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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Västra Kärrstorp 

kyrkogård är utförd av Regionmuseet Kristian-

stad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Svedala-

församling. Fältarbetet utfördes under vå-

ren/sommarn 2016 med påföljande rapportskrivning 

under 2016. Inventering och rapportskrivning har 

utförts av antikvarie Linn Ljunggren samt biolog Åsa 

Jakobsson. Arbetet har utförts i dialog med represen-

tanter från församlingen. Den kulturhistoriska vär-

deringen är en ständigt pågående process där för-

samlingen bidrar med värdefull information om t.ex. 

personhistorik. 

Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 

4:e kap som kyrkogård invigd före 1940. Vård- och 

underhållsplanen har utformats i enlighet med Kul-

turmiljölagen, de föreskrifter som finns för 4:e ka-

pitlet och gällande direktiv från Länsstyrelsen i 

Skåne. För att vara berättigad till kyrkoantikvarisk 

ersättning måste en vård- och underhållsplan inne-

hålla kulturhistorisk dokumentation, värdebeskriv-

ning och utvecklingsplan. 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4:e 

kapitel. Genom de nya föreskrifterna finns ett 

lagstadgat krav på en vård- och underhållsplan. Rikt-

linjerna anger vissa krav på hur vård- och under-

hållsplanerna ska utformas: 

 
 Ägare till kyrkobyggnader, kyrkotomter och 

begravningsplatser ansvarar för att en vård- och 

underhållsplan finns. 

 Planen ska redovisa hur objekten ska vårdas 

och underhållas så att det kulturhistoriska vär-

det inte minskas och deras utseende och karak-

tär inte förvanskas. 

 Såväl sedvanligt underhåll som tillståndspliktiga 

åtgärder ska framgå av planen. 

 Planen revideras med 10 års intervall. 

 Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig över 

planen. 

 
Mål och syfte 
Med stöd av kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 

kulturmiljölagen är syftet med vård- och underhålls-

planen att lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens 

kulturhistoriska värden. Planen ska sedan ligga till 

grund för planering och skötsel av Svedala försam-

lings kyrkogårdar. Målsättningen 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 ut-

vecklas. 

 Tillståndshanteringen för såväl Svedala försam-

ling som länsstyrelsen underlättas. 

 Svedala församling få en vägledning i det kon-

kreta vårdarbetet med riktlinjer och priorite-

ringar. 

 De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbe-

sökare och allmänheten tydliggöras. 

 

Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Västra Kärrstorp kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Västra Kärrstorps kyrka 24:1 
Socken  Västra Kärrstorp socken   
Kommun  Svedala kommun 
Fastighetsförvaltare Västra Kärrstorp församling 
Areal  ca 6500m2 
 
Kyrkogården består av ca 207. gravplatser. Det finns 49 st. gravplatser med olika 
former av skötselavtal och 9 st askgravplatser. 49 st av gravplatserna är tillgängliga 
idag. Kyrkogården har en minneslund och en urngravlund. 
 
Svedala är ett eget pastorat som innefattar kyrkorna; Svedala, Börringe, Törringe och 
Västra Kärrstorp. Svedala församling är en del av Bara kontrakt och ingår i Lunds 
stift. 
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Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-

del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 

uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 

arkiv- och litteraturstudier, framförallt kyrkogårdsar-

kivets handlingar samt annan tillgänglig litteratur, 

kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivningen av 

kyrkogården omfattar kyrkogårdens begränsningar 

inom fastigheten Västra Kärrstorps kyrka 24:1 i 

detta område har byggnader, gångsystem, gravkvar-

ter, gravplatser och gravvårdar samt växt- och djurliv 

inventerats och beskrivits. Särskild vikt har lagts vid 

att beskriva kyrkogårdens karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 

fysiska anläggningarna utgör underlag till kyrkogår-

dens kulturhistoriska värdering. Utifrån kunskapsde-

len med historik, nulägesbeskrivning samt värdebe-

skrivningen har vårdkrav till följd av kyrkogårdens 

kulturhistoriska värden formulerats. Vård- och un-

derhållsplanen redogör också för aktuella åtgärdsbe-

hov. 
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 
 
KULTURMILJÖLAGEN (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljöla-

gens 4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kultur-
minne. Kyrkobyggnader, kyrkotomter och 
begravningsplatser tillkomna före 1940 får 
inte på något väsentligt sätt ändras utan 
tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även 
vissa yngre kyrkobyggnader och begrav-
ningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbe-
tet och Länsstyrelsen. 
 
För att få genomföra väsentliga förändringar 
behövs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd 
krävs t.ex. för utvidgning, uppförande eller 
ändring av byggnader, murar, portaler eller 
andra fasta anordningar samt större föränd-
ring av plantering, trädbestånd och belägg-
ning av gångar. Länsstyrelsen ger besked 
om vad som behöver tillståndsprövas. En-
skilda 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 
byggnader skyddas även i PBL. En byggnad 
som är särskilt värdefull ur kulturhistorisk 
synpunkt får inte förvanskas och ska un-
derhållas så att de särskilda värdena beva-
ras. Ändring och flyttning av en kulturhisto-
riskt värdefull byggnad ska utföras varsamt 
med hänsyn till dessa värden och byggna-

dens karaktärsdrag. Rivningslov får inte 
ges till byggnad eller byggnadsdel som bör 
bevaras på grund av byggnadens eller be-
byggelsens kulturhistoriska värde. Plan-
läggning och bygglov handläggs av kom-
munen och ska ske med hänsyn till bygg-
nadens kulturhistoriska värden. De kultur-
historiska värdena ska säkerställas genom 
skydd i detaljplan eller områdesbestäm-
melse.  
    I detaljplan eller områdesbestämmelse 
kan byggnader skyddas mot rivning samt 
mot förvanskning så att dess karaktärsdrag 
bevaras. Byggnader men även träd och 
andra landskapselement kan vara skyddade 
i plan.  
 
MILJÖBALKEN (1998:808) 
Riksintressen för natur- och kulturmiljövård 
regleras genom miljöbalken och finns för 
att se till att Sveriges mark, vatten och fy-
siska miljö används på ett långsiktligt och 
hållbart sätt. Områden av riksintresse för 
kulturmiljö- eller naturvård ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada natur- 
eller kulturmiljön. En miljökonsekvensbe-
skrivning, MKB, kan vara nödvändig för att 
klargöra hur planerade åtgärder påverkar 
natur- eller kulturmiljön i området.  
 
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 omfattas  
alléer, det vill säga trädrader med minst fem 
lövträd planterade i en enkel eller dubbel 
rad ofta av det generella biotopskyddet, 
men även stenmurar kan omfattas av miljö-
balkens regler om biotopskydd när de ligger 
i anslutning till jordbruksmark. 
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyr-
kogården gäller Artskyddsförordningen 
(2007:845) Förordningen omfattar dels de 
arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv 
och habitatdirektiv, dels vissa andra vilt 
levande arter som är hotade i Sverige. Flad-
dermöss är en djurgrupp som är vanlig på 
kyrkogårdar, en annan är grod- och kräldjur. 
Samtliga arter av fladdermöss och grod- 
och kräldjur är fridlysta i Sverige. 
 
KULTURMILJÖPROGRAM  
Kulturmiljöprogram är ett regionalt kun-
skapsunderlag för arbete med samhällspla-
nering i t.ex. kommuner, för konsulter eller 
för trafikverket.  
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Västra Kärrstorp kyrkogård 
Karta från Svedala församling.  
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Västra Kärrstorp hette före 1885 Kärrstorps socken. 

Socknen har medeltida ursprung och är idag fortfa-

rande en mycket liten by med få boende. I byn finns 

en större gård som heter Västra Kärrstorp gård.  

I Västra Kärrstorp finns en del fornlämningen 

med boplatslämningar från stenåldern. Man har bl.a. 

funnit skröjbrändsten vid en inventering år 1985. På 

boplatsen ska man ha funnit ett stort antal rester av 

keramik.  

Västra Kärrstorps kyrkogård ligger inom forn-

lämningen Västra Kärrstorp 40:1 ”Västra Kärrstorp 

gamla bytomt”. Vid en provsökning söder om kyr-

kogårdsmuren fann man grundmuar till vad som kan 

vara en medeltida gårdsanläggning.  

Kyrkans historia i korthet 
Västra Kärrstorps kyrka byggdes under 1200-talet i 

en romansk stil. Under mitten av 1800-talet byggdes 

kyrkan ut mot norr och söder. Detta gjorde att kyr-

kan fick en korsarmsform. Renoveringen leddes av 

C G Brunius. Under 1950-talet skedde en restaure-

ring av kyrkan under ledning av Eilar Graebe.  

 
Den äldsta kyrkogården 
Kyrkogården finns utmarkerad på kartor från 1702, 

1778 och 1805 (se s. 12). Kyrkogården var vid denna 

tid rektangulär. På kartan från 1778 finns fyra öpp-

ningar i kyrkogårdens södra omgärdning. Här finns 

också mindre öppningar i det nordvästra och nord-

östra hörnet samt en i det sydöstra hörnet. Från det 

sydöstra hörnet gick det även tidigare en stig till 

prästgården.  

Under 1820-talet noterades det att kyrkogården 

omgärdades av en kallmur med eftersatt vård, det 

fanns även behov för mer gravplatser. Kyrkogården 

utvidgades för första gången 1840. 1843 togs beslu-

tet att det utvidgade området i söder skulle falla till 

Lilla Svedala och Torkeltorps gårdar samt Snappars 

by. Området väster om stor ingången skulle tillhöra 

Kärrstorps by. Övriga sockenbor hade tillgång till 

norra delen. I handlingar från 1852 beskrivs den 

södra murer vara byggd av murbruk med tegel-

pannsavtäckning medan det åt norr och öster var 

”kall mur eller gärdesgård”. Den västra sidan ska ha 

varit förfallen. Två år senare, 1852, utvidgades kyr-

kogården åt väster. Den utvidgade delen invidges år 

1855. Kyrkogårdens mur kompletterades åt söder, 

väster och till viss del åt norr. 
  

 Händelser i sammandrag 
 
1200-tal Kyrkan uppförs 
 
1840 Kyrkogården utvidgas åt söder 
 
1852 Kyrkogården utvidgas och åt väster 
 
1920-tal Kyrkogården utvidgas åt öster och nordost
  
1850-tal Bårhuset uppförs 
 
1980-tal Urngravplatsen anläggs 
 
1984 Toalett anordnas i bårhuset 
 
1994 Minneslunden invigs 
 
2000 Skedde fällning av träd på västra och södra sidan 
 
2001 Reperation av delar av kyrkogårdsmuren 
 
2007 Reperation av delar av kyrkogårdsmuren 
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1900-talet 
Under 1920-talet sker ytterligare en utvidgning av 

kyrkogården. Trädgårdsarkitekten G V Walberg 

gjorde ritningarna för utvidgningen, som anlades åt 

norost och öster. Området var tidigare en del av 

gamla prästgårdens trädgård. Man uppförde en mur 

i samma form som den befintliga (gråsten och med 

avtäckning av taktegel). Det gjordes en grind i smide 

som målades svart. Man använde sig av de befintliga 

gångarna i anpassningen för de nya kvartersindel-

ningarna. Det planterades stamträd av kastanj och 

vid den östra gränsen planterades oxel. Vid en äldre 

häck planterades pyramidpopplar. För att göra kyr-

kogården mer lummig planterades även björkar. 

