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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Hörja kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad / Landsantikva-
rien i Skåne på uppdrag av Tyringe pastorat. Fältarbe-
tet utfördes under våren 2016 med påföljande rap-
portskrivning. Inventering samt rapportskrivning har 
utförts av antikvarie Cissela Olsson och biolog Tony 
Svensson.  
I denna vård och underhållsplan ingår förutom 

huvudtexten en fristående bilaga; den utgör rekom-
mendationer för vård och underhåll. 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 
Lund stift och Länsstyrelsen i Skåne.  
Utifrån kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 

denna är syftet med vård- och underhållsplanen att 
lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens kulturhisto-
riska värden. Den ska sedan ligga till grund för kyr-
kogårdsförvaltningens planering och skötsel. Mål-
sättningen med arbetet är att kyrkogårdens värden 
ska bevaras. Genom vård- och underhållsplanen ska: 
 
• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så 

att de kulturhistoriska värdena säkerställs 
och utvecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårds-
förvaltningen som länsstyrelsen underlättas. 

• Förvaltningen få en vägledning i det kon-
kreta vårdarbetet med riktlinjer och priorite-
ringar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrko-
gårdsbesökare och allmänheten tydliggöras. 

Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 
arkiv- och litteraturstudier, framför allt kyrkogårds-
arkivet hos församlingen samt annan tillgänglig litte-
ratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskriv-
ningen av kyrkogården omfattar Hörja gamla och 
nya kyrkogård med omgivande yttre kyrkogårdsmur 

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Hörja kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Hörja 11:3 
Kommun  Hässleholm 
Fastighetsförvaltare Tyringe pastorat 
   
 
Hörja kyrkogård består av gamla och nya kyrko-
gården samt en minnes- och askgravlund. Gamla 
kyrkogården saknar kvartersindelning. Nya kyr-
kogården rymmer fyra gravkvarter, A-D. Min-
neslund samt askgravlund ingår som en del av 
kvarter D.   
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och staket. I dessa områden har gångsystem, grav-
kvarter, gravplatser och gravvårdar samt växt- och 
djurliv inventerats och beskrivits.  
Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 

fysiska anläggningarna utgör underlag till en be-
skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 
Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbeskriv-
ning samt värdebeskrivningen har vård- och under-
hållsbehov till följd av kyrkogårdens kulturhistoriska 
värden formulerats. Vård- och underhållsplanen 
redogör också för 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. Medverkande från pasto-
ratets sida har varit Anders Håkansson, kyrko- och 
fastighetsföreståndare och Sara Ericsson, kyrko-
herde. 
 
 

 

Utdrag ur fornminnesregistret, Fornsök. Kända forn- och kulturlämningar är markerade med blått.  

 



 

Hörja gamla och nya kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 7 

  
 
  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.  
 
Hörja historiska gårds- och bytomter, enligt 
1843 års karta, är registrerade som fornläm-
ningar nummer Hörja 42, 43 och 44 och 
skyddas enligt Kulturmiljölagens 2 kap. Forn-
lämning nummer 43 omfattar hela den gamla 
kyrkogården. Inom den äldre bytomten är alla 
ingrepp i mark, utöver den normala grav-
grävningen tillståndspliktiga då de kan beröra 

under mark dolda fornlämningar. Fornläm-
ning nummer 143 ligger intill kyrkan och 
utgör rester av en sannolikt medeltida grav. 
Eventuella fynd av fornlämningar måste rap-
porteras till länsstyrelsen (se avgränsning på 
kartan på föregående sida).  
 
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) 
Biotopskyddsområden anges av regeringen 
för att skydda små mark- eller vattenområ-
den som på grund av särskilda egenskaper är 
betydelsefulla livsmiljöer för hotade djur- eller 
växtarter. Bestämmelserna finns i 7 kap 11 § 
Miljöbalken. På kyrkogårdar är det oftast 
alléer som omfattas av det generella biotop-
skyddet, men även stenmurar kan omfattas 
om de ligger i anslutning till jordbruksmark. 
 

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, en annan är grod- och kräldjur. 
Samtliga arter av fladdermöss och grod- och 
kräldjur är fridlysta i Sverige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 
I äldre kartmaterial över Hörja by kan kyrkogårdens 
utbredning och förhållande till omgivningarna följas. 
Detta finns tillgängligt via Lantmäteriets söktjänst 
Historiska kartor.  
I Tyringe pastorats arkiv finns kyrkostämmoproto-
koll, samt ett mindre antal ritningar och planer som 
rör kyrkogården.  
Fotografier från tidigt 1900-tal och senare kom-

pletterar uppgifter från övrigt arkivmaterial. Dessa 
finns tillgängliga via Riksantikvarieämbetets digitala 
söktjänst Kulturmiljöbild, men även via databasen 
Carlotta vid Kulturen i Lund, Folklivsarkivet i Lund, 
samt Regionmuseets arkiv.  
 

Hörja socken och kyrka   
Hörja socken har medeltida ursprung. Kyrkbyn lig-
ger strategiskt vid ett vadställe där Röke å korsades 
av en äldre färdväg. Äldsta skriftliga belägg härrör 
från år 1499, då namnet skrevs Hörnne. Enligt sägnen 
anknyter bynamnet Hörja till ordet Hörgh som be-
tyder stenhop eller stenaltare. Enligt uppgift ska det 
ha funnits fyra stenar på en kulle, som skulle kunna 
vara den plats där kyrkan står. Kyrkbyn var under 
medeltiden centrum i det så kallade Hörja län, som 
tillhörde Lunds ärkesäte. Länet omfattade då större 
delen av socknen.  
Hörja ligger i västra delen av Hässleholms kom-

mun. Landskapet är varierat och småbrutet med 
omväxlande skog, åkrar och betesmarker. Genom 
Hörja samhälle passerar väg 24, varav en hel del tung 
trafik som bidrar till ett ständigt buller. Parallellt med 
landsvägen rinner Röke å i dalen strax nedanför kyr-
kan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omgivningarna närmast kyrkan, där den gamla 
kyrkbyn låg, är småkuperat och präglas än idag av 
spridda gårdar och brukad och betad mark. Norr om 
kyrkan har Hörja samhälle växt fram kring landsvä-
gen och skolan i öster är ett framträdande inslag. 
Bebyggelsen präglas av 1900-talets arkitektur.  
Hörja kyrka har vitkalkad fasad med tak av röda 

enkupiga tegelpannor. Tornets övre del har trapp-
stegsgavlar. Den ursprungliga kyrkan uppfördes 
troligen i mitten av 1200-talet på den framträdande 
höjden invid ån. Den uppfördes av murade sten-
block av sten i romansk stil med rektangulärt lång-
hus och smalare kvadratiskt kor i öster, utan absid. 
Den ursprungliga ingången var på långhusets södra 
sida. På 1300-1400-talet tillkom ett vapenhus i an 
slutning till denna södra ingång. I början av 1600-
talet gjordes en större restaurering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Enligt en tidig kyrkobeskrivning från år 1665 sak-
nade kyrkan torn och murverket var vitkalkat. Taket 
var täckt med bly på norra sidan och dels bly dels 
spån på det södra takfallet. Kyrkogårdsmuren var 
uppbyggd av murad sten och täckt med spån. Muren 
hade två luckor och en port med lucka på.  
På 1760-talet gjordes en utbyggnad vid kyrkans 

västra gavel, så att långhuset förlängdes. Fram till 
början av 1800-talet fanns en timrad klockstapel för 
kyrkklockan, men ersattes av en klockkammare som 
inrättades i utbyggnadens vindsutrymme.  
Vid en restaurering år 1924 uppfördes istället ett 

torn med trappgavlar och ett vapenhus i väster, efter 
ritningar av arkitekt Carl Andrén. I början av 1960-
talet inreddes det gamla vapenhuset till sakristia och 
bårrum.  

  

Vy mot söder från kyrkogården.  

