstråket genom 

askgravlunden växer en blodlönn och i södra delen 

av samma område står två unga oxlar. I nordöstra 

delen av kyrkogården står en hängbjörk, en tårbjörk 

och en blodbok. 

Planteringar 

På gravplatserna växer perenner som bergenia, kär-

leksört, astilbe, liljekonvalj, praktlysing, alunrot, ro-
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sor, fingerborgsblomma, träjon, pion, gullviva, 

prästkrage, lavendel, bräckor, fänrikshjärta, salvia. 

På gravarna hittas också vintergröna växter som 

sockertoppsgran, idegran, himalaja-en, buxbom, 

rododendron, lagerhägg, tuja, krypen och ädelcy-

press. Men även lövfällande buskar som hängvide, 

klätterbenved och kornell. 

Vilda kärlväxter och kryptogamer 
På trädens stammar lever många olika mossor och 

lavar. På ett par av träden växer de tidigare rödlistade 

arterna flikig sköldlav och alléskruvmossa, liksom 

den närbesläktade trubbskruvmossa. Begravnings-

platsens träd har i övrigt en epifytflora av allmän 

natur med bl.a. klubbsköldlav, gulpudrad sköldlav, 

vägglav, mångfruktig vägglav, ljuslav, slånlav, blåslav, 

gällav, skrynkellav, kustsnurrmossa och cypressfläta. 

På begravningsplatsens östra mur växer lite av 

signalarten guldlockmossa, samt allmänna arter som 

kvartslav, cypressfläta, stiftsköldlav, ägglav, murlav 

och strålblommossa. 

Gräsytorna på begravningsplatsen är måttligt nä-

ringspåverkade, men innehåller en del örter som 

rotfibbla, vitklöver, ogräsmaskros, hönsarv, veroni-

kor, mjuknäva, sparvnäva, gullklöver, jordklöver, 

gråfibbla, tusensköna, ängssyra, bergsyra, femfing-

erört, revsmörblomma, rödklöver och harklöver. 

Djurliv 
Begravningsplatsens trädkrans av björk är omkring 

60 år. Många av björkarna har hunnit få håligheter i 

stammarna, något som är värdefullt för många org-

anismer, inte minst insekter ur grupperna skalbaggar 

och tvåvingar. Blanksvart trämyra noterades på 

några av träden. 

Äldre och ihåliga träd är viktiga för fladdermöss 

som viloplatser under sommaren. Många av dessa 

hålträd av björk på Lövestads begravningsplats är 

lämpliga viloträd, vilket gör det troligt att det före-

kommer fladdermöss. Det krävs extra hänsyn i mil-

jöer där fladdermöss finns eller kan förväntas finnas, 

särskilt när det gäller förändringar i trädbeståndet.  

Mindre däggdjur som igelkott, ekorre, harar, ka-

nin och smågnagare besöker troligen kyrkogården 

sporadiskt. Även grod- och kräldjur kan förekomma 

tillfälligt på kyrkogården. Alla svenska grod- och 

kräldjur är fridlysta.  

Flera fågelarter häckar på eller kring begrav-

ningsplatsen under sommaren. Hämpling, sädesärla, 

gransångare, törnsångare, grönfink, steglits, gråsparv, 

talgoxe, gök, koltrast och björktrast är några av de 

arter som noterades vid inventeringen. 

 
 
 
 
  

Sädesärla 

 Trubbskruvsmossa.  Flikig sköldlav.    
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Kvarter A-E och Z  

Kvarteren A, B, C, D, E och Z ligger i det syd-

västra hörnet av den äldre begravningsplatsens 

utsträckning. De sex kvarteren ligger utlagda i lång-

smala nordsydliga rader, åtskiljda av smala gångar 

med sjöstensplattor. Åt söder och väster avgränsar 

en buxbomshäck, tillsammans med trädraden av 

björk och buskarna omkring från den intilliggande 

skolan. Åt norr respektive öster avgränsas området 

av den grusade mittgången och en bred sjöstensbe-

lagd gångväg.   

Större delen av kvarteren ligger delvis krönt på 

toppen av kullen och sluttar svagt mot söder och 

väster. Gravplatserna har lagts ut i dubbla rader, 

vända mot öster eller väster. Vårdarna delar en 

gemensam plantering med stenram utmed kanterna 

och mellan gravplatserna. I övrigt är området mel-

lan vårdarna och gångvägarna gräsbesått.  

Kvarteren inom detta område innehåller den 

största andelen äldre vårdar inom begravningsplat-

sen, med ett drygt dussintal från 1910-talet. De 

äldre vårdarna står främst i den västra delen, i kvar-

ter A och B. Många av dem är högre och större än 

de yngre vårdarna. Kontrasten förstärks ytterligare 

genom att de äldre vårdarna står glesare och mer 

solitärt på toppen av kullen, medan de från 1900-

talets andra hälft är lägre, står tätare samt är inra-

made av lummig växtlighet. Majoriteten av vårdar-

na har tillkommit under perioden 1950-2000. Det 

rör sig huvudsakligen om rektangulära vårdar i 

svart eller grå granit. Längs den västligaste dubbel-

raden ligger kvarter Z, som är det senast ianspråk-

tagna kvarteret. Här finns enbart vårdar resta under 

1970-talet och senare. De utgör en enhetlig grupp 

med låga och breda granitvårdar av likartad storlek 

och proportion samt rikligt prydda med växtlighet.   

