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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Håstads kyrkogård i 
Lunds pastorat är utförd av Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Lunds 
pastorat. Fältarbetet utfördes under hösten 2015 med 
påföljande rapportskrivning. Inventering samt rap-
portskrivning har utförts av antikvarie Anna Rabow 
och biolog Tony Svensson. Arbetet har utförts i dia-
log med kyrkogårdsavdelningen och representanter 
från församlingen. Den kulturhistoriska värderingen 
är en ständigt pågående process där kyrkogårdsav-
delningen tar hjälp från församlingen för att få in-
formation om t.ex. personhistorik. 

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

För byggnader på kyrkotomten finns redan en 
vårdplan varför personalbod inte är medtagen i 
denna vårdplan. 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4:e 
kapitel. Genom de nya föreskrifterna finns ett 
lagstadgat krav på en vård och underhållsplan. 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 vär-
det inte minskas och deras utseende och karak-
tär inte förvanskas. 

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

• Planen revideras med 10 års intervall. 

• Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig över 
planen. 
 

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

 

Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Håstads kyrkogård, Lund 
Fastighetsbeteckningar Håstad 30:1 (gamla kyrkogården) och  

Håstad 18:9 (östra kyrkogården) 
Socken  Håstad   
Kommun  Lunds kommun  
Fastighetsförvaltare Lunds pastorat 
Areal  5400 m²  
 
Kyrkogården består av två delar, gamla kyrkogården med kyrkan och östra kyrkogår-
den som ligger på andra sidan av järnvägsspåret. Det finns sammanlagt 391 gravplat-
ser varav 20 har skötselavtal. 
 
Svenska kyrkan i Lund är huvudman för begravningsverksamheten i de sju församling-
ar som bildar Lunds pastorat. Domprosten leder all verksamhet i pastoratet och kyrko-
gårdschefen leder verksamheten inom Kyrkogårdsavdelningen som är den enhet som 
ansvarar för begravningsverksamheten. 
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dens värden ska bevaras. Genom vård- och under-
hållsplanen ska: 
 
• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så att 

de kulturhistoriska värdena säkerställs och ut-
vecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårdsav-
delningen som länsstyrelsen underlättas. 

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

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

Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 
arkiv- och litteraturstudier, framförallt kyrkogårdsar-
kivets handlingar samt annan tillgänglig litteratur, 
kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivningen av 
kyrkogården omfattar fastigheterna Håstad 30:1 och 
Håstad 18:9 med kyrkogårdsmur och yttre häckar. I 
detta område har byggnader, gångsystem, gravkvar-
ter, gravplatser och gravvårdar samt växt- och djurliv 
inventerats och beskrivits. Särskild vikt har lagts vid 
att beskriva kyrkogårdens karaktär. 

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

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

gravplatserna 
• Beskrivning av områdets utformning och karak-

tär, gravvårdar och växtlighet 
• Mängdförteckningar – en sammanställning av 

resultat från fältinventering i tabellform 
• Skötselanvisningar för kyrkogårdarnas allmänna 

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

gärdsbehov och planering tidplanering 
 

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

En inventering av kyrkogårdens gravplatser ut-
fördes av Gunilla Folkesson 1982 på uppdrag av den 
dåvarande samfälligheten. Samtliga kulturhistoriskt 
värdefulla gravvårdar och anläggningar på kyrkogår-

den inventerades och förslag till åtgärder gavs. In-
venteringen kompletteras av den nya vård- och un-
derhållplanen. 
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 
 

KULTURMILJÖLAGEN (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 

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

Rivningslov får inte ges till byggnad eller 
byggnadsdel som bör bevaras på grund av 
byggnadens eller bebyggelsens kulturhisto-
riska värde. Planläggning och bygglov hand-
läggs av kommunen och ska ske med hän-
syn till byggnadens kulturhistoriska värden. 
De kulturhistoriska värdena ska säkerställas 
genom skydd i detaljplan eller områdesbe-
stämmelse.  
    I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot 
förvanskning så att dess karaktärsdrag beva-
ras. Byggnader men även träd och andra 
landskapselement kan vara skyddade i plan.  
 
MILJÖBALKEN (1998:808) 
Håstad kyrkogård ingår i riksintresse för kul-
turmiljövård kallat Lackalänga – Västra Hoby 
mm (M:K45). Strax nordost om Håstad rin-
ner Bråån ut i Kävlingeån. Större del av 
Brååns nedre lopp omfattas av ett riksin-
tresse för naturvård kallat just Bråån (N55). 
Riksintressen regleras genom Miljöbalken. 
Riksintresse finns för att skydda och värna 
om att Sveriges mark, vatten och fysiska 
miljö används på ett långsiktligt och hållbart 
sätt. Områden som är utsedda som riksin-
tresse för kulturmiljövården ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada kulturmil-
jön. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
kan behövas för att klargöra hur planerade 
åtgärder påverkar kulturmiljön.  

Alléer på kyrkogårdar, det vill säga trädrader 
om minst fem lövträd, omfattas i de flesta 
fall av biotopskyddsbestämmelserna i miljö-
balkens 7 kap (11§). Bestämmelserna gäller 
alléer utmed vägar, tidigare vägar och även 
alléer som finns i ett övrigt öppet landskap. I 
Beskrivning och vägledning om biotopen allé 
i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken sägs det att 
även en gångväg i vissa fall kan betraktas 
som väg. 
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyrko-
gården gäller Artskyddsförordningen (2007: 
845) Förordningen omfattar dels de arter 
som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv och 
habitatdirektiv., dels vissa andra vilt levande 
arter som är hotade i Sverige. Fladdermöss 
är en djurgrupp som är vanlig på kyrkogår-
dar. Alla arter fladdermöss är fridlysta i Sve-
rige. 
 
KULTURMILJÖPROGRAM  
Enligt miljömålen ska alla kommuner ha kul-
turmiljöprogram. För Lunds stad finns delar 
av kommunen med i ett så kallat bevarings-
program som ska utgöra planeringsunderlag 
och visa på vilka värden som bör bevaras, 
vårdas och utvecklas. För Håstads kyrkby 
finns inte något bevaringsprogram. 
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  Kartor producerade av Kyrkogårdsavdelningen, Lunds pastorat. 

Håstads gamla (nedan) och östra (t.h.) kyrkogård 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Håstads gamla bytomt överensstämmer med byns 
utbredning på kartan från 1777. Bytomten som är ca 
650x275 m (NNÖ-SSV) är undersökt några gånger, 
varav den senaste var en schaktningsövervakning 
2006 på fastigheten Håstad 5:3 i bytomtens sydvästra 
del. Anledningen var anläggandet av en filtrerings-
bädd. Söder om denna grävdes ett schakt på 3 x 2,5 
m och 2 m djupt för en trekammarbrunn. Intakta 
kulturlager påträffades i det grävda schaktet, som 
dels kunde dateras till medeltid och en huslämning 
som kunde dateras till 16- eller 1700-talet.  

Vid en annan utgrävning som utfördes inom by-
tomten år 2004 påträffades kulturlager med tydliga 
lagerskiljen och viss organisk halt. En husgrund 
framkom ca 2 m söder om trekammarbrunnen, kon-
struktionen var 2 skift hög och byggd av obearbetad 
natursten. Dessutom påträffades stenläggning 0,9 m 
under marknivån. 

Ett runstensfragment hittades 1907 i östra delen 
av kyrkogårdsmuren. Runan hade en höjd på 3-10 
cm och inskriptionen lyder: Brande gjorde disse kumler 
efter sin fader Gubbe, samman med Inge, Gubbes Faelle. 
Stenen förvaras på Kulturen i Lund och är avbildad i 

Rönnbeckska samlingen, Lunds Universitetsbibliotek 
och i P G Thorsens efterlämnade papper, Köpen-
hamns Universitetsbibliotek. Båda avbildningarna är 
från 1700-talets mitt då stenen var hel, varför ytterli-
gare fragment av stenen kan antas finnas i omgiv-
ningen.  

Håstads gamla bytomt överensstämmer med 1777 års karta. Utdrag ur Fornsök, Raä, kartblad 2C7h SÖ (RT90). 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 
Håstads kyrkogårds historik bygger på kart- och 
planmaterial och skriftliga källor från kyrkogårdsav-
delningens arkiv, Lantmäteriet, kyrkoarkivet på 
Landsarkivet och äldre bilder från Riksantikvarieäm-
betet. För tiden före 1880-talet finns få uppgifter om 
kyrkogården och få äldre gravvårdar är bevarade. 
Större delen av materialet är från 1900-talets renove-
ringar av de båda kyrkogårdarna. 
  

 
Historik i sammandrag 
 
1200-tal Håstads kyrka byggs.  
 
1777 Äldsta kartan över kyrkogården visar en kyrka med västtorn, långhus och kor 

och kyrkogård med ingång i söder och norr.  
 
1861 Kyrkan byggs om under ledning av domkyrkoarkitekt C G Brunius. 
 
1884 Den gamla kyrkogården utvidgas åt söder, öster och nordost. 
 
1889 Kyrkogården utvidgas med en ny del en bit österut, på andra sidan järnvägen. 
 
1909 Kyrkan renoveras och det görs även en murverksdokumentation.  
 
1928 Den gamla kyrkogården utvidgas åt öster. 
 
1950-tal Utförs en renovering av östra kyrkogården som är fullbelagd. 
 
1968 Den gamla kyrkogården restaureras genom att buxboms- och singelgravar  

ersätts med gräsmatta och gångsystemet kompletteras med cementplattor. 
 

2007 En askgravplats anläggs i den nordöstra delen av kvarter A på den gamla 
kyrkogården. 
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Håstad 
Håstads kyrkby ligger i utkanten av Lunds kommun, 
drygt fem kilometer utanför Lund. Håstad ligger 
strax söder om Kävlingeån och har mer än grannby-
arna varit präglat av industrisamhället. De många 
kvarnarna som funnits utmed åns södra sida, varav 
Håstadsmölla är en av dem, har haft anknytning till 
lantbruket men senare byggts om till industrier. 
Nordost om samhället ligger dessutom Örtofta 
sockerbruk som funnits sedan 1890. Platsen för 
bruket hade valts med hänsyn till de goda förutsätt-
ningarna för betodling i trakten, tillgången på vatten 
från Kävlingeån och läget vid Södra Stambanan. 
Järnvägen går idag precis intill kyrkogården, med 
station i Örtofta och bruket är ett av de största sock-
erbruken i Europa. Örtofta uppvisar en tydlig bruk-
sortskaraktär med, förutom fabrikskomplexet, 
många tjänstebostäder i form av radhus, parhus och 
friliggande småhus uppförda på 1950- och 1960-
talet. Håstad präglas av enbostadshus från sent 1800-
tal och tidigt 1900-tal. 