Motstående sida: Utdrag ur laga skifteskarta över Hörja by, Hörja sn.  
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Kyrkogårdens historik 

Gamla kyrkogården 
Kyrkogårdens äldsta kända utbredning framgår av 
1838 års laga skifteskarta över Hörja by. Kyrkan med 
annexhemmanet intill, ligger norr om Rökeån, me-
dan byns övriga gårdar ligger i en gles klunga söder 
om vattendraget. Kyrkogården har en ovalt äggfor-
mad utbredning runt kyrkan, omgärdad av en mur. 
Denna ålderdomliga form har troligen lång historisk 
kontinuitet. Inga öppningar i muren framgår av kar-
tan, men norrifrån anslutande väg talar för att en 
ingång fanns här. Åkermark och ängsmark gränsar 
till kyrkogården. Ett område sydost om kyrkogården 
ner mot ån är samfälld till byn och reserverad som 
skolhusplats.  
Vid en kyrkostämma den 16 februari år 1868 

konstaterades att den gamla kyrkogården borde ut-
vidgas eller en ny anläggas. Efter omröstning beslöts 
att den gamla kyrkogården skulle utvidgas. Den vid 
förrättningen upprättade lantmäterikartan visar att  

 
kyrkogården utvidgades med ett område norrut. I 
och med den föreslagna utvidgningen mot norr rä-
tades samtliga sidor och hörn, förutom det syd-
västra. Denna del har än idag en rundad form. Av 
kartan framgår också den dåtida gångstrukturen och 
att det fanns ingångar till kyrkogården i norr, väster 
och söder.   
Vid en syneförrättning av kyrkogården år 1871 

framgår det att området mellan kyrkogården och 
landsvägen var ojämnt. En gång mellan landsvägen 
och kyrkogårdens grindar skulle grusas. Den södra 
delen av kyrkogårdsmuren skulle ses över, och den 
norra delen skulle höjas för att bli jämn. Ett antal 
träd skulle också planteras och grusade gångar an-
läggas.  
Ett par fotografier från 1900-talets första år visar 

kyrkobyggnaden med valmat, papptäckt tak, ännu 
utan torn. Den norra sidan av kyrkogården är gräs-
bevuxen med spridda, låga kullar utan vårdar eller 
rabatter. Ett par gravplatser markeras med vårdar av 
sten varav ett par är omgärdade med relativt höga  
 

 
häckar av lövfällande sort. Några mindre träd och 
buskar finns här och var, men ser inte planerat ut.  
Ytterligare ett fotografi som visar kyrkogården 

norr om kyrkan härrör från år 1914. En smal, till 
synes upptrampad, gång leder rakt norrut från kyr-
kans ingång. En högre gravvård strax utanför kyrkan 
är smyckad med pärlkransar.  
Ett odaterat foto, men taget före 1920-talets om-

byggnad, visar kyrkans och delar av kyrkogårdens 
södra sida. I förgrunden syns kyrkogårdsmuren 
byggd av murad natursten. Muren ser ut att vara en 
stödmur, då marknivån inne på kyrkogården förefal-
ler ligga högre. Inne på kyrkogården syns spridda, 
smått oregelbundna trädplanteringar, varav några 
träd ser ut att stå ganska nära muren som en ung 
trädkrans Från 1920-talet härrör ett foto som visar 
den nyligen ombyggda kyrkan. Upplag av bygg-
nadsmaterial skymtar på kyrkogården. Träden på 
kyrkogården har vuxit sig större och känslan av 
trädkrans, om än oregelbunden, är tydligare.  
 

 

 
Utdrag ur 1838 års laga skifteskarta. Kyrkan med omgi-
vande kyrkogård ligger i den nordöstra delen av byn.  

Fotot från tidigt 1900-tal visar den norra delen av kyr-
kogården. Kulturmiljöbild, Raä. 

1868 års karta visar hur kyrkogården utvidgades. 
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Den norra sidan av kyrkogården ser ut att vara nyli-
gen iordningställd på ett foto daterat 1925. Den 
tidigare smala gångstigen är nu ersatt av en bred 
grusgång med raka kanter. I bakgrunden skymtar 
ytterligare en rak gång genom området. Ett sorge-
träd med hängande krona avtecknar sig mot kyrkans 
sydfasad. Som helhet är området gräsbevuxet med 
sparsmakad vegetation. 
Raka nordsydliga gångar delar in kyrkogårdens 

norra sida i fyra, rektangulära och gräsbeväxta områ-
den. Gravvårdarna står glest utspridda, varav endast 
ett fåtal har någon sorts ingärdning. En tät trädkrans 
ramar in kyrkogården utmed alla sidor och några 
småträd finns inne på kyrkogården.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
År 1946 uppkommer frågan om behov av ett 

nytt bårhus. Det föreslås att det inryms i kyrkans 
vapenhus, istället för i en ny fristående byggnad. 
Frågan verkar läggas på is för att återkomma i början 
av 1960-talet, då ett nytt förslag upprättas av länsar-
kitekt Allan Nilsson. Denna gång genomförs åtgär-
den och slutbesiktningen görs i augusti 1962.  
Ytterbelysning anordnas runt kyrkan år 1967 i 

form av lyktor med ljusglober av glas, enligt förslag 
från Öhrns Ingenjörsbyrå AB i Älmhult. 
År 2012 ansökte församlingen om att förnya 

trädkransen av lönn på gamla kyrkogården och er-
sätta det utgångna sorgeträdet, en hängask, på södra 
sidan framför kyrkan. Trädkransen skulle enligt läns-
styrelsens beslut ersättas med träd av rundoxel och 
sorgeträdet av ett japanskt körsbärsträd. Den nuva-
rande unga trädkransen utgörs dock av lind.  

 
 

 

 

Hörja kyrka, år 1914. Regionmuseets arkiv. Kyrkogårdens södra sida med omgivande stödmur och 
trädkrans. Foto före 1920-talets ombyggnad. Kulturmiljö-
bild, Raä.  

Kyrkogården genomskärs av raka grusgångar, år 1925. 
Kulturmiljöbild, Raä. 

Norra och södra delen av Hörja gamla kyrkogård, 
år 1977. Regionmuseets arkiv. 
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Nya kyrkogården 
Vid kyrkostämma år 1898 beslutades att mark till en 
ny begravningsplats skulle införskaffas eftersom det 
snart inte fanns plats på den gamla. Lantmäteriför-
rättningen påbörjas av lantmätare J Söderquist år 
1901 genom en avsöndring med ett 1,5 hektar åker 
och ängsmark från annexhemmanet nr 11. Inom 
detta triangulära område som avgränsades av lands-
vägarna, skulle även lekplats och planteringsland till 
Hörja folkskola rymmas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huvudingången till nya kyrkogården skulle läggas på 
västra sidan mitt för inkörsportarna till den gamla 
kyrkogården. Man ville även anordna ett hållstall 
invid kyrkogården för kyrkobesökanden. 
Detta ska uppföras av timmer under spåntak och 

förses med en tillräckligt stor vagnsport som kan 
tillslutas, samt i övrigt med åt vägen öppna spiltor till 
plats för fyra–fem par hästar med åkdon. Vid upp-
repade tillfällen under de kommande åren diskuteras 
den stundande avsöndringen och utvidgningen.  

År 1903 upprättas ett förslag till planläggning av nya 
begravningsplatsen. Det rektangulära området är 
planerat enligt ett rutnät med en genomgående öst-
västlig huvudgång med smala, anslutande nordsyd-
liga gångar. I områdets mitt finns reserverad plats 
för kyrkobyggnad. Att det fanns planer på en ny 
kyrka är inget som i övrigt framkommit i protokol-
len. Ingångar till begravningsplatsen finns i väster 
och norr. Den nya begravningsplatsen invigdes år 
1904.  
Det föreslogs också att den nya begravningsplat-

sen skulle stängslas in med ett järnstaket. Några för-
slag till utformning fanns redan, men flera skulle 
anskaffas och därefter visas för allmänheten för att 
få in synpunkter. Två år senare, i april 1905, present-
eras nya ritningar på staketet, upprättade av Kris-
tensson. Stämman tar beslut att det ska sättas upp 
liksom grindar i de båda ingångarna.  
Vid kyrkostämman i maj 1915 resonerades kring 

två förslag till iordningsställande av vanvårdade 
gravplatserna på nya begravningsplatsen. Det ena 
förlaget innebar att gravarna på kyrkokassans be-
kostnad skulle utjämnas, det andra förslaget innebar 
att genom höjd lön till kyrkvaktmästaren på kyrko-
kassans bekostnad, skulle ställa iordning gravarna. 
Inget beslut togs, utan ärendets behandling sköts till 
någon stämma längre fram.  
Den rektangulära utbredningen av den nya kyr-

kogården framträder på 1930-talets häradskarta. 
Någon skola är ännu inte uppförd öster om begrav-
ningsplatsen, utan utgörs fortfarande av brukad 
åkermark. Hörja kyrkby har fortfarande karaktär av 
bondby med ett mindre antal gårdar. Skilt från kyrk-
byn börjar viss ny bebyggelse växa fram i anslutning 
till landsvägen.  

 
Avsöndring år 1901. Nr 1 betecknar området för den nya kyrkogården.  
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År 1951 gör stadsingenjör Malte Lindén en uppmät-
ning av den nya begravningsplatsen. Den västra hal-
van av området är då planerat med gravplatser i 
nordsydliga rader med gångar mellan. Kyrkogården 
är delvis kantad av regelbundna trädplanteringar, 
men träd saknas längs vissa sträckor. En allé finns 
även längs med huvudgången. I den östra, ännu ej 
ianspråktagna området är trädplanteringen mer spo-
radisk och oregelbunden utmed sidorna med en gles 
trädgrupp i områdets mitt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År 2009 ansöker församlingen om att anlägga en 
minneslund och askgravlund på nya begravnings-
platsen. Ritningar var upprättade av Svensk Kyrko-
gårdskultur, Pål Reijer. Minneslund och askgravlund 
placeras inom område som tidigare utnyttjats för 
jordbegravningar.  
Församlingen ansöker år 2014 om tillstånd att ta 

ner skadade träd i allén längs med mittgången och 
ersätta med träd av silveroxel. I samband med detta 
sätts ny belysning upp utmed mittgången.  

