
 

 

   

 

Östra begravningsplatsen 
 

Vård- och underhållsplan, 2016. R2016:16 

Hanna Cöster och Tony Svensson 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport 2016:16 
© Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 2016 
www.regionmuseet.se 
Dnr: K.12.20-255-13, 1063 
Text: och foto: Hanna Cöster och Tony Svensson 
Kartproduktion: Hanna Cöster och Tony Svensson 
Formgivning: Anna Rabow och Catherine Svensson 
Granskning: Åsa Eriksson-Green, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
Häradskartan ur allmänt kartmaterial, ©Lantmäteriet, Gävle. Dnr 507-99-502 

 



 

 

Innehåll 
Innehåll ............................................................................................... 3 

Inledning ............................................................................................ 5 

Bakgrund ....................................................................................... 5 

Mål och syfte ................................................................................. 5 

Metod ............................................................................................. 5 

Andra verktyg och dokument ..................................................... 6 

Lagskydd för kultur- och naturmiljö .......................................... 7 

Källor .............................................................................................. 8 

Kulturhistorisk bakgrund ................................................................ 8 

Hässleholm socken och kyrka ..................................................... 9 

Kyrkogårdens historik ................................................................ 10 

Den gamla begravningsplatsen 10 

Utvidgning under 1930-talet 10 

Utvidgningen under 1960-talet 11 

Beskrivning av  begravningsplatsen .............................................. 13 

Omgivningar................................................................................ 14 

Murar ............................................................................................ 14 

Grindar ......................................................................................... 14 

Gångar och strukturer ................................................................ 14 

Belysning ...................................................................................... 15 

Servicestationer ........................................................................... 15 

Parkeringsplatser ......................................................................... 15 

Byggnader .................................................................................... 15 

Träd ............................................................................................... 16 

Häckar .......................................................................................... 16 

Planteringar ................................................................................. 17 

Vilda kärlväxter och kryptogamer ............................................ 17 

Djurliv .......................................................................................... 18 

Kvartersbeskrivning ....................................................................... 19 

Gamla begravningsplatsen ........................................................ 19 

Kvarter 1-16 20 

Gamla ringlinjen 22 

Gamla allmänningen 22 

Första utvidgningen ................................................................... 24 

Kvarter 18 26 

Kvarter 19-36 26 

Nya ringlinjen 28 

Östra urnlunden 28 

Nya allmänningen 30 

Kvarter 60-65 30 

Kvarter 40-42 32 

Kvarter 37-39, 43-46, 53 och 66 32 

Kvarter 47-52, 54-59 34 

Andra utvidgningen ................................................................... 36 

Kvarter 68 och 70-77 38 

Kvarter 67 och 69 38 

Askgravplats 40 

Minneslund 40 

Nya urnlunden 40 

Begravningsplatsens kulturhistoriska och biologiska värden .... 42 

Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden............... 42 

Värdebeskrivning ........................................................................ 43 

Biologiska värden ....................................................................... 44 



 

Vård och underhåll ......................................................................... 46 

Begravningsplatsens struktur 46 

Gravplatser med högt kulturhistoriskt värde 46 

Trädvård 46 

Djurliv 47 

Åtgärdsbehov .................................................................................. 48 

Åtgärdsbehov .............................................................................. 49 

Murar och begränsningar........................................................... 49 

Grindar ......................................................................................... 49 

Vägar och gångar ........................................................................ 49 

Tillgänglighet ............................................................................... 49 

Gravplatser .................................................................................. 49 

Gravvårdar ................................................................................... 49 

Planteringar.................................................................................. 49 

Träd ............................................................................................... 50 

Djurliv .......................................................................................... 50 

Övrigt ........................................................................................... 50 

Målsättning och utveckling ............................................................ 51 

Ordförklaring .................................................................................. 53 

Kulturhistoriska kriterier 53 

Rödlistan 53 

Källmaterial ...................................................................................... 54 

Litteratur ...................................................................................... 54 

Otryckta källor ............................................................................ 54 

Internet......................................................................................... 54 
Bilaga 1 
 
  



 

Östra begravningsplatsen, vård- och underhållsplan, 2016 | 5 

Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Östra begravnings-
platsen är utförd av Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Hässle-
holms församling. Fältarbetet och rapportskrivningen 
utfördes under 2015/2016. Inventering samt rapport-
skrivning har utförts av byggnadsantikvarie Hanna 
Cöster och biolog Tony Svensson.  
I denna vård- och underhållsplan ingår förutom 

huvudtexten två bilagor; den ena utgör rekommendat-
ioner för vård- och underhåll och den andra innehåller ett 
urval av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser. Därtill 
finns det en trädvårdsplan, vilken är en delfördjupning 
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 
Lunds stift och Länsstyrelsen i Skåne.  
Utifrån kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 

denna är syftet med vård- och underhållsplanen att 
lyfta fram och tydliggöra begravningsplatsens kul-
turhistoriska värden. Den ska sedan ligga till grund 
för kyrkogårdsförvaltningens planering och skötsel. 
Målsättningen med arbetet är att begravningsplat-
sens värden ska bevaras. Genom vård- och under-
hållsplanen ska: 

• Begravningsplatsen vårdas på bästa möjliga 
sätt så att de kulturhistoriska värdena säker-
ställs 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 begravningsplatsen historia och dess nuva-
rande uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig 
på arkiv- och litteraturstudier, framför allt kyrko-
gårdsarkivet hos församlingen samt annan tillgänglig 
litteratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbe-
skrivningen av begravningsplatsen omfattar fastig-
heten Östra begravningsplatsen med omgivande 

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Östra begravningsplatsen i Hässleholm 
Fastighetsbeteckning Hässleholm 87:15 
Kommun  Hässleholm 
Fastighetsförvaltare Hässleholms församling 
Areal  86 000 m2 
Totala antalet gravplatser:  2670 
Kistgravplatser:  2096  
Askgravplatser:  574 
Gemensamma gravom.: Minneslund, askgravplatser, allmänningar utan gravrätt 
Tillgängliga gravplatser:  608 st lediga 
Antalet gravskötselavtal:  856 
Jordmån och växtzon:  Lera, zon I-III 
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yttre avgränsning. I detta område har byggnader, 
gångsystem, gravkvarter, gravplatser och gravvårdar 
samt växt- och djurliv inventerats och beskrivits. 
Särskild vikt har lagts vid att beskriva begravnings-
platsens karaktär. 
Beskrivningen av begravningsplatsens historik 

och de fysiska anläggningarna utgör underlag till en 
beskrivning av dess kulturhistoriska värden. Utifrån 
kunskapsdelen med historik, nulägesbeskrivning 
samt värdebeskrivningen har vård- och underhålls-
behov till följd av begravningsplatsens kulturhisto-
riska värden formulerats. Vård- och underhållspla-
nen redogör också för aktuella åtgärdsbehov. 

Under arbetets gång har församlingen genom 
remissförfarande och möten givits tillfälle att ta del 
av arbetet och medverka i framtagandet av denna 
vård- och underhållsplan.  
 

Andra verktyg och dokument  
Norra sidan av begravningsplatsen angränsar till ett 
gravfält, där det bland annat gjorts fynd av brand-
gravar. Kvar finns ett flertal bevarade resta stenar 
placerade i terrängen strax utanför begravningsom-
rådet.  

Hässleholms stad ingår i kulturmiljöprogram för 
Skåne och bedöms enligt länsstyrelsen vara en sär-
skilt värdefull kulturmiljö i Skåne. Länsstyrelsen 
anger följande beskrivning med motiv för beva-
rande: 
 
Miljön är representativ för de tidiga järnvägssamhällena och som 
sådan välbevarad och intressant då den även till vissa delar kan 
sägas spegla bostadssociala förhållanden. Järnvägen var av största 
betydelse för samhällets framväxt. Såväl byggnaderna som träd-
gården är väsentliga element i miljön. Hässleholm är även ett 
tydligt exempel på garnisonsstad.  
 

Kartbild med de markerade fornlämningarna i området. Från Riksantikvarieämbetes söktjänst 
”Fornsök”.   
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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 
gravanordningar såsom gravvårdar, staket 
eller stenramar har ett skydd såsom en del av 
kyrkogårdens helhet och karaktär.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan- och bygglagen (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bygg-
nader skyddas även i PBL. En byggnad som 
är särskilt värdefull ur kulturhistorisk syn-
punkt får inte förvanskas och ska 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 om-
fattas 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 och planer över Hässleholms 
samhälle kan begravningsplatsens utbredning och 
förhållande till omgivningarna följas. Detta finns 
tillgängligt via Lantmäteriets söktjänst Historiska 
kartor.  
Förfrågan har gjorts till Antikvarisk-topografiska 

arkivet, ATA, i Stockholm, men deras material har 
inte varit aktuellt för denna rapport. I församlingens 
arkiv finns bland annat yngre handlingar och rit-
ningar som berör begravningsplatsen, medan Lands-
arkivet i Lund främst förvarar församlingens äldre 
handlingar. Båda arkivien har besöks i syfte att redo-
göra för begravningsplatsens historia. Boken Kyrko-
gårdens gröna kulturarv har också innehållit relevant 
information och bildmaterial. 
Fotografier från tidigt 1900-tal och senare kom-

pletterar uppgifter från övrigt arkivmaterial. Dessa 
finns bland annat tillgängliga via Riksantikvarieäm-
betets digitala söktjänst Kulturmiljöbild.  
 

Hässleholm socken och kyrka   
Östra begravningsplatsen tillhör Hässleholm för-
samling. Församlingen bildades 1910 efter en ut-
brytning från Stoby och Vankiva församlingar. Där-
efter var den en annexförsamling i pastoratet Stoby, 
Norra Sandby och Hässleholm fram till 1942. Idag 
utgörs Hässleholms församling av Hässleholms stad, 
Hästveda, Ignaberga, Norra Sandby och Stoby. 
Göingebygden kring Hässleholm har varit be-

bodd länge och det finns flera spår av boplatser se-
dan stenåldern. Första gången orten finns omnämnd 
i skrift är 1539 då Hessleholm säteri (nuvarande Häss-
leholmsgården) omnämns.  

Det var i samband med anläggandet av södra 
stambanan mellan Malmö och Jönköping som orten 
Hässleholm började växa på allvar. 1860 stod stat-
ionshuset klart, 1865 kom järnvägsförbindelsen till 
Kristianstad och 1875 till Helsingborg. Det ledde till 
att Hässleholm utvecklades till en järnvägsknut-
punkt. I takt med den växande befolkningen kom ett 
flertal hantverkare och småindustrier att etablera sig 
utmed järnvägen. 1887 blev Hässleholm municipals-
amhälle och 1901 en köping. Utöver småindustrier 
och hantverk kom skolor, offentliga byggnader, Me-
kaniska verkstaden och regementet att etablera sig 
under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 

I takt med att orten växte ökade behovet av en 
egen begravningsplats och kyrka. Före 1910 fick 
invånarna gå till kyrkan i Stoby eller tillfälliga lokaler 
i Missionshuset, Betel och Tingshuset. Efter mark-
köp i Hässleholms östra delar kunde en begrav-
ningsplats invigas i municiparsamhället 1904. Tio år 
senare fick Hässleholm stadsprivilegier. Samma år 
färdigställdes en nygotisk kyrkobyggnad i rött tegel 
på en höjd i mitten av staden.   

Föregående sida: På häradskartan från 1926-27 syns 
Hässleholm och den kringliggande landsbygden. I bil-
dens mitt, öster om stadsbebyggelsen, syns begrav-
ningsplatsen i form av fyra grästäckta kvarter åtskilda 
av gångar.  

Hässleholms kyrka sedd från Första Avenyn. Bilden är troligtvis tagen under 1910–20-talet av karl Alfred Gustawsson.  
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Kyrkogårdens historik 

Den gamla begravningsplatsen 
Östra begravningsplatsens äldsta historia och ut-
veckling i staden kan spåras genom ritningar, kartor, 
fotografier och protokoll. Sedan 1860-talet hade 
Hässleholm växt kraftigt då orten blivit en järnvägs-
knutpunkt i Skåne. Den ökande befolkningen föran-
ledde behovet av en egen begravningsplats. Det var 
upphovet till att Hässleholm köpte Nordströmska 
hemmanet 1903.  
Det utvalda området låg alldeles intill ett järnål-

dersgravfält, med ett flertal bevarade stenar. Ett rit-
ningsförslag till begravningsplatsen upprättades 1904 
av länsträdgårdsmästaren Carl Ekenstam. Enligt 
hans förslag skulle begravningsplatsen ligga i direkt 
anslutning till det gamla gravfältets södra sida. Hu-
vudentrén var placerad på begravningsplatsens norra 
sida med en gångväg genom gravfältet.  På så vis 
kunde det gamla gravfältet med sin kuperade terräng 
och grönska användes som ett rekreativt parkom-
råde intill begravningsplatsen. Ett antal slingrande 
gångvägar utritades mellan järnålderstenarna för att 
förstärka intrycket av en engelsk park. Ekenstam 
beskrev det själv som att han ”dragit promenadgången 
kring runstenarne (!) i form av en runslinga”.  
Själva begravningsplatsen fick en formell och 

rombliknande utformning. Den bestod av två hu-
vudgångar vilka korsade varandra i mitten av an-
läggningen. På denna plats skulle det enligt ritning-
arna anläggas ett åttkantigt gravkapell. Utöver de 
båda huvudgångarna skulle mindre gångvägar i öst-
västlig respektive nord-sydlig riktning anläggas inom 
gravkvarteren. Den nya begravningsplatsen invigdes 
den 10 augusti 1904. Efter den första jordfästningen 

restes en stor gravvård som minne av händelsen. 
Genom donationer, framförallt till minne av brygge-
rifabrikören Gustaf  Ohlin kunde ett gravkapell upp-
föras. Det byggdes i rött tegel med höga takfall efter 
ritningar av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin 
och stod klart för invigning 1907.   
Majoriteten av gravplatserna på gamla begrav-

ningsplatsen utgörs av köpta gravplatser, vanligtvis 
familjegravar. På allmänningen uppläts gravplatser 
utan kostnad eller gravrätt. Här gravsattes främst 
personer ur de lägre samhällsklasserna och gravsätt-
ningen genomfördes i löpande följd. Detta gravskick 
upphörde 1964. 