Begränsninghäckar av haggtorn planterades. I sam-

band med planeringen av kyrkogården fastställ-

des/bestämdes att gravvårdarna på familjegravar inte 

fick vara högre än 1,5 meter och på allmänna gravar 

inte högre än 1,2 meter. Man planerade även för 

skolgården som låg vid den östra gränsen och plan-

terade haggtorn, anlade staket och satte lindar.  

På foto från tidigare 1900-talet (se bild ovan) går det 

att se att det fanns fler järnstaket på kyrkogården än 

vad det finns idag, växtligheten som fanns var även 

småskalig. Det fanns allstå ett fåtal riktigt stora bus-

kar på kyrkogården. Den största grönskande delen 

var trädkransen.  

Under 1950-talet skedde det grävningar på kyr-

kogården för att dra in el i kyrkan och kyrogårdens 

bårhus anlades.  

Kyrkogårdens urngravlund anlades under 1980-

talet och toaletten i det tidigare bårhuset inrättades 

år 1984. 

År 1994 invigdes kyrkogårdens minneslund. I 

samband med detta flyttades en kalkstensvård dit.  

På fotografier från 1990-talet (se bild t.h) går det 

att se att kyrkogården haft en komplett trädkrans 

som gick runt hela kyrkogården. Under 2000 var 

stora delar av kransen tvungen att fällas (västra och 

södra sidans träd). Träden hade under en längre tid 

tryckt på kyrkomuren och därför skadat den.  

Året efter, 2001, skedde renovering på delar av 

kyrkomuren efter två provgrävningar. Ungefär fem 

meter av muren  var tvungen att rivas helt och sedan  

 

återuppbyggas, stendelar återanvändes i bygget av 

muren. Kvarvarande rötter från den tidigare trädfäll-

ningen togs bort i samband med detta.  

År 2007 gjordes ytterligare renovering av kyrko-

gårdsmuren. Det gjordes då putsning murningsar-

bete, dränerig och avtäckning. Man bytte även trapp-

steg på södra sidan mot ny sten av granit.   

Foto från okänt datum. Bilden är tagen från sydost.  Detaljbild av kartan år 1778. Öppningar i muren är markerade.  

Bild ovan kyrkogårdskarta från 1961, nedan foto från 1994. 
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Karta från 1702. Karta från 1764. Karta från 1805. 

Karta från 1864. Karta från 19010-15. Karta från 1970. 

Kyrkogården 

Prästgården 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar  
Kyrkogård ligger i den västra delen av byn. Det om-

givande landskapet av Vsätra Kärrstorp är ett kupe-

rat, öppet odlingslandskap. På den södra sidan löper 

bygatan (väg 579). Här ligger även två äldre skol-

byggnader av tegel som idag hyser andra typer av 

verksamheter bl.a. församlingshem. Generellt i byn 

finns det mest småskaliga villor. 

Mot väster, nordväst och söder gränsar kyrko-

gården nära till omringliggande fastigheter i byn 

medan det åt öster breder ut sig ett öppet fält. Kyr-

kogårdens parkeringsplats är även placerad åt söder.  

Kyrkogården ligger upphöjd och omges av slut-

tande mark på den södra och västra sidan medan det 

åt norr och öster är planare. 

Åt norr ligger en villa tätt intill kyrkogården. Det 

löper även en mindre väg som idag är avstängd för 

allmänheten. Huvudingången till kyrkogården låg 

tidigare på dess västra sida. Idag är den öppningen 

inte längre i bruk utan huvudingången är flyttad till 

den södra sidan. 

Kyrkogårdens begränsning 
Den västra, södra och nordvästra delen av kyrkogår-

den omgärdas av mur. Muren är en fogad stenmur 

med vitmålad fog och avteckning av tre rader 

taktegel. Muren fungerar som stödmur då den är 

betydligt högre utifrån är vad den är från insidan då 

marken där är förhöjd. Den östra sidan avskärmas 

av bokhäck och norra sidan med midjehög hag-

tornshäck. I häcken finns också ett staket av cement-

stolpar och metallnät. Staketet är i dåligt skick och 

har konkurrerats ut av häcken.  

 
Grindar och ingångar 
Kyrkogården har sju grindar varav två inte används 

då de gränsar till privatägda fastigheter.  

Huvudingången är placerad på den västra sidan. 

Dess grind är den dubbelgrind som är fäst i två fyr-

kantiga, putsade grindstolpar som är avfägade i vitt. 

Stolparna är hopbyggda med muren och har ett py-

ramidformat krön avtäck med målad plåt och ett 

dekorativt klot. Grinden är i svartmålat järn och har 

dekorativa former av blommor. Central på vardera 

Med blicken mot nordost går det att se tornet på Svedala kyrka. Dess upphöjda position i landskapet gör att kyrkogården är lätt att 
se i förbifarten och att det är en bra utsiktsplats för att se det omkringliggande landskapet.  

Delar av muren renoverades nyligen. 
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grindsida står siffror som tillsammans bildar årtalet 

”1888”.  

På södra kyrkogårdssidan finns två grindar med 

lika utformning, dock i olika storlek.  Grindarna är 

av svartmålat fyrkantjärn som bildar ett rektangulärt 

mönster. Den södra grinden är fäst direkt i muren 

medan den andra är fäst i i grindstolpar. Stolparna är 

hopbyggna med muren och avfärgade i vitt med ett 

pyramidformat plåtlagt krön.  

På den östra sidan finns en grön metallgrind som 

är låst för allmänheten. 

Den forfarande aktiva grinden på norra sidan är 

en smäcker dubbelgrind med tunna fyrkantsjärn som 

bildar ett dekorativt fyrkantigt mönster. Grinden Är 

fäst i liknande grindstolpar som huvudgriden, dock 

med spritputsad yta och pyramidkrön av betong. På 

norra sidan finns en grind som är stängd för allmän-

heten. Den har samma utformning som de på södra 

sidan och är fäst i grindstolpar av betong. Det finns 

även en modern, midjehög metallgrind. 

Gångar och strukturer 
Områdena på kyrkogården är uppdelade i fem kvar-

ter, A-E, i oregelbundna former och skiftande stor-

lek.  

Majoriteten av gångarna löper i nord-sydlig rikt-

ning men några gångar går i öst-västligt riktning. 

Gångarna är grusade och belagda med singel. 

Mängden singel varierar på gångarna. De varierar i 

bredd men är raka. Undantaget är kv D där delar av 

gångsystemet är är täckt med gräs och en rad med 

stenplattor.  

Då kyrkogårdsområdet har en del höjdskillnader 

har stödmurar och trappor anlagts. Mellan Kv C och 

D finns en stenlagd trappa med Är fäst i liknande 

grindstolpar.  

Flera områden på kyrkogården är terrasserade 

och kuperade och det förekommer därför både fo-

gade och kallmurade stödmurar runtom kyrkogår-

den.  

Service och belysning 
Kyrkogården har två servicestation. En placerad 

mellan kv B och C samt en intill häcken i Kv B.  

På servicestationen i kv B har det byggts ett 

mindre skärmtak av träpanel för verktyg och vatten-

kannor. Här finns en vattenstation och avfallstunnor. 

Mellan Kv B och D Står verktygen lutade mot avfall-

stunnor. Här finns också en vattenstation med vat-

tenkannor bredvid.  

Parkering finns till söder, utanför kyrkogårdsmu-

ren, på andra sidan ingelstadsvägen. Det finns ingen 

informationsskylt intill kyrkogården dock finns en  

enkel skylt vid parkeringsplatsen. 

På kyrkogården finns det två lyktstolpar utplace-

rade. En finns intill ingången på den västra sidan, 

och den andra intill trappan på södra sidan. Lykt-

stolparna är av svart stål krönta med lykthus och 

gulnat glas. Utöver detta finns det spotlight riktade 

mot kyrkan som är placerade på enkal metallrör.  

Den tidigare entregrinden är vackert utförd med mycket detal-
jer.  

Kv C har jämnbreda och dragna raka gångar. Ett skärmtak finns för förvaring av redskap. 
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Byggnader 
Hopbyggt med kyrkomuren ligger det tidigare bår-

huset som idag fungerar som ekonomibyggnad/ 

toalett. Byggnaden har en Låg sockel av betong, 

fasaderna är spritputsade och vitmålade och taket är 

ett sadeltak täckt med tegelpannor. På den västra 

sidan finns två mörkbruna paneldörrar. På södra 

gaveln finns en dubbeldörr med mörkbrun panel 

med utanpåliggande gånggärn och på södra gaveln 

finns ett litet fönster med vitmålad karm. 

Gravplatser 
Majoriteten av gravplatserna på kyrkogården har 

ytbeläggning av singel eller grus, men på flera ställen 

har detta börjat tunnas ut. 

På kyrkogården finns det 45 gravplatser som 

saknar gravvård men som har omgärdningen kvar. 

Då en del områden är grästäckta finns några grav-

platser som saknar både gravvård och omgärdning. 

De flesta tomma gravplatser finns i kv C.  

Det finns 11 gravplatser med steninramning på 

kyrkogården. Ett exempel på detta är gravplats 50 i 

kv F (se bild t.h). Gravplatsen har stenomfattning i 

ljus granit med åtta stenstolpar och kätting. Stolpar 

och stenramen är obearbetade. Centralt På gravplat-

sen finns en högrest vård med grovt bearbetad yta. 

Övriga steninramning är av enklare slag, eller i kom-

bination av järn. Av gravplatser med järn finns det 

endast sex stycken. En av dessa är placerad i kv A, 

gravplats 33 (se, bilaga 1 för bild). Den har ett gjut-

järnsstaket med granitstolpar. På stolparna, som har 

rundade krön, finns dekor av hjulkors. Staketet är 

smäckert gjord med smala fyrkantjärn som avslutas 

med en mindre klotdekor. Ingången markeras av en 

grind i samma utformning men med cirkelformad 

överdel. Runt övre ramen hänger dekorativa löv av 

järn. På gravplatsen finns tre vårdar. En högrest av 

granit och två liggande av poleread granit. Det har 

planterats lavendel intill gravvården.  Kyrkogården 

har 22 gravplatser som har infattningshäckar av 

buxbom medan nästan det dubbla, 43 stycken, har 

planteringsram av sten. På de äldre och tomma 

gravplatserna saknas ofta plantering. Det finns 7 

gravkar men ingen av dem har plantering.  

Gravvårdar 
Över hela kyrkogården finns det ett stort antal grav-

vårdar av granit vilket är det huvudsakliga materialet, 

totalt 120 stycken och ett 20-tal av diabas. Utöver 

detta finns det 17 gravvårdar av marmor och nio av 

kalksten.  

Det finns variation av gravvårdstilar men de hu-

vudsakliga grupperna är äldre högresta vårdar eller 

yngre horisontella vårdar. Vanligast är gravvårdar 

som är enkla i sin form, relativt högresta, vinklat 

krön och med mycket enkel dekor. Symbolerna på 

vårdarna är klassiskt kristna som kors. Vårdarna har 

ändå en del variation när det kommer till sin ut-

formning som drar inspiration från arkitekturstilar 

som jugend, klassicism och funkis. Se bilerna på s. 