 

  

 

Förslag till planläggning av nya kyrkogården, år 1913. I 
dess mitt planerades för en kyrkobyggnad som aldrig 
blev verklighet.  

Häradkartan, ca 1930. Nya kyrkogården med dess nuva-
rande utbredning är utritad.  

1951 års uppmätning av nya kyrkogården upprättad av 
stadsingenjör Malte Lindén.  

1970-talets ekonomiska karta. Den äldre bebyggelsen i 
Hörja kyrkoby ligger i huvudsak söder om ån, medan 1900-
talets bebyggelse har vuxit fram i anslutning till landsvä-
gen. 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Kyrkan ligger högt på en höjd med Röke å strax 
nedanför. Söderut brer ett brukat jordbrukslandskap 
ut sig med inslag av lövdungar. Väg 24 har länge 
varit en viktig landsväg och en stor del av 1900-talets 
bebyggelseexpansion har koncentrerats till vägområ-
det. Numera utgör vägen med sin täta trafik en bar-
riär genom samhället. Hörja skola ligger tätt intill 
nya kyrkogården i öster.  
 

Kyrkogårdens begränsning 
Mur 
Den gamla kyrkogården är helt och hållet omgärdad 
av en mur. Kyrkogårdens södra mur med sin svagt 
buktande sträckning tillhör den äldsta kända ut-
sträckningen. Denna äldsta del utgörs av en kallmu-
rad stödmur, där marknivån inne på kyrkogården når 
upp till murens krön. I och med att muren ligger 
under marknivån utgör den ingen visuell avgräns-

ning inifrån kyrkogården, men är å andra sidan 
mycket framträdande utifrån.  
Den norra delen av muren, i höjd med den östra 

ingången och norrut tvärs över kyrkogården skiftar 
muren karaktär. Denna del är uppförd som en dub-
belmur av kallmurad fältsten. Murkonstruktionen är 
en skalmur uppförd av större stenar och fyllning av 
småsten. Muren är omkring 1,5 meter hög, men 
varierar något i höjd utifrån terrängformerna. Det 
nordöstra hörnet har en trubbigt avskuren form och 
denna del är uppförd av större, kluvna stenblock. 
Ovanpå muren växer bland annat stensöta och olika 
sorters sedum.   
 
Smidesstaket 
Den nya begravningsplatsen omges utmed alla sidor 
av ett svartmålat smidesstaket. Staketet har en enkel 
utformning bestående av omväxlande bågformade 
järn med raka smala ribbor mellan.  
 

Entréer och grindar 
Det finns två grindförsedda entréer till gamla kyrko-
gården. Den ena finns i det nordöstra hörnet, från 
parkeringen. Här finns en svartmålad dubbelgrind av 
järnsmide. Grindarna är utförd i en rak form, upp-
byggd av stående ribbor. Den övre delen har sirlig 
dekor medan den nedre delen har korsförsedda rib-
bor. Grindarna är fästa i murade raka pelare som är 
inlemmade i kyrkogårdsmuren.  
I öster finns ytterligare en grindförsedd entré 

som är vänd mot nya begravningsplatsen. Dubbel-
grinden är av järnsmide med samma utformning 
som i nordost. Här är grindarna fästa i fyrkantiga, 
huggna stenstolpar med flackt pyramidformade 
avslut. 

Ett staket av svartmålat smide omger den nya kyrkogården.  

I söder utgörs muren av en buktande stödmur.  

Den norra kyrkogårdsmuren är kallmurad.  
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Den nya kyrkogården har två entréer. Huvudentrén 
finns i väster., där det finns en dubbelgrind av 
svartmålat järnsmide. På ömse sidor om grinden 
finns två enkelgrindar. Grindarna är utförda i rak 
och enkel form, uppbyggda av stående lansformade 
ribbor. I dess nedre delar står ribborna tätt och 
pryds av kryss.  
Mitt på nya begravningsplatsens norra sida finns 

en entré från landsvägen. Här finns en viss nivåskill-
nad och en stentrappa förbinder det högre liggande 
vägområdet med begravningsplatsen. I öppningen 
finns en dubbelgrind av svartmålta järnsmide, i 
samma utförande som i den västra entrén. På ömse 
sidor finns även enkelgrindar. Grindarna är fästa i 
järnstolpar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gångar och strukturer 
Den gamla kyrkogården utgörs till största delen av 
sammanhängande gräsmatta. En plattbelagd rak och 
bred huvudgång leder från den norra entrén upp till 
kyrkan och utmed dess norra sida. Från den östra 
entrén finns en singelbelagd buktande gång som 
ansluter till huvudgången. Kyrkans västra och södra 
sida är också belagd med singel.  
Nya kyrkogårdens västra del har ett rätvinkligt 

gångsystem. Centralt finns en bred huvudgång i 
västöstlig riktning. Till denna ansluter raka nordsyd-
liga gångar mellan raderna av gravar samt utmed 
kyrkogårdens yttre sidor. Samtliga gångar är grusade.  
Nya kyrkogårdens östra del utgörs av öppen, 

sammanhängande gräsmatta utan gångar.  

 

  
Den norra huvudingången till gamla kyrkogården.  Den östra ingången till gamla kyrkogården.  

Huvudingången till nya kyrkogården ligger i väster.  



 

Hörja gamla och nya kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belysning 
Utmed de båda gångarna upp till kyrkan på gamla 
kyrkogården finns belysning i form av lyktor med 
runda glasglober och svarta stolpar. Samma typ av 
belysning finns även runt kyrkan.  
Nya kyrkogården har belysning utmed ömse si-

dor av huvudgången, samt i anslutning till min-
neslund och askgravlund. Dessa lyktor har svarta 
stolpar och lykthus av klarglas med överliggande 
rund skärm. Den östra delen av nya kyrkogården 
saknar belysning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicestationer 
Gamla kyrkogården saknar tillgång till vatten, red-
skap och sopkärl. På nya kyrkogården finns tre ser-
vicestationer utplacerade utmed huvudgången samt 
vid norra entrén. Här finns tillgång till soptunnor, 
redskap och vatten.  

Parkeringsplatser 
En grusad parkeringsplats finns norr om och i direkt 
anslutning till gamla kyrkogården. En mindre parke-
ring finns också nordväst om nya kyrkogården. 

  

 

Nya kyrkogården kännetecknas av ett rätvinkligt gångsystem.  Belysning på nya kyrkogården.  

Servicestation utmed huvudgången.  
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Träd 
Kring Hörja gamla kyrkogård växer en gles träd-
krans av 18 nyplanterade lindar. Träden står med 
jämna avstånd längs västra och norra sidan, medan 
de har hamnat mer oregelbundet vid östra och södra 
sidan. I nordvästra delen av kyrkogården står en 
knappt medelålders solitär ask nära muren. Som 
sorgträd har ett japanskt hängkörsbär planterats norr 
om kyrkan, där det tidigare stod en äldre hängask.  
En ung trädkrans löper kring nya kyrkogårdens 

västra och norra sida; längs västra sidan står nio unga 
tysklönnar och längs norra sidan 19 unga tysklönnar. 
Söder om den norra entrén står en fragmenterad rad 
om fyra äldre hamlade lindar. Utmed den nya kyrko-
gårdens östra sida står fyra äldre hamlade oxlar och 
en friväxande vårtbjörk. Vid södra sidan står endast 
en friväxande vårtbjörk. Spridda i ett stråk som löper 
innanför trädkransen i den östra delen av nya kyrko-
gården står 16 nyplanterade himalajabjörkar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dubbelsidig allé av 10 silveroxlar är planterad 
längs mittgången i västra delen. I östra delen knyts 
allén samman med en formation bestående av 14 
nyplanterade oxlar. I minnes- och askgravlunden är 
en rönn nyplanterad. 

Häckar 
Häckar saknas helt och hållet på gamla kyrkogården. 
På nya kyrkogården omgärdar en ca 30 cm hög 

ligusterhäck de sydvästra gravraderna som numera 
gjorts om till minnes- och askgravlund. Rabatterna i 
minnes- och askgravlunden omges av klippta bux-
bomshäckar.  
I östra delen av nya kyrkogården finns en ca 30 

cm hög klippt ligusterhäck som ramar in det nyligen 
ianspråktagna gravområdet som följer en strikt geo-
metriskt form. Endast en gravplats är omgärdad av 
klippt buxbomshäck.  

  

 

 
Gamla kyrkogården omges av unga lindar. Trädkransen runt nya kyrkogården består av tysklönn.  Fyra äldre hamlade lindar utmed kvarter B. 