Håstad nämns i Nordens äldsta bevarade doku-
ment, ett donationsbrev av Knut den Helige från 
1085. Stavningen var då Hastatum. Första stavelsen 
är sannolikt ett utdött adjektiv, har, som betyder högt 
belägen. Stavelsen stad har inte med det moderna 
ordet stad att göra utan betyder plats, ställe. 

Håstads församling utgjorde tidigt ett eget pasto-
rat för att från början av 1500-talet till 1933 vara 
annexförsamling i pastoratet (Västra) Hoby och 
Håstad. Från detta år var församlingen annexförsam-
ling i pastoratet Vallkärra, Stångby, Västra Hoby och 
Håstad som från 1962 även omfattade Igelösa och 
Odarslövs församling. Församlingen uppgick 1992 i 
Torns församling 

Håstads kyrka 
Håstads kyrka antas ha uppförts under 1200-talet 
med långhus och ett rakt avslutat kor med murar i 
tegel. Under senmedeltiden slogs kryssvalv i kyrkan, 
i väster byggdes ett torn i gråsten och i söder ett 
vapenhus i tegel. I tornets södra mur fanns en dörr 
som ledde till tornet, någon förbindelse mellan torn 
och kyrkorum fanns inte. Taket täcktes av ett sadel-
tak och murarna avslutades med trappstegsgavlar. 
Senare ersattes fönsteröppningarna med stickbågiga 
fönstervalv och i mitten på korets östra sida byggdes 
en strävpelare som stöd för kor och långhus.  

Vid mitten av 1800-talet gjordes en uppmätning 
av kyrkan som bedömdes vara relativt oförändrad 
sedan medeltiden. På 1860-talet restaurerades kyrkan 
under ledning av domkyrkoarkitekt C. G. Brunius. 
Tornet byggdes om genom att trappstegsgavlarna 
revs, dess tak försågs med en spira och en västport 
togs upp. Vapenhuset revs och sydportalen murades 
igen. Samtliga murar höjdes och försågs med tand-
snittsgesims, korsarmar uppfördes i norr och söder 
och en halvrund absid byggdes i öster. Samtidigt fick 
kyrkan nya fönster, taket på absiden täcktes med 
järnplåt och resterande tak täcktes med skiffer. 

1909 eldhärjades kyrkan då takstolen och tunn-
valven skadades. Under tre år genomfördes omfat-
tande restaureringsarbeten i kyrkan under ledning av 
domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. Kyrkan välvdes 
på nytt och fick ett tredingstak i panel, taken lades 
om och kyrkans fasader putslagades och avfärgades. 
Fönstren byttes till blyinfattade bågar med färgade 
glas. 1972 putsades kyrkan om och dörrar nytillver-
kades. Fönstren försågs med stormjärn och nya sol-
bänkar av kalksten. I samband med omputsningen 
utfördes en murverksdokumentation. Karta från 1777 visar hur kyrkan och kyrkogården låg mitt 

i byn. Två entréer verkar ha funnits i söder och i norr. 
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Den äldsta kyrkogården 
I äldre tider skedde begravningar i kyrkan, vilket en 
häll vid den nuvarande kyrkväggen minner om. Kyr-
kogårdens äldsta del utgörs av området närmast 
kyrkan. Enligt den äldsta kartan som är från 1777 
och som visar kyrkogården var kyrkogården ganska 
kvadratisk med en spets mot nordöst. Bygatan gick 
utmed kyrkogårdens västra sida och två entréer ver-
kar ha funnits, en i söder och en i norr. Den södra 
ledde till vapenhusets som utgjorde huvudingång 
före ombyggnaden på 1860-talet. Förutom att inte 
vapenhuset är utritat på kartan verkar avbildningen 
av kyrkan med torn, långhus och kor stämma.  

Kyrkorestaureringen torde även ha inneburit att 
kyrkogården omdanades, som med en huvudentré i 
väster, trädplantering och kvartersindelning med räta 
gångar. Två fotografier bekräftar att det funnits träd, 
kvarter med häckar och planteringar. Det ena fotot 
är odaterat men troligen äldre än det som är från 
1904-6 då tandfrisen fortfarande är oputsad. 

Östra kyrkogården anläggs 
På 1880-talet var kyrkogården fullbelagd och utvidg-
ningsmöjligheter saknades, bland annat beroende på 
att en bäck fanns vid dess östra gräns och strax intill 
den hade järnvägen byggts ett par årtionden tidigare. 
1883 beslöts om utvidgning av kyrkogården med en 
ny kyrkogård på mark tillhörande Svenstorps fidei-
kommiss och som brukades av arrendatorn Tyke 
Jönsson. Kyrkogården som numera kallas Håstads 
östra arrenderades för en summa på fem kronor per 
år. Invigningen av kyrkogården skedde 1889 i sam-
band med en jordfästelse. Arrendekontraktet förny-
ades regelbundet men avlöstes slutligen på 1970-talet 
då lagen ändrades till att församlingen eller samfäl-
ligheten skall äga den mark som används som allmän 
begravningsplats. 

Kyrkogården utformades med en huvudgång och 
med gravplatser i dubbla rader på vardera sida om 
denna. Enligt kartor har det funnits en allé längs 
huvudgången och träd längs långsidornas yttersidor.  

Gamla kyrkogården utvidgas 
Kyrkogården utvidgades även söderut i direkt an-
slutning till den gamla delen genom nya gränsdrag-
ningar mellan flera hemman tillhörande Svenstorps 
fideikommiss. Söder om kyrkogården hade det tidi-
gare legat två gathus varav marken till det ena fick 
upplåtas åt kyrkogård. Samtidigt utlades ett litet 
markområde norr om kyrkogården som skolhus-
plats. Kyrkogården verkar samtidigt också ha utvid-
gats något åt norr, så att gränsen mot denna sida 
blev rak, och något åt öster. 

Behovet av ny kyrkogårdsmark gjorde sig återi-
gen påmint i slutet av 1920-talet. Intresset vändes då 
mot den gamla kyrkogården som utvidgades österut 
sedan bäcken fyllts igen. Länsträdgårdsmästare Carl 
Lenné uppgjorde 1927 ett första förslag till utvidg-
ning som godkändes av ordförande i Håstads för-
samlings kyrkostämma, kyrkoherden Henrik Samu-
elsson. Sedan förste provinsialläkaren i länet yttrat 
sig hade handlingarna remitterats till länsarkitekten 

Kyrkogården före 1880. Det gulmarkerade områdena öster 
om kyrkogården och väster om ”b” samt ”b” utvidgades. 

Håstads kyrka från sydost. Fotot är odaterat, men torde 
vara äldre än det på s. 14. 

Kyrkogården utvidgades 1884 åt söder och även något åt 
nordöst. Norr om kyrkogården lades skolhusplatsen ut. 
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Nils A Blanck. På församlingens anmodan gjorde 
trädgårdsarkitekt G V Wahlberg i augusti 1928 ett 
nytt förslag till utvidgningen. Planteringsarbetet ut-
fördes av E Freundlich för firman Björka Handels-
trädgård. 

Planen från 1928 visar att det fanns storväxta 
buxbomshäckar längs det södra och det norra kvar-
teret, A och B. Längs den västra sidan och större 
delen av den södra sidan fanns en mur och västren-
trén flankerades av två träd. Avgränsningen i norr 
utgjordes av en slänt som planterades med aven-
boksplantor. Mot den östra delen där nivåskillnader-
na var större byggdes en stödmur. Muren i söder 
förlängdes och längs den östra sidan planerades en 
mur med tio stycken 2,5 meter stamhöga lindar inn-
anför. Ett indraget grindparti sattes upp mittför kyr-
kogårdens huvudgång som löper i kyrkans längd-
riktning. Närmast muren planterades buskage av 32 
liguster (Ligustrum vulgare) och 35 bukettspireor 

(Spiraea vanhouttei) ytterst. Mellan den gamla delen 
och den nya fanns en avskiljande häck av storvuxen 

buxbom och en trappa med ett par trappsteg närm-
ast koret. 

Håstads kyrkogård från söder. Foto taget av Oscar Halldin 
1904-1906. 

Plan från 1928 som visar hur den nya kyrkogården planerades med lindar och häckar i öster. Ritning av G V Wahlberg. 
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Renoveringar och förändringar 
På 1950-talet utfördes en renovering av den östra 
kyrkogården som då var i det närmaste fullbelagd. 
Renoveringen utfördes efter ritningar av den före 
detta kyrkogårdsföreståndaren Hilding Claesson. 
Ritningarna visar att det fanns två lindar som flanke-
rade ingången i väster och buskplantering på båda 
sidor om dessa. Buskarna kompletterades och fram-
för dessa placerades gamla gravvårdar. Kyrkogården 
strukturerades delvis om så att den blev mer regel-
bunden genom att gravplatsernas gränser och grav-
vårdar flyttades. Rygghäckarna av tuja ersattes med 
avenbokshäckar. Kartorna visar vidare att kyrkogår-
den var omgiven av en häck och att huvudgången 
kantades av pelaralmar medan sidogångarna i norr 
och söder kantades av rosenhagtorn. 

1966 fick den gamla kyrkogården utebelysning. 
En lyktstolpe i koppar sattes upp öster om koret av 
Henning Hansens elektriska byrå. Samtidigt gjordes 
en del markarbeten i syfte att leda bort dagvattnet 
från kyrkan. Enligt en offert gjordes en ny ytter-
trappa i betong, dränering med makadam, iläggning 
av plattor, gjutning av ett trappsteg som skydd mot 
regnvatten framför huvudingången vid västtornet.  

