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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Västra Torups kyrko-
gård är utförd av Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Tyringe 
pastorat. Fältarbetet och påföljande rapportskrivning 
utfördes under våren - sommaren 2015. Inventering 
samt rapportskrivning har utförts av byggnadsantikva-
rie Maria Johansson i samarbete med Emelie Peters-
son, samt 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 kyrkogårds-
besökare och allmänheten tydliggöras. 

 

Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskapsdel 
där kyrkogårdens historia och dess nuvarande upp-
byggnad beskrivs. Historiken grundar sig på arkiv- 
och litteraturstudier, framför allt kyrkogårdsarkivet 
hos pastoratet samt annan tillgänglig litteratur, kartor 

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Västra Torups kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Torup 57:1 
Socken  Västra Torup 
Kommun  Hässleholm 
Fastighetsförvaltare Tyringe Pastorat 
 
 
Kyrkogården består av fem kvarter samt en minneslund och en askgravlund. Kyrkogår-
den har totalt 606 gravplatser, av dessa är 586 kistgravplatser och cirka 20 urngrav-
platser. 
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och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivningen av kyr-
kogården omfattar fastigheten Västra Torups kyrko-
gård med omgivande yttre kyrkogårdsmur och sta-
ket. I detta område har byggnader, gångsystem, 
gravkvarter, gravplatser och gravvårdar samt växt- 
och djurliv inventerats och beskrivits. Särskild vikt 
har lagts vid att beskriva kyrkogårdens karaktär. 
Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 

fysiska anläggningarna utgör underlag till 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. De som granskat vård- och un-
derhållsplanen och därmed haft tillfälle att yttra sig 
har varit Anders Håkansson, Kyrko- och fastighets-
föreståndare, samt fastighetsgruppen, Tyringe pasto-
rat. På slutmötet närvarade Anders Håkansson som 
även framförde fastighetsgruppens synpunkter.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hässleholms kommun med Västra Torup markerat 

Karta över Västra Torup och fornminnen i byn. 
Karta från fornminnesregistret. De blå områden 
markerar kända forn- eller kulturlämningar.   

Ritning över kyrkogården 
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  Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 

Kulturmiljölagen (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 

4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begrav-
ningsplatser tillkomna före 1940 får inte på 
något väsentligt sätt ändras utan tillstånd 
från länsstyrelsen. Detta gäller även vissa 
yngre kyrkobyggnader och begravningsplat-
ser utvalda av Riksantikvarieämbetet. 
 
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. Enskilda 
grav-anordningar såsom gravvårdar, staket 
eller stenramar har ett skydd såsom en del av 
kyrkogårdens helhet och karaktär.  
 
Området ligger inte inom någon känd forn-
lämning, dock skall länsstyrelsen kontaktas 
om eventuella fynd av fornlämning påträffas. 
  
Plan- och bygglagen (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bygg-
nader skyddas även i PBL. En byggnad som 
är särskilt värdefull ur kulturhistorisk syn-

punkt får inte förvanskas och ska underhål-
las så att de särskilda värdena bevaras. Änd-
ring och flyttning av en kulturhistoriskt vär-
defull byggnad ska utföras varsamt med 
hänsyn till dessa värden och byggnadens 
karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 
byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras 
på grund av byggnadens eller bebyggelsens 
kulturhistoriska värde. Planläggning och 
bygglov handläggs av kommunen och ska 
ske med hänsyn till byggnadens kulturhisto-
riska värden så att dessa skyddas. De kul-
turhistoriska värdena ska säkerställas genom 
skydd i detaljplan i tätbebyggt område eller 
av områdesbestämmelser på landsbygden.  
 
I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot 
förvanskning så att dess karaktärsdrag beva-
ras. Byggnader är då märkta med ett q eller 
k i planen. Även träd och andra landskaps-
element 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 väg-

ledning om biotopen allé i bilaga 1 till för-
ordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken sägs det att även en gång-
väg i vissa fall kan betraktas som väg.  
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyrko-
gården gäller Artskyddsförordningen 
(2007:845) Förordningen omfattar dels de 
arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv 
och habitatdirektiv, dels vissa andra vilt le-
vande 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 
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Källor 
I äldre kartmaterial över Västra Torups by kan kyr-
kogårdens utbredning och förhållande till omgiv-
ningarna följas. Detta material finns tillgängligt via 
Lantmäteriets söktjänst Historiska kartor.  
I Tyringe pastorats arkiv finns ritningar och pla-

ner som rör kyrkogården. Förfrågan har gjorts på 
Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) i Stockholm, 
men i samlingarna finns tyvärr inget som rör Västra 
Torups kyrkogård.  
Fotografier från tidigt 1900-tal och senare kom-

pletterar uppgifter från övrigt arkivmaterial. Dessa 
finns tillgängliga via Riksantikvarieämbetets digitala 
söktjänst Kulturmiljöbild, samt Malmö Museers - 
och Kulturen i Lunds samlingsdatabas Carlotta.  

Västra Torups socken och kyrka 
Västra Torup ligger mellan Perstorp och Tyringe, ca 
två mil öster om Hässleholm. Byn ligger bara ett 
stenkast från Smedeboda, ett område utpekat i Skå-
nes kulturmiljöprogram som särskilt värdefullt kul-
turmiljöområde. Ca 300 meter väster om Västra 
Torups kyrka ligger Torupsjön. På äldre kartmaterial 
ser man att det tidigare funnits en bäck som korsat 
den delen av kyrkogården som utvidgades under 
1950-talet. Bäcken är enligt uppgift idag nergrävd 
och löper under nya kyrkogården.  
Västra Torups socken ingår sedan 1974 i Hässle-

holms kommun och är en gammal bygd och socken 
med anor från 1100-talet. Västra Torups församling 
ingår idag i Tyringe Pastorat.  
En större landsväg, som idag benämns väg 21, 

går i en öst-västlig riktning strax söder om byn och 

finns med på Skånska rekogniceringskartan från 
1865. Under andra hälften av 1800-talet byggdes 
både Sparbank och ny skola i byn och samtidigt kom 
även järnvägen och en järnvägsstation.   
Kyrkan uppfördes under 1100-talet i romansk stil 

med ett rektangulärt långhus, ett lägre och smalare 
kor samt en absid i öst. Under 1300-talet valvslogs 
kyrkan och under 1800-talet byggdes ett västtorn, 
vilket innebar att den timrade klockstapeln som stod 
bredvid kyrkan revs. Under samma tid revs även 
vapenhuset och ingången flyttades till tornet. Kyrkan 
fick det utseende den har idag i början av 1900-talet 
då kyrkfönstren byttes mot välvda. 

Uppskattad skiss över Västra Torups kyrka 1850 (Elowson, Arne 2002) Skånska rekogniceringskartan 1812-1820 

Föregående sida: Utdrag ur enskifteskarta 1819: Västra 
Torups socken Torup nr 1-2 
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Kyrkogårdens historik 
Den äldsta kartan över Västra Torups by är en en-
skifteskarta från 1819. Kartan visar hur kyrkan - 
tillsammans med två större kringbyggda gårdar strax 
nordväst om kyrkan – ligger utmed byns centrala 
vägsträckning vilken är liknande än idag.  
Den ursprungliga kyrkogården, gamla kyrkogår-

den, utgjordes av ett ganska trångt område närmast 
kyrkan. Detta cirkelformade område omfattade tro-
ligen den upphöjda delen närmast kyrkan som kan 
ses idag. Kyrkogården var enligt enskifteskartan om-
gärdad runt om, troligen av en mur, men inga in-
gångar är markerade.  
1887 inkorporerades flera byar som tidigare till-

hört Hörja socken i Västra Torup. I samband med 
det blev kyrkogården otillräcklig och det bestämdes 

att den skulle utvidgas. I handlingar från kyrko-
stämman 1887 står det att beslut skulle tas angående 
borttagandet av häckarna vid gravarna och om den 
gamla kyrkogården skulle utjämnas. Det beslutades 
dock att häckarna skulle stå kvar, men att några 
gamla höga gravkullar och djupa hålor skulle utjäm-
nas. I protokoll från samma år beslutas det även om 
ny ringmur kring den utvidgade kyrkogården vilken 
enligt källor skall innehålla stenar från den gamla 
muren. På kartan finns även det gamla klocktornet 
utritat som revs när det nya västtornet med trapp-
stegsgavlar byggdes på 1860-talet. Kyrkogården har - 
sedan den första kända kartan - utvidgats vid två 
tillfällen, 1887 samt 1952. Utvidgningen från 1887, 
mellankyrkogården, anlades nedanför gamla kyrko-
gårdens norra sluttning och bildade – istället för det 
tidigare cirkelformade kyrkogårdsområdet – en mer 