Japanskt hängkörsbär som solitär på gamla kyrkogår-
den.  
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Planteringar 
Gamla kyrkogården har mycket sparsamt med plan-
teringar. På ett fåtal av de äldre gravplatserna finns 
perenner såsom exempelvis kärleksört eller fänriks-
hjärta eller lökväxter såsom pärlhyacint och påsklilja. 
Små rabatter finns däremot vid flera av de yngre 
gravplatserna i nordöstra delen.  
På nya kyrkogården är det minneslunden, ask-

gravlunden samt kvarter B och C som har mest rik 
och varierad växtlighet i form av vintergröna buskar, 
annueller, perenner och lökväxter. Växtligheten är 
betydligt mer sparsam i kvarter A och D, där ytorna 
nästan helt och hållet utgörs av gräsmatta.  
Exempel på förekommande buskar på nya kyr-

kogårdens gravplatser är buxbom, himalaja-en ’Blue 
star’, klätterbenved, klottuja, japansk ädelcypress, 
sockertoppsgran, tuja, idegran, lagerhägg och bux-
bom, den senare ofta klippt som klot eller kub. I 
nordvästra hörnet av kvarter B finns två framträ-
dande, plattrunda klot av klippt idegran. Julros, mur-
gröna, kärleksört, hosta, gullviva, lavendel, vitsippa, 
murklocka, gemsrot och rosor är exempel på peren-
ner. Mellan ett par gravrader växer även självspridd 
spindelvävstaklök. Lökväxter såsom vårlök, 
vårstjärna, påsklilja, pärlhyacint och rysk blåstjärna 
finns på några av gravplatserna.  

 

 
Vårlök och rysk blåstjärna hör till vårblommande lökväxter.  

De båda plattrunda idegranskloten är framträdande i kvarter B. Kärleksört är en vanligt förekommande perenn.  
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Naturligt förekommande kärlväxter och 
kryptogamer 
Kyrkogårdsmurar är en av de strukturer som brukar 
kunna ha lång kontinuitet och därmed god artrike-
dom knuten till sig. På muren kring gamla kyrkogår-
den växer en mosaik av olika mossor, lavar och kärl-
växter. Här finns bl.a. sedumväxterna kaukasiskt 
fetblad, vit fetknopp och gul fetknopp. Men också 
den mer sällsynta mongoliskt fetblad som växer på 
västra muren. Signalarten guldlockmossa förekom-
mer mattbildande på muren t.ex. kring den norra 
grinden, men brukar föredra halvskuggiga lägen. 
Andra arter som växer på muren är bl.a. bergragg-
mossa, färglav, murtuss, hårgrimmia, kustsnurr-
mossa, kärleksört, palmmossa, kvastmossa, stensöta, 
enbjörnmossa, brännmossa, naggbägarlav och filtla-
var. På gamla kyrkogårdens östra mur finns en 
mindre förekomst av mattbräcka, en art som sedan 
gammalt använts som marktäckare på torrbackar 
och på murar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett fåtal naturvårdsintressanta arter förekommer på 
träden. Allémossa växer på gamla kyrkogårdens 
klena ask och på en av de hamlade lindarna på nya 
kyrkogården. På en av lindarna växer även rikligt 
med fjällig dagglav, enstaka bål av kyrkogårdslav, 
samt signalarten guldlockmossa. Lindarna har riklig 
förekomst av stor hättemossa. På flera av tysk-
lönnarna i trädkransen växer också kyrkogårdslav. 
Gräsmattan på gamla kyrkogården är tydligt nä-

ringspåverkad. Bottenskiktet domineras av gräshak-
mossa, medan det i fältskiktet mest växer konkur-
renskraftiga örter som tusensköna, revsmörblomma, 
ogräsmaskros, hönsarv, ängssyra, mjuk-/sparvnäva, 
vitklöver och veronikeväxter. Mindre inslag av 
knippfryle och gråfibbla finns, liksom spridda före-
komster av vårlök. 
Nya kyrkogårdens gräsmatta är överlag relativt 

mager till måttligt näringspåverkad. Över stora ytor  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dominerar knippfryle fältskiktet, medan gråfibbla 
förekommer fläckvis. Här växer även en del mer 
näringsgynnade örter som rölleka, ängssyra, 
revsmörblomma och vitklöver. Bottenskiktet domi-
neras även här av gräshakmossa.  
 

Djurliv 
Trädbeståndet är den del på kyrkogården som har 
störst betydelse för djurlivet. Träd, häckar, plante-
ringar och gräsmattor bildar tillsammans en varierad 
biotop som skapar livsutrymme för organismer av 
olika slag.  
Endast några få äldre träd på Hörja nya kyrko-

gård är så kallade hålträd, vilket innebär att de har en 
tydlig hålighet i stammen. Stamhål noterades i 3 
äldre hamlade oxlar och 2 äldre hamlade lindar. 
Gamla träd kan ibland ha ihålig stam med ansamling 
av mulm, som är en kompostliknande massa av or-
ganiskt material som bryts ner av olika insekter och  

  
Guldlockmossa och kaukasiskt fetblad. Mongoliskt fetblad på muren.  Mattbräcka på muren.  
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svampar. Mulm är en bristvara i landskapet då få 
gamla träd tillåts stå kvar så länge att värdefulla kvali-
teter som till exempel grov stam och håligheter hin 
ner utvecklas. Ett antal hotade arter av insekter är 
helt beroende av ständig tillgång till mulm och stam-
håligheter. 
Äldre och ihåliga träd är också viktiga för flad-

dermöss som viloplatser under sommaren. Även om 
det råder brist på äldre och ihåliga träd på kyrkogår-
den är det troligt att fladdermöss finns i anslutning 
till kyrkan i Hörja, särskilt då de ofta dras till äldre 
byggnader. De dagvilar eller övervintrar gärna i kyrk-
torn och på kyrkloft. Det finns även gott om äldre 
träd i kyrkogårdens omgivning som kan vara lämp-
liga för dagvila. Det krävs extra hänsyn där det finns 
eller kan förväntas finnas fladdermöss, särskilt när 
det gäller förändringar i trädbeståndet. 
Flera fågelarter häckar sannolikt på kyrkogården 

under sommaren. Främst är det trastar, småfåglar,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kråkfåglar och duvor som brukar hitta lämpliga plat-
ser för sina nästen i trädkronor eller buskar. Vid 
besök under vår/försommar noterades gransångare, 
rödstjärt, talgoxe, nötväcka, steglits, sädesärla, stare 
(VU), blåmes, bofink, ringduva, skata och kaja på 
och kring kyrkogården. Gröngöling (NT) hördes 
ropa på håll. Kyrkogården används dessutom flitigt 
för födosök, vila och skydd, både av övervintrande 
fåglar och av flyttare under vår och höst.  
Av däggdjur förekommer sannolikt igelkott, ek-

orre, harar, kanin och mindre gnagare mer eller 
mindre regelbundet. Större däggdjur kan före-
komma sporadiskt. Av grod- och kräldjur bedöms 
padda, vanlig groda, åkergroda, snok, huggorm, 
kopparödla och skogsödla kunna förekomma på 
kyrkogården.  
De flesta organismer på kyrkogården är annars 

små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, 
fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några av dessa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under våren noterades citronfjäril, nässelfjäril och 
mörk jordhumla på kyrkogårdarna. De gravplatser 
med rikt blommande växter som kärleksört och 
lavendel, som innehåller nektar och pollen, besöks 
flitigt av olika småkryp. Även lindens och oxelns 
sommarblomning är värdefull för insekterna. Föru-
tom det gröna intresserar vindskyddade ytor och den 
lagrade värmen i gravvårdarnas och grusgångarnas 
stenmaterial många insekter.  
   

   
Fjällig dagglav på hamlad lind.  Sädesärla Nässelfjäril på rysk blåstjärna.  
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Gamla kyrkogården 
Hörja gamla kyrkogård omger kyrkobyggnaden och 
ligger väster om vägen mot Tyringe. Strax nedanför, 
söder om kyrkogården passerar Röke å. Området 
närmst den högt belägna kyrkan utgör den äldsta 
kända utsträckningen av kyrkogården. Någon synlig 
gräns mot utvidgningsområdet kan dock inte skön-
jas. Kyrkogården ramas in av en kallmurad skalmur 
av natursten, vars södra och äldsta sträckning utgörs 
av en stödmur som ligger under kyrkogårdens mar-
knivå.  
Kyrkogården är helt och hållet gräsinsådd. Från 

den nordöstra entrén leder en plattbelagd gång upp 
till kyrkan. Från öster ansluter en singelbelagd gång 
från östra ingången. Området i nordost som omges 
av dessa gångar är fortfarande aktivt för gravlägg-
ning, i övrigt används inte längre kyrkogården för 
begravningar.  