17 för några exempel.  

De flesta äldre vårdarna är placerade på den 

västra delen av kyrkogården De yngre på den östra 

delen, dock med några undantag. De äldsta vårdarna 

finns i kv A och F. Det finns även två hällar av hög 

ålder fästa på kyrkans fasad.  

Det tidigare bårhuset används idag som ekonomibyggnad.  

På de äldre gravplatserna är plantering en bristvara. 

Det finns variationer av gravplatsutförande på kyrkogården. 
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Den vanligast förekommande titeln för män är lant-

brukare medan kvinnliga yrkestitlar betydligt ovavli-

gare. Det finns endast två, lärarinnan och pigan, i kv 

A, gravplats 31 finns det endast lärarinnan och pigan 

i kv. A gravplats 31. Kvinnotitlar figurerar oftast i 

förhållande till mannen, så som hustru eller dotter. .  

I Kv C finns en av de kvarvarande kalkstensvår-

darna. Den var tidigare placerad på en annan grav-

plats men smyckar nu minneslunden.  Gravstenens 

inskription är idag svårläst men är nedtecknad i in-

venteringen från 1994. Graven ska vara från 1864, 

den har ett rakt liv med flankerande horn. Den sitter 

på en bred sockelplatta. Kalkstensvårdar är ett uttyck 

för den skånska begravningstraditionen och har 

därför ett högt kulturhistoriskt värde. 

Det finns omkring ett 30-tal gravvårdar från 

1800-talet. Bland dessa finns marmorvårdar på 

gravplats 34 kv A, den ena från år 1884 och den 

andra från 1879. Den ena gravvården har rakt liv 

med avfasade framkanter, vinklat krön och en för-

sänkt, spetsbågsformad inskriptionstavla. Den har 

dekorelement av blomornament och rosrelief. Den 

andra vården har ett rakt liv med ett svagt vinklat 

krön med kors på. Vården pryds av ett bevingat 

änglahuvud med ekgirlang och blommor.  

Av de äldre som skiljer sig från gängs karaktär finns 

bland annat 4 korsformade vårdar och 5 obeliskvår-

dar, men det finns även enkelt utformade lutande 

inskriptionsplattor på den östra sidan av kv B. In-

skriptionsplattorna har, för kyrkogåden, en ovanlig 

småskalighet bland de äldre vårdarna och har därför 

ett högt kulturhistoriskt värde.  

Från 1900-talets senare del återfinns en del låga 

och breda vårdar i framförallt röd och svart granit, 

totalt 45 stycken. De har ofta enkla inskriptioner 

utan titlar, och symboler såsom stjärnor och kors. 

Detta är den huvudsakliga gravvårdsypen i kv C men 

förekommer även en del i kv E. I kv E finns även, 

från 1900-talet, de horisontella hällarna dock något 

mer påkostade med krönannde tympanonfält.  Från 

mitten av 1900-talet finns även ett 30-tal enkla lig-

gande, kvadratiska vårdar i granit.  

De flesta samtida vårdarna finns i kv E och är endast 

ett 10-tal, de är främst placerade i urngravplatsen 

och formgivna mer fritt eller naturromantiskt, med 

en obearbetad sten med huggen inskription.  
  

T.v. Kalkstensvård med vinklat krön, flyttad till minneslunden. Släthuggen granitvård med infälld diabasplatta med dekor av en ängel. Korsformad vård av järn som saknar stora delar av sin inskript-
ion. Gravvård av sandsten med detaljer av marmor och porslin. Marmorhäll formad som en textrulle, röd granithäll med polerad framsida och grovt bearbetade kanter. Liggande vård av marmor. 
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Träd 
Kyrkogårdens trädbestånd omfattar 46 träd vilka 

beskrivs ingående i Trädvårdsplanen, del 2. Huvud-

delen av träden ingår i trädkransen som utgörs av två 

trädrader av lind i norr och öster samt två lindar i det 

nordvästra hörnet av kyrkogården. Träden står inn-

anför kyrkogårdens yttre gräns. Övriga träd är pryd-

nadsträd av klotlönn, himalajabjörk, blodbok, pelar-

blodbok, katsura och magnolia som finns placerade i 

de olika kvarteren. Någon enstaka självsådd alm 

finns också. 

Häckar 
De flesta gravplatserna är omgärdade av lågt klippta 

buxbomshäckar som i många fall är svaga och frag-

menterade. 

Den östra sidan av kyrkogården avskärmas av en 

bokhäck och norra sidan av en midjehög hagtorns-

häck. 

Planteringar 
Överlag har gravplatserna på Västra Kärrstorp kyr-

kogård något sparsamt med planteringar. Av buskar 

finns buxbom, äkta fläder, rosbuskar två olika sorter, 

krypen, tuja och cypress. Exempel på perenner på 

gravplatser och i planteringar är kantnepeta, ros, 

alunrot, kungsnäva, silverarv.  

Naturlig växtlighet 
Närområdet kring Västra Kärrstorp utgörs av ett 

uppodlat landskap, vilket medför att kyrkogården 

fungerar som en välkommen tillflyktsort för många 

växter och djur.  

Kyrkotomten ligger i direkt anslutning till åker-

mark på norra sidan och betesmark på östra sidan, 

vilket ökar möjligheten för olika arter att röra sig till 

och från kyrkotomten. Nordväst om grannbyn Lilla 

Svedala finns ett cirka 7 hektar stort område som är 

registrerat som en möjlig äng i Ängs- och betes-

marksinventeringen från 2004. Här kan finnas in-

tressanta växter som även skulle kunna finna en plats 

på kyrkogården på lång sikt.  

Kyrkogårdens markbeläggning är en av beståndsde-

larna som utgör det gröna kulturarvet. I Västra 

Kärrstorp utgörs bottenskiktet av gräs och grus 

koncentrerade i sjok om vartannat vilket alstrar en 

intressant grön-grå miljö med unika egenskaper.  

Gräsytorna på kyrkogården är till största delen 

måttligt näringspåverkade och innehåller närings-

gynnade örter som till exempel viol, tusensköna, 

vitklöver, jordklöver och brunört. Fläckvis finns 

magrare partier med arter som röllika, svartkämpe, 

gråfibbla, ängssyra och gul fetknopp. Eftersom mar-

ken är näringspåverkad saknas typiska ängsväxter 

som ibland kan leva kvar på kyrkogårdar sedan 

mycket länge eller som har funnit en ny fristad på 

kyrkogården då dess ursprungliga marker förändrats.  

På en äldre gravplats i kvarter F växer prästkrage och 

murreva bland bladen på en stor murgröna. Murreva 

är en förvildad växt som inte är så ovanlig på just 

kyrkogårdar. Den vackra blomman har både nektar 

och pollen att erbjuda till intresserade insekter. 

Kyrkogårdens planteringar kan erbjuda nektar och pollen. Larver av en bladstekel kalasar på himalajabjörkens blad. Tornseglare har bon under takskägget. 
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Vissa av lindarna i trädkransen är beväxta med in-

tressanta lavar och mossor på barken. Ju äldre träden 

blir desto fler arter tillkommer och dessutom gynnas 

många lavar och mossor av solexponering och av 

uppvirvlat damm från åkrar och grusgångar ef-

tersom det innehåller näringsämnen. De två mest 

intresseväckande arterna som hittades i Västra Kärr-

storp är kyrkogårdslav och grynig dagglav varav den 

sista är klassad som nära hotad (NT) på rödlistan. 

Grynig dagglav växer på flera av lindarna medan  

kyrkogårdslav endast sågs växa på den grövsta lin-

dens stam (träd nr 25 i trädvårdsplanen).  

Rödlistade arter utses av expertkommittéer vid 

Artdatabanken och de arter som det ser sämst ut för 

klassas som antingen CR (akut hotad), EN (starkt 

hotad), VU (sårbar) eller NT (nära hotad).  

Djurliv 
De djur som gärna söker sig till kyrkogården ger 

sig till känna på olika sätt. Studerar man kyrkogården 

en stund ser man en ständig ström av olika arter i 

och kring grönskan.  

Fågellivet är ett ständigt närvarande inslag. 

Främst är det vanliga arter som pilfink, gråsparv, 

sädesärla och koltrast som visar sig när de söker föda 

och bomaterial i träd, buskar och gräsmattor. Kyr-

kogården i Västra Kärrstorp lockar även rödstjärt, 

ladusvala, hussvala och ringduva medan ropet från 

fasan kan höras från fälten utanför. Flera par av 

tornseglare syntes dessutom flyga med mat till ungar 

i bon under takskägget på kyrkan. 

Buskar som växer i planteringar och på gravplat-

ser och de häckar som skapar gröna strukturer kring 

vissa kvarter är intressanta ur insekts och fågelper-

spektiv då de kan erbjuda skydd och boplats men 

även födosöksmöjligheter. En kombination av barr-

buskar och lövhäckar innebär en ökad variation som 

gynnar fler arter. Det är dock relativt sparsamt med 

buskar och häckar i Västra Kärrstorp.  

De gravplatser som har planteringar med blom-

mande växter som innehåller nektar och pollen, be-

söks flitigt av olika småkryp. Även lindens blomning 

under sommaren är värdefull för insekterna liksom 

de vilda växter som lever i kyrkogårdens kantzoner.  

Många organismer är knutna till träd på kyrko-

gården men de flesta är små eller mer eller mindre 

osynliga då de lever bakom barken och inuti träden. 

Bin, humlor, fjärilar, blomflugor och skalbaggar är 

några representativa insektsgrupper rent generellt i 

miljön. Vanliga arter som är lätta att upptäcka är 

amiralfjäril, parksnäcka och trädgårdssnäcka varav de 

sistnämnda gärna äter alger på gravstenar.  Himala-

jabjörkarna som växer på västra sidan av kyrkan stod 

värdar till en samling bladstekellarver under invente-

ringen i juli månad. Dessa orsakar sällan någon 

större skada på trädet utan bidrar istället till mång-

falden på kyrkogården.  

Förutom grönskan, drar vindskyddade ytor och 

den lagrade värmen i gravvårdarnas och grusgång-

arnas stenmaterial till sig många värmekrävande 

arter. Både små och stora stenar lagrar värme vilket 

är en viktig förutsättning för insekter och grod- och 

kräldjur.  

I Västra Kärrstorp finns det flera låga stenmurar 

inne på kyrkogården som kan fungera som en vär-

melagrande och fuktighetshållande miljö för en rad 

arter. Gravplatser som är belagda med fint och 

sandblandat grus kan dessutom användas av steklar 

som gräver ut bon i sanden. Bivarg är en sådan art 

som finns på kyrkogården i Västra Kärrstorp. 

Fladdermöss är en mer osynlig grupp men det är 

troligt att de finns i anslutning till kyrkan och kom-

mer fram i skymningen för att jaga insekter. De dag-

vilar gärna i kyrktorn och på kyrkloft och vissa arter 

kan även övervintra här. De äldre, och ibland ihåliga, 

träden på kyrkogården bildar en viktig miljö för 

dem. Extra hänsyn krävs alltid på platser där det 

finns fladdermöss, inte minst när det gäller föränd-

ringar i trädbeståndet. Alla 19 påträffade fladder-

musarter i landet är fridlysta.  