Avsöndring 1885 
Förslag till utvidgning av kyrkogården 1951 

Karta över Västra Torups kyrka1873 
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oval form. Mellankyrkogården, invigdes enligt upp-
gift den 13 november 1887 i samband med att en 
liten flicka från Misthult begravdes. Den första från 
en av de nytillkomna byarna som begravdes i Västra 
Torup var en man vars grav ligger precis söder om 
kyrkan.   
1952 var kyrkogården för trång och behövde ut-

vidgas. Nya kyrkogården anlades norr om Mellan-
kyrkogården och den ursprungliga kyrkogårdsmuren 
som tidigare avgränsat de äldre kyrkogårdarna beva-
rades. I den norra delen av muren togs öppningar 
upp för att förbinda de gamla och den nyanlagda 
delarna med varandra.  
1985 byggdes en del av nya kyrkogårdens nord-

östra hörn om till minneslund och därefter, 2012, 
tillkom även en askgravlund bredvid.  
1961 byggdes ett bårhus på kyrkogårdens södra 

sida. Enligt äldre fotomaterial har på platsen för 
bårhuset tidigare funnits en ekonomibyggnad. Enligt 
uppgift skall ekonomibyggnaden även fungerat som 
stall under 1920-talet och därefter eventuellt som 
bårhus. Sannorlikt revs det i samband med att bår-
huset byggdes. Bårhuset användes enligt uppgift 
fram till 1980-talet och fungerade därefter som för-
råd. 2012 beslutades det dock att inviga ett ”mu-
seum” i byggnaden över föremål funna på kyrkovin-
den och i bårhuskällaren. I ”museet” finns idag 
pärlkransar, järnkors, likvagnsdekorationer och lik-
nande. 
I kyrkan, under predikstolen, finns en gravsten 

från 1727. Stenen är uppförd över en kvinna, 
Christina Medina Schult (se bilaga till vård- och un-
derhållsplan, utvalda gravvårdar)  

 
 

Överst: Västra Torup innan utvidgningen 1952.(bild från sca-
niacultura.se) 

Nedan t.h.: Inristat årtal på nya kyrkogårdsmuren. 

Nedan t.v.: Bild från mellankyrkogården.  
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Historik i korthet 
 
1100-talet Västra Torups kyrka byggs  
 
1300-talet Kyrkan utvidgas åt väst 
 
1860-talet Klocktorn i trä rivs 
 
1885 Avsöndringskarta över ut-

vidgning av kyrkogården 
 
1861 Västtorn byggs och vapen-

hus rivs 
 
1887 Mellankyrkogården invigs 
 
1952 Den nya kyrkogården invigs 
 
1961 Bårhuset invigs 
 
 
 
 

 

Ö.t.v: Vy över Västra Torups kyrka 1956. Här syns 
också ekonomibyggnaden som troligtvis användes som 
bårhus.  

 

Ö.t.h: ritning över nytt västtorn 1860 

 

Nedan: Västra Torups kyrka. Årtal okänt.  
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Gravsten och kvarnsten 
 
Det sägs att en man som jobbade med att 
lägga den nya muren kring kyrkogården 
tyckte att det va synd att gravstenar, som 
användes till muren, krossades och tog 
istället hem en för att använda som slip-
sten/kvarnsten. Konstiga saker började 
hända kring mannen, som bodde på gården 
söder om kyrkan. Han bestämde sig därför 
att lämna tillbaka stenen eftersom han 
trodde det var stenen som var orsaken till 
allt som hände.  

Idag ligger stenen utmed den omgär-
dade häcken på mellankyrkogårdens östra 
sida.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Enligt uppgift från Nilsson, Eva  

 Kyrkogårdens fem kvarter. Gamla kyrkogården utgör kvarteren A:I:A – 
A:III:A, Mellankyrkogården kvarter B:A-B:U och Nya kyrkogården kallas 
här Nya kyrkogården. På Nya kyrkogården finns askgravlunden (väst) 
och minneslunden (öst) markerade  
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Beskrivning av kyrkogården 
 

Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivning 
Västra Torups kyrka är högt belägen längs Rökevä-
gen som slingrar sig genom västra delen av Västra 
Torup, från väg 21 i söder och vidare norrut. Västra 
Torups bebyggelse ligger utmed Rökevägen i väst, 
Vinbergs väg och Idrottsvägen i öst samt Stations-
vägen som i norr binder de tre vägarna samman. 
Runt om bebyggelsen och mellan de tre vägarna 
finns jordbrukslandskap. 
Kyrkan utgör porten in till Västra Torups by för 

dem som kommer söderifrån. Både betesmark, en-
staka gårdar och äldre villabebyggelse omsluter kyr-
kan.  
Väster om kyrkan ligger församlingshemmet och 

norr om det, på en höjd, ligger Torups gamla skola 
från 1878. Idag ligger skolan en bit norr om kyrkan 
och den gamla används istället som bygdegård. Byg-
degården används också av församlingen då försam-
lingshemmet inte är tillräckligt stort. Bebyggelsen i 
Västra Torups by är av varierad arkitektur och ålder. 

Det gamla stationshuset från 1891 finns kvar längs 
Stationsvägen, dock har tågtrafiken upphört.  
Vegetationen utanför kyrkogården är bitvis tät. 

Norr om kyrkogården ligger en skogsdunge med 
fullvuxen björk och inslag av gran. I dungen, längs 
med kyrkogården, går en mindre skogsväg i öst-
västlig riktning.  
Västra Torups kyrka ligger upphöjt på en kulle 

som sluttar i etapper ner mot byvägen. På sydsidan 
sluttar kyrkogården ner mot stödmuren i en etapp 
och i norr i två etapper.  
Kyrkogården utgörs av tre delar (se bild s. 12). 

Den äldsta delen ligger i söder och är anlagd runt 
kyrkan uppe på kullen. Den näst äldsta delen, som 
benämns mellankyrkogården, ligger nedanför kullens 
norra sluttning och invigdes 1887. Kyrkogårdens 
yngsta del invigdes 1952 och är belägen längst norr-
rut. Den delen är indelad i en lägre och en högre del 
pga. markens höjdskillnad.  

Kyrkogårdeens avgränsning 

Murar och staket 
Gamla- och mellankyrkogården är kantade av en 
kallmurad skalmur av natursten, en så kallad fälts-
tensmur. Kyrkogårdens äldre utbredning, innan ut-
vidgningen på 1950-talet, syns tydligt genom att den 
gamla muren finns kvar. Idag markerar den bryt-
ningen mellan den gamla och den nya delen, och 
öppningar har tagits upp på tre ställen för att koppla 
dem samman. Muren är ca 20-30 cm bred och höj-
den varierar mellan 30-100 cm pga. kyrkogårdens 
terrängförhållanden. Den nya kyrkogården, i norr, är 
omgärdad i väst av en traditionell kallmurad stenmur 
med huggna stenar, en så kallad rubbelmur. Murkrö-
net är täckt av plana fastmurade kalkstensskivor. 
Murens insida är putsad med grov puts, dock med 
en hel del putsskador. 