Bland de äldre gravvårdarna syns en stor variat-

ion i utformningen. Där finns både höga och låga 

diabasvårdar, kors och kraftiga granitvårdar med 

nyklassicistiska drag. Två av gravplatserna kvar sin 

ursprungliga kringgärdning med stenram, pollare 

och yttäckning av singel. Till de särskilt utmärkande 

gravvårdarna hör en kraftig granitvård från 1914 

med en omsorgsfullt uthuggen ängel. Bland de 

ovanligare vårdarna hör också två uppslagna böck-

er där den ena försetts med ett fotografi (1964) och 

den andra står på ett litet trädstamsformat funda-

ment (1916). Av kvarterens omkring 150 gravplat-

ser är det ett drygt 30-tal som saknar gravvård.  

En stor andel av gravvårdarna är försedda med 

titlar. Det rör sig huvudsakligen om de traditionella 

titlarna lantbrukaren och hustrun, samt olika mästar-

titlar som bygg- smed, mur- och banmästare, varav den 

senare även vittnar om Lövestads tid som stations-

samhälle. Därtill finns det även ovanligare yrken 

som tunnbindare, instrumentmakare och biodlare, samt 

två kvinnliga yrkestitlar: lärarinnan och sömmerskan. 

Utöver yrkestitlarna har även ett 40-tal vårdar för-

setts med gårds- eller bynamn.  

Växtlighet förekommer vid drygt två tredjedelar 

av gravplatserna med flera vintergröna, perenna 

och annuella växter. Av den vintergröna växtlighet-

en förekommer främst tuja, ofta formklippt som 

bollar eller kuber. Även idegran, buxbom och ben-

ved finns bland den klippta växtligheten. Friväx-

ande städsegröna växter som murgröna, lagerhägg 

och himalaja-en förekommer vid ett flertal vårdar. 

Den perenna växtligheten är riklig, och utgörs 

framförallt av kärleksört och ros. Utöver dem, är 

variationen stor med bland annat ljung, bergenia, 

alunrot, stäppsalvia, fänrikshjärta, lavendel och 

funkia. Ettåriga växter finns vid flera av gravvår-

darna, framförallt vid de yngre, exempelvis i form 

av begonia, pelargon och tagetes.  

 

 

 

Karaktärsdrag för kvarter A-E och Z 

 Stor kontrast i utseende mellan äldre och yngre vår-

dar 

 Ovanliga gravstenar bland de äldre vårdarna 

 Mycket vegetation vid de yngre gravplatserna 

 Flera tomma gravplatser 
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Kvarter F, G, H, J, K och XII  

Kvarteren F, G, H, J, K och XII ligger inom ett 

rektangulärt område i det sydöstra hörnet av be-

gravningsplatsen. Kvarteren är utlagda i nordsyd-

liga rader. De åtskiljs inbördes av smala gångar 

täckta av sjöstensplattor. Längs kvarterens södra 

och östra sida kantas området av skuggande växt-

lighet. Längs den södra sidan finns även en klippt 

buxbomshäck, medan den östra sidan kantas av 

olika sorters träd och buskar som exempelvis syrén, 

måbär, gullregn, kornell och enstaka tujor. En bit 

utanför häcken och buskarna finns trädkransen av 

björk och avskärmar begravningsplatsen från par-

keringsplatsen i öster och skolgården åt söder.  

Begravningsplatsen ligger på en kulle och de be-

skrivna kvarteren sluttar åt öst och sydöst. Samtliga 

kvarter och gångar har en gemensam kantinram-

ning av sjöstensyttäckt betong som separerar dem 

från grusgångarna i norr och öster.  

Gravplatser är utlagda i nordsydliga dubbelra-

der, vända mot öster respektive väster. Vårdarna 

står i sammanhängande planteringar med en ge-

mensam gräsmatta som sträcker sig fram till gång-

arna. Det finns emellertid två undantag i form av 

stenomgärdade gravplatser.  Den ena är en stor 

familjegravplats från 1930-talet, med täckning av 

grus och rikligt prydd med formklippta tujor och 

benvedsbuskar.    

Gravvårdarna har till största del rests under pe-

rioden 1930-1970 och består huvudsakligen av 

resta stenar i svart eller grå granit med låg och rek-

tangulär form. Från periodens första årtionden 

finns flera höga och smala vårdar, samt stenar med 

antikiserande motiv. Det finns även ett antal äldre 

vårdar i diabas, samt ett par i marmor.  

På majoriteten av gravvårdarna förekommer tit-

lar, medan by-/gårdsnamn finns på en knapp tred-

jedel. Titlarna, utöver dem traditionella hustrun och 

lantbrukaren, är framförallt kopplade till järnvägen 

och hantverksyrken såsom: järnvägstjänsteman, stat-

ionsmästare, snickaren, målarmästaren och f.d. smedsmäs-

taren. Till de ovanligare yrkestitlarna hör brännmäs-

taren, polisupplysningsman och stickerskan, där den 

sistnämnda är den enda kvinnliga yrkestiteln inom 

de beskriva kvarteren.  