Utvidgning under 1930-talet 
Under 1930-talet började den befintliga begrav-
ningsplatsen bli otillräcklig. Därför beslutade man att 
utvidga den med ett lika stort område åt söder, samt 
med en bred remsa längs östra sidan utmed Kringel-
gatan (nuvarande Norra Kringelvägen).  
För den nya utvidgningen anlitades arkitekten 

Cyrillis Johansson. 1933 tog han fram ett ritningsför-
slag i form av en stram och monumental plan, men 
som samtidigt möjliggjorde för ett stort antal grav-
platser. Utgångspunkten i den nya planen blev for-
men av en amfiteater, vilket dels var populärt under 
30-talet, men som också var lämpligt för områdets 

Utsnitt av vykort som skickads ut till Hässleholmsborna under rubriken ”Hälsningar från Hässleholm” efter att gravka-
pellet stod klart 1907. På bilden syns ett fåtal gravvårdar inom den nyanlagda och nästan öde begravningsplatsen.  
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naturliga höjdskillnader. Enligt Johanssons önskemål 
var det viktigt att behålla det monumentala intrycket 
och se till helheten före individuella gravplatser. 
Detta genomfördes bland annat genom ett flertal 
häckar vilka reglerade gravplatsernas storlek, antal 
och avstånd till varandra. I mitten av amfiteatern 
fanns en stor öppen plats med en damm i centru-
met. Den omgavs av gravplatser på tre sidor i sti-
gande höjd, medan den västra sidan bildade huvud-
entré till området. Från dammen gick en bred allé-
kantad gång i öst-västlig riktning till en mindre 

damm på östra sidan. Längs Kringelgatan bestod 
utvidgningen av mindre kvarter åtskilja av gångar 
och häckar. 
Hela det nya området skulle kringgärdas med 

häckar, murar eller staket för att avskärma det från 
de närliggande gatorna. De nya gravkvarteren skulle 
besås med gräs och planteras med rader av lind, alm, 
ask och björk. Vid den stora dammen skulle det 
planteras tårpilar och vid vattenställena skulle det 
finnas popplar. För att bibehålla det arkitetoniska i 
anläggning uppmanade Cyrillis Johansson försam-

lingen att inrätta en kyrkogårdsnämnd som kunde se 
till att hans planer efterlevdes. Denna nämnd inrät-
tades 1936 och upphörde först 2005, då kyrkorådet 
tog över den sortens ärenden.  
Cyrillis Johansson önskade också att hela det nya 

området skulle planläggas samtidigt. Alla murar 
skulle uppföras, kvarteren planeras och gräsbesås 
och de nya träden planteras. På så vis skulle miljön 
bli mer enhetlig och den monumentala visionen 
tydligare. I praktiken blev det nya området i anspråk-
staget i ettapper. Den första delen, utmed Kringelga-
tan invigdes 1935, medan den monumentala delen 
av anläggning invigdes under 1950-talet.  
Det gjordes några avvikelser från Johanssons 

planer i takt med anläggandet. På ömse sidor om 
huvudentré hade han planerat för urngravar i böl-
jande rader, vilket emellertid inte genomfördes.  I det 
nordöstra hörnet fanns ett kilformat område som i 
planerna lämnats öppet. Men någon gång under 
1930- eller 1940-talet ändrades till ”Främlingskyrko-
gård” (kv. 18). Det innebar att kvarteret var avsett 
för personer från andra nationer och som inte kunde 
begravas i sina hemländer. Som exempelvis soldater, 
krigsfångar eller personer som kommit till Sverige 
med Bernadottes vita bussar vid Andra världskrigets 
slut 1945.   
1949 godkände kyrkogårdsnämnden att kvarte-

ren 34-36, söder om den lilla dammen, skulle göras 
om till skogskyrkogård. Denna plan är framförallt 
tydlig på äldre fotografier där den högre andel träd 
är tydlig i jämförelse med närliggande kvarter.  
 

Utvidgningen under 1960-talet 
Under 1950-talet väcktes frågan återigen om en ut-
vidgning av begravningsplatsen. Det dröjde emeller-

Utvidgningsplan av Cyrillis Johansson från 1933. Ritning stämmer i hög grad överens med dagens utseende.  Dock 
blev inte de mer naturinspirerande urngravsområdena på ömse sidor om huvudentrén utförda.  
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tid till 1961 innan planerna påbörjades. Då tog stads-
ingenjören Oscar Röjgård fram ett förslag på en ny 
utvidgning. Det nya området låg söder om begrav-
ningsplatsen. De häckar och träd som tidigare ut-
gjort begravningsplatsen södra gräns blev en skilje-
linje mellan 1930-talets utvidgning och det nya om-
rådet.  
Det nya området fick en symmetrisk rektangulär 

formgivning med fyra kvarter indelade genom två 

huvudgångar. Den öst-västliga huvudaxeln kantades 
dessutom av en lövträdsallé. 
Gravplatserna lades ut i raka nord-sydliga rader 

avskilda med låga rygghäckar. Det nya området fick 
delvis en mjukare karaktär än den tidigare utvidg-
ningen, då ett flertal befintliga träd behölls inom 
kvarteren. Efter att ritningar upprättats 1961 dröjde 
det till 1965 innan det nya området kunde invigas.  

Under 1960-talet inleddes en rationalisering av 
begravningsplatsen. Ett flertal häckar och stenramar 
avlägsnades samtidigt som ett antal träd beskars för 
att underlätta skötseln.  
Under 1970-talet initierades planerna att anlägga 

en urnlund vid begravningsplatsens sydöstra hörn 
som ännu inte i anspråktagits efter Röjgårds ritning-
ar. 1971 togs ett ritningsförslag av hortonomstuden-
ten Christina Grundberg fram, vilket därefter ge-
nomfördes i ettapper. Anläggningen fick en mjuk 
formgivning med vårdarna placerade i slingrande 
rader samt i cirklar kring en liten nedsänkt damm. 
Lundens utformning anspelade på Cyrillis Johans-
sons monumentala anläggning från 1930-talet. 
1977 väcktes frågan om att anlägga en min-

neslund. Detta förslag genomfördes 1978 efter rit-
ningar av kyrkogårdskonsulenten Lennart Lund-
quist. Minneslunden anlades i den södra delen av 
begravningsplatsen, öster om urnlunden. Det sen-
aste tillägget till begravningsplatsen är en askgrav-
plats vilken anlades 2011 i begravningsplatsens syd-
västra hörn.  
Ett karaktäristiskt inslag på begravningsplatsen är 

de formklippta idegransklot som återfinns framför-
allt på begravningsplatsens centrala delar. Exakt när 
de planterats är oklart, men de finns inte med i Röj-
gårds ritningar, så de har troligtvis tillkommit under 
1970-talet.  
  

Foto över begravningsplatsen, troligtvis taget under 1950-talet. Den yngsta delen är ännu inte planerad och det utvid-
gade området från 1930-talet är till stora delar fortfarande öppet.  Gamla begravningsplatsens är tydligt inramad av 
uppvuxna lind-alléer.  
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Omgivningar 
Östra begravningsplatsen ligger centralt i Hässle-
holm, kringgärdad av trafikerade gator och blandad 
bebyggelse med villor, flerfamiljshus, företag, simhall 
samt en gymnasieskola. Platsen präglas av stora 
höjdskillnader, vilka tydlig märks både i och kring 
området. Längs den nordvästra sidan finns en brant 
sluttning medan den södra och större delen av östra 
ligger plant med omgivningen. Visuellt är omgiv-
ningen oftast dold bakom häckar och höga träd, 
såsom skogsdungarna i norr och söder.  

Murar 
Längs delar av den norra och östra sidan av begrav-
ningsplatsen finns en låg stödmur.  Den består av 
huggna block och är fogad med cementbruk.  

Grindar 
Av begravningsplatsens sex ingångar har fem för-
setts med grindar, tre på norra sidan och två på 
västra. På den norra delen av begravningsplatsen 
finns den ursprungliga huvudingången. Den utgörs 
av en bred dubbelgrind flankerad av två enkelgrin-
dar. Grindbladen består av svartmålade järnribbor 
krönta av klot och stiliserade fleur de lis. Grindpe-
larna är av släthuggen granit och krönta med klot.  
En bit väster om den äldre huvudingången finns en 
mindre enkelgrind i liknande utförande, men med 
grovhuggna granitpelare. I det nordöstra hörnet av 
begravningsplatsen finns en sidoingång. Den utgörs 
av en dubbelgrind med grindblad i svartmålat järn, 
krönt med ett kors. Grindbladen är fästa i två mu-
rade rektangulära stenpelare. 
På mitten av den västra sidan av begravningsplat-

sen finns en nyare huvudingång med grindparti. Den 

består av en bred dubbelgrind och är flankerad av 
två mindre dubbelgrindar. Grindbladen utgörs av 
svartmålade järnribbor, fästa i murade pelare av rött 
tegel, avtäckta med kalkstensplattor.  På den västra 
sidan finns en större grind i anslutning till den yngsta 
delen av begravningsplatsen. Den har en bred dub-
belgrind med två enkelgrindar på ömse sidor. 
Grindbladen är utformade som svartmålade järnrib-
bor och är fäst i murade grindpelare, avtäckta med 
kalkstensplattor. 

Gångar och strukturer 
Gamla begravningsplatsen präglas av en traditionell, 
formell struktur där gångarna utgår från kapellet i 
anläggningens mitt och skapar tydliga raka rader 
mellan kvarteren. I mitten av begravningsplatsen är 
uppbyggnaden mer monumental med hästskofor-
made rader, uppbyggda i terrasser på den västra 
sidan. Den östra delen är mer anspråkslös och inne-
håller långsmala rader i nord-

Fornlämningsområdet norr om begravningsplatsen 
fungerar som en buffertzon mot trafiken utanför.   

Den äldre entrén på begravningsplatsens norra sida.  Huvudentrén på begravningsplatsens västra sida.   
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sydlig riktning. Den yngsta delen i söder har en mju-
kare struktur med fler krökta gångvägar.  
 Större delen av gångarna inom begravningsplat-

sen är grustäckta. I den äldre delen utgörs täckning-
en av ett grövre grus medan täckning på den yngre 
delen är mer finkorning och sandblandad. Inom den 
yngsta delen är flertalet av gångarna inom kvarteren 
gräsbesådda. 
Från pildammen på begravningsplatsens västra 

sida och en bit österut är delar av huvudgången 
asfalterad. Detsamma gäller en sträcka utmed dam-
mens västra sida, längs grindpartiet. Inom kvarter 
70a-70h på begravningsplatsens södra del är gång-
arna stenbelagda. En liknande marktäckning före-
kommer även i den intilliggande nya urnlunden och 
i minneslunden. 

Belysning 
Det finns i dagsläget ingen belysning på begrav-
ningsplatsen. (Belysningsplan är inplanerad). 

Servicestationer 
Det finns ett flertal servicestationer jämnt utplace-
rade över hela begravningsplatsen. De är huvudsak-
ligen utrustade med sopkärl, verktyg, vatten och 
vaser. Innehållet varierar något beroende på place-
ring och behov. 

Parkeringsplatser 
Det finns tre parkeringsplatser för besökare i an-
slutning till begravningsplatsen. Utmed Östra Haga-
gatan, på den västra sidan av begravningsplatsen 
finns två parkeringsplatser: en mindre och grustäckt 
som leder in till den nyaste delen och en större asfal-
terad som leder till huvudingången på västra sidan. 
Den tredje parkeringsplatsen ligger på den norra 

sidan i anslutning till gamla begravningsplatsen, även 
den är asfalterad.  

Byggnader 
Gravkapell 
Gravkapellet ligger i begravningsplatsens norra del, i 
mitten av den ursprungliga anläggningen. Kapellet 
byggdes 1906-07 efter ritningar av arkitekten Theo-
dor Wåhlin, genom en donation till minne av bryg-
gerifabrikören Gustaf  Ohlin.  Kapellet är uppfört i 
rött tegel med brant tegeltäckt sadeltak och en sockel 
av natursten. Byggnaden består av ett kapellrum 
samt ett lägre kor åt söder och vapenhus/förhall åt 
norr. På den norra gaveln ligger ingången med en 
rundad portal och en stor trädörr med rundat övers-
tycke. Ovanför ingången pryds fasaden av ett vitt 
kors. På ömse långsidor sitter stödpelare av tegel 
samt småspröjsade rundbågade fönster. Korgaveln 
är prydd med tre högre, rundbågade fönster, för-
sedda med glasmålningar. 
 
Personalbyggnad 
På begravningsplatsens sydöstra del finns en perso-
nalbyggnad utmed Norra Kringelvägen. Byggnadens 

Grusad gångväg inom gamla begravningsplatsen. 

Sandblandad gångväg på begravningsplatsens mittgång.  

Den yngsta delen av begravningsplatsens har till 
största del gräsbesådda gångar.   

Gravkapellet från sydväst.  
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fasader är klädda i brunt tegel och taket utgörs av ett 
plant sadeltak. Byggnadens dörrar är av obehandlat 
trä, medan fönster- och dörromfattningar är brun-
målade.  
 

Ekonomibyggnad 
Mittemot personalbyggnaden finns en servicebygg-
nad för bland annat maskiner och verktyg. Byggna-
den är i ett plan och täckt med brunmålad locklist-
panel. På den östra långsidan respektive norra gaveln 
finns gråfärgade garageportar. På byggnadens västra 
sida är fasaden klädd med en meterhög mur.  