Två år senare restaurerades den gamla kyrkogår-
den genom att buxbomshäckar omkring gravplat-
serna togs bort, gravplatsernas singelyta ersattes med 
gräsmatta och vissa justeringar i höjdnivå företogs. 
Gångsystemet bibehölls och kompletterades med 
cementplattor. Enligt renoveringsförslaget fanns det 
sex exemplar videoxbär (Cotoneaster salicifolius 
'Floccosus') innanför den västra muren varav två 
flankerade entrén. De andra buskarna fanns längs 
den södra delen av muren och mellan dessa stod åtta 
gravvårdar. Innanför den södra muren fanns 96 ex-

emplar av oxbär (Cotoneaster acutifolius) och innanför 
den östra häcken 82 exemplar av liguster (Ligustrum 
vulgare 'Atrovirens'). Vidare fanns det vid slutet av 
den östra gången tolv exemplar av låg en (Juniperus 
'Pfitzeriana'). Entrén i öster gjordes mindre och fick 
en ny grind varmed nya häckplantor fick sättas på 
vardera sidan. Grinden ska ha flyttats hit från Västra 
Hoby kyrkogård.   

1975 lades stensättningen mellan kyrkan och 
västra entrén om med smågatsten. Sedan 1970-talet 
har fyra av tio lindar tagits ner längs den östra sidan, 
plattgångarna har delvis växt igen och nya buskar 
har planterats utmed den västra muren. Buskage av 
ölandstok (Potentilla fruticosa 'Goldfinger') och spirea 

(Spiraea japonica 'Shiroba') placerades med jämna 
mellanrum och mellan dem gravvårdar som stod två 
och två.    

2007 anlades en askgravplats i den nordöstra de-
len av kvarter A på den gamla kyrkogården. Den har 
en återanvänd sten med vers och en plantering i 
form av en halvrundel kantad av lavendel.  
  

Plan från 1958 visar hur den östra kyrkogården renoverades genom omstrukturering av gravplatser och nya rygghäckar. 
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Plan från 1970 visar hur den gamla kyrkogården renoverades med nya gångar av plattor och ändring av entrén i öster. 



 

Håstads kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 17 

 

  

 

Beskrivning av kyrkogården 
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Omgärdningar 
Håstads gamla kyrkogård är omgärdad av mur i väs-
ter och söder, olika typer av häckar samt träd i öster. 
Muren har höga slätputsade pelare och lägre partier 
med spritputsade fält omgivna av slätputs. Muren är 
inte avfärgad och är avtäckt med olika typer av röda 
tegelpannor, hjärtformade, enkupiga och tvåkupiga. 
Den östra delen av den södra muren är betydligt 
lägre och saknar pelare. 

I norr och öster finns en formklippt avenboks-
häck med inslag av bok. Häcken i öster är insvängd 
vid grinden. Innanför den södra muren finns dubbla 
rader av friväxande oxbär med inslag av liguster. 
Innanför den västra muren finns spirea och 
ölandstok, planterade i grupp med gravvårdar emel-
lan. 

Innanför avenbokshäcken i öster står en rad med 
sex gamla friväxande lindar. Ursprungligen fanns det 
tio lindar här och ytterligare två som flankerade hu-

vudentrén i väster. Innanför lindraden löper en 
buskplantering som följer gravradernas yttre form 
med spirea och liguster. 

Den östra kyrkogården är omgärdad av en hög 
tujahäck utmed den västra kortsidan. Tujahäcken är 
insvängd vid entrén. Övriga tre sidor omgärdas av 
en klippt avenbokshäck. Innanför tujahäcken finns 
på den norra sidan en hög häck av storbladig bux-
bom och på den södra sidan finns en högväxt busk-
plantering med bland annat spirea, trädgårdsprakttry 
och fläder. 
  

Längs den västra och södra sidan löper en putsad mur. Innanför murens västra sida finns ölandstok och spirea. Längs östra sidan finns lindar och avenbokshäck.  

Oxbärshäcken invid den södra muren. 
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Grindar och ingångar 
Det finns tre entréer med grindar, i väster och öster 
på den gamla kyrkogården och i väster på den östra 
kyrkogården. Den västra ingången har en modern 
järngrind i fyrkantsjärn med krysstag. Grinden till-
kom troligen i samband med att stensättningen gjor-
des om 1975. Grinden består av tre delar varav den 
mellersta öppnas för fotgängare och de två andra 
sidorna sitter fast i marken genom stag. Grindens 
stolpar är utformade i enlighet med muren med put-
sade sidor och avtäckning med tegelpannor. Stolpar-
na har även lyktor.   

Den östra grinden har granitpollare med fasade 
kanter som är krönta av betongklot. Gjutjärnsgrin-
den är en klassisk kyrkogårdsgrind av snedställda 
fyrkantsjärn med krysstag nertill, rundlar med fyr-
pass upptill och spetsiga avslut. 

Den östra kyrkogårdens enda grind vetter åt väster 
och är en enklare variant av den förra med gjutna 
pollare och svängda grindar av platt- och rundjärn 
med spetsiga avslut. Samtliga grindar är avfärgade i 
svart och det finns inte några nivåskillnader i mark 
vid någon av dem.  

Det finns en liten öppning i den norra häcken, 
vid redskaps- och personalboden utanför kyrkogår-
den, som saknar grind.    

Gångar och strukturer 
Både den gamla och den östra kyrkogården har en 
tydlig väst-östlig mittaxel. På den gamla kyrkogården 
löper gången runt kyrkan och på den östra accentue-
ras den av en allé av pelaralmar. Utifrån huvudgång-
arna på båda kyrkogårdarna löper, mellan gravrader-
na, sidogångar som är förbundna med gångar runt 
kyrkogårdarna. Dessa gångar är belagda med singel. 

Samtliga gångar är i nivå med varandra och det finns 
inte några trappor eller avsatser. På den gamla kyr-
kogården finns det gångar som är belagda med be-
tongplattor. De flesta av dessa är smala men det 
finns en bredare gång som utgår från entrén på den 
södra korsarmen. De flesta av dessa gångar är bort-
tagna eller mer eller mindre igenväxta. 
 
Gravplatser 
Det finns 391 gravplatser fördelade på fem kvarter, 
varav fyra (A-D) på den gamla kyrkogården och ett 
på den östra kyrkogården. På den gamla kyrkogår-
den finns 224 gravplatser varav ett fyrtiotal utgörs av 
askgravplatser. Hela den gamla kyrkogården består 
av grästäckta kvarter med gravplatser utan omgärd-
ning. Gravplatserna är varierande i storlek vilket inte 
syns eftersom omgärningar saknas och gångar är 
igenväxta. I den västra delen är kvarteren breda med 

Västra entréns grind byttes troligen samtidigt som sten-
läggningen gjordes om 1975. 

Den östra ingången gjordes mindre omkring 1970 och 
grinden flyttades hit från Västra Hoby. 

Den östra kyrkogårdens grind. 
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två eller flera rader av gravplatser. Gravvårdarna är 
traditionellt placerade rygg mot rygg. På den östra 
delen som anlades på 1920-talet är samtliga gravplat-
ser placerade i enkelrader med gravvårdarna mot 
öster. Omkring hälften av gravplatserna har inte 
någon rabatt. De flesta som har rabatt är avskilda på 
sidorna med en kort sträcka av låg formklippt bux-
bomshäck. Enstaka gravvårdar har stenkantade ra-
batter men de flesta saknar omgärdning på alla sidor. 
Kyrkogården är enhetlig med rosablommande och 
låga städsegröna växter. Av de förra finns främst 
rosor, kinesisk kärleksört, hortensia och rosenspirea 
och bland de senare dvärgtuja, formklippt idegran 
och japansk ädelcypress. Två gravplatser vid kyrkans 
sydöstra sida utmärker sig, den ena genom att den 
har fyra rundklippta idegransklot, en i varje hörn 
och den andra har vanlig pelartuja. Bland annueller 
fanns vid inventeringen bland annat begonia, pelar-
gon, tagetes, strålöga, silverek och ljung. 

Den östra kyrkogården har 167 gravplatser varav 
knappt en fjärdedel är belagda. Ett drygt tiotal grav-
vårdar står utmed buxbomshäcken innanför in-
gången i väster. På den resterande delen har varan-
nan gravplats i bruk mer än en gravvård. Gravplat-
serna är traditionellt ordnade med dubbla gravrader 
avskilda med rygghäckar av klippt avenbokshäck. Ett 
par av kvarteren har dock dubbla rader av gravplat-
ser på ena sidan om rygghäcken. Vid en av dessa 
finns dessutom inte någon rygghäck, de fem gravra-
derna här består av en enda sammanhängande gräs-
matta. Det stora flertalet gravplatser är täckta med 
gräs, enbart nio har omgärdning av buxbom och är 
täckta med singel. De flesta gravplatser saknar växt-
lighet men några, främst de med buxbom, har någon 
form av rabatt med stenkant. 

På kyrkogården finns enstaka exemplar av rosor, 
ormbunke, funkia, lavendel och kinesisk kärleksört. 
Endast två gravplatser har städsegrön växtlighet, en 

och pelaridegran vilka står nära huvudgången. Två 
gravkar av buxbom utgör ett ovanligt inslag på kyr-
kogården. 

Lövfällande och städsegrön växtlighet 
Den gamla kyrkogården domineras av en solitär 
grov gammal blodbok som står söder om kyrkan. 
Det är det enda lövträdet förutom de sex lindarna i 
trädkransen. Förutom gravplatsernas låga städse-
gröna växtlighet, där de två höga tujorna i öster ut-
märker sig, finns buskplanteringarna i väster med 
ölandstok (Potentilla fruticosa 'Goldfinger') och spirea 
(Spiraea japonica 'Shiroba') samt spirea och liguster i 
öster. En ensam buxbomsbuske/litet träd finns norr 
om kyrkan (se s. 36). 

Östra kyrkogården har en allé av 21 pelaralmar, 
varav minst fem är döda då de drabbats av almsjuka. 
Allén saknar också flera träd sedan tidigare. I västra 
delen finns buskage av storbladig buxbom i det 

Den enda gravplatsen vars hela yta är markerad (idegran). Buxbom, låga städsegröna växter och rosa perenner ut-
märker östra delen av gamla kyrkogården.   