Det finns en varierad vegetation bland gravplat-

serna, med vintergröna, perenna och annuella väx-

ter. Bland den städsegröna växtligheten är form-

klippta tujor mest förekommande och återfinns vid 

ett 15-tal gravplatser i flera olika former och pro-

portioner. Därefter följer både formklippt och fri-

växande idegran, himalaja-en, buxbom, murgröna, 

benved och rododendron. Till kvarterens perenna 

växter är kärleksört vanligast och förekommer på 

ett 30-tal platser, följt av ros som återfinns på ett 

15-tal. Utöver dem finns en stor variation av olika 

perenna växter som exempelvis funkia, lavendel, 

prästkrage, ljung, hortensia, och kungslilja. Därtill 

förekommer ettåriga växter som exempelvis tage-

tes, pensé och pelargon. Bland gravplatserna inom 

kvarteren saknar omkring ett sextiotal vegetation.  

 

 

 

Karaktärsdrag för kvarter F, G, H, J, K och XII: 

 Enhetlighet bland vårdarna 

 Sammanhängande planteringar 

 Rikligt med formklippt vintergrön växtlighet i 

olika dimensioner 
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Kvarter M, L, T, U och V 

Kvarteren M, L, T, U och V ligger på den västra 

sidan av begravningsplatsen, mellan mittgången 

och den nya utbyggnaden. Kvarteren ligger högt 

uppe på kullen med en viss nordlig lutning mot den 

nyare delen. Sluttningen markeras ytterligare genom 

en plantering av olika sorters buskar som separerar 

begravningsplatsens äldre och yngre del. Västerut 

avgränsar en buxbomshäck. På andra sidan häcken 

finns en grön ridå av buskage som tillsammans 

med trädkransen avskärmar begravningsplatsen 

från de bakomliggande åkrarna.   

Kvarteren är formade som avlånga rektanglar, 

där vårdarna står i dubbla rader med sammanhäng-

ande planteringar, antingen vända mot öster eller 

väster. Smala plattbelagda gångar i nordsydlig rikt-

ning separerar kvarteren sinsemellan.  Av områdets 

fem kvarter är det i dagsläget omkring hälften som 

används. I det västligaste kvarteret, V, finns bara en 

gravvård och i det intilliggande kvarter U enbart ett 

tiotal.  

Vårdarna har främst rests under perioden 1930-

40 respektive 1970-2000. Under den tidigare peri-

oden består vårdarna främst av resta stenar i svart 

eller grå granit. De är vanligtvis låga och rektangu-

lära, alternativt smala och höga, samt med inslag av 

antikinspirerade motiv. De yngre vårdarna består 

till två tredjedelar av låga och breda vårdar i grå, 

svart eller röd granit och till en tredjedel av lig-

gande hällar.  Bland de yngre vårdarna framträder 

en friare och mer personlig formgivning, som ex-

empelvis ett hjärta och naturstenar.  

Titlar förekommer på många av vårdarna, sär-

skilt bland de äldre, medan by-/gårdsnamn åter-

finns på omkring en tredjedel.  Benämningar som 

lantbrukaren och hustrun är klart vanligast, men reste-

rade titlar uppvisar en stor variation. Där finns 

exempelvis: banvakten, översergeanten, hushållerskan, 

brödförsäljaren, borstbindaren och lärarinnan.  

Av gravplatserna är det omkring en tredjedel 

som saknar vegetation. Bland övriga finns däremot 

flera städsegröna växter. Framförallt tuja och 

idegran, men även buxbom, himalaja-en och rodo-

dendron. Av den perenna växtligheten är kärleksört 

frekventast och återfinns på omkring en tredjedel 

av gravplatserna. Därefter är variationen stor med 

bland annat ros, hortensia, ljung, prästkrage, lager-

hägg, lavendel och taklök.  Även flera ettåriga sä-

songsväxter pryder gravarna som exempelvis tage-

tes, pelargon och isbegonia.  

 

Karaktärsdrag för kvarter M, L, T, U och V: 

 Enhetligt utseende bland vårdarna 
 Sammanhängande planteringar 
 Hög och varierande andel titlar 
 Stora gräsbesådda och oanvända områden 
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Kvarter N, O, P, R, S och XI 

Kvarteren N, O, P, R, S och XI ingår i ett rek-

tangulärt område utmed den östra sidan, mellan 

mittgången och begravningsplatsens nya del. Kvar-

teren är lagda som långsmala rader i nordsydlig 

riktning. Delarna längst österut respektive norrut 

sluttar kraftigt. 

Den östra sidan avskärmas av en grönskande 

ridå av bland annat syren, måbär, gullregn, kornell 

och tuja, samt trädkransen av björk. Utmed den 

norra sidan går en stenbelagd gångväg och i slänten 

mot den nya delen av begravningsplatsens finns 

olika sorters buskar och träd. 

Inom området avskiljs kvarteren genom smala 

sjöstensbelagda gångar i nordsydlig riktning. Grav-

platserna ligger i dubbla rader, antingen vända mot 

öster eller väster. Största delen ligger i gräs med en 

gemensam planteringsyta kring vårdarna. Undanta-

gen utgörs av två gravplatser kringgärdade med 

stenram och grustäckning. Den ena är särskilt ut-

märkande med kraftig inramning, hög granitvård 

och formklippta buxbomsplanteringar.  