Träd 
Kring begravningsplatsens äldsta del växer en träd-
krans och fyra dubbelsidiga alléer löper in mot ka-
pellet. Samtliga av de 88 ingående lindarna är om-
kring sekelgamla och har blivit toppkapade. Tre 
björkar står också på den äldsta delen.  
Hela den östra delen av Östra begravningsplat-

sen, liksom hela den södra delen inklusive min-
neslund och nya urnlunden, har en parkliknande 
karaktär med ett förhållandevis tätt trädskikt av 
björk och tall. En mindre del av björkarna utgörs av 
hängbjörk Betudla pendula ’Tristis’, men det före-
kommer även ett par tårbjörkar Betula pendula 
’Youngii’, samt enstaka träd av bok och ginnalalönn. 
Den västra sidan av begravningsplatsen kantas av 

en rad med lind i varierande ålder. Längs södra sidan 
står en ridå av gran som avskärmar mot Kristian-
stadvägen. Längs östra sidan står en gles trädrad med 
medelålders oxel. Centralt på begravningsplatsen 
löper i väst-östlig riktning en dubbelsidig allé av 
knuthamlad pelaralm. Parallellt med almallén, men 
ett kvarter söderut, löper en ensidig allé av ung oxel. 
Norr om almallén växer spridda körsbärsträd. Vid 

dammen i västra delen av begravningsplatsen står två 
äldre pilar.  

Häckar 
På gamla begravningsplatsen omgärdas många av 
gravplatserna av formklippta tujahäckar. Längs den 
östra och södra sidan av står en rygghäck av hagtorn 
mellan de omgivande dubbla gravraderna. Längs den 
västra fjärdedelen av sydsidan står istället en häck av 
bergtall.  

I östra delen av begravningsplatsen används 
avenbok, buxbom, liguster och oxbär som rygghäck-
ar. Längs östra sidan av löper en avenbokshäck som 
söderut övergår i en idegranshäck. En tujahäck av-
skärmar ekonomibyggnaden.  
Längs södra sidan av begravningsplatsen löper en 

idegranshäck. I den södra delen av begravningsplat-
sen förekommer främst rygghäckar av formklippt 
tuja. Många av tujorna i häckarna har dött av frost-
skador. Mellan begravningsplatsens södra och cen-

Nyplanterade idegranshäckar söder om pildammen.  

Klippta tujahäckar kring Kungliga Skånska trängkårens 
gravplats vid begravningsplatsens äldsta del.  

Del av trädkransen av lind längs gamla be-
gravningsplatsens södra sida.  
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trala del löper rygghäckar av avenbok mellan de 
dubbla gravraderna. Längs västra sidan av askgrav-
platsen vid begravningsplatsens sydvästra hörn har 
en ny avenbokshäck planterats. Vid norra sidan av 
nya allmänningen står en avenbokshäck. 
Kring pildammen i västra delen av begravnings-

platsen står rader av formklippt tuja som rygghäck. 
De ca 20-åriga tujahäckarna norr om dammen har 
till största del klarat sig från frostskador. Vid södra 
sidan och delvis vid östra sidan om dammen hade de 
ca 50-åriga tujahäckarna drabbats hårt av frostskador 
och har därför nyligen bytts ut mot idegranshäck. 

Planteringar 
Det råder god variation av olika perenner på grav-
platserna. Här växer bl.a. fänrikshjärta, nunneört, 
stor löjnantshjärta, rosenbräcka, gullviva, jordviva, 
kärleksört, rosor, vintergröna, gemsrot, pärlhyacint, 
skogsförgätmigej, funkia, ormöga, vitsippa, mur-
gröna, revsuga, hortensia, akleja, aftonstjärna, smult-
ron, kaukastiskt fetblad och lavendel. Av buskar 
finns det bl.a. lagerhägg, klätterbenved, socker-

toppsgran, ädelcypress, rododendron, samt tujor 
som ofta är planterade i par på gravarna. 
Kring begravningsplatsens tre öppna vattenspeg-

lar växer vårlökar som påsk- och pingstliljor, tulpa-
ner och flocktulpaner, hyacint samt en del perenner 
som astilbe, bräckeväxter och suckulenter.  

Vilda kärlväxter och kryptogamer 
Lindarna har en måttligt utvecklad epifytflora av 
lavar och mossor. På flera av träden växer allé-
skruvmossa, som tidigare varit rödlistad. Andra ty-
piska arter på lindarna är gulkantad dagglav, liten 
skivlav, slånlav, mjölkantlav, finlav, Marchandiobasidium 
aurantiacum (parasit på föregående art), kustsnurr-
mossa, blemlav, skrynkellav, flarnlav, blågrå mjöllav, 
gulpudrad sköldlav, cypressfläta, blåslav, takmossa, 
kranslav, strimhättemossa, hjälmrosettlav och löv-
trädskantlav. På ett fåtal av lindarna växer stubbdyna, 
en svamp som angriper rötter och stambaser. 
Några av de fåtaliga arter som växer på de knut-

hamlade pelaralmarna är alléskruvmossa, trubb-
skruvmossa och kornskruvmossa. Dessa arter gyn-

nas av att mineralrikt damm virvlar upp från kratt-
ning av grusgångar och fastnar på trädstammarna. 
På enstaka björk växer sprängticka och klibbticka, 
men i övrigt mest ett fåtal allmänna epifyter. 
Huvuddelen av gräsytorna på begravningsplatsen 

är tydligt näringspåverkade och har örter som 
groblad, maskros, revsmörblomma, tusensköna, 
vitklöver och brunört. Ibland har planterade växter 
som t.ex. revsuga spridit sig ut i gräsmattan. Ef-
tersom gräsmattan oftast är beskuggad av träd trivs 
också mossor som vågig praktmossa. Längs södra 
delen av gamla begravningsplatsen löper ett stråk i 
med magrare gräsmatta och därmed rikare flora. Här 
växer bl.a. knippfryle, gråfibbla, gul fetknopp, ängs-
viol, rölleka, jungfrukam, veronikor, bergsyra och 
nagelört. På enstaka äldre gravar på den äldsta delen 
växer en liknande flora som tyder på relativt magra 
förhållanden. Här finns bl.a. jungfrukam, mattfibbla, 
knippfryle, brunört, hönsarv, nagelört och bergsyra. 
I häckarna förekommer också en del inspridda örter 
som bl.a. skuggveronika, svalört, brännässla, violer 
och vårlök. 

Stor löjtnantshjärta.  Valvbåge bevuxen med murgröna.   Violviva.   
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Djurliv 
Östra begravningsplatsens träd, häckar, planteringar 
och gräsmattor skapar tillsammans en variationsrik 
miljö som ger livsutrymme för många organismer. 
Trädbeståndet är den del på begravningsplatsen som 
har störst betydelse för djurlivet. Trädkrans av lind 
kring gamla begravningsplatsen är omkring 100-110 
år gammal. Många av träden har stamhåligheter, ofta 
orsakade av att träden blivit toppkapade. I hålen 
samlas organiskt material som bryts ner av olika 
insekter bl.a. skalbaggar. 
Den kompostliknande massan kallas mulm, vil-

ken 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 utveck-
las. Vattenfyllda stamhål är också särskilt viktiga för 
insekter ur ordningen Diptera tvåvingar. 
På flera av begravningsplatsens träd noterades 

blanksvart trämyra. Arten lever helst i stamhåligheter 
och livnär sig av att dricka sav och mjölka bladlöss 
på en söt vätska kallad honungsdagg. Blanksvart 

trämyra anses ibland vara en indikator på värdefulla 
träd. 
Äldre och ihåliga träd är också viktiga för flad-

dermöss som viloplatser under sommaren. De trivs i 
gamla kulturmiljöer med passande omgivningar där 
det finns många äldre träd. De dagvilar eller över-
vintrar gärna i kyrktorn och på kyrkloft. Då det finns 
gott om lämpliga hålträd på gamla begravningsplat-
sen är det sannolikt att det förekommer fladder-
möss. Det krävs extra hänsyn i miljöer där fladder-
möss finns eller kan förväntas finnas, särskilt när det 
gäller förändringar i trädbeståndet.  
Flera fågelarter häckar på eller kring begrav-

ningsplatsen under sommaren. Främst är det trastar, 
småfåglar, kråkfåglar och duvor som brukar hitta 
lämpliga platser för sina bon i trädkronor eller bus-
kar. Stenknäck, nötväcka, grönfink, bofink, blåmes, 

talgoxe, lövsångare, gransångare, ärtsångare, röd-
stjärt, järnsparv, rödhake, koltrast, björktrast, ring-
duva, turkduva, kaja och skata är några av de fågelar-
ter som under häckningssäsongen använder kyrko-
gårdar och begravningsplatser för födosök, vila och 
skydd. Glada ses ofta lågt jagande över Östra be-
gravningsplatsen. Även under årets kalla månader 
används den av traktens övervintrande fåglar.  
Av däggdjur är det främst ekorre och kanin som 

är vanligt förekommande, men även igelkott och 
mindre gnagare kan tänkas förekomma.  
De flesta organismer på begravningsplatsen är 

annars små och mer eller mindre osynliga. Bin, hum-
lor, fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några av 
dessa. Insekterna dras till rikt blommande växter 
som kärleksört, rosenspirea, lavendel och salvia. 
Förutom det gröna intresserar vindskyddade ytor 
och den lagrade värmen i gravvårdarnas och grus-
gångarnas stenmaterial många insekter.  

Parksnäckor med olika färg- och mönster.  

Stamhål i björk.  

Koltrast på toppen av en gravvård.  
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Kvartersbeskrivning 

Gamla begravningsplatsen 
Gamla begravningsplatsen omfattar ett rombformat 
område, vars västra och södra sida ansluter till de 
utvidgade delarna av begravningsplatsen. Anlägg-
ning är symmetrisk med två korslagda huvudaxlar 
och gravkapellet som central mittpunkt. Kvarteren 
skiljs åt genom grusgångar i nord-sydlig, respektive 
öst-västlig riktning. Majoriten av gravplatserna ut-
görs av större kringgärdade familjegravar i kvarter 1-
16, medan ett kvarter utgörs av gamla allmänningen 
och ytterkanterna av ringlinjen.  
 
 
Karaktärsdrag för gamla begravningsplatsen: 
• Klassisk formgivning med korslagda grusgångar 
• Lindalléer längs huvudgångarna 
• Många äldre och kringgärdade gravplatser 
• Storslagna – respektive anspråkslösa – gravvårdar 
• Bevarad allmänning 
  

N  
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Kvarter 1-16 
Kvarter 1-16 ligger inom den gamla begravnings-
platsen och utgör merparten av den ursprungliga 
utsträckningen från 1904. I dess mittpunkt ligger 
ett gravkapell i rött tegel från 1907. Utifrån kapellet 
löper två breda huvudgångar med lindalléer i öst-
västlig respektive nord-sydlig riktning. Kvarteren 
genomkorsas inbördes av flera mindre grusgångar. 
Längs områdets utkant finns en enkelsidig lindallé 
utmed dess kringgärdande grusgång. 
Gravplatserna ligger utlagda i dubbla öst-

västliga rader. Med undantag för kvarteren sydöst 
om kapellet som ligger i nord-sydliga rader. Majori-
teten av gravplatserna är kringgärdade med stenram 
och täckta med singel. Ett flertal är även helt eller 
delvis kringgärdade med klippta tujahäckar. Vid en 
handfull förekommer även järnstaket eller pollare 
med järnkedjor.  
Vårdarna har främst rests under 1900-talets 

första hälft, med stor variation i utseende och 
formgivning. Flertalet av gravplatserna utgörs av 

familjegravar, varav många saknar årtal. Merparten 
av gravvårdarna består av låga och rektangulära 
granitstenar, men det finns flera höga klassicistiska 
vårdar i granit och diabas, kors, bautastenar, drape-
rade gravvårdar samt en trädstam. Ett stort antal av 
de äldre gravplatserna har kompletterats med lig-
gande hällar under andra hälften av 1900-talet.  
Ett antal gravvårdar utmärker sig särskilt, bland 

annat en stor natursten som restes till minne över 
den över den första gravsättningen 1904. En annan 
ovanlig vård står strax väster om kapellet och restes 
1922 över konstnären Henry Nilsson. Det stora 
granitblocket kröns av en bronsbyst föreställande 
konstnären. I den nordöstra delen av området, i 
kvarter 4, ligger Kungliga Skånska trängkårens grav-
plats. Den består av ett större häckinramat område 
med en bautasten i mitten. Längs sidorna finns små 
gravvårdar och längst in står en rad av formklippta 
tujor.  
En stor del av gravvårdarna är försedda med tit-

lar, varav flera anknyter till Hässleholms framväxt 
under början av 1900-talet. Som exempelvis bygg-
mästare, hushållerskan, stationsinspektören, folkskollära-
rinnan, kakelugnsmakaren, fabrikör, postiljon, slöjdlära-
rinnan och filare.  
Växtligheten är relativt sparsam och utgörs 

främst av friväxande eller formklippta träd och 
buskar. Framförallt finns tuja, idegran och enar, 
varav flera är mycket storväxta.  Enstaka exempelar 
av buxbom, murgröna och rhododendron, samt 
perenner likt ljung, ros och lavendel förekommer 
också. 

 

Karaktärsdrag för kvarter 1-16: 
• Kringgärdade gravplatser 
• Monumentala gravvårdar - främst från tidigt 1900-

tal 
• Rikligt med titlar 
• Rikligt med vintergröna växter 
• Många familjegravar 
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Gamla ringlinjen 
Gamla ringlinjen löper längs insidan av den gamla 
begravningsplatsens utsträckning. Gravplatserna är 
utlagda längs samtliga sidor med rygghäckar bakom 
och en grusgång framför, som åtskiljer dem från de 
inre kvarteren. Majoriteten av gravplatserna är 
kringgärdade med stenram eller tujahäck och täckta 
med singel alternativt besådda med gräs.  
Ett flertal av gravvårdarna har rests under bör-

jan av 1900-talet och består framförallt av höga 
diabasvårdar, stora nationalromantiska vårdar, 
bautastenar eller liggande hällar. Många vårdar har 
även rests under 1930–40-talen. Dessa är mer en-
hetliga och består främst av rektangulära stenar i 
svart eller grå granit. Många av gravplatserna utgörs 
av familjegravar vilka har kompletterats under 
1900-talets senare del av liggande hällar.  
De flesta av gravvårdar, framförallt bland de 

äldre, är försedda med titlar. Variationen mellan 
yrkena är stora med bland annat Modellsnickaren, 
Grönsakshandlaren, Färgfabrikören, Linjeförman och 
Lärarinnan. Bland de ovanliga inskriptionerna finns 

en vård rest över två änkor, samt en äldre gemen-
sam gravplats för Högalidhemmets äldreboende.  
Växtligheten inom kvarteret är sparsam. Det fö-

rekommer dock en del friväxande vintergröna väx-
ter och buskar såsom tuja, idegran, sockertopps-
gran, buxbom och rododendron. 
 