Mellankyrkogården Kyrkan sedd från Mellankyrkogården 

Kyrkogårdsmuren 



 

16 | Västra Torups kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 

Denna mur är ca 40 cm bred och ca 110-120 cm hög 
med en sluttning mot gamla kyrkogården. Grind-
stolparna är av samma utförande som muren, dock 
inte putsade. På murens västsida, ut mot Rökevägen, 
finns årtalet 1952 inristat, årtalet då muren byggdes.   
På ömse sidor av den västra grusgången upp mot 

kyrkan finns en låg gjuten mur. Från muren finns två 
trappsteg som löper upp till den mittersta platån i 
norr. De är dock inte användbara då det planterats 
buskar vid dess topp. 
På den nya delen samt mellan den nya och mel-

lankyrkogården, finns fem kortare trappor, samtliga 
av sten. Två av dem förbinder den nya delen med 
den gamla och tre av dem finns mellan den nya de-
lens två höjdskillnader.  
Längs med norra och de nordostligaste delarna 

av den nya kyrkogården sträcker sig ett gammalt 
Gunnebostängsel. Där nya kyrkogården och mellan-
kyrkogården möts i öst övergår Gunnebostängslet i 

den kallmurade skalmuren som omsluter de äldre 
delarna.   

Grindar 
Det finns fyra grindar på Västra Torups kyrkogård, 
tre längs västra sidan och en på södra.  
Vid den västra ingången, nedanför västtornet, 

finns en dubbelgrind av järnsmide med rundad och 
rombformad dekor i nederkant samt en rundad 
överliggare. Grinden är fäst i åttkantiga stenpelare 
med ett hugget tältformat avslut, även det åttkantigt. 
Innanför grinden leder en stentrappa upp till kyrko-
gårdens första platå. 
 I söder, bredvid bårhuset, samt på kyrkogårdens 

västra sida, där mellankyrkogården och nya kyrko-
gården möts, finns ytterligare järngrindar likt den vid 
västtornet. Även här finns trappa av plana stenar.  
Vid den nya kyrkogårdens västra sida finns en 

järngrind med rund dekor i övre och nedre kant. 

Den är fäst i två fyrkantiga grindstolpar, murade med 
huggna stenar och avtäckta med kalkstensskivor. 
På bårhusets östra sida finns även en mindre 

grusväg/ramp som leder upp till kyrkogården. 

Gångar och strukturer 
Innanför muren löper en grusad huvudgång runt de 
två äldsta kyrkogårdspartierna. Från gången leder 
ytterligare två grusgångar upp mot kyrkan, en i väst 
och en i söder. Grusgångarna fortsätter även runt 
kyrkan.  
Inom kvarteren A:II:A och A:III:A finns mindre 

grusgångar i nord-sydlig riktning mellan raderna av 
gravar. 
På den nya kyrkogården finns en huvudgång som 

löper i öst-västlig riktning från grinden i väst. Från 
och parallellt med den löper mindre gångar mellan 
gravraderna. 

Kyrkogårdsgrind åt väster 
Grinden vid Nya kyrkogården 
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På den nordöstra delen av kyrkogården finns min-
neslunden och askgravlunden. Dessa nås av en sten-
lagd gång respektive en grusgång.  
Samtliga trappor och den sluttande grusgången 

vid bårhuset kantas av ledstänger av svartmålade 
metallrör. 

Belysning 
Längs med de större grusgångarna finns en enkel 
rad av belysningsstolpar. På ömse sidor av gången, 
upp mot kyrkans västra sida, finns en belysnings-
stolpe med sexkantigt lykthus. På flera platser utmed 
grusgångarna, både intill kyrkan och nere på kyrko-
gården, finns svarta belysningsstolpar med vit glas-
kupa. Det förekommer även svarta stolpar med lykt-
hus i glas. 

Servicestationer 
På kyrkogården finns endast mindre servicestationer. 
Här finns tillgång till kompost och soptunna, samt 
vatten och vattenkannor. Det finns en servicestation 

vid bårhuset i söder och en vid gränsen mellan de 
äldre och det nya kyrkogårdspartiet. Soptunnor för 
brännbart och deponi finns på mellankyrkogårdens 
nordöstra sida, vid trappan till nya kyrkogården. Det 
finns även två ”kompostbassänger”, en i det sydöstra 
hörnet av den nya kyrkogården och en utanför kyr-
kogården, intill stenmuren vid den södra grusparke-
ringen. Det finns flera vattenposter placerade på 
kyrkogården. De flesta finns intill eller i närheten av 
gravplatserna. 

Parkeringsplatser 
På östra och västra sidan av bårhuset samt längs med 
den västra delen av den nya kyrkogården finns par-
kering för besökare. 

Byggnader 

Bårhus 
Bårhuset som ligger på kyrkogårdens södra sida, 
uppfördes enligt uppgift 1961. Byggnaden är vitput-

sad med ett stort kors markerat i putsen på byggna-
dens entré- samt baksida. Det branta sadeltaket är 
täckt med mörk skiffer och bårhusets port av trä 
omgärdas av en dörrpost av grå granit. 
Byggnaden används inte längre som bårhus utan 

som museum och förråd.  

Församlingshem 
Församlingshemmet ligger på västra sidan av Röke-
vägen. Huset är ljusgrått med stående träpanel. Här 
finns även toalett för kyrkogårdens besökare som 
har öppet dagligen från morgon till kväll.  

Växtlighet 

Träd 
Huvuddelen av träden på Västra Torups kyrkogård 
är planterade i en trädkrans runt kyrkogården. Un-
dantaget är en allé längs kyrkogårdens gamla nord-
gräns, samt en handfull träd med friare placering 
inklusive sorgeträd vid minneslund och askgravlund. 
I trädkransen kring gamla delen av kyrkogården 

står tio unga – medelålders oxlar längs den södra 
halvcirkelformade sidan och längs västra långsidan. 
Det förekommer här ett par längre luckor i trädkran-
sen. Innanför trädkransen i sydvästra delen har fem 
nyplanterade oxlar placerats med längre avstånd. 
Längs östra sidan av kyrkogårdens gamla del står 
fem medelålders – äldre oxlar och ett par yngre av 
samma slag. En äldre högrest skogslönn står i träd-
kransen öster om kyrkan.  
Kring den yngre norra delen av kyrkogården, 

som tillkom 1952, står tre ca 60-åriga oxlar längs 
norra sidan och åtta oxlar i samma ålder längs östra 
sidan. Träden längs västra sidan togs nyligen ned. 

Sydöstra sidan av kyrkogår-
den.  

F.d. bårhuset 
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En allé av sex medelålders oxlar och lika många 
nyplanterade oxlar bildar midja längs kyrkogårdens 
gamla norrgräns. De nya träden är inte planterade 
motstående, utan med något förskjutna och ojämna 
avstånd. En lucka finns bland de medelåldriga trä-
den. 
En solitär hästkastanj står öster om kyrkan och 

en solitär äldre hängask står nedom slänten norr om 
kyrkan. Nordost om kyrkan växer två nästan sekel-
gamla tujor, liksom en cypress som är planterad på 
en gravplats.  
I norra delen av kyrkogården är tre solitära tår-

björkar placerade i ett triangulärt mönster. En själv-
sådd hägg står i buskplanteringen längs norra grän-
sen. 