Av däggdjur påträffas sannolikt igelkott, 
ekorre, harar, kanin och mindre gnagare 
mer eller mindre regelbundet i Västra 
Kä,rrstorp förutom fladdermöss. Grod- 
och kräldjur som padda, vanlig groda, åker-
groda, snok, och kopparödla förekommer 
troligen då och då 
.  

Bivargen är en ensamlevande rovstekel som behöver san-
diga ytor att bygga sina bon i. 
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Kvartersbeskrivning 

Kvarter A, B 
Kvarteren A och B är placerade på den norra sidan 

av kyrkogården. Kvarteren har spridda uttryck men 

sammanhålls genom att majoriteten av gravplatserna 

har buxbomsomgärdningar och högresta vårdar av 

granit. Gravplatsstorleken varierar omfattar en till 

två rader. Raderna går både i nord-sydlig och öst-

västlig riktning. Mellan gravplatserna i kvarter A 

finns även mindre gångvägar och till några av grav-

platserna finns mindre trappsteg. Kv B har ett mer 

sammanhållet uttryck då merparten av gravraderna 

ligger parallellt i raka rader På östra kanten av kvar-

ter B finns ett mindre antal gravplatser utan om-

gärgning. I båda kvarteren Dominerar en tajt struk-

tur med gravplatser och gravvårdar. Kvarter B är 

något luftigare än kv A då där finns ett större gräs-

täckt område.  

Askgravplatsen 
Askgravplatsen är placerad i Kv A. Den markeras 

med en natursten med inskiption. Själva gravområ-

det ligger inom en tidigare gravplats. Kanterna mar-

keras av korrigerad plåtkant och har en oval inner-

form. Området har en omgärdande rabatt av laven-

del och inom gravplatsområdet finns det flera plan-

terade växter. Gravplatserna markeras med naturste-

nar med mässingsskyltar (för bild se s. 28).  

Kvarter C 
Kv C skiljer sig mest från kyrkogårdens Kvarter då 

gravplatserna där är homogena. Alla har omgärdning 

av buxbom och majoriteten småskaliga gravvårdar. 

Gravraderna går i nord-sydlig riktning. Området är 

mer strikt planerat med rakt gångsystem, gravplatser 

och gräs för att ytterligare markera området. Kvarte-

ret är tydligt markat geneom att det ligger nersänkt i 

förhållande till övriga kyrkogården. Längs med den 

västra delen av området löper den gamla kallmuren 

och på västra samt södra sidan finns en terrassering 

Minneslund 
I det nordöstra hörnet av kv C av minneslunden 

placerad. Området avgränsas mot norr av ett 

buskage längs med staketet. Det finns en mindre 

omgärdning av buxbom och en kalkstensvård. Som 

en gräns mot väster går en kallmur och en högre 

häck. Åt söder avgränsas minneslunden av en bok-

häck. Ett område intill kallmuren är lagt med gatus-

ten och på detta står en mörkbrunmålad träbänk. 

Ytterligare två buxbomomgärdade gravplatser finns, 

dock utan gravvård. Ingången till minnelunden och 

området vid smyckesplatsen är lagt med grus med en 

stenlagd kant runt. om. i öster är området gräslagt. 

Centralt i minneslunden står ett nyplanterat träd och 

runt det en ljusbärarställning i svart metall (för bild 

de s. 32).  

Kvarter D,E och F 
I kv D-F är karaktären olika. Gravplatserna omgär-

das till största del av buxbom i kv D och F och mer-

parten av gravvårdarna där är högresta i granit. I kv 

E finns det inga gravplatser anlagda. I kv D och F 

går gravkvarteren i nordsydlig riktning och gravplat-

serna varierar i storlek. Centralt i kv D finns ett om-

råde med urngravar som skiljer sig från de övriga 

delarna av kvarteren. Gången genom är lagd med 

betongplattor och gravplatserna är småskaliga med 

kortklippt omgärdning av buxbom. Även gravvår-

darna är småskaliga och de flesta är från 2000-talet.  

 

Karaktärsdrag för kyrkogården 

- Äldsta delarna har sekelsiftesprägel med oregel-

bundna kvarter med skiftande storlek, buxboms-

omgärdningar och stenomgärdningar 

- Raka gravrader, homogena gravplatser och Små-

skaliga vårdar i kvD. 

- Flertalet högresta vårdar 

- Gravvårdar i grå och mörkgrå granit 

- Buxsbomsomgärdade gravplatser 

- Plantering av lavendel  

- Den gamla kyrkogårdsmuren visar den tidigare om-

gärdningen.  
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Områdesnedslag/Karaktärsdrag 

 

  

I detta område (kv A) har kvartersdragningar och storleksvariationer på gravplatserna bevarats. Det finns 
både högresta och mer småskaliga gravvårdar, de flesta vårdarna är äldre. Karaktären är ålderdomlig.  

Kv C är det yngsta området på kyrkogården och har en annan karkatär än de övriga kvarteren . 
Gravplatserna är jämnstor och gravvårdarna småskaliga. Kyrkogårdens minneslund är även placerad här.  

Centralt placerade i kv. D finns en samling av mer samtida gravvårdar med små, jämnstora gravplatser. 
Det är en aktiv plantering i detta området av olika blommor. Här finns en gång av betongplattor. 

I kv F har delar av området lagts med gräs och har därför tappat delar av grav-
platsindelningen. Här finns flera äldre, höga och vackert bearbetade gravvårdar.  



 

22 | Västra Kärrstorp kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 

 

 

Kyrkogårdens kulturhistoriska värden 
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Värdebeskrivning 
Västra Kärrstorps kyrkogård utgör en komplex kul-

turhistorisk miljö. I den inbegrips faktorer som be-

rör omgivning, landskap, växter, djurliv, personhisto-

rik, konsthantverk samt kyrkogårdshistoria. Värde-

beskrivningen tar fasta på alla dessa delar. 

Kyrkogårdens betydelse i landskapet 
Västra Kärrstorps kyrkogård utmärker sig i land-

skapet. Kyrkan och kyrkogården är placerad på en 

höjd, tätt intill omliggande bebyggelse och åkermark. 

Kyrkogårdsmuren är påtaglig från ingelstadsvägen 

utanför, liksom kyrkan som är väl synlig.  

Från kyrkogården syns tornet på Svedala kyrka i 

öst samt det omkringliggande öppna jordbruksland-

skapet. Kyrkogården fungerar även som ett parkom-

råde i den omkringliggande byn och landskapet. 

Detta tillsammans ger kyrkogården stora upplevelse-

värden.  

Kyrkogårdshistoriska värden 
Kyrkogårdens karaktär är tydligt inspirerad av det 

sena 1800-tals/sekelskiftet 1900-tals anläggningarna 

med omgärdande mur, häck och trädkrans även om 

kransen idag inte är komplett. Inne på kyrkogården 

finns även rester från den medeltida kallmuren vilket 

är av stort kulturhistoriskt värde. På kyrkogårdens 

äldsta del finns fortfarande äldre områden med 

gångar,  gravrader och gravplatser i varierande stor-

lek. På kyrkogården utgör kallmursresterna, den 

omgärdande muren, häckarna, trädkransen, grus-

gångarna och gravplatserna med dess rabatter de 

äldsta strukturerna på kyrkogården som fortfarande 

går att avläsa, vilket har ett kyrkogårdshistoriskt 

värde.  

Utvidgningar och olika ideal går tydligt att urskilja 

genom kvartersutformning. Detta är ett tidsdoku-

ment över ideal av begravningstradition som präglat 

kyrkogårdens olika förändringar. 

Samhällshistoriska värden 
Kyrkogårdens gravplatser ger en viss inblick i vilka 

som verkade och bodde i socknen och har därför 

stora samhällshistoriska värden. I äldre tider utgjor-

des befolkningen i Västra Kärrstorp huvudsak av 

bönder varför titlar så som lantbrukare, åbor och 

hemmansägare är vanliga. Stora och påkostade vår-

dar finns det ett flertal av vilket visar att detta var en 

välmående socken rent ekonomiskt.  

Med inträdet av industrialiseringen kom även fler 

yrkestitlar att figurera på kyrkogården då fler han-

verksyrken blommade upp. I Västra Kärrstorp som 

var en liten ort dominerade dock lantbrukarna men 

andra titlar som skräddare, byggmästare och hand-

lare förekommer. Även yrken som doktor, advokat, 

tingsnotare och civilingenjör finns.  

På kyrkogården finns endast två bevarade grav-

vårdar med kvinnlig yrkestitel, lärarinnan och pigan, i 

(kv. A gravplats 31). Få äldre vårdar är resta över 

endast kvinnor och barn. Kvinnliga yrkestital är även 

ovanliga, istället har kvinnor titlat såsom dottern 

eller hustru. Ofta är barngravarna små och ganska 

anonyma och är inte lika synliga som de höga ståtliga 

vårdarna.  

Kyrkogården är en viktig del i byn och i landskapet.  I gravvårdarnas inskription kan intressanta samhällshistoriska 
värden gömma sig.  
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Estetiska värden 
På kyrkogården är det främst de äldsta gravplatserna 

som har ett högt konsthistoriskt- och arkitektoniskt 

värde. Under 1800-talet och 1900-talets början var 

hantverkskunnandet inom stenhuggeri högt och de 

konstnärliga uttrycken varierande. Det är främst 

vårdarna i kalksten och marmor, men även de tidiga 

granitvårdarna som är väl bearbetade med rik dekor 

och långa inskriptioner. Infällningar med tavlor, 

rosetter, krönkors, porslinsbiskvier har höga värden 

vilket det finns ett fåtal av på kyrkogården. Många 

gravvårdar har tydliga stilinfluenser från arkitektur-

stilar och sätter sin prägel på formgivning och typ-

snitt på gravvårdar- och platser.  

De höga vårdarna, särskilt granitvårdarna med 

fasade eller vinklade avslut är strama i sitt uttryck 

med få dekorer. Genom sin storlek har de särskilt 

stor betydelse för kyrkogårdens karaktär. Dessa hö-

jer sig över de andra vårdarna och genom sin mass-

verkan ger ett arkitektoniskt uttryck och en tidsty-

pisk karaktär. Då det finns en stor samlig av dessa på 

kykogården tillsammans med de bevarade äldre 

gravplatsindelningarna har det ett särsklit högt kul-

turhistoriskt värde. Det finns några fåtal sten- och 

järnomgärdningar som bryter av från stråken av 

buxbomsomgärdade gravplatser och utgör ett arki-

tektoniskt element. De har ett högt kulturhistoriskt-

värde då de är ovanliga. Även ett fåtal gjutjärnsom-

gärdade gravplatser finns.  

Alla olika komponenter på kyrkogården med 

höga arkitektoniska och konstnärliga värden som 

järngrindar, mur, häckomgärdningen, träd, växtlig-

het, gravplatser och vårdar är alla delar av kyrkogår-

dens arkitektoniska element som tillsammans skapar 

en helhet.   

Biologiska värden 
Ur ett biologiskt perspektiv är trädens den viktigaste 

delen av grönskan på kyrkogården i Västra Kärr-

storp och i kombination med gräs, planteringar, grus 

och stenmaterial skapas en unik miljö som gör kyr-

kogården till en plats med en betydande roll för 

växt- och djurlivet i området.  