Karaktärsdrag för gamla ringlinjen: 
• Kringgärdade gravplatser 
• Rikligt med titlar 
• Sparsamt med planteringar 
• Många familjegravar 

 
 
 
 
Gamla allmänningen 
Gamla allmänningen ligger i det sydöstra hörnet av 
gamla begravningsplatsen. Hela området är gräsbe-
sått och på tre sidor är kvarteret kantat av lindal-
léer. Inom kvarteret växer tre stora vårtbjörkar. 
Gravplatserna är utlagda i nordsydliga rader, 

med ett sextiotal kvarvarande vårdar. Merparten av 
vårdarna består av små och anspråkslösa gravvår-
dar i granit eller diabas, medan en fjärdedel utgörs 
av liggande gravhällar. I det nordvästra hörnet finns 
tre gravplatser kringgärdade med stenram och 
täckta med singel. Till kvarterets ovanliga gravvår-
dar hör två träkors från 1918 respektive 1935, samt 
en smalt kors av smidesjärn utan inskription.  
Titlar förekommer på en tredjedel av vårdarna, 

som exempelvis hustrun, hemmansägaren, korpralen, 
lokeldaren, änkan och skulptören.  
Hela kvarteret är gräsbesått och ingen av vår-

darna har några egna planteringar. 

 
 
Karaktärsdrag för gamla allmänningen: 
• Gräsbevuxet kvarter 
• Glest spridda gravvårdar 
• Anspråkslösa vårdar, däribland träkors 
• Avsaknad av planteringar 
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 Gamla allmänningen från nordväst. Gamla ringlinjen, västra sidan.  

Kringgärdad gravplats vid 
gamla ringlinjens norra 

sida.   

Gamla allmänningen från nordöst. 
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Första utvidgningen 
Den första utvidgningen påbörjades under 1930-
talet.  Området präglas av en monumental formgiv-
ning med terrasserade gravkvarter och en huvud-
gång i nord-sydlig ritning. Utvidgningen omsluter 
den äldre begravningsplatsen på två sidor. Här är det 
den övergripande strukturen med olika nivåer, 
formklippta häckar och buskar det utmärkande dra-
get, medan gravplatserna har en underordnad roll. 
Området innehåller kvarteren 18-66, samt nya all-
mäningen, nya ringlinjen och östra urnlunden. 
 
Karaktärsdrag för första utvidgningen: 
• Monumental karaktär med amfiteater 
• Inramade gravplatser – underordnade häckstruk-

turen  
• Tydlig gestaltning genom klippta vintergröna häckar 

och idegransklot 
• Gräsbesådda kvarter 
• Tydliga gångstråk och siktlinjer 

N  
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Kvarter 18 
Kvarter 18 ligger i det nordöstra hörnet av begrav-
ningsplatsen. Till formen är det triangulärt och in-
ramas av en hög avenbokshäck. Hela kvarteret är 
gräsbesått och nås genom öppningar i det sydvästra 
respektive sydöstra hörnet.  
Inom kvarteret finns endast en liggande gravhäll 

med namn och årtal från 1945. Kvarteret har i hand-
lingarna benämnts som ”främlingskyrkogård”. 
 
Karaktärsdrag för kvarter 18: 
• Triangulärt gräsbesått kvarter inramat av aven-

bokshäck 
• Endast en gravplats 
• Avsaknad av planteringar 

 

Kvarter 19-36 
Kvarter 19-36 ligger utmed Norra Kringelvägen, på 
begravningsplatsens östra sida. Området består av 
18 mindre kvarter, i ett likartat utförande. Majori-
ten av gravkvarteren är utlagda som smala rektang-

lar i nordsydlig riktning, med gravplatser i dubbla 
rader. Undantagen finns i den södra delen där en 
damm anlagts och de närmaste gravraderna vänts 
inåt dammen. 
I den norra delen kännetecknas kvarteren av 

stora idegransklot som flankerar gravplatsernas 
huvudändar samt kvarterens kortsidor. Den östlig-
aste raden, mot Norra Kringelvägen, är försedd 
med en rygghäck av avenbok. En mindre sektion i 
mitten av området, kvarter 20-30 har försetts med 
avenboksrygghäckar. Avenbok används också som 
avskiljare mellan gravplatserna. I den sydligaste 
delen har gravplatserna åtskilts med rektangulärt 
formklippta häckar och kvarteren är planterade 
med ett flertal stora träd och buskar. Genomgående 
för hela området är den rika grönskan som skapar 
en parkkänsla, samt att förbindelserna mellan och 
inom kvarteren är gräsbesådda, med undantag för 
några grustäckta huvudstråk.  
Gravvårdarna har främst rests från slutet av 

1930-talet och fram till 1970-talet. Generellt är de 
äldre gravvårdarna resta i den norra delen och de 
yngre i den södra. Majoriten av dem består av låga 
rektangulära stenar i grå, svart eller röd granit. 
Många av gravplatserna utgörs av familjegravar där 
den resta vården kompletterats med liggande hällar 
under senare tid. Vårdarna står antingen direkt i 
gräset eller kringgärdade med en planteringsram. 
Undantagen utgörs av en grupp urngravplatser 
öster om dammen, samt en grustäckt gravplats med 
stenram.  
Flera av gravvårdarna är försedda med yrkestit-

lar, vars variation representerar ett flertal olika yr-
ken som förekommit under 1900-talets mitt. Bland 
dem finns bland annat: förrådsvaktmästare, trafikbi-

träde, telefonarbetare, fältläkare, och kyrkorestauratör. 
Kvinnliga titlar utgörs främst av hustrun respektive 
makan, medan yrkestitlarna utgörs av trotjänarinnan 
och soldathemsföreståndaren. 
Vegetationen i området präglas främst av den 

städsegröna växtligheten i form av idegransklot, 
avenboks- och buxbomshäckar samt stora träd. 
Bland gravplatserna är växtligheten skiftande och 
flertalet platser saknar vegetation eller är besådda 
med gräs. Den växtlighet som finns utgörs främst 
av olika vintergröna växter som exempelvis tuja, 
murgröna och buxbom eller perenner som kär-
leksört, ros eller lavendel. 
 
Karaktärsdrag för kvarter 19-36: 
• Gräsbesådda kvarter 
• Enhetligt utformade gravvårdar från 1930–70-

tal 
• Variation i grönskan skapar olika rum 
• Rikligt med vintergröna växter 
• Skiftande andel växtlighet mellan kvarteren 
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Kvarter 18, tidigare ”främlingskyrkogår-
den”. 
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Nya ringlinjen 
Nya ringlinjen är format som en enkelrad i öst-
västlig riktning, med samtliga gravplatser vända mot 
öster och flankerade av klippta tujahäckar. 
Gravvårdarna står direkt i gräset eller är försedda 

med en planteringsram. De flesta har rests mellan 
1930–60-talet och består främst av rektangulära ste-
nar i svart, grå eller röd granit. Flera av gravplatserna 
utgörs av familjegravplatser, vilka har kompletterats 
med liggande hällar i de yngre generationerna. Bland 
vårdarna är titlar vanligt förekommande och varie-
rande, som exempelvis: plåtslagaren, apotekaren, 
tandsköterskan och skulptris. 
Vegetationen vid gravplatserna är sparsam. Det 

förekommer några exempelar av vintergröna växter 
såsom tuja, idegran och buxbom, samt perenner 
som ros, kärleksört och ljung.  

Karaktärsdrag för nya ringlinjen: 
• Enkel rad av gravplatser 
• Enhetlig utformning med separerande tujahäckar 
• Främst vårdar från 1930–60-talet 
• Sparsamt med växtlighet 

 
 
 
 

 

Östra urnlunden 
Den östra urnlunden ligger utmed Norra Kringelvä-
gen. Gravplatserna är utlagda på en enkel rad åt-
skiljda av klippta tujahäckar. Majoriteten av gravvår-
darna består av liggande hällar, men det förekommer 
också resta vårdar och naturstenar. Gravvårdarna har 
rests från mitten av 1900-talet och framåt. Bland de 
äldre vårdarna har ett flertal rests över barn.  
Vegetationen är generellt sparsam, men det före-

kommer både vintergröna växter, rosor och peren-
ner.  
 

Karaktärsdrag för östra urnlunden:  
• Små gravplatser åtskiljda av tujahäckar 
• Enhetlig utformning 
• Övervägande liggande hällar 
• Varierad andel planteringar 
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Nya ringlinjen från söder. 

Östra urnlunden. 



 

30 | Östra begravningsplatsen, vård- och underhållsplan, 2016 

Nya allmänningen 
Nya allmänningen består av ett sammanhängande 
gräsbesått område, kringgärdat av grusgångar. På 
dess södra sida står en dubbelsidig allé av knutham-
lad pelaralm utmed huvudgången.  
Gravplatserna är utlagda i fem smala nordsydliga 

dubbelrader. I fyra av dem står stora formklippta 
idegransklot som markerar gravplatsernas huvudän-
dor.  I den västligaste gravraden ligger gravvårdarna 
fritt i gräset.  
Gravvårdarna är placerade mellan idegranskloten 

och är genomgående anspråkslöst utformade. De 
flesta består av en liten stenplatta, lutade mot ett 
stöd. Fyra av vårdarna utgörs av kors, tre i metall 
och ett yngre av trä. Samtliga följer samma anspråks-
lösa formgivning. Ett undantag finns längst österut i 
form av en hög och kraftfull granitvård från 1940.  
Gravsättning har skett i linje och de äldsta vår-

darna från 1940 återfinns längst österut, medan de 
yngre finns på den västra sidan. Totalt finns det om-
kring ett femtiotal gravvårdar kvar. De står relativt 
glest och är koncentrerade till allmänningens mitt 
och nordvästra hörn.  

Kvarterets växtlighet är sparsam och består hu-
vudsakligen av idegranskloten.  
 
Karaktärsdrag för nya allmänningen: 
• Gräsbesått kvarter 
• Rader av stora idegransklot 
• Enkel – men distinkt helhetsgestaltning 
• Anspråkslösa vårdar från 1940-talet och framåt 
• Avsaknad av planteringar 

 
 
 

Kvarter 60-65  
Kvarter 60-65 består av ett sammanhängande gräs-
besått område, kringgärdat av grusgångar.  På dess 
norra sida står en dubbelsidig allé av knuthamlad 
pelaralm utmed huvudgången.  
Till den yttre formgivningen följer kvarteren 

samma utformning som den intilliggande nya all-
männingen. Kvarteren är utlagda i dubbla nord-
sydliga rader åtskilda av klippta rygghäckar av tuja. 
Den östligaste raden är delvis snedställd och saknar 
rygghäck. Gravplatserna inramas av de klippta tuja-
häckarna, vilka också flankerar gravplatsernas sidor 
och skiljer dem från varandra.  
Gravvårdarna har till största del rests under 

1950–90-talet, med tyngdpunkt på 1960-talet. Fram-
förallt består gravvårdarna av rektangulära stenar i 
svart, grå eller röd granit. Ett flertal av dem är för-
sedda med titlar. Det rör sig främst om hustrun re-
spektive makan, eller familjära benämningar som mor 
eller sonen. Bland yrkestitlarna är variationen påtaglig 
med bland annat montör, förvaltare, tandläkare, sjukvår-
dare och trädgårdsanläggare.  

Vegetationen inom området är varierad och ett 
flertal gravplatser är gräsbesådda eller försedda med 
säsongsväxter. Det förekommer rikligt med vinter-
gröna växter som formklippt och friväxande tuja, 
murgröna, benved och liknande marktäckare. Ros 
och kärleksört finns vid ett flertal gravplatser, men 
även andra perenner som silverek, alunrot, lavendel 
och ljung. Vårlöker som snödroppar, vintergäck och 
krokus växer också inom området under tidig vårsä-
song.  
 
Karaktärsdrag för kvarter 60-65: 
• Gräsbesått kvarter 
• Klippta tujahäckar som ramar in gravplatserna 
• Vårdar från 1950-1990-tal 
• Varierad andel planteringar 
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Kvarter 40-42 
Kvarter 40-42 inramar nya allmäningen samt 

kvarteren 60-65. Åt väst och norr följer kvarteren 
den allmänna formen med klippta tujahäckar som 
inramar och avdelar gravplatserna från varandra.  
Längs den södra och östra sidan inramas gravplat-
serna av avenbok.  
Gravvårdarna inom kvarteren har framförallt 

rests under perioden 1950–60-talet, men det före-
kommer även vårdar från 1940-talet. Ett flertal grav-
vårdar är försedda med titlar som bland annat kondi-
torn, sadelmakare, telekommissarie och styckjunkare.  
Bland gravplatserna finns det ett flertal som sak-

nar växtlighet och många är besådda med gräs. 
Bland de övriga finns några med vintergröna växter 
som buxbom, murgröna och benved, men också tuja 
och sockertoppsgran. Särskilt utmärkande är ett par 
tujor på ömse sidor om en gravvård som har växt 
upp till två stora träd. Bland perennerna finns fram-
förallt ros och kärleksört men också lavendel, sil-
verek och hortensia. Lökväxter och säsongsblom-
mor förekommer också vid ett antal gravplatser.  
 