Häckar 
Den äldre delen av kyrkogården omgärdas av en 
hagtornshäck som är placerad på eller strax innanför 
stödmuren. Häcken saknas dock på en längre sträcka 
i den sydvästra delen och framför bårhuset. Häcken 
finns även kvar där de äldre delarna av kyrkogården 
möter den nya från 1950-talet. Här har endast 
mindre öppningar tagits i mur och häck för att för-
binda de båda delarna.  
Några av gravplatserna söder om kyrkan är inra-

made av låga formklippta buxbomshäckar. 
Runt bårhuset i söder, längs med den tillhörande 

stödmuren, växer en låg häck av rosenspirea. En 
dubbelsidig låg häck av samma slag kantar även 
trappan in mot västra kyrkoporten.  
Den norra yngre delen av kyrkogården har mer 

varierade häckar. Längs östra sidan står en kort 
oklippt avenbokshäck som norrut övergår i en längre 
sträcka med spirea. Längs den sista biten upp mot 
nordöstra hörnet står en nyplanterad oxelhäck. Norr 

om minneslunden står en oxelhäck som västerut 
övergår i de buskplanteringar av vresros, kornell, 
syrén och häggmispel som kantar större del av kyr-
kogårdens norra gräns. Längs askgravlundens västra 
och östra sida har två nya oxelhäckar planterats. 
Mellan raderna B–C löper en rygghäck av oxel i 

väst–östlig riktning. I samma riktning löper en rygg-
häck av avenbok mellan raderna D–E. 
Rygghäckar av oxel löper också i nord–sydlig 

riktning mellan raderna N–O, P–R, S–T, U och Z. 
En rygghäck av avenbok sträcker sig längs med en 
låg mur i nord-sydlig riktning mellan raderna G–H. 
Rad H kantas längs östra sidan av en buxbomshäck 
som ofta också avdelar gravplatserna. 
Vid södra kortsidan av raderna G och H står en 

kort buskplantering av berberis. 

Planteringar 
På kyrkogården finns några anlagda planteringar, 
några mer tydliga än andra. På nya kyrkogårdens 
östra sidan, vid ”kompostbassängen”, finns ytterli-
gare plantering av hosta, hortensia, kärleksört, tuja 
och höstöga. I mitten av rad E på nya kyrkogården 
finns en plantering med hosta. På gamla kyrkogår-
den på ömse sidor av den södra grusgången som 
leder upp till kyrkan finns en planerad rosenrabatt. I 
övrigt finns inga direkta planteringar förutom den 
vid askgravlunden. 

Växt- och djurliv 
Kyrkogårdens träd, häckar, planteringar och gräs-
mattor utgör tillsammans en variationsrik biotop 
som skapar livsutrymme för många organismer. 
Trädbeståndet är den del på kyrkogården som har 
störst betydelse för djurlivet. 

Det finns idag sammanlagt 55 träd på kyrkogår-
den i Västra Torup. Äldre och medelålders oxlar 
dominerar trädbeståndet. Nyplanterade oxlar finns i 
allén norr om kyrkan och innanför trädkransen i 
södra delen. Skogslönnen, hängasken, tujorna och 
oxlarna i norra delen av kyrkogården kan betecknas 
som äldre.  
Minst en av oxlarna har stamhål med ansamling 

av mulm. I hålen samlas organiskt material som 
bryts ner av en lång rad insekter. Den kompostlik-
nande massan kallas mulm, vilken det råder brist på i 
landskapet då få gamla träd tillåts stå kvar så länge 
att värdefulla kvaliteter som till exempel grov stam 
och ihåligheter hinner utvecklas. Hålen orsakas av 
svampar som rötar veden, men urgröpningen för-
stärks i regel av insekter och hackspettar. Ett par av 
oxlarna på Västra Torup kyrkogård har angrepp av 
eldticka, medan en av tårbjörkarna är angripen av 
sprängticka. 
På trädens stammar lever många olika mossor 

och lavar. På Västra Torup kyrkogård växer signalar-
terna lönnlav och guldlockmossa, samt den natur-
vårdsintressanta allémossa på hängasken. Guldlock-
mossa förkommer också på den gamla skogslönnen. 
Signalarter är arter som är indikatorer på miljöer där 
man kan förvänta sig att finna rödlistade arter. Röd-
listade arter utses av en expertkommitté från Artda-
tabanken/SLU i Uppsala.  
I skydd av kyrkogårdens häckar växer både in-

hemska ruderatväxter som skelört, stinknäva, brän-
nässla, kirskål, kungsljus och inspridda lökväxter som 
blåstjärnor och snödroppe. Storrams förekommer 
också på gravplats och inblandad i buxbomshäck. 
I gräsytorna som till stor del domineras av gräs-

hakmossa finns också en del örter. Flera arter som är 
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förknippade med naturbetesmarker växer i gräsytan 
och slänten söder om kyrkan, vilket pekar på att 
marken är relativt mager och ogödslad. Här växer 
bl.a. gråfibbla, svartkämpar, knölsmörblomma, ären-
pris, prästkrage och knippfryle. I övrigt hittas också 
mindre krävande arter som vitklöver, rödklöver, 
hönsarv, rölleka och sparv/mjuknäva. 
Slänten kring den äldsta delen av kyrkogården 

söder om kyrkan har inslag av ängsflora, men också 
inspridda trädgårdsväxter och bitvis tydlig närings-
påverkan. Slänten bör skötas som äng och utmagras. 
Slänt och terrasser vid norra sidan om kyrkan 

domineras nästan helt av gräshakmossa. I nedre 
delarna av slänten väster om mausoleumet har matt-
bräcka fått breda ut sig över stor yta. Arten har troli-
gen funnits länge på platsen och har traditionellt 
använts på murar och som marktäckare på skuggiga 
backar. 
Kyrkogårdens murar blir ofta växtplatser för en 

rad mossor, lavar och kärlväxter. På muren kring 
bårhuset växer murreva, murtuss, guldlockmossa, 
allémossa, rödskaftad hättemossa och strålblom-
mossa. Färre arter hittas på kyrkogårdens västra mur 
mot Rökevägen. Murreva klänger dock i springorna 
mellan stenblocken och mindre mattor av guldlock-
mossa sitter på skuggigare partier av muren.  
Äldre och ihåliga träd är också viktiga för flad-

dermöss som viloplatser under sommaren. Även om 
det endast finns enstaka äldre hålträd på kyrkogår-
den är det troligt att fladdermöss finns i anslutning 
till kyrkan i Västra Torup. De dagvilar eller övervint-
rar gärna i västtorn och på kyrkloft. Det krävs extra 
hänsyn när det finns fladdermöss, särskilt när det 
gäller förändringar 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. Talgoxe, blå-
mes, skata, pilfink, grönfink, svarthätta, stenknäck, 
gröngöling och koltrast är några av de arter som 
använder kyrkogården för boende, födosök, vila och 
skydd. Även under årets kalla månader används kyr-
kogården av traktens övervintrande fåglar. 
De flesta organismer på kyrkogården är annars 

små och mer eller mindre osynliga. Med lite tålamod 
kan man upptäcka många insekter. Bin, humlor, 
fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några av dessa. 
De gravplatser med rikt blommande växter som 
kärleksört, lavendel och ljung 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. 
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Kvartersbeskrivning 
 

Kvarter A:I:A 
Kvarter A:I:A ligger i anslutning till kyrkans norra 
sida och utgör tillsammans med kvarteren A:II:A 
och A:III:A den äldsta kyrkogården. Det avgränsas i 
söder av grusgången som löper utmed kyrkan och i 
övriga vädersträck av marksluttning. I kvarterets 
västra del, nordväst om kyrkans torn, finns ett fåtal 
smala grusgångar som löper mellan gravarna. Dessa 
gravar, ca sju till antalet, är singeltäckta med om-
gärdningar av sten eller buxbom och av äldre karak-
tär. Resterande delen av kvarteret är gräsbevuxet och 
samtliga gravvårdar är vända åt väster.  
Gravvårdarna är glest placerade i rader i nord-

sydlig riktning och är av varierad ålder och karaktär. 
De flesta gravvårdarna är av grå eller svart granit 
från första halvan av 1900-talet, även enstaka röda 
stenar förekommer. Här finns även högre stenar, 
korsformade stenar och enstaka liggande hällar samt 
kyrkogårdens enda gravsten med infälld medaljong 
av biskviporslin. Här finns titlar som kyrkvaktmäs-
tare, lantbrukare och åboen. 
Omgärdningar förekommer sparsamt, det finns 

några gravar med omgärdning av buxbom eller 
stenram samt en gravplats med järnstaket. Några 
gravar har parvisa planteringar av buxbom eller tuja 
och några har planteringsram, dock saknar majorite-
ten av gravplatserna växtlighet.   
Enligt ett flygfoto som finns i museet (som ryms 

i bårhuset) syns tydligt att kvarteret tidigare bestått 
av enbart kringgärdade singeltäckta gravar. Idag 
finns endast ett fåtal kvar. 