De 13 beskurna lindarna i trädkransen fungerar som 

en livsmiljö för en lång rad arter. Träden har värde-

fulla ihåligheter som har bildats som ett resultat av 

beskärningen och innehåller mulm. I denna lever 

troligen känsliga arter. Alla de 13 lindarna är utpe-

Mycket detaljer och hantverk ingick i att skapa flera av de äldre gravvårdarna på kyrkogården.  
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kade som särskilt skyddsvärda träd enligt Åtgärds-

program för särskilt skyddsvärda träd. De särskilt 

skyddsvärda träden omfattar jätteträd som har en 

stamdiameter på mer än 1 m, mycket gamla träd som 

är äldre än 140/200 år (beroende på trädslag) och 

ihåliga träd med stamdiameter på mer än 40 cm. 

Länsstyrelsen har inventerat många begravningsplat-

ser för att hitta de värdefullaste träden. Träd som 

registrerats som särskilt skyddsvärda finns inlagda i 

Trädportalen på internet. Det finns ytterligare träd 

som är värdefulla men som ännu inte har registre-

rats. 

  

Fjäril och humla på besök i kyrkogården.  
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Vård av kulturhistoriska värden  
Västra Kärrstorps kyrkogård har ett kulturhistoriskt 

värde som helhet och därför är det viktigt att bevara 

dess karaktär. Kyrkogårdens miljö är i hög grad för-

änderlig vilket beror på förändringar i brukande och 

i skötsel. De kulturhistoriska värdena kan snabbt 

förändras genom exempelvis ovarsam skötsel. Vär-

dena kan också gå förlorade genom många små för-

ändringar som sker under en längre tid. För att be-

vara kyrkogårdens värden måste de vårdas aktivt och 

medvetet och underhållas löpande. Följande vård-

krav är översiktliga och syftar till att bevara kyrko-

gårdens övergripande värden så att de inte förvans-

kas. De är formulerade med utgångspunkt i beskriv-

ningen av kyrkogården och de kulturhistoriska vär-

dena.  

 

För Västra Kärrstorps kyrkogård bör följande vård-

krav gälla: 

 

 Omgärdande murar och grindar bör vårdas och 

bevaras. 

 Nuvarande omgärdande häck, gångsystem och 

karaktärsskapande anläggningar bör vårdas och 

bevaras. Vid planläggning av nya gravplatser bör 

man utgå från befintliga utformningar och 

strukturer. 

 På gravplatser med högt kulturhistoriskt värde 

bör gravvårdar, ytmaterial, omgärdningar och 

växtmaterial vårdas och bevaras (se bilaga). Öv-

riga gravplatser med kulturhistoriskt värdefulla 

gravvårdar, från i första hand tiden före 1940-

talet, bör bevaras. En del av dessa gravplatser är 

utpekade som ”kulturgravar”.  

 Även andra, äldre gravplatser bör bibehållas vad 

gäller storlek och planläggning. Gravvårdar som 

inte är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla 

kan ha betydelse för kyrkogårdens karaktär. Man 

bör därför se till helheten och göra en avvägning 

innan en gravvård flyttas. Gravvårdar som åter-

lämnats kan stå kvar på gravplatsen tills behov 

finns att återanvända gravplatsen, Gravvårdar 

kan återanvändas om de markeras med omar-

betningssymbol. 

 Kyrkogårdens trädkrans bör bevaras i sin om-

fattning och vid behov återplanteras med 

samma trädslag. 

 Äldre och kulturhistoriskt värdefull växtlighet 

bör i första hand vårdas och stå kvar på grav-

platserna, även efter återlämnande av gravplats. 

Vid behov kan växter förnyas med samma eller 

liknande växtmaterial som befintliga eller flyttas 

till annan plats på kyrkogården. 

 För bevarandet av äldre växter bör gravrättsin-

nehavare informeras om växters kulturhistoriska 

och biologiska värden. Skötselavtal kan skrivas 

för bevarande av växtlighet på gravplatsen. Kul-

turhistoriskt värdefull växtlighet bör identifieras 

och skyltas eller markeras i skötselplan. 

 

Vid underhåll hänvisas till bilagan Rekommendationer 

för vård- och underhåll. För mer avancerade åtgärder 

bör kvalificerade hantverkare och arborister anlitas. 

 

 

 

 

 

 

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 utgör plane-
ringsunderlag för tillståndsansökan. Åtgärder 
som berör träd i trädkransen och stenmurar 
intill jordbruksmark kan kräva dispens från bio-
topskyddsbestämmelserna och/eller artskydds-
förordningen innan åtgärder får genomföras. 
Samråd med länsstyrelsen. Vård- och under-
hållsplanen kan ses som ett planeringsunderlag 
inför dispens. 
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 Kulturhistoriska värden och strukturer  
       Områden med högt kulturhistoriskt värde är 

särskilt känsliga för förändring eller företräder en 

unik händelse/form/miljö eller liknande. För Västra 

Kärrstorp kyrkogård är detta tydligast framförallt i 

kvarter A som får stå exempel för liknande områden 

fortfarande bevarade på kyrkogården. Här visar 

gångstråk och gravplatser på en ålderdomlig karaktär 

med varierad storlek och mindre gångar.  

 

     : Strukturer som är viktiga att bevara  
Med kyrkogårdens struktur avses dess yttre be-
gränsningar, dess äldre murrest, äldre kvartersin-
delning med gångar och indelning i gravplatser. För 
Västra Kärrstorp kyrkogård gäller detta huvud-

gångar, mur och häck. Kyrkogården har även delar 
av en medeltida omgärdning som är viktig att värna 
om. Den äldre murdelen går tydligast att se i grän-
sen mellan kv B och C och har därför markerats på 
kartan.  

Kartorna visar områden/strukturer/objekt som är viktiga för kulturmiljön, dock bör det observeras att kyrkogården som helhet är viktig och alla ingrepp 
bör undersökas hur det påverkar miljön och förändringar bör ske varsamt.  
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Åtgärdsbehov 
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Begränsningar 
Häcken är i relativt gott skick men har delar som är 

uppblandade med sly. Tillsammans med trädraden 

utgör den ett vind/insynsskydd för kyrkogården mot 

ett intilliggande jordbruk. Muren har sprickbildning-

ar och tydliga lagningar. Den är angripen av alger 

och på vissa delar är det avtäckande teglet sönder. 

Den södra muren är dock nyligen ommålad.  

Kyrkogården har flera grindar men alla är inte i 

bruk. På de som fortfarande används finns det 

mindre rostskador. Plåtavtäckningen på västra grin-

dens grindstolpe har märkbart flagnad färg.  

 

 Klippta häckar bör bevaras och kompletteras. 

Förändring av omgärdningen är tillståndsplik-

tig. 

 Målning av järngrindar bör utföras vart tionde 

år med svart linoljefärg. 

 Kontinuerlig avsyn och underhåll av kyrko-

gårdsmuren för att den ska hålla en god stan-

dard.  

 För trädkransen upprättas en separat vårdplan. 

 Skydda den medeltida muren från mekaniska 

skador och bevara de rester som finns kvar. 

Muren är en viktig lämning från kyrkogårdens 

tidigare utbredning.  

Tillgänglighet 
Kyrkogårdens tillgänglighet skulle kunna förbättras.  

Kyrkogården ligger på andra sidan en genomfartsväg 

i byn. Pakeringen markeras ut av en P-skylt men det 

finns ingen markerad handikappsparkering. Den 

närmsta ingången från parkeringen är inte anpassad 

för rullstol eller rullator då där finns trappor. Det 

finns dock en ingång som saknar trappor. Den ligger 

dock en bit från parkeringen. Grindarna är generellt 

lättöppnade in och utåt men kan ibland vara lite 

tunga. Gångarna är lagda med grus som är lätt att ta 

sig omkring på och gräsmattan är kortklippt. Dock 

finns det flera områden med trappor eller med höga 

kant. Det går att ta sig runt på hela kyrkogården utan 

att gå i trappor dock genom omvägar 

Merparten att gångstigarna är breda och lättill-

gängliga. Det finns dock några gravplatser som är 

svåra att nå då de ligger mellan andra gravplatser.  

Informationsskyltar finns placerade vid entrén 

vid parkeringen men saknar karta över kyrkogården. 

Över hela kyrkogården finns olika terraserade områ-

den och delar av en nyare och äldre kallmur. Kallmu-

ren utgör inte delar av den nuvarande kyrkogårds-

omgärdningen. 

 

 Grindarna bör kontinuerligt underhållas så att 

de förbli lätta att öppna och stänga. 

 Då strukturella förändringar inte är aktuella för 

kyrkogården pga. de höga värden som finns där 

kan man istället jobba med information som att 

markera ut den enklare vägen att ta sig runt 

utan att behöva använda trappor osv.   

 Flytta informationstavlan så att den blir synli-

gare för besökare som kommer med bil och 

gående. Uppdatera skylten med en översikts-

karta. 

 En kort historik, beskrivningar av växter och 

gravvårdar, lista på gravplatser med kulturhisto-

riskt intressanta personer och tillhörande karta 

bör finnas på kyrkogårdens informationstavla. 

 Gruset i gångarna bör fyllas på lite i taget så att 

ytan förblir hårt packad och framkomlig. Nytt 

grus bör vara i samma kulör och dimension likt 

befintligt. 

 Gräsmattan bör hållas jämn och kortklippt för 

tillgänglighetens skull.  

Delar av av gravplatserna har fragmenterad buxbom och 
marken har problem med erosion.  

Pga den terraserade terrängen finns en del trappor. 
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Gravplatser 
Kyrkogården har delar av den äldre gravplatsindel-

ning från slutet av 1800-talet kvar vilket har ett stort 

värde.  

Generellt är buxbomen välmående med ett fåtal 

undantag. Över hela kyrkogården har gravplatserna 

ytmaterial av singel och grus, men på flera ställen har 

Det sköljts bort så att den underliggande jorden 

blivit synlig det finns därför tydliga erosionsproblem. 

Bland de äldre gravplatserna finns det få gravplatser 

med rabatt, bland de yngre har de flesta liten rabatt 

eller någon typ av plantering framför gravvårdarna. 

Några fåtal gravplatser har sten eller järnstaket vilket 

gör dem ovanliga för kyrkogården. Spritt över kyr-

kogården har självsådda träd vuxit upp, dessa påver-

kar gravvårdarna negativt då de flyttar på stenarna. 

Det noterades även främst idegranar som växt sig så 

pass stora att de täcker hela gravplatsen vilket kan 

orsaka skador på gravvårdarna och på omgärdning-

ar.   

 

 Buxbomshäckar bör vattnas vid torka och ges 

näring årligen, detta för att öka motståndskraf-

ten mot sjukdomar. Buxbomshäckar bör skyd-

das från mekaniska skador och klippas regel-

bundet. Klippningen bör ske så att basen är nå-

got större än toppen 

 Gravplatsernas omgärdningar och växtmaterial 

bör vårdas och underhållas regelbundet för att 

bevaras. På de gravplatser där växtligheten blivit 

ett allt för dominant inslag rekommenderas nå-

gon form av trimning så att omgärdningen en 

vården inte ska ta skada.  

 Upplåtning av äldre gravplatser bör i första hand 

ske utan att dessa styckas upp i mindre eller 

större platser för att ursprungsstrukturen beva-

ras. Möjlighet att återanvända gravplatser inom 

dess nuvarande begränsningar för plantering 

uppmuntras. Unvik att grässå fler områden då 

det skadar de äldre kvarvarande strukturerna. 