Karaktärsdrag för kvarter 40-42: 
• Enkelrader av gravplatser  
• Gravplatserna inramas av klippta tuja- eller 

avenbokshäckar 
• Främst gravvårdar från 1950–60-talet 
• Sparsamt med växtlighet 

 
 
 

 

Kvarter 37-39, 43-46, 53 och 66 
Kvarter 37-39, 43-46, 53 och 66 ligger längs tre 
breda huvudgångar i mitten av begravningsplatsen. 
De sträcker sig i öst-västlig respektive nord-sydlig 
riktning och bildar tillsammans ett ”H”. På ömse 
sidor om huvudgångarna finns gravplatser utlagda, 
vända inåt gångarna. Längs den södra sidan är en 
enkel allé av oxelträd planterad utmed vägen och i 
den mittersta delen flankeras vägen av idegransklot.  
Majoriteten av gravplatserna inramas av klippta 

tujahäckar.   Häckarna är som störst i mitten av an-
läggningen, medan yttersidorna ofta har mindre och 

glesare tujahäckar. Längs den sydöstra delen i kvarter 
44 är gravplatserna inramade med en hög avenboks-
häck, enligt samma form som övriga kvarter.  
Gravvårdarna har framförallt rests under 1940–

60-talet. De äldsta återfinns främst på den norra 
sidan och de yngre på den södra. Gravvårdarna har 
ett enhetligt utseende och består främst av rektangu-
lära stenar i grå eller svart granit. Bland de yngre 
vårdarna från 1900-talets slut och senare har det 
tillkommit ett flertal liggande vårdar. Bland annat 
som komplement på befintliga vårdar.  
Många av gravvårdarna är försedda med titlar, 

framförallt bland de äldre gravvårdarna, som exem-
pelvis fastighetsmäklaren, förrådsvaktmästaren, boktryck-
are, lantbrevbäraren och husföreståndarinnan.  
Vid gravplatserna är växtligheten varierad och fö-

rekommer rikligast i den mittersta raden, medan 
flera av de äldre helt saknar växtlighet. Vegetationen 
utgörs främst av friväxande och formklippt tuja, 
buxbom och idegran, men också sockertoppsgran, 
murgröna och benved. Bland perennerna är kär-
leksört vanligast följt av ros. Men även ljung, alunrot, 
prydnadsträd och säsongsväxter pryder gravplatser-
na.  
 
 

Karaktärsdrag för kvarter 37-39, 43-46, 53, 66: 
• Har formen av ett ”H” utmed begravningsplat-

sens huvudgångar 
• Vårdarna är främst resta under 1940-1960-

talet 
• Inramas av klippta tuja- och avenbokshäckar 
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 Kvarter 40. Kvarter 37 och 38 från öster. 

Kvarter 44 och 66 från öster. 

Kvarter 39. 

Nord-sydliga huvudgången mellan kvarter 39, 43, 46 och 53. 
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Kvarter 47-52, 54-59  
Kvarter 47-52 och 54-59 är utlagda i terrasser, 

uppdelade på sex rader åtskilda av klippta tujahäckar. 
Häckarna är planterade som en ”amfiteater” och 
skapar den dominerande strukturen för området. I 
mitten ligger en nedsänkt damm, vilken bildar ”sce-
nen” i anläggningen. Dammen är kringgärdad av en 
oval gräsmatta, medan marken omkring är grustäckt. 
Intill dammen växer ett par pilträd.  
De två nedersta raderna av gravplatserna har lig-

gande gravhällar, placerade i gräset framför häckar-
na. De övre radernas gravvårdar är vända mot 
dammen. Varje gravplats inramas av tujahäckar vilka 
även separerar gravplatserna från varandra. Längs 
varje rad finns en smal grusgång medan resten av 
ytan är gräsbesådd. På grund av frostskador har 
delar av den äldre häcktujan vissnat och håller på att 
ersättas. Detta arbete har påbörjats vid den södra 
och östra sidan där idegran planteras som ersätt-
ningsväxt.  
Gravvårdarna består huvudsakligen av låga rek-

tangulära stenar i grå eller svart granit. Bland de mer 
ovanliga hör en liten vård rest över Handelsföreståndare 

och hans hustru från 1955/60 och en hög och smal 
granitvård över Stadsarkitekten från 1953.  
De liggande och vanligtvis rektangulära hällarna 

återfinns främst i områdets två nedersta rader, me-
dan de övre huvudsakligen har stående gravvårdar.  
Gravvårdarna har huvudsakligen rests under 

1950–60-talet och har en enhetlig utformning. Bland 
vårdarna från 2000-talet syns en friare formgivning, 
men de följer i huvudsak samma proportioner och 
hålls lägre än de kringgärdande häckarna. De yngre 
vårdarna har främst tillkommit i anläggningens ne-
dersta rad och består av både liggande hällar och 
naturstenar. 
Titlar förekommer frekvent bland gravvårdarna, 

framförallt bland de äldre och med stor variation. 
Som exempelvis disponent, murare, torvmästare, strål-
skyddsfysiker, mätningsman och fiskhandlare. Det finns 
även en handfull kvinnliga yrkestitlar som barnläkare, 
folkskollärare, tandläkare och missionär.  
Vid gravplatserna är växtligheten varierad. Ett 

flertal gravplatser är gräsbesådda medan andra 
främst pryds av säsongsväxter. Den vintergröna 
växtligheten är riklig och består främst av tuja, bux-
bom, murgröna och benved. Varav de förstnämnda 
förekommer både formklippta och friväxande. Ros 
och kärleksört är de vanligaste perenna växterna, 
men även lavendel, ljung och silverek förekommer, 
samt ett flertal lökväxter. Särskilt utmärkande är de 
växtexemplar av rododendron och sockertoppsgran 
som markant växt över rygghäckarna och därmed 
bryter upp den formella strukturen.  
 

Karaktärsdrag för kvarter 47-52, 54-59: 
• Formgivningen efterliknar en amfiteater 
• Tydlig häckstruktur med terrasserade gravrader  
• Gravplatserna inramas av klippta tujahäckar 
• Enhetliga gravvårdar – främst från 1950-1960-

talet 
• Rikligt med vintergröna växter 
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Andra utvidgningen 
Den andra utvidgningen tillkom under 1960-talet 
genom en expansion åt söder. Till skillnad från de 
äldre delarna av begravningsplatsen har denna del 
fått en mjukare formgivning med flera friväxande 
träd och gräsbesådda ytor. Genom nya urnlunden 
och minneslunden bryts de traditionella formerna 
upp ytterligare. Förutom de båda lundarna finns 
kvarter 67-77, samt en askgravplats. 
 
Karaktärsdrag för andra utvidgningen: 
• Parklikande karaktär – bevarad naturterräng 
• Nya gravskick – bryter mot traditionella strukturer 
• Friare formgivning av gravvårdar 
• Gräsbesådda ytor och rikligt med grönska 
  

N  
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Mittgången från väster. 
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Kvarter 68 och 70-77 
Kvarter 68 och 70-77 upptar tillsammans större 
delen av utvidgningen som genomfördes under 
1960-talet.  
Kvarteren ligger samlade i fyra större samman-

hängande och gräsbesådda områden. Tre av kvarte-
ren är kringgärdade av grusgångar, förutom kvarter 
68 som ligger vid begravningsplatsens sydöstra hörn. 
Gravplatserna är försedda med rygghäckar och 
gravplatserna är utlagda i dubbla nord-sydliga rader. 
Inom kvarter 70a-h, är området även försett med 
stenbelagda gångar i samma riktning. Kvarteren är 
rika på grönska och har en parklikande utformning 
med ett flertal träd av björk och tall.    
De äldsta gravvårdarna, från sent 1960-tal, åter-

finns i kvarteren 68 och 70a-h. Medan kvarter 71-77, 
främst innehåller gravvårdar från 1980-talet och 
senare. Majoriteten av gravvårdarna består av rek-
tangulära stenar i svart, grå eller röd granit. Bland de 
yngre förekommer en friare formgivning och fler 
personliga uttryck. Som exempelvis smidesjärn- och 
träkors, hjärtan, brutna krön och rundade former.  

Många av gravvårdarna, framförallt bland de 
äldre, är försedda med manliga respektive kvinnliga 
titlar. De vanligaste är hustrun eller makan, men utö-
ver dem är variationen stor med bland annat florist, 
slöjdlärare, kanslibiträde, polisinspektör, redaktör, lågstadie-
lärare, keramiker och hemmasyster.  
Inom kvarteren är växtligheten riklig. Vanligast är 

vintergröna växter som tuja, idegran, buxbom, blåen, 
sockertoppsgran, murgröna och benved, varav 
många är formklippta. Även perenner förekommer 
rikligt som kärleksört, ros, ljung, lavendel, silverek, 
alunrot, lammöra och ett antal prydnadsträd. Utöver 
dem förekommer det rikligt med vårlökar och sä-
songsväxter. Ett ovanligt inslag är en hög valvbåge 
kringväxt med murgröna som reser sig över en av 
gravvårdarna.  

 
Karaktärsdrag för kvarter 68 och 70-77: 
• Parkliknande karaktär 
• Raka nord-sydliga rader med rygghäckar 
• Vårdar från 1960-talet och framåt 
• Rikligt med växtlighet 

 

 

Kvarter 67 och 69  
Kvarter 67 och 69 sträcker sig utmed två grusgångar 
i öst-västlig riktning. I kvarter 67, vid den norra si-
dan, står gravvårdarna indragna i rygghäcken medan 
gravplatserna åtskiljs av tujahäckar. Varje gravplats 
har en liten planteringsyta framför gravvården, me-
dan resten av området är gräsbesått. I kvarter 69 är 
gravplatserna försedda med rygghäckar av tuja. 
Bakom raden finns en ridå av gran som döljer be-

byggelsen och vägen bakom. Gravplatserna följer 
den naturliga och kuperade terrängen längs begrav-
ningsplatsens södra sida.    
De flesta av vårdarna är svarta respektive grå 

granitstenar. De har i första hand rests under 1960–
70-talet, men även yngre gravvårdar förekommer. 
Ett flertal av vårdarna är försedda med titlar, där-
ibland signalchef, lantmätare, lektor, telereparatör och 
schaktmästare. Här finns även vården över stadsingenjö-
ren Röjgård som utförde ritningarna för denna del av 
begravningsplatsen.  
Växtligheten inom kvarteren är sparsam och ett 

flertal planteringsytor är gräsbesådda. Den växtlighet 
som finns är framförallt vintergrön, såsom tuja, 
idegran, buxbom, murgröna och benved. De pe-
renna växterna utgörs främst av ros och kärleksört, 
medan resten främst är planterad med säsongsväxter.  
 
Karaktärsdrag för kvarter 67 och 69: 
• Raka öst-västliga rader utmed gångstråk 
• Främst vårdar från 1960–70-talet 
• Sparsamt med planteringar 
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Kvarter 69 från öster. 

Kvarter 67 från väster. 
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Askgravplats 
I begravningsplatsens sydvästra hörn ligger en ask-
gravplats, anlagd 2011. Den är utformad som tre 
separata cirklar av röd Vångagranit. Varje cirkel har 
en gemensam blomsterplantering i mitten och har 
utrymme för trettiotvå askgravplatser. Varje grav-
plats är försedd med var sin ljushållare och vas.  
 
Karaktärsdrag för askgravplatsen: 
• Uppbyggda rundlar av röd Vångagranit 
• Enhetlig utformning 

 
 
 
Minneslund 

Minneslunden anlades 1978 och ligger i en 
träddunge, genomkorsad av en stenbelagd gång.  
Intill gången finns en smyckningsplats med en min-
nessten. Den är huggen av stenhuggaren Arne Pers-
son, med inskription på två av dess sidor. I anslut-
ning till smyckningsplatsen finns sittbänkar och vas-

hållare för snittblommor. Minneslundens södra del 
avskärmas mot gångvägen genom rhododendron-
buskar och innanför dem finns plats för begrav-
ningsblommor i grässlänten. 
 
 

Karaktärsdrag för minneslunden: 
• Anlagd i träddunge 
• Bevarad naturterräng 
• Smyckningsplats kring huggen minnessten 

 
  
 
Nya urnlunden 
Nya urnlunden ligger öster om minneslunden. 
Urnlundens formgivning utgår från en nedsänkt 
damm, inramad av häckar och urngravplatser, vilka 
bildar en sluttande cirkel kring dammen. Tre stenbe-
lagda gångar leder igenom anläggningen och runt 
dammen samt de innersta gravplatserna. Utifrån 
cirkeln sträcker sig böljande rader av låga häckar och 
gravplatser åt söder, väster och öster, medan den 
nordöstra delen har lämnats som öppen terräng. 
Majoriteten av gravvårdarna utgörs av liggande 

rektangulära hällar i grå, svart eller röd granit. De 
flesta har tillkommit under 1970–90-talen, men även 
under 2000-talet. Ovanför vårdarna har varje grav-
plats tillgång till en planteringsyta som antingen är 
fristående eller sammanhängande. I cirkelns innersta 
rum ligger gravvårdarna fristående i sluttningen, 
medan vårdarna i utkanten placerats i rader.  
Längs de östra och norra yttersidorna har grav-

platserna en mer traditionell formgivning. Här finns 
framförallt stående vårdar i raka rader med en plan-
teringsyta framför och rygghäck bakom.  

Bland vårdarna förekommer en stor variation av 
titlar. De allra vanligaste är hustrun respektive makan, 
men ett flertal olika yrken är representerande såsom 
teletekniker, annonschef, kriminalkommissarie, lantbrukare, 
bagarmästare och meterologiassistent. Varav den sista 
utgör den enda kvinnliga yrkestiteln inom nya 
urnlunden.  
Vid gravplatserna förekommer det rikligt med 

växtlighet. Framförallt är det vintergröna växter som 
tuja, idegran, murgröna, benved och buxbom. Men 
även flertalet perenner och rosor såsom kärleksört, 
ljung och lavendel. I övrigt pryds gravplatserna 
främst med säsongsväxter.  