Karaktärsdrag för kvarter A:I:A 
 

• Ligger på en höjd och utgör en del av den äldsta 
kyrkogården 

• Sammanhängande gräsbesådd yta 
• Grusade huvudstråk 
• Några singeltäckta gravar med omgärdning av 

buxbom eller stenram i kvarterets västra del 
• Varierad höjd och form på gravstenarna  
• Vanligt med titlar 
• Sparsamt med växtlighet  
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Kvarter A:II:A 
På kyrkans sydöstra sida ligger kvarter A:II:A. Kvar-
teret ligger på den östra sidan av grusgången som 
leder upp mot kyrkan från den södra ingången .  
 Från grusgången runt kyrkan löper mindre 

grusgångar in mellan gravplatserna. Samtliga gravar 
är vända mot väst och är utlagda i nord-sydliga rader. 
Kvarteret utgör en del av kyrkogårdens äldsta ut-
bredning och avgränsas i norr och väst av grus-
gångar och i syd och öst av en sluttning ner mot 
kyrkogårdsmuren.  
Gravvårdarna är av varierad ålder och karaktär. 

Majoriteten är lägre, men även högre gravvårdar och 
obelisker förekommer. Grå eller svart granit domine-
rar. Här finns titlar som Svenskamerikanen, lantbru-
karen och banvakten. 
Endast ett fåtal stenomgärdningar förekommer, 

istället är det vanligare med omgärdning av buxbom. 
Här finns både tuja, ros, kärleksört och andra pe-
renna växter planterade, dock är många gravplatser 
gräsbevuxna och saknar vegetation. Å ömse sidor av 
grusgången, från södra ingången upp mot kyrkan, 
finns en rosenrabatt planterad.     
 

Karaktärsdrag för kvarter A:II:A: 
 
• Ligger på en höjd och utgör en del av den äldsta 

kyrkogården 
• Sammanhängande gräsbesådd yta 
• Grusade huvudstråk 
• Några singeltäckta gravar med omgärdning av 

buxbom eller stenram i den västra delen 
• Sparsamt med vegetation 

Kvarter A:III:A 
Kvarter A:III:A ligger på kyrkans södra sida, väster 
om grusgången som leder upp mot kyrkan. Det 
utgör tillsammans med kvarter A:I:A och A:II:A den 
äldsta kyrkogården. Det avgränsas av grusgångar i 
öst och norr samt av en sluttning ner mot kyrko-
gårdsmuren i söder och väster. Likt kvarter A:II:A 
finns här grusgångar mellan gravplatserna som är 
vända åt öster. 
 Här finns en del stenomgärdade singeltäckta 

gravar samt en gravplats med järnstaket. Gravvår-
darna är till största del från mitten av 1900-talet. De 
är framförallt lägre av svart eller grå granit, dock 
finns även ett fåtal högre stenar av olika karaktär. 
Här finns titlar som handlande, lantbrukare och vår 
mormor.  
Många gravar saknar vegetation, dock förekom-

mer kärleksört, tuja och andra perenna växter.  
 
Karaktärsdrag för kvarter A:III:A 
 

• Ligger på en höjd och utgör en del av den äldsta 
kyrkogården  

• Sammanhängande gräsbesådd yta 
• Grusade huvudstråk och gångar 
• Det förekommer singeltäckta gravar med stenom-

gärdningar och enstaka med buxbomhäck. Finns 
även grav med smidesstaket 

• Sparsamt med vegetation 
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Kvarter B:A-B:U 
Kvarter B:A-B:U utgörs av kyrkogårdens utvidgning 
från 1887 och kallas för mellankyrkogården. Den 
avgränsas i syd av sluttningen upp mot den gamla 
kyrkogårdens höjning, i väst och öst av grusgångar 
och i norr av kyrkogårdsmuren. Öster om gravom-
rådet, mellan grusgången och häcken, finns några 
äldre gravstenar uppställda. Dessa är återlämnade 
och markerar inga gravplatser.  
Gravområdet utgörs av gravvårdar placerade med 

oregelbundet avstånd i nord-sydliga rader, samtliga 
vända åt väst. Mitten av kvarteret karaktäriseras av 
att stenarna står mycket oregelbundet.  
Gravvårdarna är av olika ålder och karaktär. Vari-

ationen av höga och låga stenar är påtaglig. Både 
kolonner, liggande hällar, obelisker, kors och lägre 
stenar förekommer. Merparten är huggna i grå eller 
svart granit, men även röda stenar förkommer. Här 
finns även ett järnkors stående i gräset.  
I slänten upp mot kyrkan, på mellankyrkogårdens 

södra sida finns ett mausoleum från 1940-talet. En-
trépartiet är gjutet och flankeras av gjutna sidomurar 
som sluttar mot norr och avgränsar graven från val-
len. Marken i anslutning till dörren är belagd med 
singel, i övrigt är platsen gräsbevuxen. Porten är av 
järn och kantas av en karm klädd med smala mar-
morplattor. På ömse sidor av porten finns även 
stenplattor med inskriptioner samt två låga pelare 
krönta med klot Enligt uppgift skall det så kallade 
Thulins gravkor vara byggt av P. A. Thelin medan 
han ännu levde. P.A Thelin, född som Thelin Alexius 
Persson på en arrendegård till kyrkan i byn Hiss-
mossa, skall ha emigrerat till Amerika och träffat 
hustrun Siri. När de återvände till Sverige födde Siri 
dottern Hatty, men avled i samband med födseln. 
Siri blev troligtvis jordbegravd och därefter flyttad 
till mausoleet när det stod klart på 1940-talet. De två 

kloten på ömse sidor av gravporten är enligt uppgift 
bowlingklot som ersatt tidigare stenklot som fanns. 
Vart de ursprungliga stenkloten finns är oklart. 
Hela kvarteret är beväxt med gräs med undantag 

för enstaka stenomgärdade singeltäckta som finns 
bevarade. Även omgärdningar av buxbom och 
stenram utan singel förekommer, dock sparsamt. 
Det finns få planteringslådor, de som finns är ofta 
planterade med kärleksört eller andra perenner. Vid 
sidan av mausoleet står en hängask och i kvarterets 
östra del två stora tujor. Intill en av gravarna på kvar-
terets västra sida finns även en japansk blodlönn.     
Ett mausoleum är inbyggt i vallen upp mot kyr-

kan.  
 

Karaktärsdrag för kvarter B:A-B:U: 
 

• Sammanhängande gräsbesådd yta 
• Grusade huvudstråk 
• Varierad höjd, form och ålder på gravstenarna. 