En av få gravplatser med buxbom på östra kyrkogården. 
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norra hörnet och lövfällande buskage av bland annat 
trädgårdsprakttry, spirea och fläder i det södra hör-
net. Förutom dessa träd och häckar finns ett fåtal 
städsegröna växter som växer på gravplatserna. En 
pelaridegran och en en växer på två gravplatser, på 
vardera sidan om mittgången. 

Kyrkogårdens träd, häckar, planteringar och 
gräsmattor bidrar alla till en omväxlande biotop som 
ger livsutrymme för många olika organismer. Träd-
beståndet är den del på kyrkogården som har störst 
betydelse för djurlivet.  

Gravvårdar 
På Håstads kyrkogård finns det totalt 211 gravvårdar 
varav 139 finns på den gamla delen och 72 finns på 
den östra kyrkogården. De äldsta gravvårdarna på 
kyrkogården är två kalkstenshällar som inte är tyd-
bara längre. Den ena är fäst på kyrkans södra fasad 
och den andra är helt sprucken och ligger i kv. A, nr 
17. De äldsta med bevarad inskription är också i 
kalksten och står på den gamla delen av kyrkogår-
den, söder om kyrkan samt utmed muren i väster. 
De sex resta kalkstensvårdar från 1830-1850-talet 

har antingen rundade eller vinklade krön. Dekoren 
som är fint huggen består av strålande sol (treenig-
heten) och slingrande blomster överst och urna i 
nedre del. Inskriptionen är oftast kursiv, infattad i en 
förhöjd oval tavla och är innehållsrik med uppgifter 
om titel, födelse-/dödsdatum och födelse-/dödsort. 
Baksidan är ofta dekorerad med en vers. Två ovan-
ligt enkla vårdar är de två intill muren över Andriette 
och Hans Krook med enbart ett latinskt kors som 
dekor. De flesta av kalkstensvårdarna är i dåligt skick 
med lösa delar, lavpåväxt och vittringsskador.  

Blodboken dominerar stora delar av den gamla kyrkogår-
den. I förgrunden ses en rosenrabatt. 

Av de pelaralmar som finns kvar på östra kyrkogården är 
det minst fem som är drabbade av almsjuka. 

En av de äldsta vårarna är en kalksten från 1831, rest över 
Per Tykessons två döttrar, gamla kyrkogården, kv. A 14. 



 

22 | Håstads kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 

Under andra halvan av 1800-talet kommer en en 
mängd vårdtyper i bland annat sandsten och mar-
mor. De kan vara släta och enkla vårdar eller ha reli-
efmönster av murgröna, blomster och skakande 
händer som symboliserar äktenskapet. Dessa vårdar 
har haft ett krönande marmorkors och en del har 
inskriptionstavlor i marmor. Några av dessa vårdar 
har även en porslinsbiskvi med motiv ritade av den 
danske konstnären Bertel Thorvaldsen. Tavlorna är 
oftast starkt vittrade varmed de är svårtydda, krön-
korsen kan saknas och vårdarna är täckta av lav. 

Av de övriga stående gravvårdarna på den gamla 
delen dominerar, främst söder och norr om kyrkan, 
en vanlig modell som förekom långt in 1900-talet. 
Dessa vårdar har oftast två socklar och smalnar av 
upptill med ett vinklat eller fasat krön. De är pole-
rade och förekommer främst i svart granit. Dekoren 
är enkel och bestående av ett latinskt kors, ibland 
finns även en bladranka eller stiliserad blomsterde-
kor. Många gravvårdar av är förhållandevis små. En 
variant av denna typ är obelisken som förekommer i 
ett exemplar på den östra kyrkogården. 

En ovanlig granitvård är den som är rest över fabri-
kör Christen Christensen, kv. A nr 1-12. Den utgörs 
av en i tvärsnitt kvadratiskt formad vård med fasad 
hålkärlsockel och utkragat krön med marmorurna. 
Dess påkostade urformning, framträdande placering 
intill kyrkan och den stora gravplatsen med rosenra-
batten markerar fabrikörens status. 

På Håstads kyrkogård förekommer en vårdtyp 
med drag av nationalromantik och jugend. De är i 
grå granit, antingen grovhuggna vilket ska ge ett 
naturligt intryck, eller med mjukt svängda former. 

En ovanlig marmorvård med draperi på runbågsformat 
krön, profilerad kant och bikupa i nedre delen. 

En ovanligt dekorerad marmorvård med porslinsbiskvi, 
skakande händer (äktenskap) och kolonetter på hörn. 

Christen Christenstens gravvård är den mest påkostade 
och har en framträdande placering. 
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Dessa vårdar föregås av en vårdtyp som kom under 
1900-talets mitt med en låg kvadratisk eller liggande 
rektangulär form. Förr var den svarta högpolerade 
stenen med rakt krön vanlig. Under 1900-talets se-
nare del blev den röda högpolerade graniten allt 
vanligare, liksom asymmetriska former. 

Kärlväxter och kryptogamer 
På ett par av lindarna längs östra sidan av gamla 
kyrkogården växer den rödlistade laven grynig 
dagglav Physconia grisea, som är klassad som nära 
hotad (NT). Träden har också förekomst av den 
tidigare rödlistade mossan alléskruvmossa Syntrichia 
virescens och de närstående arterna trubbskruvmossa 
och kornskruvmossa, samt ytterligare ett tiotal all-
männa arter såsom kranslav, gulkantad dagglav, 
vägglav, skrynkellav, blemlav, ljuslav, mjölkantlav, 
blågrå mjöllav och cypressfläta. Blodboken har svag 
epifytflora med flera av ovanstående allmänna arter. 

Kyrkogårdens murar och gravstenar blir ofta växt-
platser för en rad mossor och lavar som trivs på det 
magra substratet. På äldre gravstenar och på muren 
växer en allmän epifytflora med bl.a. stoftlav, kran-
slav, hårgrimmia, takmossa och strålblommossa. 

Gamla kyrkogårdens gräsmatta är måttligt nä-
ringspåverkad och har en blandning av näringsgyn-
nade örter och mer konkurrenssvaga sådana. Några 
av de arter som förekommer är brunört, tusensköna, 
ogräsmaskros, vitklöver, hönsarv, gråfibbla, femfing-
erört, prästkrage, trådklöver, buskviol och rödklöver. 
Av marksvampar noterades nejlikbrosking i gräsmat-
tan och vägchampinjon vid den östra häcken. 

Almarna på östra kyrkogården har svag epifyt-
flora med ett fåtal arter som kranslav, finlav, vägglav, 
hjälmrosettlav och hårhättemossa. Gräsmattan här 
har inslag av örter som vitklöver, tusensköna och 
hönsarv. På magra ställen finns grå- och höstfibbla. 

Djurliv 
Håstad gamla kyrkogård har äldre lindar i trädkran-
sen, men det råder ännu brist på hålträd. Gamla träd 
kan ibland ha ihålig stam med ansamling av mulm, 
som är en kompostliknande massa av organiskt 
material som bryts ner av olika insekter och svam-
par. Mulm är en bristvara i landskapet då få gamla 
träd tillåts stå kvar så länge att värdefulla kvaliteter 
som till exempel grov stam och håligheter hinner 
utvecklas. 

Äldre och ihåliga träd är viktiga för fladdermöss 
som viloplatser under sommaren. Det är troligt att 
fladdermöss finns i anslutning till kyrkan i Håstad, 
då de ofta dras till kulturbyggnader. De dagvilar eller 
övervintrar gärna i kyrktorn och på kyrkloft. Det 
krävs extra hänsyn där det finns eller kan förväntas 
finnas fladdermöss, särskilt när det gäller föränd-
ringar i trädbeståndet.  

Den norra sidan av gamla kyrkogården uppvisar både 
grovhuggna vårdar och röda polerade. 

Grynig dagglav på lind. Mörk jordhumla på ölandstok. 
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Flera fågelarter häckar sannolikt på kyrkogården 
under sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, 
kråkfåglar och duvor som brukar hitta lämpliga plat-
ser för sina nästen i trädkronor eller buskar. Vid 
besöket under sensommar noterades tornseglare, 
ladusvala, hämpling, ringduva och en jagande glada 
på/över kyrkogården. Även under årets kalla måna-
der används kyrkogården av traktens övervintrande 
fåglar för födosök, vila och skydd.  

Vid besöken observerades inga däggdjur, men 
det är tänkbart att däggdjur som igelkott, harar, ka-
nin och mindre gnagare kan förekomma, liksom 
grod- och kräldjur, men troligen mest sporadiskt. 

De flesta organismer på kyrkogården är annars 
små och mer eller mindre osynliga, såsom bin, hum-
lor, fjärilar, blomflugor och skalbaggar. Vid besöket 
noterades mörk jordhumla, stenhumla, amiralfjäril 
och hagtornsfjäril som lockats till kyrkogården av 
blommande ölandstok och rosenspirea. De gravplat-

ser med rikt blommande växter som kärleksört och 
lavendel, som innehåller nektar och pollen, besöks 
också flitigt av olika småkryp. Förutom det gröna 
intresserar vindskyddade ytor och den lagrade vär-
men i gravvårdarnas och grusgångarnas stenmaterial 
många insekter. Vid besöket noterades också parks-
näcka, en art som gärna kryper upp på trädstammar 
och murar där den betar alger och vilar. 

Service och belysning 
Förutom de två gatlyktor som finns på vägen utan-
för kyrkogården i väster finns det två lyktor på 
grindstolparna och en lyktstolpe öster om kyrkans 
absid. Den senare är en klotlampa och de andra är 
traditionella lyktor med fyra glasade sidor under tak. 
Den östra kyrkogården har endast en lyktstolpe och 
den står utanför, på den västra sidan. 

På den gamla kyrkogården finns avfallsstation i 
det sydöstra hörnet, vattenkran vid den norra ytter-

gången, redskap och toalett för besökare i boden 
norr om kyrkogården, invid parkeringen. På den 
östra kyrkogården finns avfallstation, redskapsskjul 
och vatten i det sydvästra hörnet. Skyltar med in-
formation om och karta över kyrkogården finns 
innanför ingångarna på båda kyrkogårdarna. Lösa 
träbänkar är utplacerade på några ställen på kyrko-
gårdarna, bland annat längst upp i slutet av östra 
kyrkogårdens mittgång. 

