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Inledning 

Vård- och underhållsplan för Norra Åkarps kyrko-

gård är utförd av Regionmuseet Kristian-

stad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Bjär-

nums pastorat. Fältarbetet utfördes under våren 2015 

med påföljande rapportskrivning våren/sommaren 

2015. Inventering samt rapportskrivning 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 värdefulla gravplat-

ser. Därtill finns det en trädvårdsplan vilken är en del-

fördjupning av vård- och underhållsplanen. 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 pastoratet samt annan tillgänglig littera-

 
Fastighetsuppgifter 

 

Objekt  Norra Åkarps kyrkogård 

Fastighetsbeteckning Kyrkolyckan 1:1 

Socken  Norra Åkarp 

Kommun  Hässleholm 

Fastighetsförvaltare Bjärnums pastorat 
Areal  ca 18 250 m2 

 

Anläggningen utgörs av tre huvuddelar, Gamla-, Mellan- och Nya kyrkogården. Dessa 

består sammanlagt av tjugo gravkvarter samt en minneslund och en askgravlund. Av 

kyrkogårdens samtliga gravplatser är omkring 700 lediga. 
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tur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivning-

en av kyrkogården omfattar fastigheten Norra 

Åkarps kyrkogård med omgivande yttre kyrko-

gårdsmur. I detta område har byggnader, gångsy-

stem, gravkvarter, gravplatser och gravvårdar samt 

växt- och djurliv inventerats och beskrivits. Särskild 

vikt har lagts vid att beskriva kyrkogårdens karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 

fysiska anläggningarna utgör underlag till en be-

skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 

Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbeskriv-

ning samt värdebeskrivningen har vårdkrav till följd 

av kyrkogårdens kulturhistoriska värden formulerats.  

Vård- och underhållsplanen redogör också för sed-

vanligt löpande underhåll tillsammans med aktuella 

åtgärdsbehov. 

Under arbetets gång har pastoratet genom re-

missförfarande och möten givits tillfälle att ta del av 

arbetet och medverka i framtagandet av denna vård- 

och underhållsplan.   

 

 

  

 

Övre bilden t.v.: Skånes kommunkarta som visar Norra 
Åkarps lokalisering i Hässleholms kommun.  

Övre bilden t.h.: Riksantikvarieämbetets digitaltjänst 
”Fornsök” visar vilka fornlämningsområden som finns i 
området kring Norra Åkarps kyrka.   Däribland fornläm-
ningsområdet Norra Åkarp 11:1 och 33:2 som omnämns 
på följande sida.  

Nedre bilden: Gravkarta över Norra Åkarps kyrkogård.      

Nya kyrkogården 

Mellankyrkogården 
Gamla kyrkogården 

N 
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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 gravanordningar såsom gravvårdar, 

staket eller stenramar har ett skydd såsom 

en del av kyrkogårdens helhet och karaktär.  

 

Större delen av Gamla kyrkogården, respek-

tive delar av Mellankyrkogården faller inom 

fornlämningsområdet Norra Åkarp 11:1 samt 

33:2 och ska skyddas enligt Kulturmiljöla-

gens 2 kap. Fornlämningarna omfattar res-

ter efter gårdsbebyggelse samt en stensätt-

ning, där båda tros ha koppling till den tidi-

gare Klockaregården, enligt 1829 års karta. 

Inom den äldre gårdstomten är alla ingrepp 

i mark utöver den normala gravgrävningen 

tillståndspliktiga då de kan beröra under 

mark dolda fornlämningar. Eventuella fynd 

av fornlämningar 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) 

Alléer på kyrkogårdar, det vill säga enkla 

eller dubbla trädrader om minst fem lövträd 

omfattas i de flesta fall av biotopskyddsbe-

stämmelserna i miljöbalkens 7 kap (11§). 

Bestämmelserna gäller alléer utmed vägar, 

tidigare vägar och även alléer som finns i ett 

övrigt öppet landskap. I Beskrivning och 

vägledning om biotopen allé i bilaga 1 till 

förordningen (1998:1252) om områdesskydd 

enligt miljöbalken sägs det att även en 

gångväg i vissa fall kan betraktas som väg.  

 

I de fall där det finns fridlysta arter på kyr-

kogården gäller Artskyddsförordningen 

(2007:845) Förordningen omfattar dels de 

arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv 

och habitatdirektiv, dels vissa andra vilt 

levande arter som är 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 

Fotografi taget av C. F. Lindberg 1881 i samband med rivningen av Norra Åkarps medeltida kyrka. 
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Källor 

I äldre kartmaterial över Norra Åkarp kan kyrkogår-

dens utbredning och förhållande till omgivningarna 

följas. Detta material finns tillgängligt via Lantmäte-

riets söktjänst Historiska kartor.  

I Norra Åkarps församlingsarkiv finns protokoll, 

ritningar och planer som rör kyrkogården från 1800-

talet och framåt. Landsarkivet i Lund har också delar 

av församlingens äldre kyrkoarkiv som rör kyrko-

gården. Även Antikvarisk-topografiska arkivet 

(ATA) i Stockholm har material som berör kyrkan 

och kyrkogården. 

Fotografier från tidigt 1900-tal och senare kom-

pletterar uppgifter från övrigt arkivmaterial. Dessa 

finns tillgängliga via Riksantikvarieämbetets digitala 

söktjänster Kulturmiljöbild och Kringla, men även 

via Folklivsarkivet i Lund och Regionmuseets arkiv. 

Fotografier tagna i samband med rivningen av den 

medeltida kyrkan finns i Antikvarisk-topografiska 

arkivets samlingar. 

Norra Åkarps socken och kyrka 

Norra Åkarps församling ingår i Bjärnums pastorat 

tillsammans med Vankiva och Farstorp.  Socknen 

har medeltida ursprung, men fynd visar att området 

varit bebott sedan stenåldern. Kyrkan ligger intill det 

som tidigare var Norra Åkarps kyrkby, men är idag 

en del av tätorten Bjärnum. 

Norra Åkarps kyrka uppfördes 1882, huvudsak-

ligen efter ritningar av J A Haverman som var arki-

tekt på Överintendentsämbetet. Kyrkan följer det 

sena 1800-talets kyrkoideal med ljusa och luftiga 

byggnader. Den har ett kyrktorn i väster och halvcir-

kelformad absid i öster. Fasaderna är gulputsade 

med vita omfattningar kring fönster och lister.  

Den nuvarande kyrkan ersatte en mindre medel-

tida kyrka som fanns på platsen. Den äldre kyrkan 

uppfördes troligtvis i slutet av 1100-talet. Den var 

byggd i gråsten, putsad och vitkalkad. Under 1400-

talets slut valvslogs kyrkan och därefter byggdes ett 

vapenhus på södra långsidan. Taket var ursprunglig-

en sadelformat, men 1787 ersattes det av ett brutet 

sadeltak för att kunna ge plats på vinden åt socknens 

sädesmagasin.  Kyrkan saknade torn, men hade istäl-

let en fristående klockstapel på kyrkogården.   

1881 revs kyrkan för att ge plats åt en ny och 

större kyrkobyggnad. I samband med rivningen 

upptäcktes flera okända målningar från 1400-talets 

första hälft, som bl.a. föreställde Jesus med de tolv 

apostlarna samt ett tornerspel. De hade troligtvis 

täckt hela kyrkorummet, men varit dolda sedan valv-

slagningen. Målningarna, kyrkan och kyrkogårdens 

utseende hade emellertid redan 1872 beskrivits i 

både text och bild av Nils Månsson Mandelgren, 

något som troligtvis blivit bortglömt. I samband 

med rivningen 1881 besökte även riksantikvarien 

Hans Hildebrandt kyrkan i syfte att dokumentera 

målningar. Efter att de avfotograferats fanns enligt 

Hildebrandt ”intet hinder för kyrkan rifvande”. 

Delar av den gamla kyrkans inventarier bevarades 

och flyttades till den nya kyrkan, däribland den me-

deltida kyrkklockan som suttit i klockstapeln. Arbe-

tet med att riva och uppföra den nya kyrkobyggna-

den genomfördes av byggmästaren M Nilsson från 

Kivik.  

Den gamla kyrkans placering, strax norr om den 

nuvarande kyrkan, markeras idag genom ett träkors 

som sattes upp på kyrkogården vid 100-års jubiléet 

1982.

 

 

Ritningsförslag funnet i församlingsarkivet. Förslaget är 
framtaget av Markaryds stenhuggeri till gravvården över 
lantbrukaren Nils Olsson (1936). Vården står idag i 
kvarter G5.  
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Kyrkogårdens historik 

Den gamla kyrkogården 
Beskrivningar från lantmäteriet, visitationsprotokoll, 

räkenskaper, bilder m.m. ger information om hur 

kyrkogården har sett ut och utvecklats under år-

hundrandena. Den äldsta uppgiften om kyrkogården 

är nedtecknad 1620. Den beskriver kyrkogårdsmu-

ren som vid tillfället är i så dåligt skick att den riske-

rar att rasa. År 1686 omnämns den återigen vara i 

behov av reparation. Denna gång behövde stenmu-

ren putsas, kalkas och förses med ny brädtäckning. 

År 1697 nämns den södra stigluckan i muren, vilket 

antyder att kyrkogården hade fler än en ingång. 

Till de äldsta avbildningarna av kyrkan och kyr-

kogården finns en teckning som troligtvis utförts 

under början av 1800-talet. Den visar bland annat 

kyrkan och dess brutna sadeltak som tillkom 1787, 

men också kyrkogården och dess omgivningar. Bil-

den visar den kalkrappade kyrkogårdsmuren, den 

tidigare klockstapeln samt kyrkogårdens täta växtlig-

het och spridda gravvårdar.  Under 1820-talet ge-

nomfördes en utvidgning av kyrkogården och den 

nya muren uppfördes inledningsvis som en grov 

kallmur. En laga skifteskarta från 1830 visar att kyr-

kogården vid denna tid hade en nästintill kvadratisk 

form och var omgiven av åkermark.   

Under slutet av 1700-talet samt 1800-talets första 

hälft var kyrkogården väl bevuxen. Längs kyrko-

gårdsmurens insida växte träd och buskar vilka enligt 

visitationsprotokollen skadade både rappningen och 

brädtäckningen. Ett träd planterat vid en av gravarna 

på kyrkans södra sida riskerade dessutom att växa sig 

så stort att det skulle skymma ljustillförseln i den 

redan mörka kyrkan. 1842 ålades därför klockaren 

att ansvara för att beskära trädet och hålla murarna 

fria från missprydande och skadlig växtlighet. Detta 

blev en av hans skyldigheter eftersom han fått rätten 

att slå gräset på kyrkogården och använda det som 

hö åt sina kreatur.  