 För att komplettera växtligheten kan nya plan-

teringar göras i kvarter där det finns få växter. 

Solitära blommande buskar/perenner kan t.ex. 

planteras på återlämnade gravplatser för att till-

föra mer liv och karaktär på kyrkogårdens 

äldsta del.  

 Då kyrkogården har erosionsproblem och en 

del växter som blivt för stora hade en avsyn av 

växtligheten, drännering och möjlig plante-

ringsplan rekomenderats, det finns utrymme att 

utveckla grönskan på kyrkogården.  

Gravvårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser/gravvårdar är 

sådana som har bedömts vara viktiga för att bevara 

ett områdes kulturhistoriska värde, lista över dessa 

finns som en bilaga till vård-och underhållsplanen. 

Detta innebär dock inte att andra gravplatser inte är 

viktiga för kyrkogårdens karaktär. Urvalet bör ses 

som ett exempel och riktlinjer för gravvårdar över 

hela kyrkogården.  

Självsådda växter behöver rensas för att inte riskera skador 
på gravvårdar eller gravplatser.  

En del av de äldre buskarna har fått växa sig för stora.  Urngravplatsen skiljer ut sig från resterande karaktär.  
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Många av de äldre gravvårdar är vittrade eller ska-

dade. Inskriptionerna på många äldre gravvårdar är 

svåra att tyda idag. Speciellt vårdarna av marmor, 

äldre granitvårdar och kalksten är svårlästa. Stenen 

vittrar på grund av miljöpåverkan och enda sättet att 

förhindra det är att rengöra nya stenar regelbundet. 

Generellt är vårdbehovet störst bland de äldsta grav-

vårdarna då de yngre vårdarna är i gott skick. På 

några av de äldre gravplatserna finns det storväxta 

buskar eller självsådda träd. Dessa måste rensas bort 

eller klippas ner för att inte skada stenen.  

 

 Återlämnade gravvårdar med kulturhistoriskt 

värde bör få stå kvar på ursprunglig plats och 

endast i undantagsfall flyttas. Förflyttning av 

dessa vårdar kräver länsstyrelsens tillstånd. Att ta 

bort gravvårdar gör att gravplatserna tappar sitt 

samanhang vilket negativt påverkar kyrkogården 

som kulturmijlö. 

 Gravvårdar som är uppstötta, nedtagna, insta-

bila eller har dåliga infästningar bör dubbas. 

Församlingen bör budgetera för att resa några 

nedplockade gravstenar per och dubba om 

dem.  

 Håligheter på krön och vid socklar bör fyllas 

med lämpligt putsbruk för att undvika frost-

sprängning.  

 Gravvårdarnas inskriptionstavlor eller framsi-

dor bör rengöras med varsamma metoder. 

Konservator bör konsulteras före åtgärd. Ren-

göring bör endast göra om det inte skadar ste-

nen. 

 Granit som material utgör karaktärsdrag för 

kyrkogården. Omslipning av gamla gravvårdar 

från kyrkogården kan vara ett sätt att återan-

vända och återinföra stenar som passar till kyr-

kogårdens karaktär.  

 För vård- och underhållsåtgärder på gravvårdar 

hänvisas till bilagan rekommendationer för vård- och 

underhåll 

Byggnader 
Kyrkogårdens ekonomibyggnad är sammanbyggd 

med kyrkogårdens mur. Den putsade fasaden har 

missfärgningar av alger. Byggnaden har en synlig 

sockel med missfärgningar av alger och påväxt av 

lavar. 

 

 Byggnaden bör ses över och kontinuerligt un-

derhållas för att hålla en god standard.  

 Fasaderna bör rengöras varsamt från alger. Vid 

framtida behov av ommålning tas ett åtgärdsför-

slag fram. 

 Sockeln bör varsamt rengöras från alger och 

lavar.  

Planteringar och växtlighet 
Idag finns det få rabatter på de äldre gravplatserna 

vilket resulterat i att det inte finns mycket perenner 

på kyrkogården.  

På de yngre gravplatserna är planteringar gene-

rellt fler. Genom planteringar får kyrkogården en 

levande karaktär, samtidigt som en biologisk mång-

fald gynnas. På de äldre gravplatser som fortfarande 

har planteringar och infattningshäcker bör detta 

underhållas och återplanteras vid behov för att be-

hålla sitt traditionsvärdet. Växtlighet är en lika viktig 

del för gravplatsens karaktär som gravvården. 

 

 Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser och gångstråk bör förnyas vid behov 

med samma växtmaterial som det befintliga. 

Nyplantering är även bra. För exempel på pas-

sande växtsorter se s. 34. 

 Äldre och unika växtsorter, exempelvis murgrö-

nekullar, bör i första hand vårdas och få stå kvar 

på gravplatserna även sedan de har återlämnats. 

Äldre eller unika växter samt växter med höga 

biologiska värden kan finnas på samtliga delar av 

kyrkogården. Vid behov kan de behöva flyttas 

och föryngras på annan plats på kyrkogården. 

De får dock inte växa sig allt för stora då det 

finns risk att de kan skada vårdar. Kontinueligt 

underhåll är att förespråka.  

 För bevarandet av äldre växter bör man infor-

mera nya gravrättsinnehavare om dess värde. 

Skötselavtal kan exempelvis skrivas för beva-

rande av växtlighet på gravplatsen.  

 För ytterligare anvisningar hänvisar vi till bilagan 

Riktlinjer för vård och underhåll. 

Minneslunden blir som ett parkområde på kyrkogården.  
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Träd 
Åtgärdsbehov och skötselrekommendationer finns i 

Trädvårdsplan, 2016:34, del 2.  

Djurliv 
 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 under sommarperioden 

maj- juli, som är fåglarnas huvudsakliga häck-

ningssäsong. 

 Om det legat ris och löv en längre tid i kompost 

bör man vara försiktig då den ska tömmas. 

Vänta helst 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. 

 Det finns goda möjligheter att släppa upp gräset 

i kyrkogårdens sydöstra spets. Det vill säga att 

gräset inte klipps förrän befintliga växter har fått 

blomma till förmån för både växter och djur. 

Samtidigt sparas lite tid och bränsle. Informera 

gärna församlingens medelemmar om detta i 

församlingsbladet Kyrkhälsning så skapas bättre 

förståelse. 

 Vissa hålhäckande fåglar, som till exempel svart-

vit flugsnappare, talgoxe, blåmes, nötväcka och 

stare, gynnas av att man sätter upp fågelholkar. 

Undvik att spika i träden, häng istället upp hol-

ken med plastklädd ståltråd kring en gren.  

 Plantera gärna blommor som doftar och har 

klara färger för att gynna fjärilar och andra nek-

tar- och pollensökande insekter. Bra växter för 

fjärilar är exempelvis kärleksört, rosenflockel, 

röd solhatt, fackelblomster, rosenspirea, laven-

del, 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 kan gärna gyn-

nas vid trädplantering. Vårblommande växter 

som krokus, tulpan, vintergäck och sippor ger 

nektar och pollen för insekterna att överleva på. 

Under sommaren är lind kanske det värdefull-

aste trädslaget för pollinerande insekter  
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Förslag på växter 
Prydnadsväxter som kan användas i planteringar är 

sådana som blommar länge eller är vintergröna. 

Traditionellt sett har blå och vita blommor använts 

på kyrkogårdar medan röda varit tabu. Den rödrosa 

kärleksörten är ett undantag och även rosen ’Röd-

hätte’. På äldre vykort från 1960- och 1970-talen 

över skånska kyrkogårdar kan man ofta se en hel del 

röda rosor. Ofta har förändringar lett till att många 

rosor försvunnit på senare år.  

 

Funkia – Hosta, en traditionell sort är exempelvis 

gravfunkia, Hosta crispula.. 

 

Hortensia – Hydrangea macrophylla, har en lång blom-

ningstid och passar bra. Finns på kyrkogården. 

Höstflox – Phlox paniculata varav sorterna ’Alma 

Jansson’ och ’Ingeborg från Nybro’ är från 1930-

talet och är Grönt kulturarv®-perenner. 

 

Julros – Helleborus, är vintergrön och passande. 

 

Järnek – Ilex aquifolium, har förknippats med Kristus 

törnekrona och passar därför i kyrkogårdssamman-

hang. Finns på kyrkogården och är användbar som 

ett mindre träd.. 

 

Jättedaggkåpa – Alchemilla mollis, är egentligen inte en 

traditionell kyrkogårdsväxt men är tålig och bra som 

marktäckare.  

 

Kinesisk kärleksört – Sedum spectabile, finns på östra 

kyrkogården. Sorten ’Granlunda’ är en Grönt kultur-

arv®-perenn. Den har rosa blommor men det finns 

även med vita blommor.  

Kärleksört – Sedum telephium ssp maximum är egent-

ligen mer traditionell än Sedum spectabile i kyrkogårds-

sammanhang. Den är låg och har röda blommor. 

 

Lagerhägg – Prunus laurocerasus, är vintergrön och 

passar därför bra.  

 

Lavendel – Lavandula angustifolia, blåblommande 

sorter  

 

Lök- och knölväxter – så som tidlösa (Colchium 

automnale), krokus (Crocus ssp), snödroppe (Galantus 

nivalis), kejsarkrona (Fritillaria imperalis), brunröd dag-

lilja (Hemerocallis fulva), morgonstjärna (Ornithogalum  

umbellatum) och trädgårdstulpan (Tulipa gesneriana). 

Det finns en hel del vårlökar av trådgårdstulpan 

 

Murgröna – Hedera helix, fungerar utmärkt som 

murgrönekullar.. 

 

Ormbunke – en traditionell sort är strutbräken Mat-

teuccia struthiopteris.  

 

Rosor – vilka sorter som finns på kyrkogården är ej 

utrett. Det finns gamla rosor som kallas för kyrko-

gårdsrosor i Sverige, Rosa x francofurtana. Sorten 

’Frankfurt’ är förmodligen den äldsta av rosorna i 

Francofurtana-gruppen, Frankfurtrosorna anses ha 

uppkommit genom spontan hybridisering mellan 

Rosa gallica - provinsros och Rosa majalis – kanelros. I 

handeln förekommer den ofta under namnet Rosa 

gallica ’Splendens’. ’Frankfurt’ är en tålig ros som kan 

klara magra jordar och skuggiga lägen. 

Andra traditionella sorter är ’Gruss an Aachen’ som 

är en tehybrid från 1909 och floribundarosen ’Else 

Poulsen’ från 1924.  

Ytterligare två härdiga och traditionella sorter 

som kan rekommenderas är ’Rödhätte’ och ’Orange 

Triumph’. ’Rödhätte’ är den äldsta floribundarosen 

och har funnits sedan 1911. Den är remonterande 

med halvfyllda, ceriserosa till klarröda blommor i 

stora klasar. Den är vintertålig och klarar sig även på 

utsatta och skuggiga platser. ’Orange Triumph’ är en 

klasblommande orangeröd polyantharos från 1937 

och är en av de äldsta rabattrosorna. Den blommar 

från midsommar till långt in på hösten. 

 

Vintergröna – Vinca minor, traditionella sorter är 

vintergröna med blå blommor eller Vinca minor 

’Alba’ med vita blommor.  