Vårdarna har huvsakligen rests under perioden 

1930-1970. Majoriteten är låga och breda stenar av 

grå eller svart granit. Efterhand blir även den röda 

graniten vanligare, liksom liggande hällar. Från 

periodens tidigare del förekommer flera vårdar med 

antikinspirerade motiv som oljelampor, pelare och 

tempelgavlar. Även de lite högre och smalare vår-

darna restes främst under 1930–40-talen. De äldsta 

vårdarna inom kvarteren uppfördes under 1910- 

och 1920-talen. De är bland annat höga diabasvår-

dar och kraftiga nationalromantiska vårdar, varav 

några visar rester efter tidigare stenramar. Bland de 

mest särpräglade stenarna finns en liggande diabas-

vård från 1919 med infällt porträtt, en kraftfull 

jugendinspirerad sten med uthuggen blomsterdeko-

ration från 1919 och en diabasvård från 1920 krönt 

med en urna.  

Flertalet av vårdarna har försetts med titlar och 

en dryg fjärdedel med by- eller gårdsnamn. Titlarna 

består till två tredjedelar av de traditionella benäm-

ningarna hustrun och lantbrukaren. Många har agrar 

anknytning som exempelvis åboen, hemmansägaren, 

eller kronoarrendatorn, men i övrigt finns en stor 

variation som tandläkaren, sjöingenjör, urmakare och 

möbelhandlanden.  

Inom kvarteren finns en hög andel formklippta 

städsegröna växter som tuja, idegran och buxbom, 

vilka både förekommer som små bollar, koner, 

kuber och höga träd. Även friväxande vintergrön 

växtlighet som himalaja-en och murgröna finns vid 

flera av vårdarna. Bland de perenna växterna är 

kärleksört klart dominerande, följt av olika sorters 

rosor. Därefter är variationen stor med bland annat 

lavendel, funkia, hortensia, prästkrage, ljung, alun-

rot och olika fetbladsväxter. Flera av vårdarna 

pryds även av ettåriga växter som isbegonia, pelar-

gon och tagetes. Bland gravplatserna är det om-

kring en fjärdedel som saknar växtlighet.  

 

 

Karaktärsdrag för kvarter N, O, P, R, S och XI: 

 Flera formklippta vintergröna växter 

 Sammanhängande planteringar 

 Många vårdar med nationalromantiska drag 

 Hög andel titlar 

 Varierad perenn växtlighet 
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Kvarter UB 

Kvarter UB ligger i det utbyggda området, norr om 

den ursprungliga begravningsplatsen. Kvarteret 

ligger nedanför en slänt och avskiljs visuellt från 

den äldre delen av begravningsplatsen genom en 

blandad buskplantering. Väster om kvarteret ligger 

minneslunden och i öster breder en stor gräsmatta 

ut sig över ett område som ännu inte är ianspråkta-

get.  Genom den nya delen går en svängd sjöstens-

belagd gång mellan begravningsplatsens ursprung-

liga mittpunkt och minneslunden. Gången skiljer 

kvarteret från askgravplatsen på andra sidan och 

flankeras av ett par oxlar vid den södra delen. 

Kvarteret är avsett för urngravar och är format 

som en kil mellan minneslunden och den äldre 

anläggningen. Hela området är gräsbesått. Grav-

vårdarna står i en bågform inom en gemensam 

plantering utmed minneslundens yttre gräns. De 

omkring 25 stenarna härrör från slutet av 1980-talet 

och senare. De är placerade i två svagt buktande 

nordsydliga rader, vända mot öster. Vårdarna inom 

kvarteret består främst av röd eller grå granit, ofta 

meden mjuk och asymmetrisk formgivning.  

Nästan hälften av kvarterets vårdar har försetts 

med titlar, men utan den mångfald som finns i de 

äldre kvarteren. Nästan samtliga utgörs av hustrun 

och de enda undantagen är sonen och sotarmästaren.  

Kvarteret är mycket rikligt på växtlighet, fram-

förallt perenner och ettåriga säsongsväxter. Kär-

leksört är ofta förekommande, men även ros, la-

vendel, prästkrage, ljung, fetbladsväxter samt små 

sorgeträd. 

 

 

Karaktärsdrag för kvarter UB: 

 Enhetligt kvarter med gravplatser i svängda rader 

inom sammanhängande plantering 

 Friare och asymmetrisk formgivning av gravvår-

darna 

 Samtida uttryck 

 Hög andel perenna och annuella växter 

 Yngre gravvårdar från 1980-talet och framåt 
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Minneslunden 

Minneslunden (grön markering på kartan) ligger i 

den västra delen av begravningsplatsens utbyggda 

område. Lunden ligger i en oval förhöjning och 

inramas av blandade buskar. Norr om lunden ligger 

smycknings- och minnesplatsen, vilken även delas 

med askgravplatsen. Smyckningsplatsen närmast 

minneslunden består av en singeltäckt rundel med 

stora stenblock och små formklippta tujor. Mellan 

stenblocken finns en lagerhägg och en ställning för 

snittblommor, allt inramat av en klippt buxboms-

häck. Genom smyckningsplatsen leder en 

sjöstenbelagd gångväg till en grind vid begrav-

ningsplatsens nordvästra hörn.  
 