På den norra delen av kyrkogården, väster om 
huvudgången, finns ett knappt trettiotal gravvårdar. 
Dessa står mycket glest i knappt skönjbara nordsyd-
liga rader, flertalet är vända mot öster. Invid den 
västra muren står fyra flyttade och återlämnade äldre 
vårdar. Samtliga gravplatser saknar omgärdning. 
Vårdarna härrör från 1860-talet till 1910-talet. Den 
vanligaste typen är relativt högresta vårdar av svart, 
grå eller rödaktig granit, ofta i form av en livsten på 
sockel. Dekoren är förhållandevis sparsam, ofta i 
form av ett kors eller en stjärna. En av vårdarna som 
står nära huvudgången har den ålderdomliga formen 
av en traditionell kalkstensvård, men är huggen av 
grå granit. Inskriptionen som helhet är något svår-
tydd, men årtalet 1876 kan skönjas. En ovanlig vård 
av gjutjärn står strax nedanför kyrkan. Den är köl-
formad med nygotisk, rik dekor längs övre kanten, 
krönt av ett kors. Vården är rest på 1860-talet över 
ladufogden N. Bodelsson och hustrun B Nilsdotter. 
Av enklare typ är ett par mindre plattor av marmor, 
med svårtydd inskription, vilka står lutade mot stativ. 
Majoriteten av de läsbara inskriptionerna har titlar, 
varav åbon och hustrun de vanligast förekommande. 
Ungefär hälften anger gårds- eller bynamn. Samtliga 
vårdar saknar rabattplantering.  
I det nordöstra hörnet finns ett tjugotal vårdar 

från mitten av 1980-talet fram till idag. De är huggna 
av grå, röd eller svart granit i rektangulärt stående 
format. Vårdarna är placerade i gräsmattan i två 
nordsydliga rader. Framför finns små rabattplante-
ringar eller krukor.  
Den södra delen av kyrkogården omfattar det 

rundade, sydöstra hörnet. Denna avgränsning har 
mycket lång historisk kontinuitet. Den västra delen 
utgör enbart en smal, gräsbevuxen remsa mellan 

kyrkan och muren. Längre österut vidgas området 
till ett gräsinsått njurformat område som i norr av-
gränsas av den östra gången. Här finns ett drygt 
tjugofemtal glest, smått oregelbundet stående vårdar, 
flertalet vända mot öster. Jämfört med norra delen 
står vårdarna tätare här, eftersom det rör sig om 
ungefär samma antal på en mindre yta. En av grav-
platserna har omgärdning av stenram och ytskikt av 
grus, övriga saknar omgärdning och är insådda med 
gräs. Vårdarna härrör från 1860-1940-talet. En av de 
äldsta bevarade vårdarna står rakt söder om kyrkan. 
Inskriptionen är svår att tyda, men enligt ett foto 
från år 1926 lär den vara rest över Gunilla Smeds-
dotter. Vården är huggen av grå granit med försänkt 
inskriptionsfält på ena sidan och dekorativa orna-
ment på baksidan. Överst finns rester av ett krön-
ande kors. En liknande, lite mindre vård finns invid 
gången nära kyrkans östra gavel. Denna vård har 
liknande försänkt inskriptionsfält men har en spetsig, 
dekorerad topp med voluter. Baksidan har dekor i 
form av huggen lagerkrans. Även denna inskription 
är svår att tyda. Högresta vårdar av svart eller grå 
granit finns i hela området. En liten vård av svart 
granit är rest över gossen Melander Svensson år 
1878. Vid kyrkans västra ingång några yngre vårdar, 
enkla rektangulära vårdar i svart eller grå granit från 
1900-talet.  
Bland inskriptionerna dominerar lantbruksan-

knutna titlar såsom lantbrukaren och åbon, i regel i 
kombination med hustrun. Ofta anges gårds- eller 
bynamn. Familjeband såsom syskonen, sonen, dött-
rarna och systern står för en betydande andel.  
Endast en gravplats, den omgärdade och grusade 

gravplatsen, har en rabatt med kärleksört och pärl-
hyacint. Övriga saknar växtlighet.  
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En gles samling vårdar i norra delen.  

Vården över Gunilla Smedsdotter, 1925 och 2016. Området söder om kyrkan.  Ålderdomlig gravvård från 1870-talet.  

Nordöstra delen har aktiv skötsel. 
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Kvarter A 
Kvarter A omfattar det nordvästra hörnet av nya 
kyrkogården. Kvarteret omges i väster och norr av 
ett smidesstaket med en rad tysklönnar innanför. I 
söder avgränsar den genomgående huvudgången 
kantad av silveroxlar och en grusgång utgör gräns 
mot kvarter B i öster. Gränsen är dock inte märkbar 
eftersom båda kvarteren ingår i samma struktur.  
Inom kvarteret är ett sjuttiotal gravplatserna ut-

lagda i fyra nordsydliga dubbla rader med grus-
gångar mellan. Större familjegravar och mindre en-
skilda gravar förekommer om vartannat. Nio av 
dessa har omgärdning av stenram och grusad yta, en 
har inramande klippt häck av buxbom. Övriga sak-
nar omgärdning och är insådda med gräs. I kvarte-
rets centrala del finns många tomma platser utan 
vårdar.  
De äldsta vårdarna härrör från 1900-talets första 

år, då kyrkogården nyligen var invigd. Detta kvarter 

var det första att tas i anspråk. Flera av dessa är tids-
typiska högresta eller mindre vårdar huggna av svart 
granit från 1900-1920-talet. Ett fåtal vårdar är höga 
så kallade bautastenar och några har typiska drag av 
jugend med dekorativa växtornament. Låga rek-
tangulära vårdar av svart eller grå granit från hela 
1900-talet är vanligt förekommande liksom liggande 
hällar. Dessa utgör ofta det senaste tillskottet på 
större familjegravar. Bland inskriptionerna finns 
relativt många olika titlar. Titeln hustrun är den van-
ligaste titeln, som i regel förekommer tillsammans 
med mannens yrkestitel. Makan, enkan, mor och 
åbodottern är andra kvinnliga titlar medan yrkestitlar 
saknas helt. Traktens jordbruksnäring speglas av ett 
stort antal lantbrukare och åbor, liksom de tradition-
ella titlarna slaktare, vagnmakare och kvarnägare. 
Ingenjör, kontorschef  och fräsare är yrken typiska 
för framväxten av 1900-talssamhället. By- eller 
gårdsnamn framgår ofta på de äldre vårdarna.  
Som helhet förekommer växtlighet mycket spar-

samt då mer än två tredjedelar av gravplatserna sak-
nar någon form av plantering. Endast enstaka vin-
tergröna buskar förekommer, liksom någon ros och 
ett fåtal kärleksört. Lökväxter såsom påsklilja och 
scilla finns här och var, varav scilla har spridit sig i 
gräsmattan i det sydöstra hörnet.  
 

Kvarter B 
Kvarter B ligger öster om kvarter A, i kyrkogårdens 
norra del. Längs norra sidan avgränsar smidesstake-
tet ut mot vägen tillsammans med en trädrad av 
tysklönn. Mot öster utgör fyra äldre lindar diffus 
gräns mot den öppna gräsmattan i öster. I söder och 
väster avgränsar den breda huvudgången kantad av 

silveroxel. De båda kvarteren A och B ingår i samma 
struktur varför gränsen mellan dessa båda är diffus.  
Kvarterets drygt hundratal gravplatser är utlagda i 

fyra nordsydliga dubbla rader med grusgångar mel-
lan. En tredjedel av gravplatserna omgärdas av 
stenram och har grusade ytor. Flertalet av dessa lig-
ger samlade i den näst östliga raden, övriga finns 
spridda inom kvarteret. Övriga gravplatser saknar 
omgärdning och är insådda med gräs. Kvarterets 
äldsta vårdar härrör från 1920-talet. Endast ett fåtal 
utgörs av högresta vårdar av svart granit. Istället 
dominerar de rektangulära, låga vårdarna av grå, 
svart eller röd granit som är typiska för 1900-talet. 
Röd granit dominerar bland de yngre vårdarna i de 
östligare raderna. Vårdarna härrör från 1920-talet till 
1970-talet, men majoriteten dateras till 1940-50-tal. 
Liggande vårdar är vanligt förekommande under 
hela perioden.  
Bland inskriptioner är titlarna hustru och lant-

brukare de vanligaste, i likhet med kyrkogården som 
helhet. Kvarnägare och biodlare är exempel på andra 
titlar som anknyter till jordbrukets näringar. På en av 
gravvårdarna finns en av mycket få kvinnliga yrkes-
titlar, sömmerskan. By- eller gårdsnamn anges rela-
tivt ofta.  
Inom kvarteret finns spridda gravplatser med 

vintergrön växtlighet i form av exempelvis tuja, bux-
bom, murgröna eller benved. Växtligheten är förhål-
landevis lågväxande förutom två plattrunda klot av 
klippt idegran som är framträdande i nordvästra 
hörnet. Kärleksört, rosor och funkia är exempel på 
förekommande perenner. Visst inslag av lökväxter 
finns också, t ex olika sorters scilla.  
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Äldre högresta vårdar finns främst i västra delen.  