Kyrkogården hade flera ingångar, varav åt-

minstone en försågs med grindar 1847. När Nils 

Månsson Mandelgren besökte socknen 1872 doku-

menterade han kyrkan och kyrkogården. Vid det 

tillfället hade kyrkogården två ingångar, en från väs-

ter och en från öster. Mandelgren rapporterade även 

under sitt besök att det fanns en stiglucka i den 

södra kyrkogårdsmuren, men att den däremot sak-

nade sitt galler. Muren var omkring 420 m lång och 

varje gård i socknen hade sin del att underhålla. An-

svaret kom emellertid snart tas att över av kyrkan i 

syfte att få ett enhetligare underhåll och jämnare 

utseende.  

Under 1860-talet började kyrkogården bli otill-

räcklig för socknens behov. Kyrkogården behövde 

utvidgas och för detta skulle mark tas ifrån det när-

liggande klockarbostället. I samband med att den 

nya kyrkan byggdes 1882 utvidgades även kyrkogår-

den. Den nya kyrkan placerades sydväst om den 

gamla kyrkogården och den nya kyrkogården anlades 

väster och söder om den nya byggnaden. Tidigare 

hade gravsättningarna varit fördelade på socknens 

hemman, men i samband med utvidgningen började 

församlingen istället att begrava i varv. Den utökade 

kyrkogården skulle förses med gångar och plante-

ringar av träd, buskar och blommor. Själva arbetet 

med utjämning av marken, planering och plantering 

utfördes av sockenmännen med bidrag från kyrkan.   

1916 upplevdes kyrkogården återigen för trång 

och utökades genom en mindre utvigning i öster. 

Några år senare, 1920, genomfördes ytterligare en 

utvidgning. Denna gång mot nuvarande Kyrkvägen, 

då det ansågs som en naturlig fortsättning av kyrko-

gården. 1927 kompletterades kyrkogården med en 

likbod väster om kyrkan. 1949 blev området öster 

om kyrkan samt östra muren iordningställd. Syftet 

var att visa den närmsta och traditionella kyrkvägen 

som använts före 1850-talet. En tre meter hög portal 

i gråsten uppfördes därför för att markera den gamla 

gångvägen. 

Mellankyrkogården 
1932 anlades en ny kyrkogård på andra sidan Kyrk-

vägen. Den ritades av länsarkitekten Nils A. Blanck 

och utgjordes av flera terrasserade nivåer med en 

total höjdskillnad på 14 meter. Formen av den nya 

anläggningen var triangulär med en långsträckt spets 

i öster. Den var tänkt att genomföras i tre etapper 

som skulle tas i bruk efterhand som behovet upp-

stod. Den första etappen bestod av två nivåer place-

rade högst upp i den västra delen. Utifrån en cirkulär 

grusplan högst upp sträckte sig tre breda gångar 

längs de båda ytterkanterna, samt en mittgång ner 

mot en ceremoniplats. Denna ceremoniplats var 

tänkt för jordfästning i det fria. Från början invigdes 

två kvarter på ömse sidor om mittgången samt på 

ömse sidor om ceremoniplatsen. Den östligaste 

spetsen låg längre ner i terrängen och anlades som 

ett parkområde i väntan på att tas i bruk. Gravarna 

skulle i huvudsak utgöras av enkelgravar, medan 

sträckan utmed mittgången var avsedd för familje-

gravar. Kvarteren inramades av avenbokshäckar och 

stödmurar som möjliggjorde terrasseringen. 1951 

togs den östligaste kilen i bruk. Området röjdes på 
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träd och buskar och försågs med två gravkvarter 

förlagda i två nivåer i enlighet med planen från 1932. 

Det tredje planerade området skulle ha legat sydväst 

om Mellankyrkogården, men planen genomfördes 

aldrig då området ansågs ligga för långt ifrån kyrkan.  

Nya kyrkogården 
Den Nya kyrkogården tillkom 1966 efter ritningar av 

Einar Johansson. Den anlades väster om Mellankyr-

kogården och följde i huvudsak ritningarna av Jo-

hansson. Kyrkogården fick en fyrkantig form som 

anpassades efter Mellankyrkogårdens sträckning. 

Hela området anlades som en sammanhängande 

gräsbesådd yta där kvarteren indelades genom ide-

granshäckar. Skärningspunkten markerades genom 

en mindre plantering. Den Nya kyrkogården började 

tas i bruk under 1970-talet, men en stor del av kvar-

ter N3 i den västra delen har ännu inte tagits i bruk. 

 

Övre bilden: Idéskiss till anordning av gravplatser för Nya 
kyrkogården från 1966.  

Nedre bilden: Ritningsförslag av Nils A. Blanck inför 
anläggande av Mellankyrkogården 1932. Den östra kilen 
skulle inledningsvis anordnas som parkområde tills den 
behövdes tas i bruk. De streckade linjerna i bildens övre 
del visar en tilltänkt utvidgning, som dock aldrig genom-
fördes.      
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Norra Åkarps nya kyrka anlades sydväst om den medeltida kyrkan. På bilden syns även 
den gamla kyrkogårdens sträckning, vapenhuset och klockstapeln.  

Teckning föreställande Norra Åkarps kyrka efter att kyrkan fått sitt valmade sadeltak 1787. I bakgrun-
den syns den fristående klockstapeln och innanför den kalkrappade muren skymtar gravvårdar mel-
lan träden.  

Flygfoto från 1935 över Norra Åkarps kyrka och Gamla kyrkogården. Bilder visar den 
äldre strukturen med svängda grusgångar och riklig trädplantering.  

Bild av gravvårdar tecknade av Mandelgren 1872.   
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Historik i korthet 

 
Sent 1100-tal  Den gamla kyrkan uppförs. 

 

Sent 1400-tal Kyrkan valvslås. 

 

1787 Kyrkan får brutet sadeltak. 

 

1820-tal Kyrkogården utvidgas. 

 

1881 Den medeltida kyrkan rivs. 

 

1882 Den nya kyrkan invigs och kyrkogår-

den utvidgas. 

 

1932 Mellankyrkogårdens första del invigs.  

 

1951 Mellankyrkogården andra  del till-

kommer.   

 

1966 Nya kyrkogården anläggs. 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 

Norra Åkarps kyrka är belägen på en höjd i den 

västra delen av tätorten Bjärnum. Kyrkan ligger en 

bit ifrån samhället, avskilt genom järnvägsspår. Väs-

ter om kyrkogården breder ett kuperat odlingsland-

skap med skogsklädda kullar ut sig. Det ger två 

skilda landskapskaraktärer på ömse sidor om kyrkan; 

stadsbebyggelse åt öster och agrart landskap åt väs-

ter.  

Kyrkogården ligger på krönet av höjden. Längs 

slänterna runt den sydöstra sidan av kyrkogården 

finns en gles lövsskog och åt nordväst en tätare 

blandskog vilka tillsammans ramar in kyrkoområdet.  

Kyrkogårdens begränsning 

Murar 
Gamla kyrkogården omges till största del av stöd-

murar. Längs med Kyrkvägen och östra sidan av 

kyrkogården löper en stödmur i natursten bestå-

ende av stora stenblock som saknar avtäckning. 

Muren följer terrängens lutning och når sin högsta 

punkt på den östra sidan. På den västra delen an-

sluter stödmuren till en låg och bred kallmur av 

natursten. Ett enkelt järnstaket är förankrat i muren 

längs med hela Kyrkovägen. 

Längs östra, västra och norra sidan finns en an-

nan stödmur. Den följer den tidigare kyrkogårdens 

sträckning och består av grova stenblock i olika 

storlekar. Delar av muren har blivit fogad, medan 

andra partier är kallmurade. Mitt på den östra sidan 

av Gamla kyrkogården är denna mur tre meter hög 

och försedd med en stor stenportal som uppfördes 

i samband med en reparation av muren 1949. 

Längs med Kyrkvägen på Mellankyrkogårdens 

norra sida sträcker sig en låg kyrkogårdsmur byggd 

av sprängsten fogad med cementburk och avtäckt 

med betong. Hela Mellankyrkogården är uppbyggd 

av terrasser, vars olika nivåer hålls uppe genom 

stödmurar. Murarna har olika höjd och är uppförda 

med sprängsten och fogade med cementbruk.  

Den Nya kyrkogården är omgärdad av en låg 

stenmur på tre sidor, medan den fjärde och syd-

östra sidan utgörs av en avenbokshäck. Muren är 

uppförd som en beklädnadsmur med plattor av 

ölandskalksten, fogad med cementbruk och avtäckt 

med skivor av grå ölandskalksten.  

Häckar 
Vid Gamla kyrkogården finns en avenbokshäck på 

den västra sidan om kvarter 5. Häcken avskärmar 

kyrkogården från parkeringen samt närliggande 

byggnader. Kring en av gravplatserna norr om kyr-

kan finns Norra Åkarps kyrkogårds enda vård med 

en omgärdning av buxbom.  

På Mellankyrkogården finns flera avenbokshäck-

ar vilka sträcker sig utmed gångarna, samt inramar 

gravkvarteren.  Avenbokshäckar används även som 

en yttre gräns längs den södra och östra delen av 

kyrkogården.  

Längs den sydöstra delen av Nya kyrkogården 

finns en avenbokshäck som avgränsar kyrkogården 

från den intilliggande skogen. Inom anläggningen 

finns flera idegranshäckar vilka ramar in och separe-

rar kvarteren. I kvarter N1 och N6 har rygghäckar 

anlagts mellan gravvårdarna.  

 Vy från nordöst mot kyrkan.  

Del av stödmurarna öster om Gamla kyrkogården.   Rygghäckar vid Nya kyrkogården.    
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Grindar 

Det finns fyra ingångar till Norra Åkarps Gamla 

kyrkogård, en i öster och tre i väster. Den östra in-

gången utgörs av en hög stenportal som byggdes 

1949 och skulle symbolisera den gamla gångvägen 

till kyrkan. Närmast kyrkan finns en större dubbel-

grind krönt av ett par svartmålade lyktor och flanke-

rad av två mindre grindar. Vid dubbelgrinden är 

endast de rektangulära granitpelarna kvar, men de 

två mindre har kvar sina grindblad av svartmålat 

järn. En motsvarande dubbelgrind finns intill bårhu-

set. Även denna saknar grindblad då den används 

som körväg. Ytterligare en ingång leder direkt från 

parkeringen in till kvarter G5 och utgörs av en dub-

belgrind i svartmålat järn. Grindarna är fästa i ett par 

slanka granitpelare med avsmalnade krön. 