 

Karaktärsdrag för Minneslunden: 

 Inramat område med buskar och markhöjning 

 Gemensam smyckes- och minnesplats med ask-

gravplatsen 

 Stora stenblock och städsegröna buskar utmärker 

smyckningsplatsen 

 

 

 

Askgravplats 

Askgravplatsen (blå markering på kartan) ligger 

inom det utbyggda området vid begravningsplat-

sens norra del. Området ligger mellan kvarter UB i 

söder och begravningsplatsens yttre gräns i norr. I 

väster finns minneslunden och en smycknings- och 

minnesplats. I öster finns en sammanhängande 

gräsmatta med en solitär blodlönn.  

Ett dussintal röda granithällar med metallbrick-

or utlagda i gräset markerar askgravplatserna. 

Smyckningsplatsen intill inramas av stenblock, me-

terhöga murar och olika sorters buskar. Mot ask-

gravplatsen finns en sittbänk och en singeltäckt yta 

med små buskar och en stenskulptur.  

 

 

Karaktärsdrag för Askgravplatsen: 

 Enhetlig utformning med liggande granithällar 

 Sammahängande gräsmatta utan ytterligare ut-

smyckningar 

 Samtida uttryck 
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Kyrkogårdens och begravningsplatsens 
kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
 

Kyrkogården 

Kyrkan och kyrkogården ligger mitt i den gamla 

kyrkbyn Lövestad. En by vars historia kan spåras i 

kartor och skrifter ända tillbaka till 1300-talet. Kyr-

kan har historiskt sett haft ett starkt symboliskt värde 

som sockencentrum och mötesplats. En roll som 

förstärkts genom den närliggande bebyggelsen med 

prästgården rakt österut och de mer officiella bygg-

naderna i väst. Värden som finns kvar än idag, då 

platsen fortfarande samlar folk och kyrkan och kyr-

kogården används till sina ursprungliga syften.   

Kyrkogården har starka samhälls- och socialhisto-

riska värden. De bevarade gravvårdarna och deras 

titlar berättar om vilken typ av samhälle som utveck-

lades i Lövestad. Vilka näringar som har präglat om-

rådet, förändringar som har inträffat i lokalsamhället, 

men även i samhället som stort. Inskriptionerna 

berättar om dem som levt i bygden och kan i många 

fall vara det enda kvarvarande minnesmärket.  

Gravvårdarnas titlar ger en god inblick i vilka yr-

kesområden som dominerat området. Majoriteten är 

kopplade till jordbruket som lantbrukaren, åboen, hem-

mansägaren, stalldrängen, torparen, mjölnaren och den mer 

specifika ”Bondeståndets vice talman”. Även järnvägens 

tillkomst i bygden visar sina spår i titlar som stat-

ionsinspektör, banvakt och stationskarl. Även flera hant-

verksyrken finns representerade och visar utveckl-

ingen under 1900-talet med bland annat byggmästaren, 

smedmästaren, arbetaren, målaren och byggnadsarbetaren.  

Den klart vanligaste kvinnliga titeln är den neutrala 

titeln Hustrun, som förekommer rikligt bland både de 

äldre och yngre vårdarna. Det finns mycket få kvinn-

liga yrkestitlar. De tre undantagen utgörs av lärarin-

nan, barnmorskan och barnsköterskan.   

Kyrkogården visar även stora konstnärliga-, stilhi-

storiska- och hantverksmässiga värden. Vårdarnas utse-

ende varierar mycket då de sträcker sig över ett långt 

tidsspann och över flera samhällsklasser. På kyrko-

gården finns ett flertal välbevarade resta kalkstens-

hällar, järnkors, bautastenar, naturromantiska vårdar, 

marmorstenar samt flera diabas- och granitvårdar i 

olika storlekar. Flera av vårdarna visar även stor 

hantverksskicklighet i form av omsorgsfullt huggna 

kalkstenshällar, växtornamentik, symboler och 

materialblandningar.  

Tillsammans ger de en inblick i olika tiders grav-

konst och ideal, men också vilka som givits bestän-

diga minnesmärken. De personer vars gravplats 

markerats med enklare träkors, eller lämnats utan 

vård, finns av naturliga skäl inte bevarade på kyrko-

gården. Påkostade vårdar var länge förebehållet de 

högre samhällsklasserna och det är först under 1800-

talets senare del som vårdar i sten började resas över 

”vanligt folk”. Denna jämförelse av olika tiders ideal 

och samhällsförhållanden har ett stort pedagogiskt 

värde då det är möjligt att både se- och uppleva- hur 

kyrkogården avspeglat bygden. Något som är viktigt 

för känslan av en levande kulturmiljö. 

 

Begravningsplatsen 

Lövestads begravningsplats är en fristående utvidg-

ning av kyrkogården och som visar senare tiders 

förändringar. Till skillnad från kyrkogården har be-

gravningsplatsen planerats i sin helhet, utan krav på 

anpassning till kyrkobyggnaden, närliggande bebyg-

gelse eller befintliga gravplatser. Den är ett typexem-

pel på en plats som tillkommit till följd av byns väx-

ande befolkning vid sekelskiftet 1900. 

Begravningsplatsen har liksom kyrkogården ett 

stort tidsspann med bevarade vårdar från början av 

1900-talet fram till idag, vilka speglar samhället run-

tomkring i bygden. Kopplingen till jordbruket är 

fortfarande tydlig, men under 1900-talet tillkommer 

flera nya yrkesgrupper kopplade till industrin, hant-

verk, ordningsmakt, handel m.m. som exempelvis 

byggmästaren, poliskonstapel, sjöingenjör, sotarmästaren, 

instrumentmakare och brödförsäljare. Kopplingen till 

järnvägen och det nyare Lövestad järnvägssamhälle 

är tydlig med bland annat stationsmästaren, banvakt och 

järnvägstjänsteman. Ett antal kvinnliga yrken finns 

också representerade såsom lärarinnan, hushållerskan, 

sömmerskan och den ovanliga titeln stickerskan.  