Smidesstaket längs västra sidan.  
Högrest vård i kvarter B, rest 
över sömmerskan.  Bastant vård i grå granit.  

Yngre vårdar i östra delen.  
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Kvarter C 
Kvarter C ligger i kyrkogårdens södra del. Smi-
desstaketet tillsammans med en trädridå utanför 
bildar gräns i söder. Huvudgången kantad av en 
trädrad av silveroxel avgränsar i norr medan en 
grusgång bildar gräns mot kvarter D i väster. Kvar-
ter C och D ingår i samma struktur och gränsen är 
därför diffus. Mot gräsmattan i öster finns ingen 
visuell avgränsning.  
Gravplatserna är utlagda i fem nordsydliga 

dubbla rader. Mellan raderna, utom den östliga, finns 
grusgångar. Samtliga gravplatser ligger i gräsmatta 
utan avgränsande stenram eller häck. Vissa har ge-
mensamma, sammanhängande planteringsrabatter 
med smal stenkant. Det finns enstaka vårdar av svart 
granit med traditionell högrest form, men även 
några i stramt klassicistiskt utförande från 1920-30-

talet. I övrigt dominerar enkla, rektangulära vårdar 
av svart, grå eller röd granit.  
Inskriptionerna är förhållandevis traditionella där 

lantbrukare och hustru är de vanligaste med inslag 
av prestigefyllda poster såsom landstingsman, 
nämndeman och kommunalråd. Andra exempel är 
husar, pastor, kantor och snickare. Kvinnliga yrkes-
titlar saknas helt. By- eller gårdsnamn anges ofta.  
Många av gravplatserna är fortfarande i bruk och 

besöks ofta. Detta avspeglar sig i vegetationen som 
är relativt rik, varav en betydande del utgör plante-
ringar av annueller. Bland perenner förekommer 
exempelvis rosor, kärleksört, julros och lavendel. Det 
vintergröna inslaget är begränsat till buskar i litet 
format såsom buxbom, benved och ett fåtal tujor. 
Bland vårlökarna finns olika sorters scilla, påsklilja, 
pärlhyacint och vårlök.  
 

Kvarter D 
Kvarter D omfattar nya kyrkogårdens sydvästra 
hörn, förutom den västligaste delen som är omvand-
lad till minneslund och askgravplats. Längs södra 
sidan avgränsar smidesstaketet tillsammans med en 
trädridå utanför kyrkogården Huvudgången kantad 
av en trädrad av silveroxel bildar gräns i norr medan 
två mindre grusgångar avgränsar i väster och öster. 
Eftersom kvarter C och D ingår i samma struktur är 
gränsen diffus.  
Kvarterets knappt tjugotal gravplatser är utlagda i 

tre dubbla nordsydliga rader med grusgångar mellan. 
Fyra gravplatser är omgärdade med stenram och har 
grusade ytor, övriga saknar omgärdning och är in-
sådda med gräs. Med undantag av ett fåtal äldre vår-
dar huggna av svart granit från 1900-talets första 
decennier, dominerar låga, rektangulära vårdar av 

svart eller grå granit. De kvarvarande vårdarna står 
mycket glest bland många tomma gravplatser.  
Flertalet av vårdarna har traditionella titlar såsom 

exempelvis hustru, lantbrukare, åbo och skräddare-
mästare. Kvinnliga yrkestitlar saknas helt.  
Det gröna inslaget i kvarteret är relativt sparsamt 

och utgörs av främst rosor och lökväxter.  
 

Minneslund och askgravlund 
Minneslund och askgravlund är anlagda år 2010 i 
den västligaste delen av kvarter D. Grusgångar av-
gränsar mot övriga delar. Minneslunden utgör den 
sydliga delen och askgravplatsen den norra delen. 
Båda delarna utgörs av en gräsbevuxen yta kringgär-
dad av en klippt häck av liguster. I mitten finns en 
gemensam smyckningsplats med perennrabatter och 
singelyta kring en rest natursten. Rabatterna är kan-
tade av klippt buxbom. Till askgravlunden hör en 
högrest sten av svart granit med uppsatta namnpla-
ketter. En något mindre sten av svart granit med 
inskriptionen Minneslund 2010 är rest vid min-
neslunden.  
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Glest stående vårdar i västra delen.  

Anspråkslös mindre vård av svart granit.  
Smidesstaket och tysklönnar 
ramar in i väster.  Rik blomning på gravplatser i östra delen.  

Minneslund och askgravlund.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och  

biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Hörja kyrka med kyrkogård har i sina äldsta delar 
kontinuitet på platsen sedan 1200-talet. Många män-
niskor har ett förhållande till kyrkan och dess 
närmiljö som sockencentrum med lång historisk 
kontinuitet. Platsen, med kyrkan, omgivande kyrko-
gård och mur, som central punkt har härigenom ett 
traditionsvärde.  
Kyrkogården rymmer socialhistoriska värden. Tit-

larna på kyrkogården kan ge en inblick i sam-
hällstrukturen kring sekelskiftet 1900 och belysa 
både hur klass- och könstillhörighet varit avgörande 
för inom vilka ramar personer har levt sina liv. Vad 
dessa vårdar manifesterar förutom perso-
nen/familjen är också en ”tyst” historia i det som 
inte syns i skrift. Vårdar över personer ur de lägre 
samhällskikten som fått träkors som minnesmärke 
över sig saknas av förklarliga skäl.  
Titlarna återspeglar också samhällshistoriska värden, 

förändringar som har inträffat i lokalsamhället men 
även i samhället som stort. Under mitten och slutet 
av 1800-talet ändras förutsättningarna något för 
kvinnor i och med att karriärmöjligheter öppnade 
sig, i början främst för personer ur de övre samhälls-
skikten, men längre fram för allt fler. Ett samhälle i 
förändring, den successiva utvecklingen från jord-
bruks- till industrisamhälle kan delvis utläsas genom 
titlarna på kyrkogården.  
Kyrkan som central punkt, inte bara i fysisk be-

märkelse, utan med ett normerande inflytande på 
samhället långt fram i tiden minifesteras på olika sätt, 
både ur social- och samhällshistoriska aspekter. Dess 
närvaro i människors liv och betydelsen för bylivet 
ses i lokaliserandet av skolbyggnaden strax intill, 
vilken än idag är i bruk.  

Den nya kyrkogården berättar om en ökande be-
folkning på landsbygden under senare delen av 
1800-talet, då Hörja växte från bondby till mindre 
samhälle. I denna del av kyrkogården är gravvårdar-
na underordnade den övergripande strukturen. 
Detta i motsats till den äldre delen där flera av grav-
vårdarna är tänkta att vara solitärt framstående och 
väl synliga.   
Kyrkogårdsmiljön tillskrivs ett pedagogiskt värde 

genom bland annat gravvårdarna och gravplatserna. 
De större gravplatserna kan jämföras med samtida 
betydligt enklare gravar vilket återspeglar de skilda 
levnadsvillkoren men även med den nya kyrkogår-
dens enklare gravvårdar och gravplatser där folk-
hemmets demokratiska grundtanke ger fullt utslag. 

Biologiska värden 
Hörja ligger i skogsbygd och närområdet kring kyr-
kogården utgörs av ett småbrutet landskap med 
åkrar, skog och bebyggelse. Kring kyrkogårdarna 
finns även parkliknande trädmiljöer och söder om 
kyrkogården rinner Röke å kantad av en trädridå. 
Kyrkogården fungerar som en välkommen till-
flyktsort för många djur och växter som behöver en 
stabil miljö. Dock saknas i princip kontinuitet vad 
gäller trädbeståndet, då endast några få äldre 
ädellövträd återstår på nya kyrkogården. Utanför 
kyrkogården står däremot flera äldre ädellövträd 
som kan ha stor betydelse för att återetablera arter 
knutna till kyrkogårdarnas träd. 
En betesmark som upptagits i Ängs- och betes-

marksinventeringen finns som närmast strax väster 
om kyrkogården; betesmarken ansågs dock ha för 
trivial flora. En betesmark längs Röke å, ca 500 m 
västsydväst om kyrkogården, har bedömts ha flora-
värden och benämns som restaurerbar. Drygt 1 km 

ostsydost om kyrkogården, kring Grydebjär, ligger 
flera betesmarker som upptagits i Ängs- och betes-
marksinventeringen, både med och utan floravärden.  
Flera nyckelbiotoper och naturvärden ligger i 