 

Vårtörel – Euphorbia cyparissias. 

 

 

.

Perennsorter som lanseras under varumär-
ket Grönt kulturarv® har funnits i odling i 
Sverige sedan före 1940. De har lång od-
lingstradition, intressant kulturhistoria och 
bra odlingsegenskaper. Sorterna har samlats 
in inom Perennuppropet som var  en lands-
omfattande inventering av äldre prydnadspe-
renner och pågick mellan 2003 och 2010. 
Bakom uppropet stod Programmet för odlad 
mångfald, POM. Perennsorterna som säljs 
under varumärket Grönt kulturarv® är ut-
valda att bevaras i den svenska genbanken 
för vegetativt förökade växter. Sorterna finns 
att köpa i handelsträdgårdar 

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/gront-kulturarv-perenner/hostflox-alma-jansson/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/gront-kulturarv-perenner/hostflox-alma-jansson/
http://www.pom.info/perenn/perenn.htm
http://www.pom.info/bevarande.htm
http://www.pom.info/bevarande.htm
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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. 

Rödlistans kategorier: 

CR  Akut hotad (Critically endangered) 

EN  Starkt hotad (Endangered) 

VU  Sårbar (Vulnerable) 

NT  Nära hotad (Near threatened) 

  



 

Västra Kärrstorp kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 35 

Källmaterial 

Litteratur 
Andréasson, Anna, 1982, Gravvårdar i sten – ett mång-
skiftande kulturarv. Stad & Land 184. Alnarp. 

Berglund, Inger, 1994. Kyrkogårdens meditativa rum. 
Stockholm. 

Bringéus, Nils-Arvid, 1997, ”Skånsk kyrko-
gårdsvandring”. I Skånska kyrkor, Skånes Hembygds-
förbunds årsbok. ”, s. 185-215, Kristianstad.  

Bucht, Eivor (red.), 1992, Kyrkogårdens gröna kultur-
arv, Movium Alnarp.  

Carlsson, Åke & Hultengren, Svante (red), 2009, 
Kyrkogården – en Noas ark, Naturcentrum 
Stenungsund.  

CGK- Centrala gravvårdskommittén, 2007, Hand-
bok för kulturhistorisk inventering, bevarande och återan-
vändning av gravanordningar, Stockholm. 

Fjaestad, Monica (red), 1999, Tidens tand, förebyggande 
konservering, Riksantikvarieämbetet. 

Hansson, Hans-Erik, Bielawski, Jarema & Jönsson, 
Karna, 2002, Vård av gravstenar. Riksantikvarieäm-
betet.  

Hansson, Marie, 1997, ”Den skånska kyrkogården” 
ur De skånska trädgårdarna och deras historia, s. 153-
164. Lund.  

 
Klintborg, Åsa, 1993, ”Den skånska kyrkogårds-
trädgården” ur Ale, Historisk tidskrift för Skåneland, 
nr 1, s. 1-19, Lund. 

Klintborg Ahlklo, Åsa, 2001, ”Mellan trädkrans 
och minneslund. Svensk kyrkogårdsarkitektur i 

utveckling 1940-1990.” ur Stad & Land 167. Mo-
vium, Alnarp.  

Kyrkogårdens form och miljö. Planering och vård av begrav-
ningsplatser och deras byggnader. 1991, Boverket, 
Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkans kyrko-
gårdsdelegation, Stockholm. 

Reijer, Pål & Sörensen, Ann-Britt, 2007. ”Tillgäng-
liga gångar på kyrkogårdar, i parker och bostads-
gårdar.” Stad & Land 170. Movium, Alnarp. 

Rosander, Charlotte, 2011, ”Döende buxbom – ett 
hot mot vårt gröna kulturarv”, ur Gröna fakta nr 2 
2011, Movium, Alnarp.  

Sandell, Angela, Kyrkogårdshandboken med kvalitetsbe-
skrivningar 2012, Stad och Land 182, Movium, Al-
narp. 

Schönbeck, Hedvig, 2008, De svenska städernas be-
gravningsplatser 1770-1830, doktorsavhandling i 
konstvetenskap, Uppsala universitet. 

Svala, Catharina, 2010, Kyrkogårdsmuren – kultur och 
konstruktion, Stad och Land 180, Movium, Alnarp.  

Sveriges stenindustriförbund SSF, 2005, En handbok 
om natursten, Gravvårdar, Johanneshov.  

Sörensen, Ann-Britt, 2005, ”Begrepp i begrav-
ningsverksamheten 2005.” i Gröna Fakta 5/2005. 
Movium, Alnarp. 

Sörensen, Ann-Britt & Wembling, Mona, 2007, 
”Minnenas trädgård – om kyrkogårdens form och 
växter.” ur Stad och Land 173, Movium, Alnarp.  

Unnerbäck, Axel, 2002, Kulturhistorisk värdering av 
bebyggelse, Riksantikvarieämbetet. 

 

Otryckta källor 
Cissela Olsson och Anna Rabow, Buxbomen i Skåne 
och Blekinge, kulturhistorisk analys 2013, Rapport, 
Regionmuseet Kristianstad 2014. 

Cissela Olsson och Anna Rabow, Buxbom, Handbok 
om buxbom på begravningsplatser i Skåne och Blekinge, 
Rapport, Regionmuseet Kristianstad 2014. 

Svedala kyrkoarkiv, Landsarkivet i Lund 

Västra Kärrstorps socken, Regionmuseet 
Kristinstad/ Landsantikvariens i Skåne län 

Muntliga uppgifter 
Jenny Strömberg 
Kyrkogårdschef, Svedala församling. 

Internet 
Biotopskyddsområden, Naturvårdsverkets Hand-

bok 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-

miljoarbetet/vagledning/skyddade-

omraden/biotopskydd/Biotopskyddsomraden-

handbok2012-1.pdf 

 

Fria eller fälla, remiss; skrift 

http://www.raa.se/wp-

content/uploads/2013/06/Fria-eller-Fälla-

remissversion-20130612.pdf 

 

Fornsök 

http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-

fmis/  

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/biotopskydd/Biotopskyddsomraden-handbok2012-1.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/biotopskydd/Biotopskyddsomraden-handbok2012-1.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/biotopskydd/Biotopskyddsomraden-handbok2012-1.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/biotopskydd/Biotopskyddsomraden-handbok2012-1.pdf
http://www.raa.se/wp-content/uploads/2013/06/Fria-eller-Fälla-remissversion-20130612.pdf
http://www.raa.se/wp-content/uploads/2013/06/Fria-eller-Fälla-remissversion-20130612.pdf
http://www.raa.se/wp-content/uploads/2013/06/Fria-eller-Fälla-remissversion-20130612.pdf
http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/
http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/


 

36 | Västra Kärrstorp kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 

Historiska kartor, Lantmäteriet: 

http://www.lantmateriet.se  
 
Kringla 
http://www.kringla.nu/kringla/  
 

Skånes kulturmiljöprogram;  

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionD

ocuments/Sv/samhallsplanering-och-

kulturmil-

jo/planfragor/planpm/KulturmiljoprogramplanPM.

pdf  

 

Miljömålsportalen: 

http://www.miljomal.se/ 

 
Materialguiden, Rapport från Riksantikvarieämbe-
tet, 2013: 
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3
310/Varia%202013_35.pdf?sequence=1 
 
Riksintressen för kulturmiljövården – Skåne Län: 
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/
riksintressen/ 
 

Trädportalen: 

http://www.tradportalen.se 

 
Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kul-
turlandskapet: Remissversion: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publ
ikationer/620-5411-2.pdf 
 
Uppdaterad version:  

http://naturvardsverket.se/Documents/publikatio
ner6400/978-91-620-6496-9.pdf 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lund  

Linn Ljunggren och Åsa Jakobsson 

  

http://www.lantmateriet.se/
http://www.kringla.nu/kringla/
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/planpm/KulturmiljoprogramplanPM.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/planpm/KulturmiljoprogramplanPM.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/planpm/KulturmiljoprogramplanPM.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/planpm/KulturmiljoprogramplanPM.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/planpm/KulturmiljoprogramplanPM.pdf
http://www.miljomal.se/
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3310/Varia%202013_35.pdf?sequence=1
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3310/Varia%202013_35.pdf?sequence=1
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/
http://www.tradportalen.se/
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5411-2.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5411-2.pdf
http://naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6496-9.pdf
http://naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6496-9.pdf
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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar (se planritning s. 45): 

 
Gravplats Gravvård, beskrivning Namn, årtal Gravplats, beskrivning Kommentar 

Kv A, 12-15 Stående gjuten vård med marmordekor. 
Har en kvadratisk bas, vulstformat mel-
lanstycke och ett krönande latinskt kors. 
Marmordetalj av ett ringkors.  

Byggmästare H. P Hanssons familjegrav Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av grus. Plantering av silverarv 
och enstaka buskar av idegran.  

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Socialhistoriskt värde 

KvA, 16 Vård i ljus granit. Rakt liv med krönande 
obelisk 

Kantor M Norrman *28/4 1827 †2/8 1891 
Stadt minne, trofast, såsom mannens sinne. 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av grus. Buskros som är upp-
blandad med ett självsått träd. 

Arkitektoniskt värde 
Socialhistoriskt värde 
Konstnärligt värde 

Kv A, 31 1. Gravvård av diabas med polerad 
framsida. Rakt liv som smalnar av uppåt. 
Pyramidformat krön 
 
2. Gravvård av diabas med polerad 
framsida. Rakt liv som smalnar av uppåt. 
Vinklat krön 
 
3. Sandstensvård med texttavla av mar-
mor. Dekor av murgröneranka över 
sockel och kring inskription.  
 
4. Sandstensvård med texttavla av mar-
mor. Dekor av murgröneranka över 
sockel och kring inskription 

1. Lantbrukaren Per Josefsson *d 26/10 
1833 †d 5/1 1895 Hustrun Kristina Sjö-
ström d 31/10 1826 D28/9 1896  
Lärarinnan Kerstin Josefsson 1861-1935 
 
2. Åboen Truls Josefsson *d 20/3 1829 †d 
3/1 1897 
 
3. Minne åt pigan Bengta Josefs dotter på 
No7 Kärrstorp död d 19/9 1845 död d 1/5 
1867 
 
4. Minne åt åboen Josef Trulsson No7 Kärr-
storp dödd d 10/9 1799 död d 18/9 1867 
dess k. maka Kersti Jönsdot. Född d 2/1 
1803 död d 8/6 1876 av 7 tacksamma barn 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av grus. Ingen ytterligare plante-
ring eller växtlighet. 

Inskription avskriven från tidigare 
inventering.  
 
Socialhistoriskt värde 
Konstnärligt värde 
Samhällshistoriskt värde 
Lokalhistoriskt värde 
Kvinnohistoriskt värde 
 

Kv A, 33 Släthuggen gravvård i ljus granit med 
polerad dekor. Flerdelad bas och av-
smalnande liv. Reliefdekor i form av ett 
kors. Rabatt med steninfattning 

Lantbrukaren och kyrkovärden Olof 
Christofferssons familjegrav 

Omgärdning av stenram med 
stenstolpar och bladdekor. Sten-
stolparna har ringkorsdekor. 
Järnstaket med hängande löv som 
dekor. Ytskikt av singel. Plante-
ring av lavendel.  
 