Förutom titlarna visar vårdarnas utformning hur 

samhällets syn på gravskick förändrats under 1900-

talet. Gravvårdarnas storlek och utsmyckningar blir 

mer enhetliga under 1930-talet och framåt, i form av 

framförallt rektangulära vårdar i grå eller svart granit. 

Det är först under 1900-talets slut och början av 

2000-talet som gravstenens form åter får en själv-

ständigare gestaltning, en avspegling av samhällets 

individualiserande normer. Den nya och mjukare 

formgivningen är framförallt märkbar i den utvid-

gade delen av begravningsplatsen. Där har vårdarna 

rests tätt i svängda rader istället för raka och områ-

dets har även försetts med en minneslund respektive 

askgravplats. Detta är tecken på en ny gravkultur 

som börjar ta form och representerar ett nytt steg i 

utvecklingen. Att kunna följa hur begravningsplatsen 

utformats och successivt växt fram under olika stil-

influenser har ett starkt pedagogiskt värde. Respekten 

för de unika kvaliteter som varje ny del tillfogat hel-
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heten är därför viktig för både kyrkogårdens och 

begravningsplatsens 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 som har äldre 
byggnader och trädbestånd, där de också har sina 
viloplatser. Fladdermöss förekommer sannolikt på 
Lövestads kyrkogårdar. Samtliga i Sverige förekom-
mande fladdermusarter är fridlysta. 

Gamla kyrkogårdens trädbestånd utgörs till 

största del av lind. Då träden har toppkapats har 

värdefulla strukturer i form av stamhåligheter ut-

vecklats i många av träden. Många av begravnings-

platsens björkar har också stamhål. Björkens förhål-

landevis korta livscykel innebär dock att träden inte 

kan leva lika länge med stamhåligheter som 

ädellövträd brukar kunna göra. 

StareVU noterades häcka i två lindar på gamla 

kyrkogården och är den enda rödlistade art som 

kunde hittas vid inventeringen. Arten är rödlistad i 

hotkategorin sårbar. Den tidigare rödlistade mossan 

alléskruvmossa noterades på några trädbaser på båda 

kyrkogårdarna. Ytterligare en art som tidigare varit 

rödlistad är flikig sköldlav, som noterades på två träd 

på begravningsplatsen. Båda dessa arter kan fortfa-

rande anses vara en indikation på naturvärde i kul-

turmiljöer. 

Signalarten guldlockmossa växer sparsamt på be-

gravningsplatsens östra mur mot parkeringen. Inga 

andra signalarter kunde hittas på kyrkogårdarna.  

Blanksvart trämyra noterades på de döda almarna 

och på en av kärrekarna. Arten lever i trädhåligheter 

och livnär sig av trädens sav och av att mjölka blad-

löss på en söt vätska kallad honungsdagg. Arten 

anses ibland vara en indikation på träd med natur-

värde. 

Inga av träden på Lövestads kyrkogårdar är regi-

strerade i Trädportalen och Åtgärdsprogram för 

särskilt skyddsvärda träd. Däremot uppfyller många 

av träden Naturvårdsverkets krav på skyddsvärda 

träd. På gamla kyrkogården uppfyller 10 av träden 

kraven för skyddsvärda träd. Även på begravnings-

platsen uppfyller 10 träd kriterierna för att klassas 

som skyddsvärda. Samtliga dessa 20 träd har stamhå-

lighet i kombination med en stamdiameter översti-

gande 40 cm i brösthöjd. Av trädvårdsplanen fram-

går vilka träd som uppfyller kraven. 

Gamla kyrkogårdens trädkrans av lind kan om-

fattas av det generella biotopskyddet i miljöbalken, 

då den kan klassas som en allé utmed väg. På samma 

sätt kan begravningsplatsens trädkrans av björk om-

fattas av biotopskydd då den delvis ansluter till väg 

och 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 

enåtgärd är tillståndspliktig bör man samråda 

med Länsstyrelsen. Vård- och underhållsplanen 

kan ses som ett planeringsunderlag för till-

ståndsansökan 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. Lövestads kyrkogård 
T.h. Lövestads 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. 
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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 underhåll finns 

vidare information om åtgärderna.  

Murar och begränsningar 
Längs stödmuren på den östra sidan av kyrkogården 

buktar muren på vissa partier och en del stenar har 

rasat. Vid de sträckor där muren är fogad har många 

sprickor uppstått och bitar har även lossnat. 

Längs den södra och västra sidan har avtäckning-

en på flera ställen skadats och spruckit. Detta kan 

medföra ytterligare skador på muren då vatten 

tränger i konstruktionen.  

 Murarna kring kyrkogården, framförallt längs 

dess östra sida, bör ses över av tekniskt sakkun-

nig inom 3-5 år. Dels för att undersöka nuva-

rande skador, men även hållbarheten hos stöd-

murarna i sin helhet.  