skogssluttningarna mellan Grydebjär och Rövarekul-
len, drygt 1 km sydost om Hörja kyrkogård. Det är 
ädellövskogar, bäckmiljöer, fuktskog, samt hagmark 
med ek och bok. Ca 1,5 km nordost om kyrkogår-
den ligger ett par nyckelbiotoper med alsumpskog 
och ädellövnaturskog. I övrigt förekommer inte 
några naturreservat, biotopskyddsområden, natur-
vårdsavtal eller nyckelbiotoper inom en kilometer 
från kyrkogården.  
Kyrkogårdar har en närmast unik biotoptyp som 

drar till sig många organismer av olika slag. Blom-
morna på gravplatser och i planteringar lockar till sig 
insekter. Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyrko-
gårdens träd, häckar och planteringar. Fladdermöss 
förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt även 
på Hörja kyrkogård. De har sina viloplatser i bygg-
nader eller gamla hålträd. Samtliga arter av fladder-
möss liksom grod- och kräldjur är fridlysta och upp-
tagna i Artskyddsförordningen. 
Mattbräcka är en kulturväxt som har använts se-

dan början av 1800-talet på stenmurar och torra 
backar. Ett mindre bestånd av arten noterades på 
gamla kyrkogårdens östra mur och bör bevaras på 
platsen. Sedumväxten mongoliskt fetblad växer på 
gamla kyrkogårdens västra mur. Arten har kommit 
in ganska sent till landet och hittas sällan naturligt 
spridd. Signalarten guldlockmossa växer fläckvis på 
muren till gamla kyrkogården. Arten kan bilda ut-
bredda mattor i halvskuggiga lägen. 
Ett fåtal naturvårdsintressanta arter förekommer 

på träden. Allémossa växer på gamla kyrkogårdens 
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klena ask och på en av de hamlade lindarna på nya 
kyrkogården. På en av lindarna växer även rikligt 
med fjällig dagglav, enstaka bål av kyrkogårdslav, 
samt signalarten guldlockmossa.  
Gräsmattan på nya kyrkogården har stort inslag 

av knippfryle och bitvis en hel del gråfibbla. Gräs-
marken har förutsättningar för att bli mer örtrik, då 
den redan är relativt mager. Genom att undvika att 
tillföra näring kan med tiden fler konkurrenssvaga 
örter etablera sig, vilket ger en mer blommande och 
artrik gräsmatta. 
Stare (VU) är rödlistad som sårbar och minst ett 

par observerades på kyrkogården under häcknings-
tid. De häckar vanligtvis under takpannor i byggna-
der eller i hålträd. Gröngöling (NT) är klassad som 
nära hotad och hördes endast ropa på håll från söder 
om kyrkogården. Sedan tidigare är två rödlistade 
skalbaggsarter Plateumaris rustica (NT) och Hydrochus 
elongatus (NT) noterade från kyrkogården och exem-
plar finns belagda på Zoologiska museet i Lund. 
Båda fynden är dock gamla (1957) och fyndplatsens 
noggrannhet dålig (5 km). 
Rödlistade arter utses av expertkommittéer vid 

Artdatabanken och utgörs främst av hotade och nära 
hotade arter. Signalarter är Skogsstyrelsens urval av 
arter som är indikatorer på miljöer där man kan för-
vänta sig att finna rödlistade arter.  
Länsstyrelsen inventerade skyddsvärda träd i 

Hörja år 2009, i samband med Åtgärdsprogram för 
särskilt skyddsvärda träd. 7 träd på Hörja gamla kyr-
kogård och 18 träd på nya kyrkogården noterades 
som skyddsvärda träd och är registrerade i Trädpor-
talen. På gamla kyrkogården som vid tiden hade en 
fullständig trädkrans av äldre träd, noterades 4 lön-
nar, 2 askar och 1 lind som hålträd. Den sistnämnda 

kan ha stått strax utanför entrén vid östra sidan. Inga 
av dessa träd finns kvar idag. På nya kyrkogården 
noterades 10 hamlade lindar i allén längs mittgången 
som hålträd. Även de 4 hamlade lindarna söder om 
norra entrén och de 4 hamlade oxlarna längs östra 
sidan av kyrkogården noterades som hålträd. Av 
dessa återstår idag de senare nämnda 8 träden, me-
dan lindallén byttes ut mot silveroxel för ett par år 
sedan. 
De äldre trädraderna av hamlad lind och oxel på 

nya kyrkogården kan omfattas av det generella bio-
topskyddet i miljöbalken, då de kan klassas som 
kvarstående träd av alléer om minst 5 träd på rad 
utmed väg eller i ett övrigt öppet landskap. Länssty-
relsen gör dock en bedömning från fall till fall. 
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Vård och underhåll 

Riktlinjer för vård och underhåll 
Genom kartbilden till höger anges riktlinjerna för 
vård och underhåll av kyrkogårdens kulturhistoriska 
värden.  
 
 
Obs! 
Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 
av gångar, kvarter eller borttagning eller ersätt-
ning av växtmaterial såsom buxbomshäckar och 
rygghäckar är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet 
om en åtgärd är tillståndspliktig bör man sam-
råda med Länsstyrelsen. Vård- och underhålls-
planen kan ses som ett planeringsunderlag för 
tillståndsansökan i dessa fall.  
 
 

Område med stor betydelse för kyrkogår-
dens karaktär 
I områden med stor betydelse för kyrkogårdens 
karaktär bör: 
  
� Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 

yttre kringgärdning.  
� Kyrkogårdens huvudgångar, och yttre begräns-

ningar såsom murar och staket bevaras.  
� Gravvårdarna bör i första hand bevaras på plats. 

Gravvårdar kan också användas som huvudsten 
vid ny gravsättning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Återlämnade gravplatser kan återtas genom att 
ny gravläggning anpassas till de befintliga förut-
sättningarna. 

 

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 
Dessa redovisas i en separat bilaga. 
 
� Gravvårdarna bör kvarstå på gravplatserna så 

långt det är möjligt och dess livslängd förlängas 
om det går genom kvalificerad konservering och 
rengöring. Vid skötsel av gravplatserna hänvisas 
till denna vårdplans bilaga eller till kvalificerad 
yrkeskunnig för mer avancerade åtgärder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vårdåtgärder som inte kan karaktäriseras som 
normalt underhåll är tillståndspliktigt liksom 
flyttning eller borttagning av kulturhistoriskt 
värdefulla gravvårdar.  

� Texter och inskriptioner bör förtydligas vid be-
hov och rengöras för att inte vårdarnas pedago-
giska värde ska förloras.  

� Återlämnade gravvårdar med kulturhistoriskt 
värde bör få stå kvar på ursprunglig plats och 
endast i undantagsfall flyttas till lapidarium.  
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Trädvård 
Naturvårdsverket har upprättat ett Åtgärdsprogram för 
särskilt skyddsvärda träd – Mål och åtgärder 2012–2016. 
De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd 
som har en stamdiameter på mer än 1 meter, mycket 
gamla träd som är äldre än 140/200 år (beroende på 
trädslag) och ihåliga träd med stamdiameter på mer 
än 40 cm.  
Länsstyrelsen har inventerat många begravnings-

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

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

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

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

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

� Med hänsyn till grod- och kräldjur som kan 
övervintra i frostfria lägen inne i murar bör re-
novering av kallmurar ske under juni till augusti. 
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 augusti till och med november månad. 
Åtgärder som rör häckar kan utföras under 
större del av året, utom sommarperioden maj- 
juli, som är fåglarnas huvudsakliga häckningssä-
song. 

� 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 kyrkogården syftar 
till att bevara och utveckla kyrkogårdens karaktär 
med både kulturhistoriska och biologiska värden. 
Vissa åtgärder kan kräva länsstyrelsens tillstånd. I 
bilagan Rekommendationer för vård och under håll finns 
vidare information om åtgärderna.  

Murar och begränsningar 
Kyrkogårdsmuren runt gamla kyrkogården är gene-
rellt i gott skick. Utmed den södra sidan där muren 
utgörs av en stödmur, har emellertid mer omfat-
tande ras skett och sättningar finns här och var.  
 

• Anlita fackkunskap för att åtgärda raset i stöd-
muren. Samtidigt bör en besiktning av hela mu-
rens sträckning göras.  

• Årlig besiktning av murarna för att upptäck 
eventuella skador på ett tidigt stadium. Vid be-
hov kan ett åtgärdsprogram tas fram av sakkun-
nig. 

• Lägg tillbaka stenar som kryper ur eller kommit 
ur läge, innan det blir en stor skada.  

• Ta regelbundet bort kraftigväxande gräs och 
lövuppslag i muren. Låt mossa och sedumväxter 
vara kvar.  
 

Skador och brott finns på den södra delen av nya 
kyrkogårdens järnstaket. Rostangrepp förekommer i 
varierande grad längs hela sträckan.  
 
• Översyn och lagning av skadade sträckor av 

järnstaketet. Rostskyddsbehandling och målning. 
Årlig översyn.  

Grindar 
Samtliga grindar har varierande grad av rostangrepp 
och är i behov av översyn. Gamla kyrkogårdens 
östra grind är svår att öppna.  
 