Till Mellankyrkogården finns tre ingångar, samt-

liga åt Kyrkovägen.  Vid huvudingången i det nord-

västra hörnet finns en dubbelgrind av järnsmide 

med enkel, klassisk formgivning. Grinden är fäst i 

två kraftiga rektangulära stenpelare av gråsten. Pe-

larna är avtäckta med betong och krönta med me-

tallkors. Den mittersta grinden är uppförd i samma 

stil, men utan kors. Den östligaste grinden är en 

enkelgrind i utförd i samma modell.  

Det finns en huvudingång till Nya kyrkogården, 

intill den sydvästra parkeringen, bestående av en 

dubbelgrind av svartmålat järn. Grindarna är fästa i 

två kraftiga pelare klädda med stenplattor och av-

täckta med kopparplåt. Det finns även två grindpe-

lare klädda med kalkstensplattor och avtäckta med 

plattor av grå ölandskalksten i muren mellan Mellan-

kyrkogården och Nya kyrkogården.  

 

Gångsystem 

På den Gamla kyrkogården finns grusade gångar 

runt kyrkogårdens ytterkant samt intill kyrkan. På 

den södra sidan om kyrkan finns den tidigare struk-

turen med grusgångar bevarad i de nordvästra och 

sydöstra hörnen. Majoriteten av de övriga gångarna 

inom kvarteret har blivit insådda med gräs.   

På Mellankyrkogården finns tre breda huvud-

gångar vilka sträcker sig från den västra entrén, längs 

med mitten av kyrkogården och utmed de båda yt-

terkanterna. Mittgången utgör kyrkogårdens hu-

vudstråk och leder via en monumental stentrappa 

ner till askgravlunden. Ytterligare tre breda gångar 

korsar kyrkogården i nordsydlig riktning. Samtliga 

kvarter är sammanbundna genom gångsystemet och 

dess trappor, vilka förbinder kyrkogårdens olika 

delar och nivåer. Inom vissa kvarter finns det gamla 

gångsystemet bevarat, antingen helt eller delvis. Det 

är framförallt i de högt belägna kvarteren närmast 

kyrkan som strukturen finns kvar, medan några av 

de lägre kvarteren har lagts igen med gräs.  

Kring Nya kyrkogården löper en grusgång som 

omgärdar kvarteren. Samtliga gångväger inom och 

mellan kvarteren är sedan anläggandet gräsbesådda.  

 

Belysning 

Belysning av Norra Åkarps kyrkogård består av 

lyktstolpar i både äldre och modernare stil. Vid 

Gamla kyrkogården finns främst moderna lyktstol-

par placerade utmed grusgångarna. På Mellankyr-

kogården och Nya kyrkogården finns svarta lykt-

stolpar i äldre stil intill trappor och gångvägar. I 

mitten av Nya kyrkogården finns även en fyrarmad 

lyktstolpe med runda glaskupor.  

   Grindparti söder om kyrkan.    Ingång till Mellankyrkogården med dubbelgrind av järn.     

Grusad gång på översta terrassen mellan kvarter M2 och 
M4.    
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Servicestationer 

Vid den Gamla kyrkogården finns tre större service-

stationer med tillgång till soptunnor, vatten och red-

skap. Två är lokaliserade på den södra sidan om kyr-

kan; en i det nordvästra hörnet av kvarter G5 och en 

strax söder om kyrkan, placerad innanför en cirkel-

formad häck. På den norra sidan, vid kvarterens 

utkant, finns den tredje stationen placerad intill 

grusgången. Vid Mellankyrkogården finns fem 

större servicestationer i anslutning till gravkvarteren. 

De är lokaliserade utmed häckarna, nära trappor och 

korsande gångar. Till Nya kyrkogården finns två 

servicestationer, en vid den sydöstra häcken och en 

vid den nordvästra stenmuren. 

Parkeringsplatser 

Det finns tre parkeringsplatser i anslutning till Norra 

Åkarps kyrkogård. En öster om kyrkan, nedanför 

den Gamla kyrkogården. En väster om kyrkan, mel-

lan kyrkan och ekonomibyggnaderna, samt en i den 

sydvästra delen av nya kyrkogården. Majoriteten av 

parkeringsytan är grusad, med undantag av en sekt-

ion intill kyrkan som är asfalterad.  

Byggnader 

Bårhus  
Bårhuset uppfördes 1927 efter ritningar av arkitek-

ten Karl Lundgren och ligger väster om kyrkan. 

Byggnaden är uppförd med gulputsade fasader och 

sadeltak av skivtäckt plåt.  Omfattningar kring föns-

ter, lister och dekorationer har putsats i en ljusgul 

nyans. På östra gaveln finns porten med två kors-

prydda koppardörrar och ett runt fönster. År 1955 

tillkom en utbyggnad för redskap på bårhusets västra 

sida, med separat ingång från norr. I bårhuset finns 

ett litet altare för mindre ceremonier. 

Personal- och ekonomibyggnad 
Personalbyggnaden ritades 1954 och ligger intill 

Kyrkvägen, sydväst om kyrkan. Huset är uppfört i 

1½ plan med gulputsade fasader, tegeltäckt sadeltak 

och grönmålade fönsteromfattningar. Huset innehål-

ler personalutrymmen samt toalett för besökare. 

Garage 
1992 uppfördes ett garage och maskinhus väster 

om personalbyggnaden efter ritningar av Burne 

Nilson. Garaget har gulputsade fasader och är täckt 

med ett sadeltak av tegel. På byggnadens norra sida 

finns två verkstadsportar mot parkeringen.  

Växtlighet 

Träd 
På Norra Åkarps kyrkogård finns totalt 65 träd, 

varav endast fyra växer på Gamla kyrkogården, norr 

om Kyrkvägen. Sydväst om kyrkan står en solitär 

äldre blodbok. Entrén söder om kyrkan kantas av 

två äldre lönnar; en skogslönn och en tysklönn. Norr 

om den östra parkeringen står en solitär vårtbjörk. 

Längs Mellankyrkogårdens norra sida mot Kyrk-

vägen löper en ensidig allé av oxel. Några av oxlarna 

är utfyllnadsplanterade på senare år. En solitär äldre 

skogsek står nära Mellankyrkogårdens nordöstra 

spets. En allé av oxel i varierande ålder markerar 

gräns mellan Nya kyrkogården och Mellankyrkogår-

den. I askgravlunden står två rader om vardera tre 

 

Bårhuset från öst.      Personal- och ekonomibyggnaden sydväst om kyrkan.       

Entrén söder om kyrkan flankeras av två äldre lönnar.       
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unga körsbärsträd. Öster om askgravlunden växer 

några självsådda träd av tysklönn, ask och bok längs 

kyrkogårdens östra gräns. I minneslunden står en 

solitär pelarek och två hängcypresser. 

Centralt på Nya kyrkogården står fem pelarekar 

kvar i en grupp som från början utgjorts av fyra par.  

I den västra delen av kyrkogården växer en solitär 

äldre paraplyalm och två tårbjörkar. En bit av den 

västra sidan kantas av en ridå med plommonträd i 

varierande skick. Här finns också grupper av äldre 

tujor och idegranar. 

Planteringar 
Vid Gamla kyrkogården är den allmänna plantering-

en koncentrerad intill kyrkans sydvästra del. Allra 

närmast kyrkobyggnadens sydvästra del växer ett par 

stora rhododendronbuskar. Strax söder om dem 

finns en blomsterrabatt planterad med ettåriga väx-

ter och perenner som alunrot, höstanemon, daglilja 

och lökväxter. Väster om kyrkan finns även en 

mindre plantering bestående av ett litet hängande 

prydnadsträd och pärlhyacinter.  

I minneslunden finns ett par stora rhododendron 

i det sydvästra hörnet och längs insidan av häcken 

växer rosenspirea. 

I mitten av Nya kyrkogården finns en mindre 

prydnadsrabatt. Kring lyktstolpen i planteringens 

mitt finns formklippt buxbom, kärleksört, rosor, och 

sälg. Väster om Nya kyrkogården finns en lund med 

rund blomsterplantering kring ett stort träkors.  

Växt- och 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. Det förekommer flera äldre träd 

på kyrkogården. Blodboken och lönnarna vid entrén 

är drygt 100 år. De äldre träden utmed Kyrkvägen i 

Mellankyrkogårdens oxelallé är omkring 60 år gamla.  

Några av oxlarna har mindre stamhål med an-

samling av mulm, vilket är en kompostliknande 

massa av organiskt material.  Mulm är en bristvara i 

landskapet då få gamla träd tillåts stå kvar så länge 

att värdefulla kvaliteter som till exempel grov stam 

och ihåligheter hinner utvecklas.  

På trädens stammar lever många olika mossor 

och lavar. På Norra Åkarp kyrkogård växer signalar-

ten krushättemossa på plommon, blodbok, tårbjörk, 

pelarek och oxel. Signalarten guldlockmossa före-

kommer sporadiskt på kyrkogårdens oxlar. Lönnar-

na och blodboken är de träd som hyser högst artri-

kedom av epifyter (mossor och lavar) med 13-17 

påträffade arter. På blodboken växer grynig blåslav, 

en art som sällan är registrerad i Skåne. 

Svampar förekommer också på kyrkogården. På 

några av plommonträden växer plommonticka och 

Ensidig allé av oxel utmed Kyrkvägen. Blodbok och rhododendron sydväst om kyrkan.  

Blomsterplantering i mitten av Nya kyrkogården.  
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på en av tårbjörkarna växer sprängticka. Platticka 

och sidenticka växer på stubbar efter nedtagna träd. 

Inga rödlistade arter kunde noteras från kyrko-

gården. Signalarter utses av Skogsstyrelsen och är 

arter som är indikatorer på miljöer där man kan för-

vänta sig att finna rödlistade arter. Rödlistade arter 

utses av flera expertkommittéer vid Artdataban-

ken/SLU i Uppsala.  

Kyrkogårdens murar blir ofta växtplatser för en 

rad mossor och lavar. På Mellankyrkogårdens mur 

mot Kyrkvägen trivs flera arter. Signalarten guld-

lockmossa förekommer bitvis rikligt, liksom Sedum-

växten blek fetknopp. Mer allmänna arter som mur-

tuss och murlav förekommer också.  

Äldre och ihåliga träd är viktiga för fladdermöss 

som viloplatser under sommaren. Även om det råder 

viss brist på äldre hålträd på kyrkogården är det tro-

ligt att fladdermöss finns i anslutning till kyrkan i 

Norra Åkarp. De dagvilar eller övervintrar gärna i 

kyrktorn och på kyrkloft. Det krävs extra hänsyn när 

det finns fladdermöss, särskilt när det gäller föränd-

ringar i trädbeståndet.  