Finns bland annat gravvård av järnkors och mau-
soleum 

• Mycket sparsamt med vegetation 
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Nya kyrkogården 
Nya kyrkogården omfattar området längst i norr. 
Det har en liggande rektangulär form som i söder 
och väster begränsas av en mur, i norr av en 
träddunge och i öster av en allé. Nya kyrkogården är 
indelad i alfabetiskt namngivna gravrader. Rad A-D 
ligger på kyrkogårdens södra del och utgörs av ett 
upphöjt parti. Längst i norr ligger raderna F-Z samt 
minneslund och askgravlund.  
Mellan de två delarna på Nya kyrkogården finns 

en låg mur. Gravraderna på Nya kyrkogårdens södra 
del ligger i öst-västlig riktning och på den norra de-
len i nord-sydlig riktning. På den södra delen finns 
en gruslagd bredare huvudgång som sträcker sig 
mellan entrégrinden i väst och den östra delen. Mel-
lan gravraderna finns grusgångar eller gångar av röda 
kalkstensplattor. 
Nya kyrkogården är besådd med gräs med un-

dantag från gångstråk och planteringsyta. I rad H 
kringgärdas gravplatsernas planteringsytor av låga 
buxbomshäckar. Raderna V-Z, som ligger på kyrko-
gårdens östra del har ännu ej blivit gravsatt.  
Gravstenarna står mot rygghäckar av oxel. I rad 

F står de dock mot kyrkogårdsmuren och i rad D 
och E utgörs rygghäcken av avenbok. 
Gravvårdarna inom nya delen är från 1950 – talet 

och framåt. Merparten bland de äldsta vårdarna är 
breda och låga i svart eller grå granit medan röd 
granit är vanligare bland de yngre gravvårdarna. Vin-
tergrön vegetation finns sparsamt på gravplatserna 
medan perenner är mer vanligt förekommande. 
 

Karaktärsdrag för Nya kyrkogården: 
 

• Sammanhängande gräsbesådd yta i gravraderna 
• Grusade gångar 
• Stenarna har ett samtida uttryck och är låga av 

svart, grå eller röd granit 
• Gravvårdarna åtskiljs av rygghäckar 
• Rikligt med planteringar 

 
Minneslund 
Minneslunden ligger i den nordöstra delen av kyrko-
gården intill askgravlunden. I norr och väster av-
gränsas den av en oxelhäck och i öster av en nyplan-
terad oxelhäck innanför ett nätstängsel. Minneslun-
den anlades 1985 enligt inskriptionen på en sten som 
står på platsen. Centralt finns en kvadratisk yta be-
lagd med röd kalksten och i dess mitt finns plats för 
blom- och ljusutsmyckning vid foten av en stor na-
tursten. Platsen nås via en gång, flankerad av två små 
sorgeträd av hängkaragan, som är belagd med röda 
kalkstensplattor. En ljusbärare i svart metall står 
invid platsen i väster och norr om finns en plante-
ringsyta med säsongsbetonad växtlighet. 
 
Askgravlund 
Askgravlunden ligger i den nordöstra delen av kyr-
kogården, intill minneslunden. I öster och väster 
avgränsas den av en nyplanterad oxelhäck och i norr 
av ett buskage. Askgravlunden anlades 2010 enligt 
minnesstenen som står på platsen. En grusgång i 
nord-sydlig riktning leder fram till minnesstenen och 
en upphöjd rund blomsterrabatt som grusgången 
löper runt. Rabatten kantas av cementstenar och 
väster om den finns en ljusbärare i svart metall. På 
ömse sidor av grusgången står små sorgeträd av 
hängkaragan.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
 
Den gamla kyrkogården tillsammans med kyrkan har 
en kontinuitet på platsen sedan 1100-talet och har 
som traditionsbärare ett symbolvärde. Många männi-
skor har ett förhållande till kyrkan och dess närmiljö 
som ett sockencentrum med mycket lång kontinui-
tet.  
Kyrkogården rymmer även social- och samhälls-

historiska värden. Titlarna som finns på gravvårdar-
na återspeglar de yrken som präglat bygden under 
olika perioder samtidigt som de belyser klass- och 
könstillhörighet. Kvinnans ställning i samhället un-
der olika tidsepoker kan tydligt ses på kyrkogården, 
från den anonyma titeln hustrun till faktiska yrkestitlar 
som målarinnan och sömmerskan. Ett samhälle i för-
ändring, den succesiva utvecklingen från jordbruks- 
till arbetarsamhälle representeras genom titlarna på 
kyrkogården. 
Personer från det lägre samhällsskiktet har tidi-

gare fått träkors som minnesmärke. Dessa finns idag 
inte kvar av förklarliga skäl. Enklare gravvårdar av 
sten finns dock kvar.  
Kyrkogården har stilhistoriska och arkitekturhisto-

riska värden genom de olika stilarna av gravvårdar. 
De mest påkostade vårdarna ingick ofta i en större 
gravplats med kringgärdningar av sten eller kät-
ting/järnstaket, vilka finns representerade på Västra 
Torups kyrkogård. Här finns även ett mausoleum 
vilket är ett ovanligt inslag på en sockenkyrkogård.  
Kyrkogården kan ses som en historisk tillba-

kablick på vilka som bott på orten, vilka yrken som 
har funnits, vilka trender som rådigt, både arkitekto-
niskt och socialt, och vart i samhället en person be-

funnit sig. Dessa social- och samhällshistoriska vär-
den är mycket viktiga att värna.  

Biologiska värden 
Västra Torups kyrkogård ligger i skogsbygd omgiven 
av betesmark, skog och villakvarter. Närheten till 
Torupasjön och olika småvatten höjer indirekt förut-
sättningarna för biologisk mångfald på kyrkogården. 
Kyrkogården bidrar i sin tur till mångfalden med sina 
biologiska tillgångar. Blommor på gravplatser och i 
planteringar lockar insekter, vilka i sin tur lockar 
fåglar, grodor och trollsländor som söker föda. 
Samtliga grodor, ödlor och ormar är fridlysta och 
upptas av Artskyddsförordningen. Även för fåglar av 
olika slag som söker föda, skydd eller vila skapar 
kyrkogårdens träd, häckar och planteringar en viktig 
livsmiljö. Flera fladdermusarter trivs i kulturmiljöer 
där de kan finna viloplatser i byggnader eller gamla 
hålträd. Fladdermöss kan förekomma på Västra 
Torup kyrkogård även om trädbeståndet har få 
lämpliga viloträd. Samtliga fladdermusarter är frid-
lysta. 
På kyrkogårdens hängask växer flera intressanta 

arter, bl.a. signalarterna guldlockmossa och lönnlav, 
samt den naturvårdsintressanta allémossa. Guld-
lockmossa växer också på den gamla skogslönnen. 
Flera av de gamla oxlarna 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 och arter ur biologisk syn-
vinkel.  
Trädkransens oxlar omfattas av det generella bio-

topskyddet i miljöbalken, då de kan klassas som en 
allé. Samma skydd gäller för oxelallén som löper i 
väst–östlig riktning norr om kyrkan. 

På kyrkogårdens mur och muren kring bårhuset 
växer signalarten guldlockmossa tillsammans med 
bl.a. murreva. 
Gräsmattan har inslag av torrängsflora och bör 

fortsätta hållas mager för ökad artrikedom. 
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Vård och underhåll 
 
Kyrkogårdens miljö är i hög grad föränderlig både 
under årets olika säsonger men också i längre per-
spektiv beroende på förändringar i brukande och 
skötsel. Dess kulturhistoriska värden kan snabbt 
förändras genom exempelvis hårdhänta renovering-
ar. De kan också förstöras genom många små för-
ändringar som sker löpande under en längre tid. För 
att bevara kyrkogårdens värden måste de aktivt vår-
das och underhållas löpande. Följande 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 sin unika betydelse i en större helhet. De beva-
randeområden som pekas ut är dock karaktäristiska 
och särskilt viktiga att bevara ur denna synpunkt. En 
del områden bevarar strukturer från gamla aktivite-
ter, 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.  
 

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 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 kul-
turhistoriskt 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 vårdas 
och underhålls 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. 

     Områden med stor betydelse för kyr-
kogårdens 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. 
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� 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.  Den södra 
slänten kring den äldsta delen av kyrkogården 
bör skötas som äng och slås med lie, varvid höet 
bortforslas. 

Trädvård 
Trädvårdsplanens åtgärder bör väga in både biolo-
giska värden och kulturhistoriska aspekter.  
   Trädkransens oxlar kring Västra Torups kyrkogård 
omfattas av det generella biotopskyddet i miljöbal-
ken, då de kan klassas som en allé utmed väg eller i 
ett öppet landskap.  
   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 tätor-
ter minskar inte på grund av avverkning, där al-
ternativ 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 
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Götaland och södra Svealand från och med 
samma år. 