Konstnärligt värde 
Hantverksvärde 
Samhällshistoriskt värde 
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Kv A, 34 1. Gravvård i vit marmor med vinklat 
krön och spetsbågsformat inskriptions-
fält. Inskriptionsfältet format som ett 
pergament. Dekor av blomornament och 
rosrelief.  
 
2. Gravvård i vit marmor rakt liv och 
smalt vinklat krön med krönande kors. 
Reliefdekor av ett bevingat änglahuvud 
och ekbladsgirlang.  

1. --- Christoffersson *d 5/4 1861 †d 7/3 
1884 i Kärrstorp 
 
2. Lantbrukaren Christoffer Olsson född d 9 
febr 1816. Död d. 18 jan 1876. Hustrun 
Karna Persson född d. 15 dec 1820 död d. 
22 apr 1909 

Omgärdning av stenram och 
buxbom. Ytskikt av grus. Nästan 
heltäckande krypen.  

Konstnärligt värde 
Hantverksvärde 
Arkitekturhistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 

Kv A, 35 1. Diabasvård med avsmalnande liv och 
vinklat krön. Polerade detaljer och matt 
insktiprion.  
 
2. Diabasvård med rakt liv och 
rundbågsformat krön, plana sidopartier. 
Dekor av kors, fåglar, olivkvist och ko-
lonndekor.  

1. F D Lantbrukaren Lars Persson * 21 juli 
1818 †19 febr 1892 
 
2. Vilorum för kyrkovärden Per Larsson 
N:o6 W Kärrstorp *1853 †1931  
Hustrun Kersti Larsson *1849 †1914  
Hustrun Mätta Hansson *1852 †1881 
Familjegrav 

Omgärdning av stenram och 
silvermålat järnstaket. Ytskikt av 
singel. En tuja  

Konstnärligt värde 
Hantverksvärde 
Arkitektorhistoriskt värde 
Lokalhistoriskt värde 
Samhällshistoriskt värde 

Kv A, 36 B Gravvård av vit marmor. Rakt liv med 
rundbågigt krön. Reliefdekor i form av 
rosettbundna blomsterslingor och en 
sjuuddig stjärna.  

Minne öfver Lantbr. Och kyrkovärden Sven 
Andersson i Kärrstorp *d 8/5 1811 †d 24/7 
1877 sörjd af efterlefvande maka och 8 barn. 
Hans första kära maka Mätta Hansson  
* d4/5 1808 †d 12/2 1855  
Hans andra kära maka Hanna Hansson *d 
10/2 1814 †d 28/3 1889 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av singel. Krypen  

Konstnärligt värde 
Hantverksvärde 
Arkitektorhistoriskt värde 
Lokalhistoriskt värde 
Samhällshistoriskt värde 

Kv A, 38 Gravvård av smidesjärn utformad som 
ett större krönande ornament och spira. 
Krönande mässingsknopp. 

Kjerstorp år 1834 d 23 juni Omgärdas av rektangulär betong-
ram, inuti denna en tegelram. 
Järnstaket. Ingen plantering eller 
växtlighet.   

Konstnärligt värde 
Hantverksvärde 
Arkitekturhistoriskt värde 
Akitektoniskt värde 
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Kv A, 43 Gravvård i svagt huggen ljus granit. 
Inskriptionsyta i diabas. Krönande kors.  

Per Svensson *20/4 1822 †3/5 1884  
Hustrun Dorotea Larsson *17/12 1823 

†21/1 1914  
Hvila i frid 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av grus. Ingen ytterligare plante-
ring eller växtlighet. 

Konstnärligt värde 
Hantverksvärde 
 

Kv A, 45 Gravvård i släthuggen diabas. Rakt liv  
med krönande obelisk.  

Smedmästaren N. A Hagbergs familjegraf 
Hvila i frid.  

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av grus. Tre murgrönskullar,  

Konstnärligt värde 
Hantverksvärde 
Arkitektoniskt värde 

Kv A, 50 Gravvård i släthuggen granit. Utställd 
nederdel och segmentformat krön. De-
kor av ett kors i det övre partiet.  

Husägaren Mårten Jönsson 1855-1937 Hust-
run Anna Jönsson 1860-1917 Husägaren 
Lars Jönsson 1816-1886 Hustrun Ingrid 
Jönsson 1825 – 1914 Familjegrav 

Omgärdning av stenram, ytskikt 
av singel. Ingen plantering eller 
växtlighet. 

Konstnärligt värde 
Hantverksvärde 
Arkitektoniskt värde 
Samhällshisoriskt värde 

Kv A, 61 Gravvård i polerad diabas rakt och svagt 
avsmalnande liv. Segmentformat krön. 
Krönet har försänkta sidopartier med 
volutform. Stiliserad bladdekor på krö-
net.  

Lantbrukaren Herman Erlandsson *15.12 

1882 7†.3 1923  
Hustrun Hanna född Petersson *8.9 1884 

†30.10 1928  
Vila i frid.  

Ingen omgärdning, ytskikt av 
grus. Intilliggande höga tujor.  

Konstnärligt värde 
Hantverksvärde 
Arkitektoniskt värde 
Samhällshisoriskt värde 

Kv B, 104 1. Gravvårdar av vit marmor med rakt 
liv och svagt vinklat krön. Står på granit-
sockel med stöd av rostfritt stål.  
 
2. Gravvårdar av vit marmor med rakt 
liv och svagt vinklat krön. Står på granit-
sockel med stöd av rostfritt stål. 

1. Minne åt korgmakaren Jacob Persson d 
*9/5 1825 †D 7/9 1902 
 
2. Minne åt hustrun Elsa Persson *d 2/8 
1830 †d 16/7 1899 

Placerade i gräs, ingen tillhörande 
omgärdning eller plantering.  

Inskription avskriven från tidigare 
inventering.  
 
Konstnärligt värde 
Hantverksvärde 
Socialhistoriskt värde 
Akitektoniskt värde 

Kv D, 3 Gravvård i form av natursten av diabas, 
har polerat inskriptionsområde. 

Oscar Valdeman Möller *19/6 1882 †5/2 
1884 å snapparp  
Lader de smaa börn kommet il mig thi guds 
rike hörer saadene til 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av grus. Plantering av sedumväx-
ter.  

Konstnärligt värde 
Hantverksvärde 
Socialhistoriskt värde 
Akitektoniskt värde 
Samhällshisoriskt värde 

Kv D, 15 Gravvård av grovhuggen diabas med 
rakt liv. Infälld inskriptionsplatta av järn 

Hier ruhet der advocat Johann ant. Frier-
drich münchmeijer geb: zu schwerin in 
Mecklenburg den 10den august 1731 gest: 
zu snapparp den 25ten april 1849 

Omgärdning av kort stenram, 
ytskikt av singel. Plantering av 
rosor, kärleksört och blåklocka.  

Konstnärligt värde 
Hantverksvärde 
Socialhistoriskt värde 
Arkitekturhistoriskt värde 
Samhällshisoriskt värde 
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Kv D, 19 Gravvård i diabas med polerad framsida, 
rakt liv och vinklat krön. Dekor av ett 
kors.  

Hans Andersson *12/4 1823 †10/7 1863 
Per Friis *26/9 1840 †14/3 1885  
Mätta Andersson *10/3 1821 †25/2 1885 
Truls Andersson *2/5 1815 †9/7 1885 
 
→ Elise Pauline Friis född Zeller i Ryssland 
*18/9 1861 †i Marieholm 8/3 1897 

Omgärdning av stenram med 
tillhörande trappa, ytskikt av 
singel. Intilliggande självsådd 
växt.  

Hantverksvärde 
Socialhistoriskt värde 
Akitektoniskt värde 
Samhällshisoriskt värde 

Kv F, 3 1. Gravvård av diabas med uppåt av-
smalnande liv och utkragande övers-
tycke. Krönande kors 
 
2. Kalkstensvård med rakt liv och 
rundbågsformat krön, sidopartier med 
dekorativa klot. Dekorhuggning av urna, 
växtornament girland med cirkelorna-
ment.  

1. Familjegraf  Lantbrukaren Lars Jönsson i 
W. Kärrstorp *23/4 1833 †10/12 1907 
Hustrun Estrid Jönsson *21/6 1839 †11/11 
1924  
 
→ En gosse *och †12/4 1869  
Mathilda *11/10 1875 †26/9 1878 
Emma *8/11 1877 †2/10 1878 
Carl *3/5 1837 †26/4 1879 
Hilma *11/5 1877 †12/5 1879 
Emma 3/11 1879 13/ 1 1884 
Frid öfver edert älskade minne 
 
2. Minnesvård öfver frälshmmans (=åbon) 
Jöns Nilsson född i Tygelsjö d 8/4 1793 dog 
å No1 Kärrstor d 26/5 sörjd af maka och 5 
barn. Dess kära hustru Kjersti sw D Född Å 
No1 Kärrstorp 12/7 1798 dog d 7/4 1866 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av jord. Övertäckande mur-
grönskullar, oxbär och ormbun-
kar 

Inskription avskriven från tidigare 
inventering.  
 
Hantverksvärde 
Socialhistoriskt värde 
Akitektoniskt värde 
Samhällshisoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
Lokalhistoriskt värde 
Åldersvärde 
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Kv A, 12-15 Kv A, 16 Kv A, 31 

Kv A, 33 Kv A, 34 Kv A, 35 
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Kv A, 36b Kv A, 38 Kv A, 43 

Kv A, 45 Kv A, 50 Kv A, 61 
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Kv B, 104 Kv D, 3 Kv D, 15 

Kv D, 19 Kv F, 3 
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Bilaga 2 – Målsättning och utveckling 
Västra Kärrstorps kyrkogård har i dag många återlämnade och lediga gravplatser och behovet av nya gravplatser bedöms som lågt och ingen större förändring inom de närm-

aste tio åren. Det finns många återlämnade gravplatser. På ett antal av de återlämnade gravplatserna planteras perenner för att dels smycka kyrkogården och dels binda jorden.  

 

En askgravplats har anlagts vid kyrkan. 

 

För att bevara det kulturhistoriska värdet av kyrkogården ska gravplatserna runt kyrkogården bevaras i möjligaste mån, gravvårdarna behålls på gravplatsen även efter återläm-

nandet. Se över trädbeståndet och ha en välfungerande trädvårdsplan, viktigt att återinplantera träd kontinuerligt. 

 

Vi vill bevara Västra Kärrstorps kyrkogård och utveckla en parkkänsla. Främja den biologiska mångfalden med hjälp av perenner, lökväxter och fågelholkar. På återlämnade 

gravplatser som är av kulturhistoriskt bevarande värde så kommer gravplatserna smyckas med perenner för att göra kyrkogården mer levande.  

Huvudgången runt kyrkogården bör hårdgöras så att den blir handikappanpassad.  
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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 Nöbbelöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
31. Svenstorps kyrkogård, Svenstorp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
32. Orgelbyggaren 3, Hässleholms sn, Kulturhistorisk värdering, Maria Johansson, 2016 
33. Törringe kyrkogård, Törringe sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2016 
34. Västra Kärrrstorps kyrkogård, Västra Kärrstorp sn, Åsa Jakobsson och Linn Ljunggren, 2016  

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



 

 