Övergripande beskrivning - karakterisering 
Håstads gamla kyrkogård karakteriseras av omgärd-
ningen som består av en putsad mur, avenbokshäck, 
lindar, friväxande buskage längs tre av sidorna och 
två järngrindar. De många bevarade äldre gravvår-
darna, blodboken och rosenrabatter ger den södra 
delen vid kyrkan en ålderdomlig prägel. De äldsta 
gravvårdarna är varierande i sin utformning, genom 
att de är i kalksten, marmor, sandsten och granit 
samt har rik dekor. Många har gemensamma drag så 
som krönkors och urnor i någon form. 

Denna del, liksom resterande del är täckt med 
gräs. På den yngsta delen är de låga gravvårdarna 
placerade i enklar rader och har små rabatter med i 
huvudsak formklippt/naturligt låg städsegrön växt-
lighet, rosor och kinesisk kärleksört. 

Den östra kyrkogården karakteriseras av om-
gärdning och rygghäckar av avenbok, mittgång med 
pelaralmar och insvängd ingång med järngrind och 
buskage på båda sidor om denna. Största delen är 
grästäckt, ett fåtal buxbomsgravar och äldre gravvår-
dar berättar hur kyrkogården varit gestaltad en gång i 
tiden. 
  

Stenhumla på lavendel. En strategiskt placerad bänk i fonden av mittgången. 
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Alléskruvmossa på lind Parksnäcka  

 

Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Håstads kyrkogård utgör en komplex kulturhistorisk 
miljö. I den inbegrips omgivande landskap, växter, 
djurliv, kyrkogårdshistoria och personhistorik. Vär-
debeskrivningen tar fasta på dessa delar. 

Kyrkogårdens betydelse i landskapet 
Håstads kyrkogård har en stor betydelse i landskapet 
då den utgör byns enda offentliga grönområde. Kyr-
kogården utgör tillsammans med Kävlingeåns miljö 
och stora intilliggande trädgårdar, så som gården 

intill kyrkogården och Örtofta gods, gröna oaser i 
den öppna fullåkersbygden. De flesta av byns gårdar 
flyttade ut vid skiftet men marken norr om kyrkan 
har styckats av till småhustomter. Närheten till sock-
erbruket i Örtofta som stod klart 1890 har haft en 
stor betydelse för byns utveckling. Den täta växtlig-
heten med lövträd, städsegröna växter och äldre 
gravmonument gör kyrkogården till en plats med 
många upplevelsevärden. Då kyrkogården fungerar 
som en tillflyktsort för många djur och växter bidrar 
den till landskapets naturvärden. 

Kyrkogårdshistoriska värden 
Håstads kyrkogård utgör en traditionell lantsortskyr-
kogård i storlek, omgärdning och i viss mån utform-
ning. Den äldsta delen närmast kyrkan har föränd-
rats genom igensåning och även den östra kyrkogår-
den har få buxboms- och singelgravar kvar idag. På 
den gamla kyrkogården utgör muren, avenbokshäck-
en, lindarna, blodboken, grusångarna, de äldre grav-
vårdarna och ett fåtal tillhörande rabatter den äldsta 
strukturen på kyrkogården. Att kyrkogården varit 
indelad i omgärdade gravplatser är knappt synligt 
idag.  

Den östra kyrkogården har däremot fler kompo-
nenter kvar så som dess ursprungliga form med 
mittgång. Almallén, häckomgärdningen och rygg-
häckarna är troligtvis inte ursprungliga från 1880-
talet men de markerar en äldre struktur. Rygghäck-
arna är ett drag från tidigt 1900-tal med underord-
nade gravplatser. Då gravvårdarna är få och de flesta 
buxbomsgravar tagits bort är det almallén och rygg-
häckarna som utgör den tydligaste strukturen. 

Den södra delen av kvarter A och de resterande 
delarna av den gamla kyrkogården har också ett mer 
klassicerande drag då gravvårdarna är låga och un-
derordnade helheten. Det konsekventa användandet 
av gräsmatta, sidohäckar av buxbom, små rabatter 
med i huvudsak låg tuja, rosor och kinesisk kär-
leksört bidrar till att denna del är enhetlig. 

Samhälls- och personhistoriska värden 
Håstads kyrkogård har samhällshistoriska värden då 
dess historia är nära sammankopplat med byns 
historia. I äldre tider utgjordes befolkningen i hu-
vudsak av bönder varför titlar så som lantbrukare, 
åbor och hemmansägare är vanliga. Att byn präglats 

Andriette och Hans Krooks gravvårdar i kalksten från 1850-talets mitt är ovanligt enkelt utformade med kors och något 
utkragande krön. 
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av sockerbruket märks också genom de titlar som 
tyder på att byborna arbetat där, som till exempel 
maskinisten. En framträdande placering och position 
i samhället torde Christen Christenson haft. Han lät 
resa en stor och påkostad vård över sig och sin fa-
milj. Han titulerade sig fabriksägare och riddare, han 
var ägare till Vadmöllans kvarn och ölbryggeri som 
ligger nära Lilla Håstad och han var även riksdags-
man. Vården är också rest över dennes far Jöns 
Christensson som var kvarnägare till Vadmöllan. 

Denna gravvård och de tre som står bakom till-
hör familjen Christenson och flera är uppförda över 
kvinnor och barn. På kyrkogården finns för övrigt 
många bevarade gravvårdar som är resta över just 
kvinnor och barn. De har varken titlar eller någon 
närmare presentation men utav andra familjemed-
lemmars gravar ges en förklaring till deras relation. 
En barngrav som är särskilt intressant är den i kv. A, 
nr 16 som är rest över Pehr Tykessons två döttrar. 
Av inskriptionen kan man utläsa att han fick en dot-
ter med en kvinna som dog, att han gifte om sig med 
fruns syster och fick ytterligare en dotter som dog. 
Kvinnogravarna visar att de som var bondhustrur 
utgjorde betydelsefulla personer i samhället.  

Som i många andra byar fanns alla möjliga hant-
verkare vilket gravvårdar med titlar som vagnmakare 
och smedmästare berättar om. Närheten till Lund 
och avstyckning till hustomter har medfört att andra 
yrkeskategorier så som bokhandlare finns. 

Konsthistoriska och arkitektoniska värden 
På gamla kyrkogården är det främst de äldsta vår-
darna och omgärdningen medan det är strukturen 
och växterna på östra kyrkogården som har ett 
värde. Under 1800-talet och 1900-talets början var 
hantverkskunnandet inom stenhuggeri högt och de 

konstnärliga uttrycken var varierande. Det är främst 
vårdarna i kalksten, sandsten och marmor, men även 
de tidiga granitvårdarna som har väl bearbetade ste-
nar med rik dekor och långa inskriptioner. Infäll-
ningar med tavlor, rosetter, krönkors, porslinsbi-
skvier har höga värden. Dekoren i form av en urna 
som är vanlig på Håstads kyrkogård är en klassisk 
symbol inom kyrkogårdskonsten.   

De höga vårdarna, särskilt granitvårdarna med 
fasade eller vinklade avslut är strama i sitt uttryck 
med få dekorer och raka gemener. De ger, tillsam-
mans med övriga resta vårdar, genom sin mass-
verkan ett arkitektoniskt uttryck. 

Andra komponenter på kyrkogården med höga 
arkitektoniska och konstnärliga värden är järngrin-
darna och den putsade muren. Lindarna, pelaral-
marna, blodboken, de klippta häckarna, de form-
klippta idegranskloten ger en tydlig struktur och 
arkitektonisk verkan.  

Biologiska värden 
Kyrkogårdar har en närmast unik biotoptyp som 
drar till sig många organismer av olika slag. Blom-
morna på gravplatser och i planteringar lockar till sig 
insekter. Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyrko-
gårdens träd, häckar och planteringar. Fladdermöss 
förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt även 
på Håstad kyrkogård. De har sina viloplatser i bygg-
nader eller gamla hålträd. Samtliga fladdermusarter 
är fridlysta och upptagna i Artskyddsförordningen. 

Den rödlistade laven grynig dagglav Physconia gri-
sea, klassad som nära hotad (NT), förekommer på ett 
par av kyrkogårdens lindar. Den tidigare rödlistade 
arten alléskruvmossa Syntrichia virescens växer på 
samma träd. Dessa arter gynnas av solexponering 
och av uppvirvlat mineralrikt damm från krattning 

av grusgångar. Rödlistade arter utses av expertkom-
mittéer vid Artdatabanken och utgörs främst av 
hotade och nära hotade arter.  

Hotade arter av insekter kan mycket väl före-
komma i de träd som har håligheter. Flera arter av 
hotade skalbaggar lever i mulmen som kan bildas i 
hålträd, medan ovanliga arter av tvåvingar (Diptera) 
främst gynnas av vattenfyllda stamhåligheter. 

Inga av träden på Håstads kyrkogårdar är regi-
strerade som skyddsvärda träd i Åtgärdsprogrammet 
för särskilt skyddsvärda träd. Enstaka träd kan dock 
uppfylla Naturvårdsverkets krav på skyddsvärda 
träd. Blodboken bör ha status som jätteträd (stamdi-
ameter över 1 m i brösthöjd). Några av lindarna kan 
ha mindre stamhål i kombination med en stamdia-
meter över 40 cm. 

Lindarna längs östra sidan av Håstads gamla kyr-
kogård kan omfattas av det generella biotopskyddet i 
miljöbalken, då de ingår i en trädkrans utmed en väg. 
Pelaralmarna på nya kyrkogården kan också omfat-
tas av biotopskyddet då de utgör en allé i ett öppet 
landskap beläget i jordbruksmark. 
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Vårdkrav  
Håstad kyrkogård har ett kulturhistoriskt värde som 
helhet och därför är det viktigt att bevara dess karak-
tär. Kyrkogårdens miljö är i hög grad föränderlig 
vilket beror på förändringar i brukande och i skötsel. 
De kulturhistoriska värdena kan snabbt förändras 
genom exempelvis ovarsam skötsel. Värdena kan 
också gå förlorade genom många små förändringar 
som sker under en längre tid. För att bevara kyrko-
gårdens värden måste de vårdas aktivt och medvetet 
och underhållas löpande. Följande vårdkrav är över-
siktliga och syftar till att bevara kyrkogårdens över-
gripande värden så att de inte förvanskas. De är 
formulerade med utgångspunkt av beskrivningen av 
kyrkogården och de kulturhistoriska värdena. Vård-
kraven kan ses som ett komplement till eller revide-
ring av de förslag som formulerades vid inventering-
en från 1982. För Håstad kyrkogård bör följande 
vårdkrav gälla: 
 
• Kyrkogårdsmur, häck och grindar bör bevaras. 