Flera fågelarter häckar på kyrkogården under 

sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, kråkfåg-

lar och duvor som brukar hitta lämpliga platser för 

sina nästen i trädkronor eller buskar. Sädesärla, ärt-

sångare, trädgårdssångare, steglits, björktrast, kol-

trast, kaja, kråka och skata är några av de arter som 

använder kyrkogården för boende, födosök, vila och 

skydd. Vid besöket höll också mindre flockar av 

starar till på kyrkogården för att äta av överskottet av 

svärmade trädgårdsborrar. Mer skogsknutna fåglar 

som bofink, talgoxe och svarthätta håller till i de 

omgivande lövskogsavsnitten. Under årets kalla må-

nader används kyrkogården av traktens övervint-

rande fåglar.  

Parksnäcka och trädgårdssnäcka ses ofta på träd-

stammarna där de vilar eller äter alger. Den betydligt 

större arten vinbergssnäcka förekommer också på 

kyrkogården och håller sig gärna till Nya kyrkogår-

dens kalkstensmur. 

De flesta organismer på kyrkogården är annars 

små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, 

blomflugor, fjärilar och skalbaggar är några av dessa. 

De gravplatser med rikt blommande växter som 

kärleksört, lavendel och trift som innehåller nektar 

och pollen, besöks flitigt av olika småkryp. Förutom 

det gröna intresserar vindskyddade ytor och den 

lagrade värmen i gravvårdarnas och grusgångarnas 

stenmaterial många insekter. 

På gravplatser förekommer, förutom ovan 

nämnda perenner, exempelvis också funkia, förgät-

migej, daggkåpa, kaukasiskt förgätmigej, bergklint, 

rosor, gullviva, alunrot, liljekonvalj, pion och präst-

krage. 

Gräsmattan är till största del näringspåverkad 

och har mest inslag av konkurrenskraftiga örter som 

vitklöver, tusensköna, rölleka, jordklöver, groblad, 

brunört, ogräsmaskros och svartkämpar.  

Kring och på gamla kyrkogårdens mur mot 

Kyrkvägen växer en mer artrik blandning av torr-

ängs- och ruderatflora, samt med en del införda 

växter. Några av de förekommande växterna är 

spenslig ullört, gul fetknopp, kaukasiskt fetblad, ly-

disk fetknopp, silverarv, gråfibbla, hönsarv, jungfru-

kam, rölleka, nagelört, jordklöver, gulmåra, bergsyra, 

prästkrage, krypnarv, vitknavel, femfingerört och 

veronikeväxter.  

Gul fetknopp på mur.    
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 Kvartersbeskrivning 

Kvarter G0-G4 
Kvarter G0-G4 omfattar den norra sidan av Gamla 

kyrkogården. Kyrkan avgränsar området söderut och 

lövträden nedanför kyrkogården bildar fond åt de 

övriga sidorna. Åt väster finns en öppen gräsyta som 

idag används till äldre återlämnade gravvårdar.  

Kvarteren ligger inom ett sammanhängande 

gräsbesått område som omges av grusgångar. De 

tidigare genomkorsande grusgångarna är idag igen-

lagda, med undantag för en liten sektion som ligger 

för sig själv nedanför kyrkans absid.  

Gravplatserna är utlagda i nord-sydliga rader och 

vårdarna är antingen vända mot öster eller väster. 

Längs kvarterens norra och östra ytterkanter är flera 

vårdar vända utåt mot grusgången. Området sluttar 

märkbart åt norr och öster, vilket medför att vårdar-

na ligger terrasserade i sluttningen. Omkring en 

tredjedel av gravplatserna har grusade ytor omgär-

dade med stenram. Inom kvarter G3 finns även en 

gravplats som omgärdas av en ovanligt hög och om-

fångsrik buxbomshäck, vilken är kyrkogårdens enda. 

Bland de yngre gravplatserna har den gamla struk-

turen bitvis bevarats genom att stenram och ytskikt 

bibehållits till de nya vårdarna. I samtliga kvarter 

finns emellertid också flera igensådda gravplatser 

utan gravvård eller kringgärdning.   

Majoriteten av vårdarna utgörs av låga och breda 

granitstenar. De flesta har rests från 1930-talet och 

framåt.  Det förekommer även ett antal äldre vårdar, 

i form av högresta obelisker och bautastenar, fram-

förallt i kvarter G3 och G4. I kvarter G0 står vår-

darna glest. I denna del finns även ett tiotal barngra-

var från 1900-talets början och senare. Bland de mer 

ovanliga vårdarna hör ett ringkors från 1931 och en 

uppslagen bok från 1910. Den äldsta vården är en 

naturromantisk marmorsten med porslinsplatta från 

1884 som står i kvarter G4. 

Titlar är vanligt förekommande bland vårdarna, 

däremot syns gårds- och bynamn mindre frekvent. 

Det är framförallt de traditionella titlarna hustrun och 

lantbrukaren som är representerade, samt familjebe-

teckningar som sonen och dottern. I övrigt är variat-

ionen stor, främst genom olika hantverksyrken eller 

högre befattningar, som exempelvis; skräddarmäs-

taren, vagnmakaren, kronojägaren, sågverksägaren, fabrikö-

ren och trumpetaren. Kvinnliga titlar är ovanliga och 

lärarinnan utgör den enda kvinnliga yrkestiteln till-

sammans med den äldre benämningen prostinna.   

Planteringar finns vid omkring hälften av grav-

platserna. Vintergrön växtlighet förekommer fram-

förallt i kvarter G3 och G4, såsom exempelvis bux-

bom, murgröna, tuja och rhododendron. Av de pe-

renna växterna är kärleksört dominerande, följt av 

ros, lavendel, funkia samt olika typer av mark-

täckande växter. Lökväxter som scilla, blåstjärna, och 

påsklilja förekommer rikligt under våren. Vid några 

av vårdarna i kvarter G4 förekommer även ett antal 

små prydnadsträd. I övrigt består växtligheten främst 

av ettåriga säsongsväxter.   
 

 

Karaktärsdrag för kvarter G0G-4: 

 Kvarteren sluttar åt norr respektive öster.  

 Sammanhängande gräsyta med gravvårdar i 

nordsydliga rader. 

 Flera grusade gravplatser omgärdade av stenram. 

 Gravvårdarna härrör främst från 1930–90-talet.  

 Flera äldre barnvårdar i kvarter G0. 

 Stor variation av titlar.  
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Kvarter G5,G6 och G7 
Kvarter G5, G6 och G7 omfattar den södra delen 

av Gamla kyrkogården. I norr avgränsas kvarteren 

av kyrkan, i söder och öster av en låg stenmur och i 

väster avskärmar en avenbokshäck. I det nord-

västra hörnet av kvarter G5 växer en stor tysklönn 

som ger skugga och grönska till det i övrigt öppna 

området. Kvarter G5 och G6 består huvudsakligen 

av gräsmattor, genomkorsade av en östvästlig grus-

gång. Kvarter G7 ligger öster och nedanför kvarter 

G6, avskilt genom en stödmur. Inom kvarter G5 

finns en gemensam blomsterplantering med peren-

ner och årsväxter som alunrot, höstanemon, dagg-

kåpa och penséer. 

I den nordvästra delen av kvarter G5 och i det 

sydöstra hörnet av kvarter G6 finns delar av den 

äldre strukturen bevarad med gångar, kringgärd-

ningar och grustäckning. I kvarter G6 är hela om-

rådet närmast kyrkan grässått med enbart en rad av 

återlämnade gravstenar. De består bland annat av 

två högresta kalkstensvårdar från 1820-talet, en 

liten marmorsten från 1914 samt en mycket gam-

mal vård från 1680-talet. 

Majoriteten av vårdarna består av låga och 

breda granitstenar. Av gravplatserna i kvarter G5 

och G6 har ungefär hälften stenram och grustäck-

ning. I kvarter G5 är de flesta stenarna resta under 

1930-talet, men det förekommer både äldre och 

yngre. Bland de äldre finns både högresta- respek-

tive små vårdar av diabas, samt två bautastenar.  

I kvarter G6 har de flesta stående vårdarna rests 

mellan 1920–60-talet, medan de liggande hällarna 

främst tillkommit under 1970-talet och framåt. I 

kvarteret finns även kyrkogårdens enda gravplats 

kringgärdad av ett högt järnstaket. Till kvarterets 

ovanliga inslag hör en stor familjegravplats innehål-

lande nio vårdar av varierande ålder och stil. Grav-

platsen är kringgärdad med pollare och kedjor, samt 

täckt med grus.  

Vårdarna i kvarter G7 härrör från 1970-talet 

och framåt. De består av en rad av enhetligt utfor-

made stenar i röd eller grå granit med tillhörande 

planteringsram.  

Titlar förekommer vid drygt hälften av vårdarna 

i alla tre kvarteren. Utöver de traditionellt domine-

rande titlarna hustrun och lantbrukaren, finns flera 

med äldre prägel som åboen, disponent och häradsskri-

vare, men också nyare som civilingenjör och ämneslära-

ren fil. Mag. Bland de kvinnliga titlarna finns både de 

äldre enkefru och trotjänarinna samt de yngre benäm-

ningarna sekreteraren och kontorschefen. 

Vegetationen vid gravvårdarna är sparsam. Vin-

tergrön växtlighet förekommer vid ett antal gravplat-

ser, både som friväxande och formklippt, och utgörs 

av bland annat tuja, idegran och buxbom. Bland 

perennerna är kärleksört vanligast och finns vid en 

handfull av gravplatserna, men ros och lavendel 

noteras också. Lökväxter som scilla, påsklilja och 

hyacint förekommer frekvent under våren. I övrigt 

är gravplatsrena prydda med ettåriga växter, främst 

inom kvarter G7. 

 

Karaktärsdrag för kvarter G5-G7: 

 Kvarter med skiftande utseende mellan de olika de-

larna.  

 Präglad av stora öppna gräsytor. 

 Små koncentrationer av äldre stukturer med gru-

sade gravplatser, kringgärdning och grusgångar.   

 En rad av äldre återlämnade gravvårdar från slutet 

av 1600-talet till början av 1900-talet.  
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Kvarter M1 
Kvarter M1ligger i mitten av Mellankyrkogården, 

längs med huvudgången, avgränsat åt norr och 

söder av avenbokshäckar. Kvarteret sträcker sig 

från entrén i väster och ner mot askgravlunden i 

öster.  

Kvarteret innehåller ett fyrtiotal gravplatser 

vilka är placerade i två rader utmed den breda grus-

gången. Samtliga gravplatser har kvar sin ursprung-

liga struktur med grusade ytor och stenram. Däre-

mot är nästan en fjärdedel av gravplatserna åter-

lämnade och saknar gravvård. 