 
De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd 
som har en stamdiameter på mer än 1m, mycket 
gamla träd som är äldre än 140/200 år (beroende på 
trädslag) och ihåliga träd med stamdiameter på mer 
än 40 cm.  

Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med efter-
tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 
naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-
sevärde som kyrkogården har för besökande.  
 
� Med hänsyn till kräldjur som kan övervintra i 

frostfria lägen inne i murar bör renovering av 
kallmurar ske under juni till augusti. Man bör 
dock vara observant på eventuella häckande fåg-
lar i murarna under denna tid. 

� Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-
möss bör åtgärder som berör träd endast utföras 
under september till och med november månad. 
Åtgärder som rör häckar kan utföras under 
större del av året, utom perioden maj- juli som 
utgör fåglarnas huvudsakliga häckningssäsong. 

� Om det legat ris och löv en längre tid i kompost 
bör man vara försiktig då den ska tömmas. 
Vänta med att ta bort komposthögar till i maj så 
störs inte några igelkottar.  

� Undvik att belägga grusgångar med asfalt, 
krossten eller annan hårdgörning. Det är vanligt 
att solitärbin och andra insekter anlägger bon i 
kyrkogårdens grusgångar.  

� Sätt gärna upp holkar i träden för att gynna hål-
häckande fåglar. Tänk på att inte spika i träden 

och att inte strypa stammen med vajer. Använd 
plastklädd ståltråd som hängs kring en gren. 
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Åtgärdsbehov 
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Nedan följer de brister som noterats på kyrkogården, 
dock inte med föreslagen tidsram. Åtgärdsbehoven 
bör gås igenom med teknisk sakkunnig för att fast-
ställa när och hur åtgärdsbehoven skall åtgärdas.  
Gravkartorna är inte uppdaterade och i vissa fall 

svårtolkade.  
• Uppdatera gravkartorna 

Murar, trappor, häckar och grindar 
Muren som omgärdar gamla- och mellankyrkogår-
den är i relativt gott skick. Dock har muren antydan 
till kalvning i söder och i väster vilket bör ses över så 
att större skador inte bildas. Muren vid nya kyrko-
gårdspartiets västra sida är kallmurad med putsad 
insida. Murens underhåll är eftersatt. Bland annat har 
stora delar av putsen på insidan släppt och på ovan-
sidan saknas på vissa ställen kalkstensplatta och fog. 
Muren bör ses över och åtgärdas för att muren inte 
skall skadas ytterligare. Även muren längs med den 
västra trappan bör ses över då putsen släppt. 

 Trapporna på kyrkogården är generellt i gott 
skick. Dock är trappstegen ganska höga och det 
finns förbättringsåtgärder på några av dem. Översta 
trappstegen vid västra trappan som leder upp till 
västtornet har släppt från sin plats. Detta kan med-
föra en ökad fallrisk. På nya kyrkogårdens östra del 
finns en trappa där stenarna är en aning lösa. Trap-
porna bör ses över och åtgärdas vid behov.  
Häcken som löper runt kyrkogården är i gott 

skick och inte i akut behov av någon åtgärd. Dock är 
den gles på några ställen, vilket kan åtgärdas med att 
plantera kompletterande buskar.  
Samtliga grindar bör ses över avseende färgsläpp 

och eventuell rost. Handtagen är spruckna och bör 
åtgärdas. Öppningsanordningen kan upplevas trög 
och bör ses över. Även grindstolparna bör ses över. 
På de södra grindstolparna har fogen mellan stolpen 
och det tältformade avslutet vittrat.  
 

• Muren bör ses över avseende eventuell 
kalvning, putssläpp och avsaknad av 
överliggare 

• Trapporna bör kontrolleras    
• Grindar och grindstolpar bör ses över  
• Komplettera den kringgärdande häcken 

Vägar och gångar 
De flesta gångar är breda, dock förekommer mycket 
smala gångar mellan gravraderna. Eftersom det oft-
ast är svårt att bredda gången mellan gravvårdar kan 
det istället rensas upp längs med gångarna så att 
växter och annat inte minskar dess bredd. Majorite-
ten av gångarna är täckta med grus vilket kan med-
föra svårigheter att ta sig fram med rollator eller 
rullstol. Generellt bör gångarna ses över med avse-
ende på mängden grus som ligger. Gången som 
löper utmed muren vid kyrkan är främst täckt med 
sand/jord. Här finns dock en del små gropar vilka 
bör åtgärdas snarast. 

Putssläpp på mur Ojämn stenlagd gång Trappsteg som släppt från sin plats 
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På nya kyrkogården är gångarna täckta med sten-
plattor. Mellan gravraderna i nord-sydlig riktning är 
gången en sten bred och längs med den öst-västliga 
gravraden ligger två stenar i bredd. Dessa stengångar 
bör åtgärdas då de är underminerade bildar på några 
ställen en hög kant mellan gräset/gruset och stenen 
vilket kan orsaka fallrisk för besökare och personal.  
 
• Gången längs murens insida bör åtgärdas i 

avseende gropar 

• Grusgångarna bör ses över i avseende 
mängden grus 

• Gångarna med stenplattor bör åtgärdas i av-
seende underminering och höga kanter 

Tillgänglighet 
Ut ett tillgänglighetsperspektiv bör gångar, både grus 
och stenplattor, ses över då de i vissa fall är bristfäl-
liga och kan medföra vissa risker för besökarna. På 
några platser i gångarna finns brunnar som sticker 
upp från gruset runt om. Dessa kan också medföra 
en fallrisk eller svårigheter att ta sig fram. 
På utsidan av nya kyrkogården, vid grinden, finns 

en stenkant som i norr ligger i jämnhöjd med gruset, 
men som i söder ligger upphöjd. Detta bör åtgärdas 
då risk för att besökare faller är stor.  
På kyrkogården finns många belysningsstolpar 

vilket är bra både ur ett tillgänglighets- och ett trygg-
hetsperspektiv.  
Bänkar finns vid askgravlunden, vid nya kyrko-

gården och vid kyrkan. Antalet bänkar bör ses över 
och eventuellt kompletteras.  
I församlingshemmet finns en toalett som skall 

vara öppen dagligen från morgon till kväll. Skylt-
ningen av toaletten bör förbättras. 
 

• Brunnar i gångar bör ses över och eventu-
ellt åtgärdas 

• Stenkant vid västra grinden på nya kyrko-
gården bör kontrolleras  

• Bänkar och hänvisning till toaletten kan 
förbättras 

Gravplatser 
Majoriteten av gravplatserna är besådda med gräs 
och endast ett fåtal singeltäckta gravar med omgärd-

ning av stenram eller buxbom finns kvar. På några 
platser vid mellankyrkogården har marken sjunkit 
markant, vilket bör åtgärdas snarast så att inte besö-
kare eller gravstenar tar skada.  
Återlämnade gravvårdar bör få stå kvar tills dess 

att platserna skall återanvändas. 
Bevarandet av singeltäckta gravar och omgärd-

ningar av stenram eller buxbom bör uppmuntras. 
Dock bör buxbom inte nyplanteras då det finns risk 
för buxbomsjuka. Man kan dock genom sticklingar 
från sitt eget befintliga bestånd föröka sin buxbom-
häck.  
 

• Hopsjunken mark på mellankyrkogården 
bör åtgärdas 

• Återlämnade gravvårdar bör få stå kvar 
• Omgärdade singeltäckta gravar bör bevaras, 

dock bör buxbom ej nyinplanteras 

Gravvårdar 
De kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna, se sepa-
rat bilaga, bör få stå kvar på sina ursprungliga platser. 
Detta för att skapa ett sammanhang med intillig-
gande gravar och den plats de står på.  
Stenarnas framsida bör rengöras varsamt. Vid 

mycket lavpåväxt skall dock rengöring undvikas då 
det kan skada stenen. Stenarnas säkerhet bör testas 
och omdubbning bör ske vid behov, är det inte möj-
ligt kan stenen läggas ner. De gravvårdar som påtag-
ligt bidrar till kyrkogårdens karaktär bör prioriteras. 
Vid vård- och underhållsåtgärder på gravvårdar hän-
visas vidare till bilagan Rekommendationer för vård- och 
underhåll.    