Kyrkogårdens lindar och pelaralmar bör bevaras 
i befintlig omfattning och återplanteras med 
samma växtslag vid behov. 

• Karaktärsskapande gångsystem, anläggningar 
och andra strukturer bör bevaras.  

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

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

användas om de slipas om och markeras med 
omarbetningssymbol. 

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

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

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

Kyrkogårdens struktur 
Med kyrkogårdens struktur avses gångar, omgärd-
ningar och kvartersindelning. Kyrkogårdens marke-
rade strukturer bör bevaras vad gäller bredd, material 
och utsträckning (se karta s. 29). 

Gravplatser med högt kulturhistoriskt 
värde 
Gravplatser med högt kulturhistoriskt värde bör 
bevaras. En revidering av värdefulla gravplatserna 
som pekades ut vid 1982 års gravplatsinventering 
har gjorts. På gravplatser med högt kulturhistoriskt 
värde bör gravplatsernas gravvårdar och eventuella 
rabatter vårdas och underhållas regelbundet. Texter 
och inskriptioner bör rengöras och fyllas i vid behov 
för att inte vårdarnas pedagogiska värde ska förloras. 
Vid underhåll av gravplatserna hänvisas till bilagan 
Rekommendationer för vård- och underhåll. För mer avan-
cerade åtgärder bör kvalificerade hantverkare eller 
konservatorer anlitas. Återlämnade gravvårdar med 

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

■ Gravplatser med högt kulturhistoriskt 
värde som bör bevaras i sin helhet. 
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Åtgärdsprogram för träd 
 
Naturvårdsverket har upprättat ett Åtgärds-
program för särskilt skyddsvärda träd – Mål 
och åtgärder 2012-2016. Särskilt skydds-
värda träden omfattar jätteträd som har en 
stamdiameter på mer än 1 meter, mycket 
gamla träd som är äldre än 140/200 år (be-
roende på trädslag) och ihåliga träd med 
stamdiameter på mer än 40 cm.  
 
Länsstyrelsen har inventerat många begrav-
ningsplatser för att hitta de mest värdefulla 
träden. Träd som registrerats som särskilt 
skyddsvärda finns i Trädportalen på internet.  

Håstad kyrkogård har inga registrerade träd i 
Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 
träd. Flera av träden kan dock uppfylla Na-
turvårdsverkets kriterier för skyddsvärda 
träd. 
 
Viktiga mål för Svenska kyrkans arbete med 
värdefulla träd på kyrkogårdar är: 
• Beskärning och stabilisering som metod är 

väl spridd och används normalt i arbetet 
med dessa träd från och med 2012.  

• I majoriteten av all nyplantering används 
de trädslag som är mest värdebärande 
och typiska för traktens kulturlandskap. 
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Åtgärdsbehov 
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Begränsningar 
Kyrkogårdarna begränsas av mur, häck och lindar. 
Häckarna är i gott skick och utgör ett insynsskydd. 
Högväxta omgärdande träd finns bara på den gamla 
kyrkogården östra sida med blodboken och de hög-
växta träden på granntomten kompletterar på de 
andra sidorna. Huruvida trädkransen på den östra 
kyrkogården har varit komplett är okänt men de träd 
som en gång fanns längs den södra sidan har i varje 
fall tagits bort. Många tegelpannor på murens av-
täckning är spruckna och i behov av lagning. Sprit-
putsen har lossnat och mossa växer på sockeln. 
 
• Den putsade muren bör ses över vad gäller 

avtäckningen och sprickor i putsen. Skadade 
tegelpannor bör ersättas med nya eller återan-
vända pannor. Bruket bör inte vara för hårt. Li-

kaså bör inte ny spritputs vara av ett hårdare 
bruk än murens underliggande bruk. 

• Målning och översyn av eventuell rostskydds-
behandling av grindarna bör göras och därefter 
vart tionde år. 

• För träden på kyrkogården har det upprättats 
en separat vårdplan. 

• Häckar bör beskäras regelbundet. 

Tillgänglighet 
Kyrkogårdarna är lättillgängliga genom att det inte 
finns några trappor eller branta partier. Grindarna är 
lätta att öppna. Gräsmattor och plattsatta gångar är 
inte helt lätta att beträda. Då gravplatserna saknar 
begränsningshäckar är dessa å andra sidan lättåtkom-
liga. Entrén till kyrkan är belagd med smågatsten 
och jämn. Grusgångarna är belagda med fint 

grus/singel och är ganska hårt packade vilket gör 
dem lättillgängliga.  

Det finns informationstavlor med översiktskarta 
vid ingångarna i väster och söder. Kyrkogårdarna är 
små och är lätta att överskåda. Skyltning till den 
östra kyrkogården och en ordentlig parkering saknas 
dock till den östra kyrkogården.  

 
• Grindarna vid den gamla kyrkogårdens östra 

sida bör justeras så att de kan öppnas och 
stängas ordentligt. 

• Grus i gångarna bör fyllas på lite i taget så att 
ytan förblir hårt packad och framkomlig. Nytt 
grus bör ha samma storlek och kulör som det 
befintliga, grått och i små fraktioner. Det un-
derlättar både den dagliga skötseln av kyrko-
gården och framtida kompletteringar.  

Skadad tegelavtäckning på muren. De äldsta pannorna är 
troligen formpressade tegel (bilden). 

Murens stänkputs är som helhet i gott skick men hålighet-
er visar att den putsats med ett väldigt hårt bruk. 

Den södra gången från kyrkans korsarm är belag med 
plattor som är överväxta och ojämna. 
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• Plattsättningarna bör tas bort då de är nästan 
igenväxta, övervuxna med mossa och ojämna. 
De är ändå så pass smala att de inte underlättar 
framkomligheten. En del gångar, som den från 
kyrkans södra korsarm kan ersättas med grus.  

Gravplatser 
Idag är större delen av kyrkogården täckt av gräs och 
finns det väldigt få rabatter på de äldre gravplatserna 
vilket resulterat i att det inte finns mycket växtlighet 
kvar. Då det finns få allmänna planteringar på kyr-
kogården bör befintliga planteringar tas till vara. Den 
gamla kyrkogårdens blodbok och de befintliga rabat-
terna tillför hela kyrkogården grönska och bör beva-
ras. Rygghäckarna på den östra kyrkogården utgör 
den huvudsakliga grönskan och är därför viktig för 
inramningen av gravvårdarna. Genom planteringar 
får kyrkogården en levande karaktär, samtidigt som 
biologisk mångfald gynnas. 
 
• De få rabatter och låga planteringar som finns 

kvar i kvarteren bör bevaras och underhållas 
genom jordförbättring och påfyllnad av växter 
av låg städsegrön växtlighet, rosor och andra 
blommande växter. 

• Äldre växtsorter, särskilt rosorna, bör i första 
hand vårdas och få stå kvar på gravplatserna 
även sedan dessa har återlämnats. Vid behov 
kan de flyttas till annan plats på kyrkogården. 

• För att förstärka karaktären kan nya plantering-
ar göras i rabatter längs gravplasternas huvud-
ändar likt befintliga rabatter. Solitära blom-
mande buskar så som rosenbuskar kan också 
planteras utmed gräsmattans kanter. Se vidare 
under rubriken Förslag på växter.  

• Buxbomshäckar bör årligen ges näring, skyddas 
från mekaniska skador och beskäras regelbun-
det. Det lilla buxbomsträdet på norra delen av 
gamla kyrkogården bör bevaras. 

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

• Nya gravplatser bör infogas med liknande ut-
formning som de omgivande gravplatserna. 
Om det finns äldre gravvårdar än från 1930-tal 
bör de i första hand bevaras på sin plats. 

• I den östra delen av gamla kyrkogården samt på 
den östra kyrkogården kan gravplatser anord-

nas rygg i rygg. På den yngre delen av den 
gamla kyrkogården bör nya gravplatser anläg-
gas i enkelrader likt befintligt utförande.  

• 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 markeras i skötselplan för att under-
lätta vård- och underhållsåtgärder. En kort 
historik, beskrivningar av växter och gravplatser 
kan finnas på vid informationstavlan. 
  

Dvärgspirea kompletterar blomning av rosor och kinesisk 
kärleksört på andra gravplatser. 

En röd ros som är lik 'Rödhätte' som den äldsta floribun-
darosen (från 1911) med ceriserosa till klarröd blommor. 
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Gravvårdar 
På Håstads kyrkogårdar är det endast den södra 
delen närmast kyrkan och spridda gravvårdar på den 
östra kyrkogården som minner om äldre tider. Ett 
tiotal äldre vårdar är uppställda längs muren. På 
Håstads kyrkogård är ett femtiotal gravvårdar helt 
eller delvis nedtagna eller stöttade. Många gravvårdar 
är vittrade, skadade, har alg- eller lavpåväxt. Inskript-
ionerna på de äldre gravvårdarna, speciellt de i mar-
mor eller tavlor i marmor och kalksten är svåra att 
tyda. Stenen vittrar på grund av miljöpåverkan och 
enda sättet att förhindra det är att regelbunden ren-
göring. På många äldre gravvårdar har texten varit 
ifylld med svart färg och på de flesta stenar har den 
slitits ned helt vilket försvårar läsbarheten. 

Sandstens- och marmorvårdarna består av flera 
delar och de har ofta trasiga kors, spruckna/bort-

fallna inskriptionstavlor. Stenen kan vara sprucken 
eller ha spjälkningsskador på grund av vittring. Ge-
nerellt är granitstenar i gott skick. Även polerade 
granitstenar får dock med tiden alg- och lavpåväxt.  