De stående vårdarna härstammar främst från 

1940-talet. De ger ett enhetligt uttryck med låga 

och breda vårdar i svart eller grå granit. Det är även 

vanligt med liggande hällar som har tillkommit 

under perioden 1970–90. Omkring en fjärdedel av 

vårdarna har försetts med titlar, vilket är färre än i 

de närliggande kvarteren.  

Den vintergröna växtligheten är sparsam inom 

kvarteret, med endast ett fåtal exemplar av tuja, 

idegran och buxbom. Perenna växter förekommer 

något rikligare, framförallt kärleksört, lavendel, ros, 

funkia samt olika typer av marktäckare. Även lök-

växter som hyacint och påsklilja pryder gravplat-

serna.  

 

Karaktärsdrag för kvarter M1: 

 Enhetlig karaktär, utifrån vårdarnas utformning 

och ålder 

 Bevarad struktur med stenram och singeltäckning 

 Tydliga gångstråk 

 Många tomma gravplatser 

Kvarter M2 
Kvarter M2 ligger i Mellankyrkogårdens nord-

västra del, mellan huvudgången och Kyrkvägen. 

Kvarteret avgränsas på tre sidor av avenbokshäck-

ar, med ingång i det sydöstra hörnet. Åt norr avslu-

tas kvarteret genom en låg stödmur. Bakom muren 

går en grusväg intill kyrkogårdsmuren och en rad 

av nyplanterade oxelträd. Dess höga och plana 

placering ger god utsikt över kyrkan och gamla 

kyrkogården. 

Kvarteret har en triangulär form med grus-

gångar i nordsydlig riktning. Gravplatserna är ut-

lagda i nordsydliga rader, vända mot öster eller 

väster. Samtliga gravplatser är grusade och har 

stenram. Deras form är anpassade efter kvarteret, 

och de längs södra grusvägen har fått en triangulär 

gestaltning. Inom kvarteret är omkring en fjärdedel 

av gravplatserna återlämnade och saknar gravvård.  

Vårdarna har främst tillkommit under 1930–40-

talen och består av låga och breda stenar, i svart 

eller grå granit. Därefter är det främst liggande häl-

lar tillkomna under perioden 1970-90 som är van-

ligast.  

Titlar förekommer på över hälften av vårdarna. 

Huvudsakligen rör det som om de traditionella 

benämningarna hustrun och lantbrukaren, men flera 

andra yrken som snickare, disponenten och skräddar-

mästare omnämns. By- och gårdsnamn är mer ovan-

ligt och förekommer bara på en handfull av vår-

darna.  

Vegetationen i kvarteret är sparsam och om-

kring hälften av gravplatserna saknar växtlighet. 

Bland den vintergröna vegetationen är det framför-

allt murgröna som förekommer, samt några form-

klippta tujor. Bland perennerna är variationen 

större med bland annat ros, kärleksört, lavendel, 

liljekonvalj, pion och taklök. Lökväxter finns också 

vid några vårdar, liksom ettåriga växter.   

 

Karaktärsdrag för kvarter 2M: 

 Enhetlig karaktär med välbevarad struktur av 

gångar, stenramar och grusade ytor 

 Öppet kvarter med fri vy mot kyrkan 

 Tydligt triangulär form som återspeglas i gravplat-

sernas utformning 
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Gravvård i kvarter M1. 

Gravvård med formklippta tujor i kvarter M2. 

Mittengången genom kvarter M1ner mot askgravlunden i öster. 

Kvarter M2 har ett tydligt visuellt samband med kyrkan.  

Stödmuren utmed norra sidan av kvarter M2. 
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Kvarter M3 
Kvarter M3 ligger i den södra delen av Mellankyr-

kogården, med mittgången åt norr och Nya kyrko-

gården åt söder. I öster och väster avskärmas kvar-

teret av avenbokshäckar, i norr av en grusgång och 

i söder av en låg stödmur. Inom kvarteret har ett 

område för urngravplatser anlagts i den västra de-

len under benämningen M3U. 

Kvarteret har en rektangulär form och hela ytan 

är gräsbesådd. Gravplatserna är placerade i 

nordsydliga rader, med vårdarna vända åt öster 

respektive väster. Majoriteten av gravplatserna sak-

nar kringgärdning, förutom fyra vilka har bevarad 

stenram och grustäckning. Inom kvarterets östra 

del finns ett antal tomma gravplatser som blivit 

gräsbesådda.  

Vårdarna har huvudsakligen rests under peri-

oden 1970-90. En handfull av vårdarna är äldre och 

har tillkommit mellan 1930- och 1960-talen. De 

äldre vårdarna står glest placerade i den östra delen 

av kvarteret och består främst av låga och breda 

granitstenar. De yngre vårdarna tillhör M3U och 

står tätt placerade i den västra delen av kvarteret. 

Majoriteten av dem är låga och breda stenar i grå 

eller röd granit, men det finns flera exempel med 

friare och asymmetrisk formgivning. Titlar och 

gårdsnamn är ovanligt inom kvarteret och före-

kommer främst bland de äldre vårdarna.  

Vintergrön växtlighet finns vid ett dussintal 

gravplatser, framförallt i form av formklippt eller 

friväxande buxbom. Perenna växter som ros, kär-

leksört, lavendel och olika typer av marktäckare 

förekommer vid flera av gravarna, detsamma gäller 

lökväxter. Vid de yngre vårdarna syns en stor andel 

ettåriga växter och blommor vilka pryder gravplat-

serna.  

 

Karaktärsdrag för kvarter M3: 

 Två karaktärer inom kvarteret med tydlig skill-

nad mellan de äldre och yngre vårdarna 

 De yngre vårdarna i M3U är mycket tätt place-

rade medan de äldre står glest 

 Rikligt med planteringar, framförallt vid de yngre 

vårdarna 
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Kvarter M4 
Kvarter M4 ligger på den mellersta nivån i den 

norra delen av Mellankyrkogården, mellan ask-

gravlunden och Kyrkvägen. Åt väster avgränsas 

kvarteret genom en grusväg och bakom den står en 

hög stödmur, bevuxen med oxbär, till den översta 

terrassen. På övriga tre sidor inramas kvarteret av 

avenbokshäckar.   

I kvarteret är gravplatserna utlagda i östvästliga 

rader, antingen vända åt norr eller söder. Gångar, 

grusade ytor och stenramar är till största del beva-

rade inom kvarteret. Endast raden längs häcken i 

norr har blivit grässådd. Det finns även ett dussin-

tal tomma och grässådda gravplatser inom kvarte-

ret. I några fall är hela strukturen med stenram och 

yttäckning borttagen, men i de flesta fall är grav-

platsens yttre form bevarad. 

Vårdarna är enhetligt utformade och merparten 

är resta under 1950- och 1960-talen, därefter är 

perioden 1930-40 vanligast. Vårdarna utgörs av låga 

och breda stenar, framförallt i svart eller grå granit.   

Majoriteten av vårdarna har titlar, främst de tradit-

ionella hustrun och lantbrukaren. Gårds- eller ort-

namn förekommer på ungefär en fjärdedel av vår-

darna.   

Omkring hälften av gravplatserna har vegetat-

ion. Den vintergröna växtligheten förekommer vid 

några vårdar och utgörs främst av formklippt bux-

bom eller friväxande murgröna och tuja. Ros och 

kärleksört finns sammanlagt vid ett dussintal platser 

och övriga perenner, som lavendel, marktäckare 

och löjtnantshjärta, finns vid en handfull vårdar. 

 

Karaktärsdrag för kvarter M4: 

 Till stor del bevarad struktur med gångar, grusade 

ytor och stenramar 

 Enhetlighet bland vårdarna 

 Stor andel traditionella titlar 

 Väl inramat kvarter 

 

 

Kvarter M5 
Kvarter M5 ligger på den mellersta nivån i den 

södra delen av Mellankyrkogården. Sydöstra hörnet 

av kvarteret har försetts med avenbokshäckar mot 

askgravlunden, medan resten avgränsas av grus-

gångar. Mot västra sidan löper en oxbärsbevuxen 

stödmur som avskrämar kvarteret visuellt från kyr-

kogårdens övre terrass. På södra sidan går en bre-

dare grusväg som separerar kvarteret från Nya kyr-

kogården.   

Gravplatserna är placerade i öst-västliga rader, 

vända mot norr respektive söder. Kvarteret har två 

olika karaktärer. På den västra sidan är den gamla 

strukturen bevarad med gångar, kringgärdning och 

singeltäckning. Vårdarna har ett enhetligt utseende 

med låga och breda granitstenar. På den östra sidan 

är variationen större, med öppna ytor, grusade 

gravplatser och asymmetriska vårdar. Vårdarna 

inom kvarteret är av varierande ålder, de flesta från 

1970- och 1990-talen och därefter från perioden 

1940-50-talen. Av de äldre är några särskilt utmär-

kande genom sin klassicistiska dekor.  

Titlar förekommer på omkring hälften av vår-

dar, varav hustrun är vanligast. Bland de övriga finns 

en stor variation av yrken såsom bildhuggaren, lands-

fiskalen, stationskarl och lektorn. By- och gårdsnamn 

återfinns vid ett dussintal av vårdarna.  

Planteringar förekommer sparsamt vid gravplat-

serna. Av den vintergröna växtligheten finns ett 

tiotal exemplar av buxbom, murgröna och tuja. Av 

de perenna växterna är kärleksört vanligast och 

växer vid en handfull av vårdarna. Lökväxter som 

tulpan och påsklilja finns vid några av vårdarna, 

men i övrigt är det främst ettåriga växter som pry-

der gravplatserna.   

   

Karaktärsdrag för kvarter M5: 

 Avgränsat kvarter 

 Äldre strukturen med gångar, grusade ytor och 

stenram finns bevarat i den västra delen 

 Öppnare karaktär i den östra delen 
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Norra sidan av kvarter M4 med gräsbesått parti.  Garvvård med formklippt buxbom i samtliga planteringsramar 
inom kvarter M4.  

Del av kvarter M5 med äldre struktur av grusgångar, 
stenram och ytskikt. 

De två skilda karaktärerna inom 
kvarter M5. 
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Kvarter M6 och M7 
Kvarter M6 och M7 omfattar den nordöstra delen av 

Mellankyrkogården. De båda kvarteren är terrasse-

rade och skiljs åt av en grusgång i nordsydlig rikt-

ning. En trappa i mitten av kvarter M6 förbinder det 

med det lägre liggande M7. Åt norr finns kyrko-

gårdsmuren som avskiljer Mellankyrkogården från 

Kyrkvägen, och i söder utgörs den visuella inram-

ningen av barr- och lövträd. Innanför kyrkogårds-

muren och längs östra sidan står en rad av stora ox-

elträd.  