Grindar 
Grindparet vid den södra ingången har viss alg-

påväxt och gångjärnen visar tecken på att rosta.  

 Kontinuerligt överse samtliga grindar och rost-

skyddsbehandla efter behov. 

 Tvätta rent grindarna från algpåväxten med 

milda rengöringsmedel.  

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 
Redskapshuset 

Färgen på redskapshusets fasader, vindskiva och 

dörrar lossnar från underlaget.  

 Byggnaden behöver målas om med en mindre 

tät färg än den befintliga.  

 Rensa hängrännorna från det gräs som slagit rot, 

samt ta bort löv och övrig smuts.  

Gravplatser 
Gravplatsernas enhetliga utseende med buxboms-

häckar samt grusade ytor är ett typiskt karaktärsdrag 

och viktigt för kyrkogårdens helhetsintryck. Bux-

bomshäckarna är på vissa ställen låga och glesa och 

behöver kompletteras, särskilt vid den norra delen av 

kvarter A.  

Gravplatserna med järnstaket bör ses över och 

lagas där skador uppstått. Exempelvis gravplatsen 

med järnstaket i kvarter D där delar av staketet rostat 

sönder. Även järnstaketet i kvarter C visar tydliga 

tecken på rostangrepp. De är därför i behov av all-

män översyn samt rostskyddsbehandling och om-

målning.   

Majoriteten av gravplatserna har en yttäckning av 

singel, men vid ett flertal är gruslagret mycket tunt 

och behöver fyllas på. 

 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.  

 Reparera, rostskyddsbehandla och måla järnsta-

keten inom 3 år. Därefter göra regelbundna be-

siktningar av järnstaketen.  

  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 vårdarna har påväxt av alger och lavar 

vilket gör dem svårtydda. Ytterligare vårdar har 

större skador som exempelvis avbrutna kors och 

sprickor.  Ett av gjutjärnskorsen har blivit kraftigt 

rostangripen och spruckit i nederkanten. 

 Gjutjärnvården bör snarast repareras av sakkun-

nig innan ytterligare skador uppstår till följd av 

rostangreppet.  

 Vårdar vars inskriptionstavlor och/eller framsi-

dor har påväxt som gör dem svårlästa kan ren-

göras om stenen inte tar skada. Rengöringen bör 

ske med varsamma metoder som varmt vatten, 

mjuk borste och milt rengöringsmedel som ex-

empelvis såpa. Vid mycket lavpåväxt är det dock 

bättre att undvika rengöring då man annars ris-

kerar 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. Alla åtgärder på kulturhisto-

riskt värdefulla gravvårdar bör utföras i samråd 

med konservator. 
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 De äldre återlämnade gravvårdarna längs norra 

sidan av kyrkogården bör ses över så att de inte 

blir överväxta av närliggande vegetation eller 

alger och mossa. 

 

Planteringar 
På Lövestads kyrkogård är gravplatsernas buxboms-

häckar och perenner värdefulla för kyrkogårdens 

gröna struktur och bör vårdas på lämpligt sätt. 

 Växtligheten på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser bör förnyas vid behov med samma växt-

material som det befintliga.  

Tillgänglighet 
Tillgängligheten är genomgående god vid kyrkogår-

den. Området är lättillgängligt och plant vilket un-

derlättar framkomligheten. Svårigheter kan emeller-

tid finnas vid de smala grusgångarna inom kvarte-

ren. Gångarnas bredd kan vara otillräcklig för vissa 

rullatorer, rullstolar och permobiler. De kringgär-

dande buxbomshäckarna och gravplatserna läge gör 

det emellertid svårt att öka tillgängligheten utan 

större ingrepp på gravplatserna.    

Träd 
 Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

der i trädvårdsplanen. Ha i minnet att denna 

väger in både biologiska värden och kulturhi-

storiska aspekter.  

 Svenska kyrkans mål att arbeta med beskärning 

och stabilisering som metod för att bevara sär-

skilt skyddsvärda träd kan med fördel användas 

på träden vid Lövestads kyrkogårdar. 

 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 blommande växter för fjärilar är exem-

pelvis kärleksört, rosenflockel, röd solhatt, 

fackelblomster, rosenspirea, lavendel, salvia, 

kungsmynta och rosenbuddleja. 

Kompost 
Utformningen av kompost och sophanteringen be-

höver förändras för att få en bättre tillgänglighet och 

bättre svara mot miljökraven.  

 

 Kompostbassängen bör tas bort och ersättas 

med ett modernt kompost- och sopsorterings-

system. Bör göras inom 3 – 5 år. 
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Åtgärdsbehov för 
Begravningsplatsen 
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Åtgärdsbehov 
Följande förslag till åtgärder på begravningsplatsen 

syftar till att bevara och utveckla dess karaktär med 

både kulturhistoriska och biologiska värden. Vissa 

åtgärder kan kräva länsstyrelsens tillstånd. I bilagan 

Rekommendationer för vård och underhåll finns vidare 

information om åtgärderna.  

Murar och begränsningar 
Stenmurens fogar har spruckit och lossnat från 

stenarna på flera ställen. Framförallt inom den ut-

vidga delen på nordöstra och norra sidan.   

På den södra sidan är avgränsningen mot skol-

gården otydlig och området innanför trädkransen 

har blivit en del av skolans område.  