 
• Kulturhistoriskt värdefulla äldre gravvårdar bör 

vårdas och bevaras på den ursprungliga grav-
platsen. 

• Håligheter på krön och vid socklar bör fyllas 
med lämpligt kalkbruk för att undvika frost-
sprängning och framtida skador 

• Gravvårdar som är uppstöttade, nedtagna, in-
stabila eller har dåliga infästningar bör dubbas. 

• Gravvårdarnas inskriptionstavlor eller framsi-
dor bör rengöras med varsamma metoder. Vid 
kraftig lavpåväxt bör rengöring undvikas då det 

kan finnas risk att stenen skadas. Konservator 
bör konsulteras före åtgärd. 

• Nya vårdar på den äldsta delen i söder på den 
gamla kyrkogården bör vara resta och med 
matt, det vill säga huggen, yta i grå granit. Även 
hällar och låga naturstenar passar bra, speciellt 
på platser där det är tätt belagt och en eller flera 
höga vårdar redan dominerar platsen. Nya vår-
dar får gärna ha huggen inskription och titel. 
  

Många gravvårdar är i dåligt skick och svåra att tyda. Den 
till vänster kan läsas, tack vare textens svartmålning. 

Många vårdar har infälld dekor, som denna marmorvård 
med rosenkrans av marmor.  

T.v. ses en väl bevarad ”naturlik” granitvård kors i form av 
grenar.  
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Förslag på växter 
Prydnadsväxter som kan användas på kyrkogården 
är sådana som blommar länge eller är vintergröna. 
Traditionellt sett har blå och vita blommor använts 
på kyrkogårdar medan röda varit mindre vanliga. 
Den röda kärleksörten är dock ett undantag. På vy-
kort från 1960- och 1970-talen över skånska kyrko-
gårdar kan man även se en hel del röda rosor.  
 
Funkia – Hosta, en traditionell sort är exempelvis 
gravfunkia, Hosta crispula. Finns på kyrkogården. 
 
Hortensia – Hydrangea macrophylla, har en lång blom-
ningstid och passar bra. Finns på kyrkogården. 
 
Höstflox – Phlox paniculata varav sorterna 'Alma 
Jansson' och 'Ingeborg från Nybro' är från 1930-talet 
och är Grönt kulturarv®-perenner.  
Julros – Helleborus, är vintergrön och passar därför.  
 
Järnek – Ilex aquifolium, har förknippats med Kristus 
törnekrona och passar därför i kyrkogårdssamman-
hang.  
 
Kinesisk kärleksört – Sedum spectabile, finns på östra 
kyrkogården. Sorten 'Granlunda' är en Grönt kultur-
arv®-perenn. Den har rosa blommor men det finns 
även med vita blommor. Finns på kyrkogården. 
 
Kärleksört – Sedum telephium ssp maximum är egent-
ligen mer traditionell än Sedum spectabile i kyrkogårds-
sammanhang. Den är låg och har röda blommor. 
 
Lagerhägg – Prunus laurocerasus, är vintergrön och 
passar därför bra. 

Lavendel – Lavandula angustifolia, blåblommande 
sorter finns på kyrkogården.  
 
Lök- och knölväxter – så som Tidlösa (Colchium 
automnale), krokus (Crocus ssp), snödroppe (Galantus 
nivalis), kejsarkrona (Fritillaria imperalis), brunröd dag-
lilja (Hemerocallis fulva), morgonstjärna (Ornithogalum  
umbellatum) och trädgårdstulpan (Tulipa gesneriana). 
 
Murgröna – Hedera helix, kan formklippas. 
 
Ormbunke – en traditionell sort är strutbräken Mat-
teuccia struthiopteris. Finns på kyrkogården. 
 
Rosor – vilka sorter som finns på kyrkogården är ej 
utrett. I Sverige finns en gammal så kallad kyrko-
gårdsros Rosa x francofurtana varav sorten 'Frankfurt' 
antas vara äldst. Frankfurtrosorna anses ha upp-
kommit genom spontan hybridisering mellan pro-
vinsros Rosa gallica och kanelros Rosa majalis. I han-
deln förekommer den ofta under namnet Rosa gallica 
'Splendens'. Den är en tålig ros som klarar magra 
jordar och skuggiga lägen.  

Andra traditionella sorter är 'Gruss an Aachen' 
som är en tehybrid från 1909 och floribundarosen 
'Else Poulsen' från 1924. Ytterligare två härdiga och 
traditionella sorter är 'Rödhätte' som är den äldsta 
floribundarosen från 1911 och 'Orange Triumph 
som en polyantharos från 1937 och en av de äldsta 
rabattrosorna. 'Rödhätte' är remonterande med halv-
fyllda, ceriserosa blommor i stora klasar. Den är 
vintertålig och klarar sig på utsatta och skuggiga 
platser. 'Orange Triumph' är klasblommande, 
orangeröd och blommar rikligt från midsommar till 
sen höst. 

Vintergröna – Vinca minor, traditionella sorter är 
vintergröna med blå blommor eller Vinca minor 
'Alba' med vita blommor. Finns på kyrkogården. 
 
Vårtörel – Euphorbia cyparissias. 
 
Perennsorter som lanseras under varumärket Grönt 
kulturarv® har lång odlingstradition, intressant kul-
turhistoria och bra odlingsegenskaper. Sorterna har 
samlats in inom Perennuppropet, en landsomfat-
tande inventering av äldre prydnadsperenner mellan 
2003 och 2010. Bakom uppropet stod Programmet 
för odlad mångfald, POM. Perennsorterna som säljs 
under varumärket Grönt kulturarv® ska bevaras i den 
svenska genbanken för vegetativt förökade växter.  

Ormbunkar ses ofta på våra kyrkogårdar, i Håstad finns de 
bara på en gravplats (på östra kyrkogården). 
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Träd och djurliv 
Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgärder i 
trädvårdsplanen. Kyrkogårdens trädbestånd bör 
vårdas regelbundet för att varje enskilt träd skall 
kunna finnas så länge som möjligt. Kostnader för 
regelbunden trädvård under ett träds livslängd är 
lägre än kostnader för akuta insatser och nyplante-
ring med täta intervall. Samtidigt står kulturhistoriska 
och biologiska värden på spel som är svåra att om-
vandla till siffror. Svenska kyrkans mål att arbeta 
med beskärning och stabilisering som metod för att 
bevara särskilt skyddsvärda träd kan med fördel an-
vändas på träden vid Håstads gamla kyrkogård. 

Raden av lindar som utgör den enda kvarvarande 
delen av gamla kyrkogårdens trädkrans kan vara 
biotopskyddad, då den kan klassas som allé utmed 
väg. Pelaralmarna på nya kyrkogården kan också vara 
biotopskyddade då allén står i ett öppet landskap. 

Inga av träden är registrerade som skyddsvärda, men 
flera av träden uppnår troligen Naturvårdsverkets 
krav för skyddsvärda träd. 

Genom att planera långsiktigt och agera med ef-
tertänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogår-
dens naturvärden. Samtidigt värnar man om det 
upplevelsevärde som kyrkogården har för besö-
kande.  

 
• Genom att träden hålls under god uppsikt och 

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

• Återplantera inte direkt i enstaka luckor efter 
utgångna träd utan vänta tills det finns gott om 
plats så de nya träden får en så bra start som 
möjligt. I praktiken innebär det att man väntar 
med återplantering tills en hel sträcka saknar 
träd eller tills det finns stora luckor på jämna 
avstånd. Även om flera träd saknas i en rad kan 
den ändå upplevas som en trädrad.  

• Genom bevarande av träd kan höga natur- och 
kulturvärden behållas samtidigt som befintliga 
arter ges möjlighet till spridning så att de kan 
finnas kvar även i framtiden. 

• När ett gammalt träd till sist måste tas bort är 
det av stort värde för insektslivet om man spa-
rar delar av stammen och lägger den i en per-
manent vedsamling eller en så kallad faunadepå. 
Depån fylls på någon enstaka gång men lämnas 
för övrigt helt utan åtgärder.  

• Många hålhäckande fåglar gynnas av att man 
sätter upp fågelholkar. Främst är det svartvit 

flugsnappare, talgoxe, blåmes, nötväcka och 
stare som accepterar den konstgjorda boplat-
sen. Undvik att spika i träden, häng istället upp 
holken med plastklädd ståltråd kring en gren. 
Använd holkar med plåtskydd kring ingångshå-
let. 

• För att även i rabatter gynna fjärilar och andra 
nektar- och pollensökande insekter bör blom-
mor med doft och klara färger planteras. Bra 
blomväxter för fjärilar är exempelvis kärleksört, 
rosenflockel, rosenspirea, lavendel, salvia, 
kungsmynta och rosenbuddleja.  

En gammal buxbom blivit ett litet träd växer som solitär på 
norra delen av den gamla kyrkogården. 
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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar, reviderad lista efter 1982 års inventering. Samtliga gravplatser ligger på den gamla kyrkogården. 
 
Kvarter, grav-
plats 

Gravvård, beskrivning Namn, årtal Växtlighet Kommentar 

Kv A, 6-7 Stående granitvård med krönande 
marmorurna 
 
 
 
 
Lutande vit marmortavla 

FABRIKSEGAREN RIDDAREN / CHRIS-
TEN CHRISTENSON / FÖDD D. 7 OKT 
1843 / DÖD D. 23 MARS 1904 / OCH 
HANS MAKA / KATHINKA CHRISTEN-
SON / FÖDD D. 4 JAN 1852 / DÖD D. 17 
MARS 1945, mfl. 
THORBORG / † 1884 

Rosor i rabatt omkring vården. Gravplatsen har ett högt kulturhisto-
riskt värde. 

Kv A, 9-12 Stående marmorvård med rundbågs-
format krön och biskvi 
Stående liten marmorvård med freds-
duva upptill 
Stående stor marmorvård med krans i 
relief med rosor och rosett upptill 

EDVIN CHRISTENSON, 1880 och 
THORBORG, 1884 (Ej läsbar) 
AGDA CHRISTENSSON / * D. 11 DEC. 
1870 /  † D. 29 APR. 1875. 
ALMA CHRISTENSON / * JACOBSON / 
D. 2 OKT 1813 /  † D. 26 MARS 1876 

- Vården är stöttad. 
 