Båda kvarteren utgörs av sammanhängande 

gräsytor och är inramade av avenbokshäckar. In-

gångar till kvarteren har gjorts genom upptagningar i 

häcken. Kvarter M6 har öppnats upp på den västra 

sidan och kvarter M7 på den norra. Höjdskillnaden 

inom kvarter M7 har även medfört att de nedersta 

öppningarna försetts med trappsteg.  

I Kvarter M6 är gravplatserna utlagda i östväst-

liga rader, med vårdarna vända mot söder respektive 

norr.  Ett tjugotal grusade gravplatser med stenram 

och grustäckning finns bevarade i den norra delen av 

kvarteret. Majoriteten av gravvårdarna har rests un-

der 1950- och 1960-talen och består huvudsakligen 

av låga och breda stenar i svart eller grå granit.  

I kvarter M7 ligger gravplatserna i nordsydliga 

rader, antingen vända mot öster eller väster. Vårdar-

na har främst rests under 1960- och 1970-talen och 

utgörs av låga och breda stenar av röd eller grå gra-

nit. Båda kvarteren har flera tomma gravplatser. 

Titlar förekommer på omkring hälften av vårdar-

na inom kvarteren. Vanligast är de traditionella hust-

run och lantbrukaren, respektive sonen och dottern. Ut-

över dem är variationen stor med exempelvis hovsla-

gare, fabrikör, trafikbilägare, järnhandlaren, konstväverskan 

och barnmorskan. De båda sistnämnda yrkestitlarna är 

de enda kvinnliga inom kvarteren.  

I kvarter M6 är den vintergröna växtligheten 

sparsamt förekommande och utgör sammanlagt en 

handfull växter. Ros, kärleksört samt andra perenna 

växter förekommer vid ett tjugotal gravplatser. Näst-

an hälften av vårdarna saknar vegetation och reste-

rande pryds av ettåriga växter.  

I kvarter M7 är buxbom och murgröna vanligast 

av den vintergröna växtligheten. Buxbom, idegran 

och tuja förkommer oftast formklippta i olika di-

mensioner. Ros och kärleksört förekommer vardera 

vid en handfull av gravplatserna. I övrigt är plante-

ringar sparsamt förekommande, bortsett från ett 

femtontal gravplatser prydda med ettåriga växter.  

 

 

Karaktärsdrag för kvarter M6 och M7: 

 Terrasserade kvarter 

 Bevarad struktur med stenramar och grustäckning 
i den norra delen av kvarter M6 

 Inhägnad av avenbokshäck 

 Sammanhängande gräsytor 

 Enhetlig utformning av gravvårdar, främst från 
1950–70-talen.  
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Utsikt över kvarter M7. Utsikt över kvarter M6. 

Vårdar med bevarad stenram och ytskikt i kvarter M6.  
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Kvarter N1-N6 
Kvarter N1-N6 omfattar hela den Nya kyrkogår-

den. Anläggningen ligger sydväst om Mellankyrko-

gården, avskild genom en stenmur. Kyrkogården är 

omgärdad av låga stenmurar på tre sidor, samt en 

avenbokshäck längs den sydöstra sidan. Den nya 

kyrkogården ansluter till Mellankyrkogården via en 

grusad entréplats i nordväst, en grusgång i sydöst 

samt genom en portal i den gemensamma stenmu-

rens mitt. 

Kyrkogården är formad som en oregelbunden 

fyrhörning, indelad i sex kvarter vilka åtskiljs av 

klippta idegranshäckar. Kvarter N1, N3, N4 och 

N6 omfattar de fyra hörnen, medan kvarter N2 och 

N5 rymmer den nordvästra och sydöstra mittsekt-

ionen. Hela Nya kyrkogården är gräsbesådd, men 

genomkorsas av tre bredare gångpassager, två 

nordväst-sydöstliga och en nordöst-sydvästlig. Vid 

deras skärningspunkt finns en mindre plantering 

med rosor, buxbom, kärleksört och hängsälg kring 

en belysningsstolpe som bildar mittpunkten i an-

läggningen. Intill de kringgärdande idegranshäckar-

na i mitten av anläggningen finns även fem höga 

pelarekar. 

Gravplatserna i kvarter N1, N3, N4 och N6 är 

utlagda i diagonala rader, med vårdarna vända mot 

sydost respektive nordväst. 

I mittkvarteren N2 och N5 är gravplatserna ut-

lagda i diagonala rader, med vårdarna vända mot 

nordost eller sydväst. I kvarter N2 utgörs rygg-

häcken av oxbär, medan en nyplanterad häck av 

tok står mellan vårdarna i kvarter N5. 

Större delen av kvarter N3 har ännu inte tagits i 

bruk och består i huvudsak av en öppen gräsmatta. 

Några rader inom kvarter N1 och delvis inom kvar-

ter N6 har rygghäckar av oxbär mellan gravvårdar-

na.  

De äldsta vårdarna inom Nya kyrkogården res-

tes under 1970-talet. Majoriten av vårdarna fram till 

1990-talet består av låga och breda stenar i röd eller 

grå granit. I kvarter N3 och N4 finns yngre vårdar 

från 2000-talet och slutet av 1990-tal. Bland dem 

finn en större variation av former och dekoration-

er, som bland annat lyktstenar, hjärtan och kors.  

Titlar förekommer sparsamt inom kvarteren 

och framförallt vid de äldre vårdarna. Av titlar är 

hustrun den vanligaste titeln, men därefter är variat-

ionen stor med bland annat; tapetseraren, sjökaptenen, 

möbelhandlaren, åkeriägaren och väverskan.   

Nästintill samtliga gravvårdar har försetts med 

planteringsram och kvarteren är rika på vegetation. 

Framförallt är det ettåriga växter, men även peren-

ner som ros och kärleksört förekommer ofta, samt 

inslag av lavendel, fetbladsväxter och olika typer av 

marktäckare. Även vintergrön vegetation finns vid 

flera av vårdarna, framförallt murgröna och bux-

bom, följt av tuja, och en.  

 

Karaktärsdrag för kvarter N1-N6: 

 Enhetligt utseende 

 Kvarteren avgränsas genom idegranshäckar 

 Sammanhängande gräsbesådd yta för samtliga 

kvarter  

 Vårdar är resta från 1970-talet och framåt 

 Fler personliga uttryck bland de yngre vårdarna 

 Rikligt med planteringar vid gravplatserna 
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Askgravlund 
Askgravlunden invigdes 2008/2009 och ligger i den 

östra delen av Mellankyrkogården. Området har en 

triangulär form och ligger mellan kvarter M4 och 

M5 på kyrkogårdens mellersta nivå. Platsen utgjorde 

tidigare Mellankyrkogårdens ceremoniplats. Åt väs-

ter anknyter askgravlunden till kyrkogårdens huvud-

gång genom en stor och monumental trappa. På de 

resterande tre sidorna är askgravlunden kringgärdad 

av avenbokshäckar. I dess nord- och sydöstra hörn 

leder mindre stentrappor ner till kyrkogårdens lägre 

nivå.  

Områdets centrala del utgörs av en gräsmatta, i vil-

ken sex körsbärsträd planterats i två rader. Träden 

belyses underifrån genom strålkastare.  

I Askgravlundens östra del finns en cirkelformad 

stensättning. Inom den finns två sittbänkar omgär-

dade av en halvcirkelformad kallmur. På murens 

avslut sitter stenskivor med namnbrickor i metall. 

Platsen har även försetts med ett vattenspel täckt 

med kaprifol och två smyckesställningar för ljus och 

blommor. 
 

Karaktärsdrag för askgravlunden: 

 Följer den tidigare ceremoniplatsens utformning 

 Central plats i anläggning med utsikt över kyrkan 
och närliggande kvarter  

 Enkel men välgjord utformning 

 Avskild plats med bänkar och vattenspel 

Minneslund 
Minneslunden ligger i den sydvästra delen av Mel-

lankyrkogården. Den har en rundad triangelform 

och är omgiven av avenbokshäckar på samtliga sidor. 

Minneslunden är till största del gräsbesådd, varige-

nom en stensatt gång löper längsmed ytterkanten. I 

dess sydvästra hörn växer ett par stora rhodo-

dendronbuskar och utmed häckarna växer rosenspi-

rea.  

Ett stort granitblock med inskription utgör mitt-

punkten i minneslunden. Framför stenen finns plats 

för blommor och på ömse sidor står ställningar för 

ljus. Bakom den reser sig tre stora träd, två hängcy-

presser och en pelarek. 

 

Karaktärsdrag för minneslunden: 

 Avskärmat rum omgivet av häckar och träd 

 Stor natursten bildar smyckningsplatsen i anlägg-

ningen 
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Stenbelagd gång genom minneslunden. 

Smyckningsplats vid askgravlunden. 

Smyckningsplats vid minneslunden. 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och 
biologiska värden 
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Värdebeskrivning 

Norra Åkarps kyrka och kyrkogård har en kontinui-

tet på platsen sedan 1100-talet, och har som tradit-

ionsbärare ett symbolvärde. Dess placering, en bit ut-

anför den närmaste bebyggelsen har lång historisk 

förankring, liksom dess roll som sockencentrum och 

mötesplats. Det faktum att både kyrkan och kyrko-

gården används till sina ursprungliga syften visar hur 

viktig denna miljö är än idag. 

Inom Norra Åkarps kyrkogård finns social- och 

samhällshistoriska värden. Titlarna som finns på grav-

vårdarna återspeglar de näringar som har präglat 

bygden, förändringar som har inträffat i lokalsam-

hället, men även i samhället som stort. Inskription-

erna berättar om dem som levt i bygden; framträ-

dande personer, goda gärningar och familjeband.  

De kan i många fall vara de enda minnesmärkena 

över människor som en gång levat.  

Titlarna visar också vilken typ av samhälle som 

har utvecklats i bygden, samt vilka som haft stor 

lokal betydelse. Det gäller allt ifrån de mer påkostade 

gravplatserna över direktörer och disponenter, till de 

mer enkla och anspråkslösa vårdarna. Gravvårdar 

över personer ur de lägre samhällskikten som fått 

träkors som minnesmärke saknas av förklarliga skäl.  