 Regelbunden översyn av muren och framförallt 

fogarna. Vid underhåll bör ett bruk som är mju-

kare än stenen användas. Annars finns risk för 

att stenen skadas vid eventuell frostsprängning.   

 Eventuellt göra en tydligare avgränsning mot 

skolgården. 

Grindar 
Ena grindpelaren vid huvudentrén har tidigare lagats 

och bör ses över regelbundet. Vid skadan har en 

metallplatta satts upp där grinden fäster i pelaren. 

Metallplattan har blivit rostangripen vilket resulterat i 

missfärgning av stenpelaren. De två andra grindarna 

vid den nya delen av kyrkogården visar spår av 

rostangrepp. Samtliga grindarna har fått en lättare 

algpåväxt.   

 Kontinuerligt överse samtliga grindar och rost-

skyddsbehandla efter behov. 

 Tvätta rent grindarna från algpåväxten med 

milda rengöringsmedel.  

Vägar och gångar 
Grusgångarna vid både den gamla och nya delen av 

begravningsplatsen är i gott skick och har god täck-

ning. De gångar som täcks av sjöstensplattor har 

generellt en god funktion, men är bitvis övervuxen 

av mossa och gräs.   

 Mossa bör avlägsnas på de plattor där den riske-

rar att bli ett halt underlag, exempelvis vid trap-

porna.  

 De smalare gångarna mellan kvarteren bör ses 

över så att de ligger stadigt och inte blir över-

vuxna vilket riskerar att försämra framkomlig-

heten för besökare.  

Gravplatser 
Gravplatserna med bevarad stenram bör särskilt 

uppmärksammas då de tillhör ett äldre gravskick och 

är fåtalig vid begravningsplatsen.  

 De kringgärdade gravplatsen i kvarter C med 

stenpollare och kedjor, visar tecken på sättnings-

skador och bör hållas under extra uppsikt.  

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.  

Ett antal av de äldre vårdarna har påväxt av alger 

och lavar vilket gör dem svårlästa.  

På begravningsplatsens östra sida, mellan bux-

bomshäcken och trädkransen har ett flertal återläm-

nade gravvårdar utlagts. De ligger i högt gräs och 

delvis inne i kringgärdande buskage. Delar av grav-

stenssocklar verkar även ha hamnat i den intillig-

gande skolgården.  

 Vårdar vars framsidor har påväxt som gör dem 

svårlästa kan rengöras om stenen inte tar skada. 

Rengöringen bör ske med varsamma metoder 

som varmt vatten, mjuk borste och milt rengö-

ringsmedel som exempelvis såpa.   

 Det är positivt om de återlämnade gravvårdarna 

placeras inom ett eget område. En tydligare in-

ramning skulle göra dem mer tillgängliga för 

allmänheten. En långsiktig plan för hur de ska 

hanteras i framtiden är också att rekommendera.   

Tillgänglighet 
Tillgängligheten är överlag god vid begravningsplat-

sen. Sjöstensplattornas hårda yta gör det lätt för 

personer med rullstol eller rullator att ta sig fram. 

Emellertid kan den branta lutningen medföra pro-

blem för en del besökande. Även bristen på belys-

ning kan bidra till att kännas otryggt för besökare. 

 Ökad belysning kring begravningsplatsen skulle 

öka tillgängligheten och tryggheten för både be-

sökare och personal.  

Träd 
 Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

der i trädvårdsplanen.  

 Svenska kyrkans mål att arbeta med beskärning 

och stabilisering som metod för att bevara sär-

skilt skyddsvärda träd kan med fördel användas 

på träden vid Lövestads kyrkogårdar. 

 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. 
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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 blommande växter för fjärilar är exem-

pelvis kärleksört, rosenflockel, röd solhatt, 

fackelblomster, rosenspirea, lavendel, salvia, 

kungsmynta och rosenbuddleja. 
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 Målsättning och utveckling 
Inom Lövestads kyrkogård och begravningsplats 

finns det en relativt låg efterfrågan på nya gravar. 

Den stora utmaningen handlar istället om det allt 

större antalet återlämnade gravplatser. Att i större 

uträckning ta bort gravvårdar på återlämnade grav-

platser, skulle medföra att en betydande del av kyr-

kogårdens respektive begravningsplatsens kulturhi-

storiska värden går förlorade.  

Lövestads församling har angett följande målsätt-

ningar och framtida utvecklingsplaner för Lövestads 

kyrkogård och begravningsplats: 

Bevara kyrkogården respektive begravningsplatsen som en 
värdefull del av Lövestads bys kulturmiljö. Även om 
stora delar inte används aktivt har församlingen 
som målsättning att bevara den befintliga kyrko-
gårdsmarken. 
 
Bevara den rika samlingen av gravvårdtyper som finns på 
kyrkogården.  
Vårdarna behålls på platsen så länge platsen inte är 
efterfrågad för ny begravning. Om en vård tas bort 
placeras den vid uppsamlingsplatsen på kyrkogår-
dens norra sida.  
 
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 på kyrkogården och begrav-
ningsplatsen bevaras som en viktig del av Lövestads 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.  

 



 

60 | Lövestads kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, 2015 

Källmaterial 

Litteratur 
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.”  

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. 

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. 

 

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.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.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
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


 

Lövestads kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, 2015 | 61 

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.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


 

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

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 

35. Lövestads kyrkogård och begravningsplats, Lövestad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
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