• Bevara de kulturhistoriskt värdefulla grav-
vårdarna på sina platser Lav- eller algpåväxt på gravsten 
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• Rengör stenarnas framsida så texten blir 
synlig. Dock inte om stenen är i mycket då-
ligt skick 

• Omdubbning bör ske om stenarna inte är 
säkra 

Planteringar 
De fåtal gravplatser som har kvar omgärdning av 
buxbom bör bibehålla dem. Många gravar saknar 
helt plantering och är idag istället sådda med gräs. 
Vid återlämnande av gravar med plantering bör plan-
teringarna bevaras och vid behov kompletteras. 
Äldre och unika växtsorter bör stå kvar vid gravarna 
även efter ett återlämnande. 
 

• Bevara omgärdning av buxbom 
• Bevara den plantering som finns på gravar-

na även efter återlämnande 
• Vid behov kan växtsortimentet komplette-

ras med växter från ekologiskt hållbar pro-
duktion och som har E-märkning  

Träd 
Trädbeståndet behöver ses över enligt föreslagna 
åtgärder i trädvårdsplanen. Ha i minnet att denna 
väger in både biologiska värden och kulturhistoriska 
aspekter.  
Svenska kyrkans mål att arbeta med beskärning 

och stabilisering som metod för att bevara särskilt 
skyddsvärda träd kan med fördel användas på träden 
vid Västra Torups kyrkogård. 
Träden med stamhål och tickor har bedömts ut-

göra endast låg risk. Så länge träden hålls under god 
uppsikt och regelbundna insatser görs, finns det 
ingen anledning att ha bråttom och att göra snabba 
åtgärder. Återplantera inte direkt i enstaka luckor 

efter utgångna träd utan vänta tills det finns gott om 
plats så de nya träden får en så bra start som möjligt. 
I praktiken innebär det att man väntar med återplan-
tering tills en hel sträcka saknar träd eller tills det 
finns stora luckor på jämna avstånd. Vänta ut träden, 
det kan handla om 10–30 år eller mer, det gör inget 
om det finns luckor i allé och trädkrans. Det speci-
fika upplevelsevärdet som skapas av träd i rad kan 
kvarstå länge, även om flera träd saknas. Samtidigt 
behålls höga naturvärden och de befintliga arterna 
ges möjlighet till spridning så att de kan finnas kvar 
på kyrkogården även i framtiden.  
Samråd med länsstyrelsen innan större åtgärder 

görs i trädbeståndet. 

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.  
Det bästa sättet att behålla Västra Torup kyrkogårds 
värde som en oas för djurlivet är att värna om de 
äldre träden så länge det är möjligt. 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 permanent vedsamling eller en så 
kallad faunadepå. Depån fylls på någon enstaka gång 
men lämnas för övrigt helt utan åtgärder. Det kan 
vara en god idé att sätta upp en skylt som förklarar 
att veden sparats för att gynna vedlevande insekter. 
Många hålhäckande fåglar gynnas av att man sät-

ter upp fågelholkar. Främst är det svartvit flugsnap-
pare, talgoxe, blåmes, nötväcka och stare som accep-
terar den konstgjorda boplatsen. Undvik att spika i 
träden, häng istället upp holken med plastklädd stål-
tråd kring en gren. 

För att även i rabatter gynna fjärilar och andra 
nektar- och pollensökande insekter, plantera gärna 
blommor som doftar och har klara färger. Bra blom-
växter för fjärilar är exempelvis kärleksört, rosen-
flockel, röd solhatt, fackelblomster, rosenspirea, la-
vendel och rosenbuddleja. 

Åtgärdsprogram för träd 
Naturvårdsverket har upprättat ett Åtgärdsprogram för 
särskilt skyddsvärda träd – Mål och åtgärder 2012–2016. 
De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd 
som har en stamdiameter på mer än 1 meter, mycket 
gamla träd som är äldre än 140/200 år (beroende på 
trädslag) och ihåliga träd med stamdiameter på mer 
än 40 cm.  
Länsstyrelsen har inventerat många begravnings-

platser för att hitta de värdefullaste träden. Träd som 
registrerats som särskilt skyddsvärda finns inlagda i 
Trädportalen på internet. 
 
Viktiga mål för Svenska kyrkans arbete med värdefulla träd 
på kyrkogårdar är: 
*Antalet särskilt skyddsvärda träd minskar inte på 

grund av avverkning, där alternativ finns. 
*Beskärning och stabilisering som metod är väl 

spridd och används normalt i arbetet med dessa träd 
från och med 2012.  
*I majoriteten av all nyplantering används det el-

ler de trädslag som är mest värdebärande och typiska 
för traktens kulturlandskap. 
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Målsättning och utveckling 
Behovet av nya gravplatser bedöms som lågt och 
inga större förändringar är att vänta inom den närm-
aste 10-årsperioden. Pastoratet har angett följande 
målsättningar och utvecklingsplaner för Västra To-
rups kyrkogård. 
 
 
Förstärka kyrkogården som kulturmiljö genom att: 
- Regelbundet lyfta kyrkogårdens kulturhistoriska 

värde genom att uppmärksamma kyrkogårdarna 
med artiklar i församlingsbladet, på hemsidan, 
med kyrkogårdsvandringar och församlingsaft-
nar. 

- Behålla den äldre strukturen och kulturhistoriskt 
värdefulla gravvårdar inom kvarter A:I:A, 
A:II:A, A:III:A och B:A-B:U. 

 
 
Bevara och utveckla Västra Torups kyrkogård som en grön 
kulturmiljö genom att: 
- Bevara och utveckla en miljö som främjar djur-

liv och växtliv, i den mån det inte kolliderar 
med annan lagstiftning t.ex. tillgängligheten. 

- Gynna den biologiska mångfalden genom att 
låta kyrkogården vara ett livsrum för både djur 
och växter. 

- Behålla ängsväxterna och det långa gräset 
utmed kyrkogårdsvallen och låta dem främja 
den biologiska mångfalden. 

- Eftersträva att köpa träd, buskar och växter 
som kommer från en ekologiskt hållbar pro-
duktion och har E-märkning. 

 
 

För att förbättra tillgängligheten: 
- Kontinuerligt arbeta med tillgängligheten på 

kyrkogården för att tillgodose besökarnas be-
hov. 

- Ersätta grus och singel med ex. bergkross 0-8 
för att få ett mer funktionsdugligt underlag. 

 
 
Tillmötesgå samhällets olika religioner och begravningstrender 
genom att:  
- Bibehålla avtal med Hässleholms församling 

för begravningar för andra religioner. 

 
 
Långsiktigt arbete: 
- Kontinuerligt arbeta med att förbättra miljön 

och tillgängligheten. 
- Fortsätta arbetet med att utveckla kyrkogårdar-

na och vidarutveckla personalen. 
 
 
Aktivt arbeta för att det bevarade beståndet av gravanord-
ningar/gravvårdar speglar hela samhällsstrukturen genom att: 
- Sätta samman en grupp som kan arbeta med att 

dokumentera kyrkogårdens kulturhistoriskt 
värdefulla gravanordningar, i synnerhet de av 
personhistoriskt och lokalhistoriskt värde.  

- Uppmärksamma och bevara såväl enkla som 
påkostade gravvårdar. 
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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 
66. Stora Köpinge kyrka, invändig renovering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2015 
67. Starby kyrka, Så mycket bättre, elsanering, vägg- och golvarbeten, Starby sn, AM, Petter Jansson 2015 
68. Röke kyrkogård, Röke sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
69. Västra Torups kyrkogård, Västra Torups sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2015  

 



 

 