• Årlig översyn av samtliga järngrindar. Rost-
skyddsbehandling och ommålning görs.  

• Se över marknivån så att samtliga grindar lätt 
kan öppnas och stängas.  

 

Vägar och gångar 
Huvudgångarna på gamla kyrkogården är hårdgjord 
med plattor. Sidogången österut är belagd med 
singel, liksom området söder om kyrkan. Singeltäck-
ningen är mjuk och lös, vilket kan försvåra tillgängs-
lighetsbehoven.  
Smärre sättningar finns i huvudgångens plattor.  
Nya kyrkogårdens huvudgång har ett fast grusat 
underlag. De grusade sidogångarna har ett mjukare 
underlag som kan försvåra tillgängligheten.  
 
• Översyn av gångarnas tillgänglighet. Gångarna 

ska ha en jämn yta med god packning. Ytan ska 
vara fast och tillgodose tillgänglighetsbehoven. 
Nytt grus bör vara naturfärgat.  

• Se över och justera plattsättningen.  

Gravvårdar 
De kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna bör få 
stå kvar på sina ursprungliga platser. På så sätt beva-
ras eventuella samband, främst i form av de familje-
förhållanden, som kan finnas med de omgivande 
gravvårdarna.  
 

• Vårdarnas inskriptionstavlor eller framsidor bör 
rengöras med varsamma metoder. Vid mycket 
lavpåväxt är det dock bättre att undvika rengö-
ring då man annars riskerar att stenen förstörs.  

 

Planteringar 
Både gamla och nya kyrkogården utgörs av öppna 
gräsytor med mycket sparsam växtlighet. Som helhet 
finns det därför behov av att komplettera de gröna 
strukturerna.  
 
• Perenner, lökväxter och städsegröna buskar bör 

i första hand vårdas och stå kvar på gravplatser-
na även sedan de återlämnats.  

 

Träd 
• Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

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

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

• Samråd med länsstyrelsen innan större åtgärder i 
trädbeståndet utförs, så att inte biotopskyddade 
träd riskerar påverkas. 
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Djurliv 
• När ett gammalt träd till sist måste tas bort är 

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

• Många hålhäckande fåglar gynnas av att man 
sätter upp fågelholkar. Främst är det svartvit 
flugsnappare, talgoxe, blåmes, nötväcka och 
stare som accepterar den konstgjorda boplatsen. 
Undvik att spika i träden, häng istället upp hol-
ken med plastklädd ståltråd kring en gren. An-
vänd holkar med plåtskydd kring ingångshålet. 

• Tillgång till öppna vattenytor gynnar många djur 
som fåglar, insekter, grodor, vattensnäckor och 
salamandrar. En liten damm skapar livsutrymme 
för många arter, men om det inte finns möjlig-
het till detta, kan man istället nöja sig med att 
placera ut ett fågelbad som många småfåglar kan 
dra nytta av, inte minst varma sommardagar. 

• För att i rabatter gynna fjärilar och andra nektar- 
och pollensökande insekter, plantera gärna 
blommor som doftar och har klara färger. Bra 
blommande växter för fjärilar är exempelvis kär-
leksört, rosenflockel, röd solhatt, fackelblomster, 
rosenspirea, lavendel, salvia, kungsmynta och 
rosenbuddleja. 

• Tidigt blommande träd och buskar är mycket 
viktiga för nyvaknade humlor och bin under vå-
ren. Lönn, körsbär, sälg och pil är viktiga vår-
blommare som gärna får gynnas vid trädplante-
ring. Vårblommande växter som krokus, tulpan, 
vintergäck och sippor ger endast lite nektar, men 
insekterna dras ändå till dessa då de också sam-

lar pollen som de kan överleva på. Under som-
maren är lind kanske det värdefullaste trädslaget 
för pollinerande insekter. 

• Vid nyplantering använd gärna buskar och träd 
som producerar bär, då de är värdefulla för 
många fåglar. Sidensvans och samtliga arter av 
trastar är särskilt förtjusta i bär, men även en del 
småfåglar drygar under vinterhalvåret ut kosten 
genom att även äta frukt och bär. Tillgången på 
bär har stor betydelse för både de flyttande fåg-
larna och för stannfåglarna som försöker klara 
vintern på minimala resurser. Rönn, oxel, hag-
torn, aronia, oxbär, måbär och berberis är några 
av de bärande träd och buskar som gillas av fåg-
lar. 
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Målsättning och utveckling 
Behovet av nya gravplatser bedöms som lågt och 
inga större förändringar är att vänta inom den närm-
aste 10-årsperioden. Pastoratet har angett följande 
målsättningar och utvecklingsplaner för Hörja gamla 
och nya kyrkogård. 
 
Förstärka kyrkogården som kulturmiljö genom att: 
- Regelbundet lyfta kyrkogårdens kulturhisto-

riska värde genom att uppmärksamma kyrko-
gårdarna med artiklar i församlingsbladet, på 
hemsidan, med kyrkogårdsvandringar och för-
samlingsaftnar. 

- Behålla den äldre strukturen och kulturhisto-
riskt värdefulla gravvårdar inom den gamla 
kyrkogården..  

- Återanvända återlämnade singelgravplatser 
genom anläggande av urngravplatser. 

 
Bevara och utveckla Hörja gamla och nya kyrkogård som en 
grön kulturmiljö genom att: 
- Bevara och utveckla en miljö som främjar djur-

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

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

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

För att förbättra tillgängligheten: 
- Kontinuerligt arbeta med tillgängligheten på 

kyrkogården för att tillgodose besökarnas be-
hov. 

- Ersätta grus och singel till exempelvis berg-
kross 0-8 för att få ett mer funktionsdugligt 
underlag. 

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

för begravningar för andra religioner. 
 
Långsiktigt arbete: 
- Kontinuerligt arbeta med att förbättra miljön 

och tillgängligheten. 
- Fortsätta arbetet med att utveckla kyrkogårdar-

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

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

- Uppmärksamma och bevara såväl enkla som 
påkostade gravvårdar. 
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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 eller ovanlig för sin 
tid. Det kan avspeglas i gravvårdarnas utformning, 
storlek, material, yttäckning eller kringgärdning 
såsom smidesstaket eller stenram. Det kan även 
tillskrivas gravkvarterens respektive kyrkogårdens 
struktur och form med stora sammanhängande 
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. 

Rödlistans kategorier: 

CR  Akut hotad (Critically endangered) 

EN  Starkt hotad (Endangered) 

VU  Sårbar (Vulnerable) 

NT  Nära hotad (Near threatened) 
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bok:  

http://www.naturvardsverket.se/Om-

Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-

91-620-0176-6/  

  

Förordningen om områdesskydd: 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981252.HT

M 

 
Handbok för artskyddsförordningen, del 1: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publik
ationer/978-91-620-0160-5.pdf 
 
Trädportalen: 
http://www.tradportalen.se/ 
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Kristianstad 2016-08-18 

Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson 
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Regionmuseets E-rapportserie 2016 

Kulturmiljö 
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 
3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
7. Bosjökloster kyrka- invändig renovering, Bosjökloster sn, AM, Petter Jansson, 2015 
8. Takomläggning Tyghuset 2015, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2015 
9. Killehuset, Bara sn, VP, Anna Rabow, 2016 
10. Stora Råby 33:21-24, Stora Råby sn, DK, Anna Rabow, 2016 
11. Underhållsplan Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
12. Underhållsplan Röke kyrka, Rökes sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
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 
17. Stora Köpinge kyrka- invändig sanering och konservering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2016 
18. ”Paradiset” i Hässleholm. Beskrivning och kulturhistorisk värdering, Hässleholms sn, DK, Maria Johansson, 2016 
19. Wanås slott och trädgård, Gryt sn, VP, Hanna Cöster, Åsa Eriksson Green, Cissela Olsson, Patrik Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2016 
20. Matteröd kyrkogård, Matteröd sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Tony Svensson, 2016 
21. Hardeberga kyrkogård – renovering av mur, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2015-2016 
22. Krapperups konsthall – byte av tak, Brunnby sn, AM, Anna Rabow, 2016 
23. Emmislöv kyrka – installation av brand- och inbrottslarm, Emmislöv sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
24. Färlöv kyrkogård, Färlövs sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
25. Önnestad kyrkogård, Önnestads sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
26. Hörja gamla och nya kyrkogård, Hörja sn, VP, Åsa Jakobssson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
27. Skivarps kyrkogård, Skivarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
28. Östra Vemmenhögs kyrkogård, Östra Vemmenhögs sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
29. Västra Vemmenhögs kyrkogård, Västra Vemmenhögs kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
30. Västra Nöbbelövs kyrkogård, Västra Nöbbelövs sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
31. Svenstorps kyrkogård, Svenstorps sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
32. Orgelbyggaren 3, Hässleholms sn, Kulturhistorisk värdering, Maria Johansson, 2016 
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