Många titlar är förknippade med jordbruket, 

både bland de äldre vårdarna, men även bland de 

yngre. Det gäller särskilt lantbrukaren och den äldre 

benämningen åboen och undantagsmannen. Under 

1900-talet syns allt fler hantverksyrken, som målar-, 

bygg- och skräddarmästare, samt nu försvunna yrken 

som stationskarl och landsfiskal. Även kvinnornas roll i 

samhället förändrades, från beteckningar som hustru, 

mor, prostinna och enkefru kommer efterhand yrkestit-

lar som trotjänarinna, barnmorska och kontorschef. Bland 

de yngre gravvårdar förekommer färre titlar, vilket 

också berättar om senare och samtida samhällsför-

ändringar.    

Norra Åkarps kyrkogård är en kulturmiljö rik på 

upplevelsevärden. Det är en kyrkogård vars utveckling 

och utbyggnad tydligt resulterat i tre olika karaktärer. 

Den Gamla kyrkogården visar upp en äldre prägel 

med en stor variation av vårdar och titlar. De gräs-

täckta och glest nyttjade kvarteren förstärker det 

intrycket, liksom träkorset som påminner om den 

medeltida kyrkans placering.    

Mellankyrkogården visar på en ny tids ideal och 

har fortfarande kvar mycket av sin ursprungliga idé 

och formgivning. Den terrasserande planläggningen, 

uppbyggd av stödmurar, sammanlänkande gångar 

och trappor är fortfarande mycket karaktäristiskt. 

Även den ursprungliga ceremoniplatsen lever i hög 

grad kvar genom sin nya användning som ask-

gravlund. Anläggningen finns dessutom väl doku-

menterad i ritningar och källmaterial, vilket bidrar till 

att förstå ursprungliga idéer och senare förändringar. 

Den sortens kunskap medför att kyrkogården även 

har ett pedagogiskt värde.    

Den Nya kyrkogården visar på en ny stil med 

mer grönska i form av träd, buskar och häckar. Här 

finns en stor enhetlighet mellan kvarteren; deras 

utformning, växtmaterial och vårdarnas utseende, 

vilket skapar ett sammanhängande och överskådligt 

utseende. Det är en intakt miljö som avspeglar idea-

let för kyrkogårdsmiljöer under 1900-talets andra 

hälft, med mycket grönska istället för grusade ytor 

och kringgärdningar.   

Det finns även Konstnärliga värden bland gravvår-

darna på Norra Åkarps kyrkogård, såsom höga obe-

lisker, bautastenar, kors och naturromantiska motiv. 

Bland kyrkogårdens ovanligare vårdar finns två höga 

kalkstensvårdar från 1820-talet, omsorgsfullt textade, 

en marmorvård med infälld porslinsmedaljong från 

1884 och en uppslagen bok från 1910.  Den äldsta 

gravstenen är en liten och anspråkslös vård från 

1680-talet, men den vittnar om kyrkogårdens histo-

ria. 

Kyrkogårdens olika delar skapar tillsammans en 

mångfacetterad bild över olika ideal som varit aktu-

ella genom historien, men också den konst- och 

hantverksskicklighet som legat till grund för deras 

tillblivelse. Möjligheten att kunna se – och uppleva – 

hur kyrkogården utformats och successivt växt fram 

under olika epoker och under skilda stilinfluenser är 

betydelsefull för känslan av en levande kulturmiljö, 

med bibehållna kulturhistoriska värden. Respekten 

för de unika kvaliteter som varje ny del tillfogat hel-

heten är därför viktig för kyrkogårdens framtida 

utveckling. 

Biologiska värden 

Kyrkogården ligger i utkanten av samhället och 

närmaste omgivning utgörs av ädellövskog. I närhet-

en finns även bebyggelse och jordbruksmark, vilket 

sammantaget ger goda förutsättningar för ett varie-

rat djur- och växtliv. Arter sprider sig både till och 

från kyrkogården och dess närmaste omgivning. 

Blommande annueller, perenner och buskar på 

gravplatser och i planteringar lockar pollinerande 

insekter, vilka i sin tur lockar fåglar, grodor och troll-

sländor som söker föda. Samtliga grodor, ödlor och 

ormar är fridlysta och upptas av Artskyddsförord-

ningen.  
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Artrik ängsliknande flora med bl.a. gråfibbla ovanför de 
sydvända varma murarna.  

 

Bin söker sig till bl.a. oxlarnas blommor för att samla pol-
len och nektar. 

 För fåglar av olika slag som söker föda, skydd el-

ler vila skapar kyrkogårdens träd, häckar och plante-

ringar en viktig livsmiljö. Flera fladdermusarter trivs 

i kulturmiljöer där de kan finna viloplatser i byggna-

der eller gamla hålträd. Fladdermöss kan förekomma 

på Norra Åkarp kyrkogård även om trädbeståndet 

har få lämpliga viloträd. Samtliga i Sverige före-

kommande fladdermusarter är fridlysta. 

Signalarten guldlockmossa förekommer på Mel-

lankyrkogårdens mur mot Kyrkvägen och på enstaka 

oxlar i allén. Signalarten krushättemossa växer på 

flera olika trädslag på kyrkogården. StareVU var den 

enda rödlistade art som noterades på kyrkogården 

vid inventeringen. Inga andra fynd av rödlistade 

arter är registrerade från kyrkogården. 

Kyrkogårdens äldre ädellövträd har relativt artrik 

epifytflora, även om inga sällsynta eller hotade arter 

påträffades vid inventeringen. Det är viktigt att det 

framöver finns kontinuitet av ädellövträd på kyrko-

gården. Några av träden har stamhåligheter, en 

struktur som är värdefull för många olika organ-

ismer. Äldre träd med sådana strukturer är särskilt 

bevarandevärda då kyrkogårdens trädbestånd har få 

värdehöjande strukturer ur biologisk synvinkel.  

Två solitära äldre träd, blodboken och skogseken, 

är registrerade som skyddsvärda träd i Åtgärdspro-

grammet för särskilt skyddsvärda träd. Oxelallén 

längs med Kyrkvägen kan omfattas av det generella 

biotopskyddet i miljöbalken, då den klassas som en 

allé, en rad om minst fem träd utmed en väg. Allén 

av oxel som avgränsar nya kyrkogården från Mellan-

kyrkogården kan eventuellt också omfattas av bio-

topskydd. 

Längs och på Gamla kyrkogårdens mur mot 

Kyrkvägen växer en tämligen artrik kärlväxtflora 

som är av biologiskt värde. En förutsättning för 

floran är mager mark, vilket innebär att man bör 

vara särskilt noga med att undvika näringstillförsel i 

gräsmattan nära muren. 
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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. De kan också förstöras genom många små 

förändringar som sker löpande under en längre tid. 

För att bevara kyrkogårdens värden måste de aktivt 

vårdas och underhållas löpande. Följande vårdkrav är 

formulerade med utgångspunkt i kyrkogårdens kul-

turhistoriska värden Tillämpningen av vårdkraven 

måste ske med utgångspunkt från såväl värdebe-

skrivning samt kyrkogårdens beskrivning.  

Vårdkraven 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 ersättande av växt-

material såsom buxbomshäckar och rygghäckar 

är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en åtgärd 

är tillståndspliktig bör man samråda med Läns-

styrelsen. Vård- och underhållsplanen kan ses 

som ett planeringsunderlag för tillståndsansö-

kan 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 underhåll 

Genom kartbilden på nästa sida anges vård- och 

underhållsnivån 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 gäller som utgångspunkt 

för en övergripande bevarandeplan inom re-

spektive 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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Bruna områden markerar övrigt kulturhistoriskt värde med 
stor betydelse för kyrkogårdens karaktär. Orangea linjer 
markerar strukturer som är viktiga att bevara.   
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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 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 får 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 1 m, 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 berör häckar kan utföras under 

större del av året, förutom under maj till juli 

som är fåglarnas huvudsakliga häckningsperiod. 

 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. 
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Åtgärdsbehov 
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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. 

Åtgärdsbehov bör gås igenom med tekniskt sakkun-

nig för att fastställa när och hur åtgärdsbehoven skall 

åtgärdas. Vissa åtgärder kan kräva länsstyrelsens 

tillstånd. I bilagan Rekommendationer för vård- och under 

håll finns vidare information om åtgärderna.  

Murar och begränsningar  

Murar 
Stenmuren kring Nya Kyrkogården har sprickor på 

flera ställen, och flera beklädnadsstenar har lossnat 

ifrån muren.  Problemen har troligtvis orsakats av ett 

alltför hårt och cementhaltigt bruk i kombination 

med sättningar. Liknande skador syns även vid mu-

ren kring Mellankyrkogården och på östra sidan av 

Gamla kyrkogården. Vid Mellankyrkogården har 

även flera växter, däribland en lönn och sedumväx-

ter, slagit rot inuti muren. 

Murarna inom och kring Mellankyrkogården är 

avtäckta med betong. Den har emellertid spruckit 

och smulats söder på flera ställen, framförallt längs 

Kyrkvägen. Vid platserna med bristfällig avtäckning 

riskerar stenmuren att skadas ytterligare pga. vatten-

inträngning.   

 Åtgärdsprogram för stenmurarna bör utföras av 

sakkunniga inom de närmsta åren. De partier av 

muren där stora stenbortfall och sprickskador 

förekommer bör repareras/läggas om. I sam-

band med detta bör samtliga fogar ses över och 

repareras med lämpligt bruk efter behov.  

 Avtäckningen kring Mellankyrkogården bör ses 

över som en del av åtgärdsprogrammet. De 

skadade partierna bör repareras med ny av-

täckning för att undvika ytterligare skador. Al-

ternativt byta ut betongavtäckning mot sten-

plattor, likt dem som finns kring Nya kyrko-

gården. 

Grindar 
Grindarna vid Norra Åkarps kyrkogård är övergri-
pande i gott skick. Mindre algpåväxt förekommer 
på grindarna vid Nya respektive Gamla kyrkogår-
den.  

 Samtliga grindar bör ses över regelbundet för 
att bland annat säkerställa fästet i grindpelarna. 
Det gäller särskilt Mellankyrkogården där grin-
darna är fästa i fogarna, eftersom det hårda 
bruket resulterat i sprickor på flera håll längs 
murarna.  

 Vid gamla kyrkogården har några av grindarna 
tagits bort för att underlätta framkomligheten 
vid bland annat transporter. Grindstolparna 
bör stå kvar på sin plats, men grindbladen be-
höver inte ersättas.   

Häckar 
Häckarna utgör viktiga arkitektoniska element och 

bör skötas för att vidmakthålla sina kulturhistoriska 

värden. Det gäller särskilt avenbokshäckarna kring 

kvarteren inom Mellankyrkogården som har både 

rumsskapande och avskiljande egenskaper. Det-

samma gäller de avskiljande idegranshäckarna som 

finns inom Nya kyrkogården.  