Vården är stöttad. 

Kv A, 13-16 Stående kalkstensvård med vinklat 
krön, dekor av strålande sol, svart 
text och dekor, blomstergirlang på 
baksidan 
 
 
Stående kalkstensvård med rundat 
krön och dekor av strålande sol, svart 
text och dekor, urna på baksidan 
 
 
Stående kalkstensvård med vinklat 
krön, dekor av strålande sol upptill 
och urna nertill, svart text 
 

Här hvilar / åboen / Per Tykessons / och dess 
hustru / Ingar Månsdotters / kära dotter Karna 
/ född d 5/? 1829, död d ? 1831 
På baksidan: Här hvilar Per Tykessons och 
hans hustru Hanna Månsdotters / kära dotter / 
Ingar / född d. 24/3 1840 / död d. 2/7 1845.  
Bokhandlaren / C T Torell / *  I HÖRBY D. 
28/4 1815. I HÅSTAD D. 13/3 1855. / OCH 
DESS MAKA / Karin Torell / FÖDD Eriks-
son / *  I S SANDBY D. 16/5 1820 † I ÖR-
TOFTA 13/12 1886. På baksidan en vers. 
Till minne / af / Hemmansägaren /Pehr Ty-
kessons / kära hustru / Ingar Månsdotter / 
född i Virke d. 27 Mars 1801 / död i Håstad     
d. 4 Febr. 1839 / Sörjd och saknad / af Make 
och ett barn 

- Vården är täckt av lav, har delar 
avslagna upptill och har spjälk-
ningsskador. 
 
 
 
Vården är täckt av lav. 
 
 
 
 
Vården är täckt av lav och alger, 
spräckt på diagonalen och har 
spjälkningsskador.  
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Kv A, 27 Stående sanstensvård med dekor av 
ekblad i relief, tavla och krönkors i 
marmor 
 
 

MINNE EFTER / HEMMANSEGAREN 
OLA JÖNSSON / F. I TORRLÖSA D. 9/12 
1807. / D. I HÅSTAD d. 30/8 1871. / Och 
hans maka / HANNA KJERSTENSDOTTER 
/ F. I HÖJ D. 19/12 1807. / D. I HÅSTAD D. 
20/12 1878. 

- Vården är stöttad och täckt av alv 
och mossa. 

Kv A, 28 Stående marmorvård med rundat 
krön med biskvi och kors i marmor 

ANNA OLSSON / * 23/11 1847. + 27/4 
1884. 

- Vården är stöttad och täckt av 
lav. 

Kv A, 29 Stående marmorvård med rundat 
krön, biskvi, dekor av kolonnetter på 
sidorna och skakande händer på 
sockel 

MINNE / EFTER HUSTRUN. / ELNA 
ÅKESSON, / * F. I ÖRTOFTA. D 30/1. 
1819. / + D. I HÅSSTAD. D 5/12. 1875 

- Vården är stöttad och täckt av lav 
och mossa. 

Kv A, 30 Stående marmorvård med rundat 
krön, biskvi, dekor av kolonnetter på 
sidorna och skakande händer på 
sockel 

MINNE EFTER / HEMMANSEGAREN / 
PER GUDMUNDSSON / * I HÅSTAD D. 
30/12. 1814 / † DERSTÄDES 1814 D. 23/8. 
1885. 

- Vården är stöttad och täckt av lav 
och mossa. 

Kv A, 41-42 Stående kvadratisk kalkstensvård med 
krönkors 
 

MINNE AF ÅBOEN / MÅNS NILSSON / * 
I HÅSTAD D. 29/9 1811. † DERSTÄDES D. 
2/1 1874. / HUSTRUN / KERSTI JOHANS-
SON / * D. 11/9 1820 † D. 13/4 1888. 

-  

Kv A, 76 Stående gråröd granitvård med krön-
ande kors 
 

KYRKOHERDEN / J. C. NORDSTRÖM / * 
1812, † 1887. / HANS MAKA / SOFIA M. 
BRUNBERG / * 1817, † 1888. 

-  

Kv A, 110-112 Stående marmorvård med rundat 
krön, profilerade sidor, dekor i form 
av ekbladkrans och bikupa nertill 

LANDTBRUKAREN / N ORSTADIUS / 
FÖDD D 19/8 1810 / DÖD D 2/7 1881 / 
OCH HANS MAKA / MARIA CH NEU-
MANN / FÖDD D 17/1 1815 / DÖD D 30 
/10 1888  

-  

Kv A, 118-119 Stående kalkstensvård med kolonner 
på sidorna, och urna nertill. 

Ej läsbar, vers på baksidan. - Vården är täckt av lav. 

Intill västra 
muren, vid  
kv B 
 
 
 

Stående sandstensvård med trapp-
stegsformat avslut, tavla, rosetter och 
skakande händer i marmor 
Stående låg granitvård med tavla och 
krönkors i marmor 
 

Ej läsbar. 
 
 
PER TYKESSON / * D. 22/2 1796, † D. 12/9 
1857, / OCH HANS MAKA / HANNA TY-
KESSON / * D. 30/11 1809 † D. 28/2 1884. 

- Krönkors saknas, marmortavlan 
är vittrad. 
 
Vården är täckt av lav och mossa, 
korset är sprucket och ärgat. 
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Intill västra 
muren, vid 
kv A 

Stående kalkstensvård med svagt 
rundat krön, dekor av latinskt kors 
Stående kalkstensvård med svagt 
rundat krön, dekor av latinskt kors 
 
Stående kalkstensvård med rakt krön, 
tavla och skakande händer i marmor 
 
Stående sandstensvård med dekor i 
relief av murgröneblad, marmortavla 
Stående kalkstensvård med vinklat 
och utkragande krön och dekor av 
urna nertill 
Stående kalkstensvård med vinklat 
och utkragande krön 
 
 

Ej läsbar 
 
Minne / af / Andriette Chr Krook / född 
Kjellman / d 28 Aug 1784, / död d 3 Okt 1852 
Vers på nedre halvan 
Ej läsbar (kan vara rest över maken Hans 
Krook, född i Wadensjö 1784 och död i Håstad 
1842) 
Ej läsbar 
 
Åt / minnet / af åboen / Nils Nilsson / född d 
16 maj 1803 / död d 13 Mars 1847 
 
Ej läsbar 

Vården har skadat krön, är täckt 
av lav och text ej ifylld. 
 
 
 
Vittrad vård och tavla  
 
 
Vittrad tavla, skadad vård och 
krönkors saknas  
Krönet är nedplockat, vården är 
täckt av mossa och lav 
 
Vården är vittrad och täckt av 
mossa och lav 
 
(Vårdarna står ej på ursprunglig 
plats.) 
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Bilaga 2 – Målsättning och utveckling 
Kyrkogårdsavdelningens text finns i separat bilaga. 
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Regionmuseets E-rapportserie 2015, Kulturmiljö 
1. Barkåkra kyrka – utvändig renovering, Barkåkra sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014  
2. Avenboksgången och trädgården vid Araslövs herrgård - ett bortglömt grönt kulturarv, Färlöv sn, VP, Patrik Olsson, 2014 
3. Konsul Perssons villa – renovering av balkong, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2014 
4. Stångby kyrkby kyrkogård, Stångby sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Carin Strümpel-Alftrén, 2015 
5. Villie kyrka – in- och utvändig renovering, Villie sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
6. Östra Sönnarslövs kyrka, takrenovering, Östra Sönnarslövs sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
7. Brågarps kyrka, in- och utvändig renovering, Brågarps sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
8. Polemanska huset – vård av mötesplats, Färingtofta sn, VP, Helene Stalin Åkesson, 2014-2015 
9. Norra Nöbbelövs kyrkogård i Lund, Norra Nöbbelövs sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2015 
10. Gråmanstorp kyrka, Gråmanstorp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014–2015 
11. Glimmebodagården – vårdåtgärder 2015, Brösarp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2015 
12. Sankt Nicolai kyrka Trelleborg – invändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
13. Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, Östra Broby sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie Petersson, 2014 
14. Villa Fehr, Nättraby sn, AU, Jimmy Juhlin Alftberg och Emelie Petersson, 2015 
15. Taket på Fru Görvels hus, Lunds domkyrkoförsamling, AK, Anna Rabow, 2008 
16. Tolånga kyrka – invändig renovering och nytt värmesystem, Tolånga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
17. Elinebergskyrkan, Helsingborg – takrenovering, AM, Maria Sträng, 2015 
18. Hörups kyrkogård, Hörups sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Helena Rosenberg, 2014 
19. Krematoriet, Helsingborg – takomläggning, AM, Maria Sträng, 2015 
20. Örumshuset, Hörup sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
21. S:t Petri kyrka – Värme- och ventilationssystem, Klippan sn, AM, Åsa Eriksson Green och Jimmy Juhlin Alftberg, 2013–2015 
22. S:t Petri kyrka – Omläggning av damm, Klippan sn, AM, Maria Johansson och Åsa Eriksson Green, 2013-2015 
23. Billesholms kyrka – renovering av golv, Norra Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
24. Stora Råby kyrkogård, Stora Råby sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
25. Ausås prästgård, Ausås sn, VP, Anna Rabow, 2015 
26. Valleberga kyrkogård, Valleberga sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
27. Ingelstorps kyrkogård, Ingelstorps sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
28. Glemminge kyrkogård, Glemminge sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
29. Vattensågen i Sönder Össjö, Skånes Fagerhults sn, AM, Maria Johansson, 2015 
30. Ekeby badhus – steg två i takrenoveringen, Ekeby sn, AM, Helene Stalin Åkesson och Linn Ljunggren, 2015 
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 
36. Tryde kyrkogård, Tryde sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2014 
37. Källna kyrka – Plåt och fogningsarbeten, Källna sn, AM, Maria Johansson, 2015 
38. Östra Broby kapell – inre och yttre renovering, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
39. Östra Ljungby kyrka – tak och fasadrenovering, Östra Ljungby sn, AM, Maria Johansson, 2015 
40. Tomelilla kyrkogård, Tomelilla kn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
41. Håstads kyrkogård, Håstad sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 

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



 

 