 
 
Karaktärsdrag för nya urnlunden: 
• Friare formgivning som bryter mot de tradition-

ella raderna 
• Damm i anläggningens mittpunkt 
• Majoritet av liggande hällar i enhetlig storlek 
• Främst vårdar från 1970–90-talet 
• Rikligt med växtlighet 
 

  

Nya urnlun-
den 

Askgravplats 

Minneslund 
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Askgravlunden från söder. 

Minneslunden från öster. 

Nya urnlunden från öster. 



 

42 | Östra begravningsplatsen, vård- och underhållsplan, 2016 

  

 

Begravningsplatsens kulturhistoriska 
och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Östra begravningsplatsen i Hässleholm har en rela-
tivt ung historia. Begravningsplatsen besitter emel-
lertid ett flertal olika värden som avspeglar Hässle-
holms utveckling under ett drygt sekel. 
Begravningsplatsen har starka socialhistoriska vär-

den. Gravvårdarna och deras titlar berättar om sam-
hällets utveckling, vilka näringar som varit viktiga 
under olika perioder, samt kön- och klasstillhörighet 
som varit avgörande för inom vilka ramar personer 
har levt sina liv. Det gäller alltifrån de stora och på-
kostade familjegravarna till de enkla och anspråks-
lösa vårdarna. Vårdarna berättar även den tysta 
historia som inte syns och som inte är dokumente-
rad. Exempelvis över gravlagda personer ur de lägre 
samhällsskikten vars vårdar inte längre finns kvar. 
Undantag finns dock på gamla- respektive nya all-
männingen, där några av dessa minnesmärken i 
form av träkors finns bevarade.  
Titlarna återspeglar också samhällshistoriska värden, 

förändringar som har inträffat i lokalsamhället men 
även i samhället som stort. Yrkestitlarna är många 
och varieriande. Hässleholms utveckling som järn-
vägssamhälle syns i ett flertal yrkestitlar som banmäs-
tare, stationskarl, järnvägstjänsteman och lokeldare. Även 
spåren efter småskalig hantverksproduktion och 
administrativa yrken kopplade till stadslivet är ge-
nomgående. Exempelvis genom trafikbiträde, grön-
sakshandlaren, kontorist, kakelugnsmakare, stadskamrer, 
hotellägare och badmästaren. Även den militära historia 
som funnits i Hässleholms återspeglas genom majo-
ren, fanjunkaren, regementsläkare, styckjunkare och värn-
pliktig. Under 1900-talet ökade kvinnornas karriär-
möjligheter vilket kan ses genom bland annat trotjä-
narinnan, lärarinnan, sjuksköterskan, slöjdlärarinna, skulp-

tris och kanslibiträde. Den vanligaste titeln totalt på 
begravningsplatsen är emellertid hustrun. 
Att kunna se – och uppleva - hur begravnings-

platsen utformats under olika epoker är arkitekturhi-
storiskt värdefullt. Detta är knutet till gestaltningen 
både på ett övergripande plan och i detalj. Begrav-
ningsplatsens utvidgningsfaser med separata ideal 
har tydligt resulterat i tre olika utseenden, vilka även 
avspeglar den rådande samhällsstrukturen.  Den 
äldsta delen från tidigt 1900-tal visar en traditionell 
och klassisk formgivning med allékantade grus-
gångar och inramade gravplatser, där social status 
var viktigt att förmedla. I mitten av begravningsplat-
sen syns en monumental struktur med amfiteater 
och dammar, som var tidstypisk för 1930-talets kyr-
kogårdsideal.  Tidstypiskt är också tanken att de 
enskilda gravplatsernas utformning underordnar sig 
helheten med terrasserade gravrader och klippta 
tujahäckar. Detta är även ett resultat av mer demo-
kratiska ideal byggda på jämlikhet. I den senast an-
lagda delen syns nya gestaltningsideal och friare 
former med sammanhängande gräsmattor, höga träd 

och buskar, gräsbesådda gångar och nya gravskick. 
De avspeglar ett friare samhälle med större tolerans 
för personliga uttryck. Samtidigt finns det anknyt-
ningar till den äldre gestaltningen. Som exempelvis 
dammen och gravvårdarna i nya urnlunden som kan 
ses som en modern spegling av 30-talets monumen-
tala formgivning.  
Begravningsplatsens grönstruktur bidrar mycket 

till upplevelsen av kulturmiljön och dess värden. De 
gamla lindalléerna, klippta tujahäckar och form-
klippta idegransklot gör begravningsplatsen till en 
upplevelserik miljö som även bidrar till dess arkitek-
toniska värden.  
Gravplatsernas utformning berättar också en 

historia om samhällets utveckling och konstnärliga 
ideal. Äldre och hantverksmässigt tillverkade grav-
vårdar visar både på konstnärliga- och hantverksmässiga 
värden. Mångfalden av vårdar som återger en variat-
ion av former och material från 1900-talet. Här finns 
exempelvis avbrutna pelare, höga diasbasvårdar, 
järn- och träkors, naturstenar och en bronsfigur. 
Gravplatsernas och vårdarnas variation vad gäller 

Disponent Joh. Anderssons grav ca 1912. Okänd 
fotograf. 

Gravplatsen 2016.  
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ålder, utformning, material och storlek utgör ett 
pedagogiskt värde där jämförelser kan låta sig göras. Att 
mångfalden i gravvårdarna bevaras, både storslagna 
och anspråkslösa, för sina titlar likväl som för sin 
utformning är viktigt för att begravningsplatsen skall 
kunna spegla en tidigare samhällsstrukturer. 
Intentionerna i de ursprungliga planerna finns i 

hög grad kvar inom respektive område. Varje del 
utgör årsringar som är viktiga för begravningsplat-
sens karaktär. 

Biologiska värden 
Kyrkogårdar utgör varierade biotoper som drar till 
sig många organismer av olika slag. Blommor och 
grönska på gravplatser och i planteringar lockar till 
sig insekter. Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyr-
kogårdens träd, häckar och planteringar. Fladder-
möss förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt 
även på Östra begravningsplatsen. De har sina vi-
loplatser i byggnader eller gamla hålträd. Samtliga i 
Sverige förekommande fladdermusarter är fridlysta. 
Lindarna kring den äldsta delen är drygt sekel-

gamla och har ofta håligheter i stammen. Många av 
träden har också knotiga stammar. Dessa strukturer 
är värdehöjande och bidrar till biologisk mångfald.  
Den naturvårdsintressanta och tidigare rödlistade 

mossan alléskruvmossa Syntrichia virescens noterades 
på flera av lindarna kring den äldsta delen av be-
gravningsplatsen, men även på de knuthamlade pe-
laralmarna och på enstaka äldre björk.  
Inga rödlistade arter kunde hittas inom begrav-

ningsplatsen. Rödlistan är en lista på hotade och nära 
hotade arter som sammanställs av flera expertkom-
mittéer vid Artdatabanken/SLU i Uppsala och upp-
dateras vart 5:e år. Inga signalarter kunde heller hitt-
tas på kyrkogårdarna. Signalarter utses av Skogssty-

relsen och indikerar lämpliga miljöer för rödlistade 
arter. 
87 av de 88 lindarna på gamla delen av Östra be-

gravningsplatsen är registrerade i Trädportalen via 
Naturvårdsverkets Åtgärdsprogram för skyddsvärda 
träd. 30 av de 88 lindarna uppfyller Naturvårdsver-
kets krav på skyddsvärda träd genom att ha stamhå-
lighet i kombination med en stamdiameter över 40 
cm i brösthöjd. Ytterligare några träd på övriga delar 
av Östra begravningsplatsen uppnår samma krav. 
 Trädkransen av lind på begravningsplatsens 

äldsta del kan omfattas av det generella biotopskyd-
det i miljöbalken, då den kan klassas som allé utmed 

väg. Samma skydd kan gälla för de trädrader av lind 
och oxel som kantar begravningsplatsen längs västra 
och östra sidan, liksom de alléer av pelaralm och oxel 
som förekommer inne på begravningsplatsen. 
 

Del av trädkransen av lind som omger begravningsplat-
sens äldsta del.  

Allé av knuthamlad pelaralm i mitten av begravningsplat-
sen.  

Motstående sida: Karta över områden med särskilt 
karaktäristiska drag.   
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Denna del av gamla begravningsplatsen är en tidstypisk 
representant för det tidiga 1900-talets ideal. Flertalet av 
gravvårdarna är påkostade med kringgärdning, singeltäck-
ning och stora gravvårdar, vanligtvis försedda med titlar. 
Tillsammans med den symmetriska formen, grusgångarna 
och lindalléerna visar denna del en ålderdomlig karaktär.  

Området kring pildammen präglas av sin monumentala ka-
raktär där de terrasserade häckarna och dammen har for-
men av en amfiteater. Anläggning är symmetriskt uppbyggd 
och gravplatserna och gravvårdarna har anpassats efter och 
underordnats häckstrukturen.  
 

Nya allmänningen visar en unik och karaktärsskapande 
formgivning av ett kvarter med äldre gravskick. De form-
klippta idegranskloten är mycket karaktärisitiska och står i 
stark kontrast till allmänningens anspråkslösa gravvårdar.  
 

Den gamla allmänningen visar ett äldre gravskick med ålder-
domlig karaktär. De fåtaliga och anspråkslösa gravvårdarna 
står i stark kontrast till de påkostade gravplatserna som i 
övrigt dominerar den gamla begravningsplatsen och avspeg-
lar sociala skillnader och klasstillhörighet.  
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Vård och underhåll 
Östra begravningsplatsen i Hässleholm har ett kul-
turhistoriskt värde som helhet och därför är det vik-
tigt att bevara dess karaktär. Begravningsplatsens 
miljö är i hög grad föränderlig beroende på föränd-
ringar i brukande och i skötsel. De kulturhistoriska 
värdena kan snabbt förändras genom exempelvis 
ovarsam skötsel. Värdena kan också gå förlorade 
genom många små förändringar som sker under en 
längre tid. För att bevara begravningsplatsens värden 
måste de vårdas aktivt och medvetet och underhållas 
löpande. Följande vårdkrav är översiktliga och syftar 
till att bevara dess övergripande värden så att de inte 
förvanskas. De är formulerade med utgångspunkt i 
beskrivningen av begravningsplatsen och de kultur-
historiska värdena. För Östra begravningsplatsen bör 
följande vårdkrav gälla: 
 
• Yttre strukturer som häckar, murar och grindar 

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

• Begravningsplatsens häckar som inramar en stor 
del av gravplatserna är karaktärsskapande och 
bör bevaras och återplanteras med 
samma/likartat växtslag vid behov. 

• Karaktärsskapande gångsystem, dammar och 
andra strukturer bör bevaras.  

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

• Gravvårdar som återlämnats bör få stå kvar på 
gravplatsen tills behov finns att återanvända 
gravplatsen, det gäller särskilt äldre gravvårdar 
från tiden före 1940-talet. Gravvårdar kan åter-
användas om de slipas om och markeras med 
omarbetningssymbol. 

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

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

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

 

Begravningsplatsens struktur 
Med begravningsplatsens struktur avses gångar, 
kringgärdningar och kvartersindelning. Begrav-
ningsplatsens markerade strukturer bör bevaras vad 
gäller bredd, material och utsträckning. 
 

Gravplatser med högt kulturhistoriskt 
värde 
Gravplatser med högt kulturhistoriskt värde bör 
bevaras. På gravplatser med högt kulturhistoriskt 
värde bör gravplatsernas gravvårdar och eventuella 
planteringar vårdas och underhållas regelbundet. 
Texter och inskriptioner bör rengöras och fyllas i vid 

behov för att inte vårdarnas pedagogiska värde ska 
förloras. Vid underhåll av gravplatserna hänvisas till 
bilagan Rekommendationer för vård- och underhåll. För 
mer avancerade åtgärder bör kvalificerade hantver-
kare eller konservatorer anlitas. Återlämnade grav-
vårdar med kulturhistoriskt värde bör få stå kvar på 
ursprunglig plats och endast i undantagsfall flyttas. 
  
 
Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 
av gångar, kvarter eller ersättande av häckar är 
tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en åtgärd är 
tillståndspliktig bör man samråda med länssty-
relsen. Vård- och underhållsplanen kan ses som 
ett planeringsunderlag för tillståndsansökan. 
 
 
 

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

• I majoriteten av all nyplantering används det 
eller de trädslag som är mest värdebärande och 
typiskt för traktens kulturlandskap.  
 

• Trädvårdsplaner med nödvändiga åtgärder för 
att vidmakthålla särskilt skyddsvärda träd finns 
framtagna senast 2012 och tillämpas inom minst 
70 % av kyrkogårdarna inom förvaltningen i 
Götaland och södra Svealand från och med 
samma år. 

 
• De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd 

som har en stamdiameter på mer än 1m, mycket 
gamla träd som är äldre än 140/200 år (bero-
ende på trädslag) och ihåliga träd med stamdia-
meter på mer än 40 cm.  

 

Djurliv 
• Genom att planera långsiktigt och agera med 

eftertänksamhet kan man ta väl hand om kyrko-
gårdens naturvärden. Samtidigt värnar man om 
det upplevelsevärde 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. 
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.  
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Åtgärdsbehov 
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Åtgärdsbehov 
Följande förslag till åtgärder på begravningsplatsen 
syftar till att bevara och utveckla dess karaktär med 
både kulturhistoriska och biologiska värden. Vissa 
åtgärder kan kräva Länsstyrelsens tillstånd. I bilagan 
Rekommendationer för vård- och underhåll finns vidare 
information om åtgärderna.  

Murar och begränsningar 
Längs den låga stödmuren utmed nordöstra och 
östra sidan finns det ett antal lösa stenar. Det före-
kommer även sprickorna i fogarna samt skadade 
stenar. Problemet beror till största del på ett hårt 
cementhaltigt bruk som inte haft tillräcklig eftergiv-
lighet för murens och stenarnas rörelse.  
 
• Regelbundet undersöka muren och grindparti-

ernas hållfasthet. För att i tid upptäcka skadlig 
sprickbildning eller dåliga fästen på avtäcknings-
hällarna. 