 Rygghäckarna på Nya kyrkogården kan ges ett 

mer enhetligt utseende. Exempelvis genom att 

välja samma växtsort och storlek, men också 

genom att välja vilka kvarter som ska förses med 

rygghäckar.   

Gångsystemet 

Gångsystemet består till största del av grusgångar, 

förutom området närmast kyrkan. Vid några av 

vägarna är gruslagret tunt och sandblandat och bör 

fyllas på. 

 Översyn och omläggning av grusgångarna. 

Gruset i gångarna bör fyllas på lite i taget så att 

ytan förblir hårt packad och framkomlig. Nytt 

grus bör vara naturfärgat och samma dimension 

och typ som befintligt.  

Bårhuset 

Bårhuset har en stor vertikal spricka i fasaden på den 

södra delen av tillbyggnaden. Den bör undersökas 

och repareras för att undvika skador till följd av 

bland annat vatteninträngning. 

Gravplatser 

Gravplatserna med stenram och grusade ytskikt 

utgör ett tydligt karaktärsdrag för Gamla kyrkogår-

den och Mellankyrkogården.  De är en rest efter ett 

äldre gravskick och samtliga återstående inom kyr-

kogården bör underhållas.  

Det är även av kulturhistoriskt intresse att bevara 

och värna om kyrkogårdens enda gravplats försedd 

med järnstaket. Detsamma gäller kyrkogårdens enda 

buxbomsomgärdade gravplats som bör hållas i gott 

skick, liksom övrig växtlighet vid kulturhistoriskt 

intressanta gravplatser. 

 Stenramar som rubbats ur sitt läge bör i första 

hand läggas om och grusade ytskikt fyllas på vid 

behov. 

 Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser bör förnyas vid behov med samma 

växtmaterial som det befintliga.  
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 Vara särskilt uppmärksam på kyrkogårdens enda 

gravplats med järnstaket. 

Gravvårdar 

De kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna bör 

stå kvar på sina ursprungliga platser. På så sätt beva-

ras eventuella samband, främst i form av de familje-

förhållanden, som kan finnas med de omgivande 

gravvårdarna. Det gäller även samlingen av vårdar 

resta över barn i kvarter 0 som bör bevaras i sin 

helhet med bibehållna kringgärdningar och ytskikt. 

De gravvårdar som påtagligt bidrar till begravnings-

platsens karaktär bör särskilt prioriteras. 

Bakom garaget och ekonomiområdet har bort-

tagna gravvårdar lagts intill trasiga bänkar, lyktor och 

annat avfallsmaterial. Denna placering bör ses över, 

samt undersöka lämpligare hantering.  

 Borttagna vårdar bör placeras/hanteras på ett 

lämpligare sätt. Exempelvis genom att placera 

dem på en värdigare plats eller vända stenarna så 

att namnen inte går att läsa. 

 Borttagna vårdar av kulturhistoriskt intresse kan 

placeras på en fri yta, på liknande sätt som redan 

gjorts med återlämnade gravvårdar väster om 

kyrkan.  

Planteringar 

Den varierade växtligheten med olika karaktärer är 

en viktig beståndsdel på Norra Åkarps kyrkogård. 

Träd, buskar, häckar och planteringar utgör tillsam-

mans med gravplatsernas prydnadsväxter basen i 

kyrkogårdens gröna struktur.  

 Värna om det äldre perenna växterna på kyrko-

gården, både genom att bibehålla det som finns 

och ersätta med likartat/befintligt växtmaterial 

vid behov. 

 Undersöka vad som ska ske med lunden intill 

Nya kyrkogården. Ska det införlivas i anlägg-

ningen eller fortsätta som en frisåtende del.  

Tillgänglighet 

Tillgängligheten är övervägande god vid kyrkogår-

den. Gångarna är breda med möjlighet att ta sig 

fram med rollator eller rullstol. Mellankyrkogården 

har många trappor, men även grusgångar vilka 

sammanbinder de olika delarna. Den kraftiga höjd-

skillnaden kan emellertid försvåra framkomligheten 

för exempelvis rollatorer och rullstolar. Detsamma 

gäller de kvarter som är gräsbesådda, som exempel-

vis Gamla- och Nya kyrkogården, samt kvarter M6 

och M7 i Mellankyrkogården.  

Vid Mellankyrkogården saknar kvarter M2 och 

M3 tydliga avslut på vissa sidor. Det medför att kvar-

ter M2s norra sida, respektive M3s södra, avslutas 

direkt genom en stödmur. Då det inte finns någon 

tydlig avgränsning finns en fallrisk för besökare som 

inte kan se var gränsen går.   

Den stora trappan vid askgravlunden visar tecken 

på sättningsskador. Sättstenarna är ojämna och gli-

por syns mellan stenarna. Även den lilla trappan på 

sydöstra sidan till kvarter M5 har drabbats av sätt-

ningar och stenarna har sjunkit inåt mot mitten.   

 Undersöka möjligheten att markerar skillnaden 

mellan kvarteren och grusgångarna nedanför för 

att öka säkerheten för besökarna.  

 Den stora trappan bör ses över av sakkunnig i 

syfte att utreda orsaken bakom sättningarna 

samt lämpliga åtgärder. Den mindre trappan bör 

läggas om för att öka tillgängligheten och säker-

heten för besökare och personal som använder 

trappan. 

 

Träd 

 Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

der i trädvårdsplanen. Ha i minnet att denna 

väger in både biologiska värden och kulturhisto-

riska aspekter.  

 Svenska kyrkans mål att arbeta med beskärning 

och stabilisering som metod för att bevara sär-

skilt skyddsvärda träd kan med fördel användas 

på träden vid Norra Åkarps kyrkogård. 

 Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regelbun-

det för att varje enskilt träd skall kunna finnas 

på platsen så länge som möjligt. De kostnader 

förvaltaren lägger på regelbunden trädvård un-

der ett träds livslängd förväntas vara lägre än 

kostnaden för omfattande akuta insatser 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 biotopskyddade 

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 sparar 

delar av stammen och lägger den i en perma-

nent 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 
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stare som accepterar den konstgjorda boplatsen. 

Undvik att spika i träden, häng istället upp hol-

ken med plastklädd ståltråd kring en gren. An-

vänd holkar med plåtskydd kring ingångshålet. 

 För att även i rabatter gynna fjärilar och andra 

nektar- och pollensökande insekter, plantera 

gärna blommor som doftar och har klara färger. 

Bra blommande växter för fjärilar är exempelvis 

kärleksört, rosenflockel, röd solhatt, fackel-

blomster, rosenspirea, lavendel, salvia, kungs-

mynta och rosenbuddleja. 

 Gräsytorna på Norra Åkarps kyrkogård är mått-

ligt näringspåverkade och det bör gå bra att ge-

nom utmagring få in fler vilda blommande örter 

som ger kyrkogården större mångfald. Blom-

mande gräsmattor lockar fler insekter vilket 

lockar fler fåglar; livsmiljön blir artrikare i flera 

nivåer. Utmagring sker genom att direkt bära 

bort allt gräsklipp och samtidigt undvika att till-

föra näring. Efter några år börjar man se större 

artrikedom. 
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Målsättning och utveckling 

I Norra Åkarp och Bjärnum förväntas inga större 

förändringar inom den närmaste 10-års perioden då 

behovet av nya gravplatser inte bedöms vara så 

stort. Församlingen har angett följande målsätt-

ningar och utvecklingsplaner för Norra Åkarps kyr-

kogård: 

 

 

Tillmötesgå samhällets olika begravningstrender, nya som 

gamla, och särskilt den stora efterfrågan på urn- och ask-

gravar genom att:  

- Bibehålla avtal med Hässleholms församling 

för begravningar för andra religioner. 

 

Bevara och utveckla kyrkogården som en grön kulturmiljö 

genom att: 

- Bevara äldre gravvårdar, framförallt på gamla 

kyrkogården. 

- Bibehålla strukturen med kringgärdade grav-

platser. Framförallt vid kvarter M1, M2 och 

M4 där stenram och singeltäckta ytor är särskilt 

karaktäristiskt. 

- Vårda och underhålla kyrkogårdens gröna 

struktur med klippta häckar och alléer. 

- Gynna den biologiska mångfalden genom att 

låta kyrkogården vara ett livsrum för både djur 

och växter. 

Utveckla och göra kyrkomiljön mer tillgänglig genom att:  

- Kontinuerligt arbeta med tillgängligheten på 

kyrkogården för att tillgodose besökarnas be-

hov. 
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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
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Trädportalen: 

http://www.tradportalen.se/ 

 

Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kul-

turlandskapet: 

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

ationer/620-5411-2.pdf 

 

Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, upp-

daterad: 

http://naturvardsverket.se/Documents/publikation

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

 

 

 

 

Kristianstad 2015-11-27 

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
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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 
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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 
42. Huaröds kyrka – Takrenovering, Huaröd sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
43. Ullstorps kyrkogård, Ullstorps sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
44. Ramsåsa gamla kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
45. Ramsåsa nya kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
46. Benestad gamla kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
47. Benestad nya kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
48. Röddinge kyrka – utvändig renovering, Röddinge sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015 
49. Korgfabriken i Lönsboda – renovering av fasad, Örkened sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015 
50. Renovering av gamla gravkapellet, Norra kyrkogården i Lund, en binär historia, Lunds sn, AM, Petter Jansson, 2015 
51. Tryde Kyrka – Utvändig renovering, Tryde sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
52. När Flamingo rivs, Perstorps sn, BD, Helene Stalin Åkesson, 2015 
53. Tomelilla Byagårds gavel och tak, Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
54. Ausås prästgårds tak, Ausås sn, AM, Anna Rabow, 2015 
55. Gräsma kvarn – Vårda vattendragens kulturarv, Huaröd sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015 
56. Gustav Adolfs kyrka – utvändig renovering, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2015 
57. Lomma kyrka – upprustning av kontreforer, Lomma sn, AM, Petter Jansson, 2014-15 
58. Bara kyrka – invändig renovering, Bara sn, AM, Anna Rabow, 2015 
59. Bara kyrka – utvändig renovering, Bara sn, AM, Anna Rabow, 2015 
60. Sankt Nicolai kyrka i Trelleborg – utvändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015 
61. Kviinge kyrka, renovering av torntak, Kviinge sn, AM, Petter Jansson 2015 
62. Odarslövs kyrka, renovering av torntak, Odarslövs sn, AM, Petter Jansson, 2015 
63. Stora Råby kyrka, installation av värmepump mm, Stora Råby sn, AM, Petter Jansson 2014-15 
64. Vallösa kyrka - utvändig renovering, Sjörup sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
65. Norra Åkarps kyrkogård, Norra Åkarps sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 





 

 