•  Reparera skadade murpartier. Detta bör ske 
med ett mer kalkhaltigt bruk än befintligt för att 
undvika uppkomsten av sprickor.  

 

Grindar 
På några av järngrindarna har det uppkommit 
rostangrepp och algpåväxt, framförallt på begrav-
ningsplatsens norra sida. Även på den västra sidan 
finns mindre rostangrepp och påväxt.  
På huvudingången vid norra sidan har ett av de klot-
försedda pelarkrönen lossnat och sitter snett.  
  
• Översyn av samtliga grindar. Reparera den ska-

dade grindpelaren innan ytterligare skador upp-
står. 

• Tvätta bort algpåväxt med skonsamma rengö-
ringsmedel där påväxten är riklig.  

• Grindarna rostskyddsbehandlas och ommålas 
efter behov.   

 

Vägar och gångar 
Gångarna är täckta med olika yttäckning, såsom 
grus, asfalt, stenbeläggning samt gräsbesådda. I kvar-
ter 70, minneslunden och nya urnlunden är de sten-
belagda gångarna ojämna. Det beror dels på rötterna 
från närbelägna träd som skapat sättningar i marken. 
 
• Överse gångarnas yttäckning. Det viktigaste är 

att ytan förblir hårt packad och framkomlig. 
Nytt grus bör vara naturfärgat och samma di-
mension och typ som befintligt.  

• De stenbelagda gångarna bör antingen läggas 
om för att skapa en jämnare yta alternativt ersät-
tas med grus likt närliggande gångar.  

• Regelbundet överse de hårdgjorda gångvägarna 
med tanke på sprickor i asfalten. Se till att de 
gräsbesådda gångarna har en god framkomlig-
het. 

 

Tillgänglighet 
Begravningsplatsen saknar i nuläget belysning vilket 
kan medföra att det känns otryggt för besökare samt 
försvårar arbetet för kyrkogårdspersonalen, framför-
allt under vinterhalvåret.  Merparten av gångarna är 
plana och inga delar av begravningsplatsen måste 
nås via trappor. Däremot är de stenbelagda gångarna 
inom kvarter 70, minneslunden och nya urnlunden 
ojämna, vilket ökar fallrisken och försvårar för ex-
empelvis rullatorer och rullstolar.  

• Införa belysningsplan för att öka tillgängligheten 
och tryggheten på begravningsplatsen.  

• Öka framkomligheten vid de stenbelagda gång-
arna. Se rubrik: Vägar och gångar.  

Gravplatser 
Flertalet av gravplatserna inom gamla begravnings-
platsen är kringgärdade med stenram, tujahäck eller 
järnstaket. De stenramsförsedda gravplatserna har i 
viss utsträckning drabbats av sättningsskador på 
grund av lindarna och annan växtlighet. 
 
• Lägg om stenramar som rubbats ur sitt läge och 

påför singel vid behov. 
• Bevara de kringgärdade gravplatsernas häckar, 

stenramar och järnstaket.  
• Regelbunden besiktning av gravplatserna med 

järnstaket. Reparera, rostskyddsbehandla och 
måla efter behov.  

Gravvårdar 
På gamla begravningsplatsen har ett flertal gravvår-
dar drabbats av riklig algpåväxt, den medför i flera 
fall att inskriptionerna är oläsliga.  
 
• Vid rengöring av gravvårdarnas inskriptions-

tavlor eller framsidor bör det genomföras med 
varsamma metoder. I fall stenen drabbats av 
riklig lavpåväxt är det dock bättre att undvika 
rengöring då stenen riskerar att förstöras.  

Planteringar 
Ett flertal partier av tujahäcken har drabbats av 
köldskador och vissnat. Arbetet med att ersätta dem 
har påbörjats.  
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• Kontinuerligt ersätta skadade partier av häcktuja 
mot motsvarande/liknande växtmaterial för att 
bibehålla begravningsplatsens karaktärsdrag.    

• Fortsätta att formklippa idegransklot och häckar 
vilka är mycket karaktäristiska för begravnings-
platsen.   

 

Träd 
• Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

der i trädvårdsplanen. Ha i minnet att denna 
väger in både biologiska värden och kulturhi-
storiska aspekter.  

• Svenska kyrkans mål att arbeta med beskärning 
och stabilisering som metod för att bevara sär-
skilt skyddsvärda träd kan med fördel användas 
på träden vid Östra begravningsplatsen. 

• Begravningsplatsens trädbestånd bör vårdas 
regelbundet för att varje enskilt träd skall kunna 
finnas på platsen så länge som möjligt. De 
kostnader förvaltaren lägger på regelbunden 
trädvård under ett träds livslängd förväntas vara 
lägre än kostnaden för omfattande akuta insat-
ser och nyplantering med ett tätare intervall. 
Samtidigt står kulturhistoriska och biologiska 
värden på spel som är svåra att omvandla till 
siffror.  

• Samråd med länsstyrelsen innan större åtgärder 
i trädbeståndet utförs, så att inte biotopskyd-
dade träd riskerar påverkas. 

Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med efter-
tänksamhet kan man ta väl hand om begravnings-
platsens naturvärden. Samtidigt värnar man om det 

upplevelsevärde som Östra begravningsplatsen har 
för besökande.  
 
• När ett gammalt träd till sist måste tas bort är 

det av stort värde för insektslivet om man spa-
rar delar av stammen och lägger den i en per-
manent vedsamling eller en så kallad faunadepå. 
Depån fylls på någon enstaka gång men lämnas 
för övrigt helt utan åtgärder.  

• Många hålhäckande fåglar gynnas av att man 
sätter upp fågelholkar. Främst är det svartvit 
flugsnappare, talgoxe, blåmes, nötväcka och 
stare som accepterar den konstgjorda boplat-
sen. Undvik att spika i träden, häng istället upp 
holken med plastklädd ståltråd kring en gren. 
Använd holkar med plåtskydd kring ingångshå-
let. 

• För att även i rabatter gynna fjärilar och andra 
nektar- och pollensökande insekter, plantera 
gärna blommor som doftar och har klara fär-
ger. Bra blommande växter för fjärilar är exem-
pelvis kärleksört, rosenflockel, röd solhatt, 
fackelblomster, rosenspirea, lavendel, salvia, 
kungsmynta och rosenbuddleja. 

 

Övrigt 
Regelbundet se över dammarna för att undvika 
igenväxning då de är viktiga ur kulturhistorisk och 
biologisk synpunkt. De är dessutom karaktäristiska 
inslag på begravningsplatsen.  
 



 

Östra begravningsplatsen, vård- och underhållsplan, 2016 | 51 

Målsättning och utveckling 
 

• Hur kan/vill vi arbeta för att förstärka kyrkogården som kul-
turmiljö? 
Vi vill försöka i så stor utsträckning som möjligt att bevara kultur-
historiska anordningar på begravningsplatsen. Vi kommer också 
att arbeta för att bevara men samtidigt utveckla det gröna på be-
gravningsplatsen 

 
• Hur kan/vill vi arbeta för att förstärka kyrkogårdens växt- 

och djurliv?  
Vi arbetar aktivt med att ersätta utgånget växtmaterial. Vi har am-
bitionen att sätta upp fler fågelholkar för att gynna fågellivet. Vi 
har också en ambition att diversifiera växtslagen lite mer än idag. 
Det blir sårbart vid eventuella sjukdomsutbrott när det är stora 
mängder av samma växtslag.  
 

• Finns det enkelt avhjälpta hinder som kan förbättra tillgäng-
ligheten till kyrkogården? (se boverkets hemsida för mer in-
formation)  
Vi har för avsikt att under nästa år installera belysning på begrav-
ningsplatsen och planerar även att sätta upp skyltar med hänvis-
ning till bl a kapell, toalett, askgravplatser och minneslund. 
 

• Hur tillgodoses behovet av begravningar för andra religion-
er? 
Östra begravningsplatsen har inga kvarter riktade till andra relig-
ioner. På Norra begravningsplatsen i Stoby finns enskilda kvarter 
för muslimska trosbekännare.  
 

• Hur ser tillgången på gravplatser ut (kistgravar/askgravar) 
under de närmaste tio åren? Finns behov av att utöka kyr-
kogården eller anlägga nya gravplatser? 
På Östra begravningsplatsen nyupplåts inte gravplatser för kistor. 
För nya kistgravar finns gott om mark på Norra begravningsplat-
sen i Stoby som också räknas till Hässleholm. För askor finns det 
gott om gravplatser. Det återlämnas många gravplatser och av 
dessa finns det ett stort antal som går att göra om till mindre ask-
gravplatser med begränsad gravrätt eller upplåtas som en vanlig 
urngravplats med normal gravrätt.  

Under senare år har man på Östra begravningsplatsen an-
lagt tre stycken nya askgravplatser. Det är också vår vilja att fort-
sätta anlägga nya askgravplatser.  

 

• Problem/åtgärdsbehov 
Thujaplantor har dött i stor omfattning troligen på grund av bar-
frost. Där av pågående utbyte till idegran. 
Det finns gångar belagda med gatsten där trädrötter lyfter gatste-
nen och gör gångarna mycket svårframkomliga. Detta behöver åt-
gärdas. Det finns på den nyaste väldigt mycket träd som skuggar 
markskiktet i stor omfattning. Det gör det svårt för säsongs-
blommor och annan markvegetation att växa och blomma till-
fredsställande. I den södra kanten av begravningsplatsen finns en 
ridå av granar. Granarna är glesa och riskerar att kväva den häck 
som växer framför. Bakom granarna finns också en trädridå av 
ädellövträd.  

 
• Önskemål om förändringar/utveckling 

Det hade varit önskvärt att gallra lite i trädbeståndet på den södra 
(nyaste) delen för att få ner mer ljus till gravplatserna samt att ta 
bort granridån till förmån för häcken som växer framför.  
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I processen med att byta ut befintliga thujahäckar mot andra 
växtslag bör man för framtiden hitta fler växtslag och inte odla 
monokulturer.  Monokultur är sårbart vid ett eventuellt sjuk- 
domsangrepp eller andra skadegörare samt vid starka frostan-
grepp.  
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Ordförklaring 

Kulturhistoriska kriterier  
 
Arkitektoniskt värde 
Grundar sig på estetiska egenskaper och kvaliteter 
såsom gestaltning, proportioner och helhetsintryck. 
Det kan tillämpas på gravvårdar samt hela kvarter 
eller kyrkogårdar.  
 
Arkitekturhistoriskt värde 
Formgivning som är tidstypisk (rep.) eller ovanlig 
för sin tid. Det kan avspeglas i gravvårdarnas ut-
formning, storlek, material, yttäckning eller kring-
gärdning såsom smidesstaket eller stenram. Det kan 
även tillskrivas gravkvarterens respektive kyrkogår-
dens struktur och form med stora sammanhäng-
ande gräsmattor eller smala grusgångar.   
 
Hantverksmässigt värde 
Utgår från gravvårdar som visar en hög hantverks-
skicklighet eller speciell tillverkningsmetod. Det 
berör ofta äldre gravvårdar och utsmyckningar som 
vanligtvis inte är industriellt tillverkade, såsom kalk-
stens- och marmorvårdar, gjutjärnskors eller smi-
desstaket.  
 
Konstnärligt värde 
Har sin grund i det arkitektoniska uttrycket, men 
med betoning på dekor och utsmyckning. Det kan 
exempelvis röra sig om en gravvård med en uthug-
gen dekor eller en skulptur.  
 

Kulturhistoriskt värde 
Definieras som den kunskap eller förståelse som 
kan inhämtas både från materiella och immateriella 
företeelser. Som exempelvis olika händelser, histo-
riska sammanhang eller människors skilda livsvillor. 
Dessa kan exempelvis avspeglas i gravkvarter eller 
gravplatsers utformning. 
 
Lokalhistoriskt värde 
Berättar om ortens historia ur ett lokalt perspektiv. 
Det kan vara gravvårdar resta över personer som 
haft betydelse i bygden, titlar med tydlig lokal 
koppling, gårdsnamn eller inskriptioner som berät-
tar om lokalt betydelsefulla händelser.   
 
Miljöskapande värde 
Grundar sig på en sammanhållen miljö eller ett 
objekts läge. Exempelvis kan en gravvårds place-
ring vara särskilt betydelsefull för helhetsintrycket 
på kyrkogården eller inom ett visst gravkvarter.  
 
Samhällshistoriskt värde 
Berättar om samhällets historia utifrån ett lokalt, 
regionalt eller nationellt perspektiv.  Det kan ex-
empelvis vara gravvårdarnas utformning, inskript-
ioner eller yrkestitlar som berättar om tidigare sam-
hällsförändringar och företeelser.   
 
Socialhistoriskt värde 
Beskriver människors villkor och deras sociala 
ställning i samhället under olika tider. Det kan ta sig 
uttryck genom gravvårdars placering, storlek, 
material, yrkestitlar och inskriptioner. Även avsak-
naden av inskriptioner, titlar eller bestående grav-

vårdar berättar om tidigare sociala villkor som 
klasstillhörighet och genus. 
 
Symbolvärde 
Kan skapas avsiktligt eller omedvetet. Kyrkor har 
ofta ett symbolvärde kopplat till deras långgående 
funktion och placering. Gravvårdar kan istället ha 
inskriptioner som förmedlar en händelse med sym-
bolisk innebörd.  
 
Åldersvärde 
Utgår ifrån en kyrkogårds, gravkvarters eller grav-
vårds ålder. En gravvård rest före mitten av 1800-
talet har ett starkt åldersvärde då de är fåtaliga, men 
även gravvårdar tillkomna under senare delen av 
1800-talet samt början av 1900-talet kan inneha ett 
sådant värde.  
 
 
 

Rödlistan 

Rödlistan är en lista på hotade och nära hotade 
arter som sammaställs av flera expertkommittéer 
vid Artdatabanken/SLU i Uppsala och uppdateras 
vart 5:e år. 

CR  Akut hotad (Critically endangered) 

EN  Starkt hotad (Endangered) 

VU  Sårbar (Vulnerable) 

NT  Nära hotad (Near threatened) 
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1. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2015 
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6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
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9. Killehuset, Bara sn, VP, Anna Rabow, 2016 
10. Stora Råby 33:21-24, Stora Råby sn, DK, Anna Rabow, 2016 
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13. Krageholms mölla – Nya vingar ger liv åt kulturarv, Sövestad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2013-2016 
14. Munka Ljungby kyrka – invändig renovering, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013-2016 
15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad, Svedala sn, VP, Anna Rabow, 2016 
16. Östra begravningsplatsen, Hässleholm sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2016 
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BILAGA 1 

Urval av gravvårdar 
Enligt kulturmiljölagen skall gravanordningar som 
tillfallit upplåtaren och som bedöms ha ett 
kulturhistoriskt värde räknas som fast anordning på 
en begravningsplats. Till gravanordningen räknas 
enligt begravningslagen gravvårdar, 
gravöverbyggnader, stenramar, staket eller liknande 
på en gravplats. Om möjligt bör gravanordningen 
lämnas kvar på platsen, alternativt ställas upp på en 
annan lämplig plats. Detta innebär att åtgärder på 
de gravanordningar som bedöms som 
kulturhistoriskt värdefulla och har återlämnats till 
församlingen är tillståndspliktiga enligt 
kulturmiljölagens 4 kap 13§. 
 
De enskilda gravanordningarna utgör en viktig del 
av kyrkogårdsmiljön och har betydelsefulla 
miljöskapande värden. Det är framförallt 
tillsammans som gravanordningarna bevarar 
begravningsplatsen som en värdefull kulturmiljö. 
Vid en närmare titt på gravvårdarnas årtal, titlar 
och material ges möjlighet att bilda sig en djupare 
uppfattning om hur lokalsamhället såg ut vid en 
viss tid. På Östra begravningsplatsen ges insikt i 
livets realitet för människorna i staden. Vårdar över 
Trotjänarinnan, Disponenten, Änkan, 
Postmästaren, Flickan och Kronofogden 
exemplifierar samhällsstrukturer som styrde 
människors liv, baserat på bland annat köns- och 
klasstillhörighet. Detta blir särskilt tydligt i 
kontrasterna mellan allmänningarna och resterande 
gravkvarter. Den rikliga och varierande andelen 

titlar berättar också om mångfalden av yrken som 
funnits i staden under 1900-talet, såsom 
Bokbindare, Slaktaren, Vaktkonstapel, 
Fiskhandlanden och Badmästare.   Den småskaliga 
hantverkspräglade näringsverksamhet som fanns 
under tidigt 1900-tal återspeglas i titlarna 
Mösskräddare, Plåtslagaren, Garvaren och 
Skomakaren. Flera titlar berättar också om 
Hässleholms framväxt som järnvägssamhälle och 
militärstad genom Stationsmästare, Lokförare, 
Linjeman och Banvakt respektive Fanjunkare, 
Major och Löjtnant. De allra vanligaste titlarna är 
emellertid Hustrun respektive Makan. Kvinnliga 
yrkestitlar såsom Lärarinnan, Ackuschörskan, 
Hushållerskan och Trotjänarinnan är 
förhållandesvis ovanliga, varför dessa är särskilt 
viktiga att värna.  
 
Detta dokument presenterar ett urval av 
kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar på 
Östra begravningsplatsen utan att hänsyn har tagits 
till huruvida de har tillfallit upplåtaren eller ej. 
Regionmuseet vill betona att dokumentet är just ett 
urval och en revidering bör ske regelbundet, t.ex. 
behöver förteckningen kompletteras med de 
gravvårdar som har personhistoriskt värde. 
Riktlinjer för urval av gravvårdar med särskilda 
kulturhistoriska värden har upprättats av Centrala 
Gravvårdskommittén i Handbok för kulturhistorisk 
inventering, bevarande och återanvändning av 
gravanordningar. Här föreslås att en lokal 
bedömningsgrupp tillsätts för att mera långsiktigt 
arbeta med kyrkogårdens kulturmiljövård. Ett steg i 
detta arbete kan vara att dokumentera de 
kulturhistoriskt värdefulla 

gravanordningarna/gravvårdarna med foto och text 
samt komplettera bilagda förteckning med 
gravanordningar/gravvårdar som är av 
personhistoriskt intresse i Hässleholm, samt de 
berättelser som hör samman med dessa. 
Allteftersom gravplatser återlämnas kan 
församlingen, utifrån Centrala 
Gravvårdskommitténs riktlinjer bedöma om 
anordningarna på dessa har sådana kulturhistoriska 
värden att de bör bevaras. 
 

Regionmuseet rekommenderar församlingen att 
aktivt arbeta för att det bevarade beståndet av 
gravanordningar/gravvårdar speglar hela 
samhällsstrukturen t.ex. att enkla och anspråkslösa 
gravar bevaras i samma utsträckning som 
påkostade dito samt att gravvårdar över kvinnor 
och med kvinnors titlar särskilt uppmärksammas. 
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Gravplats-
nummer 

Årtal Inskription Titel Kommentar Kriterier Mycket  
värdefull 

Foto 

Kv 1. 1 1904 Flickan/Margit Sjöstedt 
*24.6 1903 †2.8 1904 
SV. PS. 582 V. 1 
HÄSSLEHOLMS 

FÖRSAMLING/RESTE DENNA 
STEN/TILL MINNE AV 

DEN/FÖRSTA 
GRAVSÄTTNINGEN/PÅ 

HÄSSLEHOLMSKYRKOGÅRD/ 
DEN 10 AUGUSTI 1904 

X Kraftig och grovhuggen 
natursten rest av 

församling som minne 
över den första 
gravsättningen. 

Samhällshistoriskt, 
socialhistoriskt och 
lokalhistoriskt värde. 

X 

 
Kv. 2.21 1905 

 
Änkan 

Bengta Olsson 
*16/1 1828 †28/7 1905 

Anna Ethel 
Andersson 

*I Amerika 1893 
†I Hessleholm 1903 

X Mindre diabasvård med 
formad baksida. Vårdens 
inskription och ortnamn 
är ovanliga och berättar 
om emigrationen till/från 

USA.  

Socialhistoriskt, 
hantverksmässigt och 
arkitekturhistoriskt 

värde. 

 

 
Kv. 2. 32 1935 BADMÄSTAREN 

CHRISTIAN WAHLQUIST 
*25.10 1855 †30.12 1936 
ELLEN WAHLQUIST 
*25.4 1857 †20-11 1942 
ESTER WAHLQUIST 
3.10 1881 † 13.6 1948 
HANNA JÖNSSON 
*22.8 1825 †1910 

X Häckomgärdad gravplats 
med singeltäckning. 

Vården är tidstypiskt hög 
och smal, samt försedd 
med ovanlig yrkestitel. 

Socialhistoriskt och 
samhällshistoriskt 

värde. 

 

 
Kv. 2. 47 1905 Familjegraf 

Oskar Emil Resfeldt 
1840-1905 

Fredriqui Natalia Resfeldt 
1842-1909 

 Stor gravplats intill 
huvudgången, kringgärdad 
med pollare och kättingar. 
Gravvården består av en  
Hög obeliskformad sten i 

diabas.  

Arkitekturhistoriskt, 
socialhistoriskt och 
miljöskapande värde. 
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Gravplats-
nummer 

Årtal Inskription Titel Kommentar Kriterier Mycket 
värdefull 

Foto 

Kv. 3. 99 1911 L. SÖDERKVIST 
*21/1 1852 
SÖNERNA 

ARVID & ALDE 
*21/9 1884 *2/12 1899 

Döda genom drunkningsolycka i/ 
Finjasjön den 17 Augusti 1911  

X Tidstypisk gravvård i svart 
diabas, försedd med 
ovanlig och detaljerad 

inskription. 

Socialhistoriskt värde.  

 
Kv. 6. 131 1912 DISPONENT 

JOH. E. ANDERSSON 
1871-1912 

X Hög naturinspirerad 
granitvård kringgärdad 
med järnstaket och 
dekorerad med 
växtornamentik. 

Arkitekturhistoriskt, 
socialhistoriskt, 

hantverksmässigt och 
miljöskapande värde. 

X 

 
Kv. 6. 160 1919 LOKFÖRAREN 

W. KRAKAU 
1875-1919 

FAMILJEGRAV 

X Häckomgärdad gravplats 
med sockertoppsgranar. 
Vården är ovanlig med sitt 
draperade sorgetäcke en 
uppslagen bok vid 

sockeln. Vården visar på 
Hässleholms betydelse 
som järnvägssamhälle. 

Samhällshistoriskt, 
arkitekturhistoriskt, 
hantverksmässigt och 
miljöskapande värde. 

 

 
Kv. 8. 214 1922 TRÄDGÅRDSMÄSTAREN 

J. P. Odén 
1851-1922 
HUSTRUN 

MARIA ODÈN 
1863-1936 

 Ovanlig naturinspirerad 
gravvård i form av en 

ekstam. 

Hantverksmässigt, 
arkitekturhistoriskt och 
arkitektoniskt värde. 

X 
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Gravplats-
nummer 

Årtal Inskription Titel Kommentar Kriterier Mycket 
värdefull 

Foto 

Kv. 9. 253 1922 
1924 

*/1872/KONSTNÄREN 
HENRY NILSSON/1922 † 

 
SPARBANKSDIREKTÖREN 

NILS MÅNSSON 
*1834 †1924 

 Ovanlig vård krönt med 
en byst av konstnären. 

 
Tidstypisk gravvård i form 

av bautasten. 

Hantverksmässigt, 
socialhistoriskt och 
lokalhistoriskt värde. 

X 

 
Kv 12. 343 - P.J. BORGQVISTS 

FAMILJEGRAV 
 Ovanlig gjutjärnsvård med 

urna. 
Hantverksmässigt 

värde. 
 

 
Kv. 13. 393 1931 ACKUSCHÖRSKAN 

THYRA DÜRING 
1866-1931 

X Tidstypisk kringgärdad 
och singeltäckt gravplats. 
Vården är försedd med en 
ovanlig och ålderdomlig 
kvinnlig yrkestitel. 

Socialhistoriskt och 
samhällshistoriskt 

värde. 

 

 
GR.L. 80 1918 LÄRARINNAN 

ANNA NILSSON 
1847-1918 

X Enkel och anspråkslös 
liggande häll med kvinnlig 

yrkestitel. 

Socialhistoriskt värde.  
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Gravplats-
nummer 

Årtal Inskription Titel Kommentar Kriterier Mycket 
värdefull 

Foto 

G.ALLM. 
(a) 

1918 ANNA JOHNSSON 
*1849 †1918 

 Enkelt och anspråkslöst 
träkors. Visar på ett äldre 
begravningsskick, med 
allmänningar och 
linjegravar. 

Socialhistoriskt och 
samhällshistoriskt 

värde. 

X 

 
G.ALLM. 

(b) 
- (Utan inskription)  Anspråkslöst kors i 

smidesjärn. Visar på ett 
äldre begravningsskick, 
med allmänningar och 

linjegravar. 
 

Socialhistoriskt, 
samhällshistoriskt och 
hantverksmässigt 

värde. 

X 

 
G.ALLM 

(c) 
1935 BENGTA OLSSON 

*1851 †1935 
 Enkelt och anspråkslöst 

träkors. Visar på ett äldre 
begravningsskick, med 
allmänningar och 
linjegravar. 

Socialhistoriskt och 
samhällshistoriskt 

värde. 

X 

 
Kv. 18.8 1945 Florentina  

Majchrzyk 
*1887 †1945 

 Enkel och anspråkslös 
gravhäll i röd granit. Den 
enda gravvården inom den 

s.k. 
”främlingskyrkogården” 

Samhällshistoriskt 
värde. 
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 Gravplats-
nummer 

Årtal Inskription Titel Kommentar Kriterier Mycket 
värdefull 

Foto 

Kv. 23. 12 - Förrådsvaktmästare 
OLOF NILSSONS 
FAMILJEGRAV 

 
 

X Liten tidstypisk gravvård 
med draperad dekor. 

Försedd med ovanlig titel. 

Socialhistoriskt värde.  

 
Kv. 25. 3 1940 SOLDATHEMSFÖREST. 

ANNA ANDERSSON 
*1853 †1940 

X Liten diabasvård med 
ovanlig kvinnlig yrkestitel. 

Har koppling till 
Hässleholms historia som 

militärstad. 

Socialhistoriskt, 
samhällshistoriskt och 
lokalhistoriskt värde. 

 

 
Kv. 27.14 1945 TROTJÄNARINNAN 

ANETTE ANDERSSON 
*1881 †1945 

X Enkel och anspråkslös 
liggande häll med 
ålderdomlig kvinnlig 

yrkestitel. 

Socialhistoriskt värde.  

 
NR.L. 24 - TILL MINNE 

AV VÅRA KÄRA 
 Ovanlig gravvård, 

dekorerad med bedjande 
kvinna och inskription. 

Arkitektoniskt värde.   
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Gravplats-
nummer 

Årtal Inskription Titel Kommentar Kriterier Mycket 
värdefull 

Foto 

N.ALLM. 
NA.04. 3 

1947 KARNA OLSSON 
*1859 †1947 

 Enkel och anspråkslös 
diabasplatta som är 
representativ för nya 
allmänningen. Visar på ett 
äldre begravningsskick, 
med allmänningar och 
linjegravar. 

Socialhistoriskt och 
samhällshistoriskt 
värde. 

X 

 
Kv. 50. 26 1970 FOLKSKOLLÄRARE 

GUSTAV WIDELL 
*5.6 1896 † 2. 10 1970 
FOLKSKOLLÄRARE 
RUT WIDELL 

*11. 10 1895 † 9. 4 1991 
JAG ÄR UPPSTÅNDELSE OCH 

LIVET/JOH. 11:25 

X Tidstypisk och 
representativ gravvård 
från andra hälften av 
1900-talet. Visar en 

klassisk urtyp för vårdar 
inom den terrasserade 

delen av 
begravningsplatsen.  

Arkitekturhistoriskt 
värde. 
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