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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Börringe kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad/Landsanti-
kvarien i Skåne på uppdrag av Svedala församling. 
Fältarbetet utfördes under hösten 2015 och vintern 
2016 med påföljande rapportskrivning. Platsbesök 
och rapportskrivning har utförts av antikvarie Linn 
Ljunggren samt biolog Tony Svensson. Arbetet har 
utförts i dialog med representanter från församling-
en. Den kulturhistoriska värderingen är en ständigt 
pågående process där församlingen spelar en viktig 
roll genom t.ex. insamling av personhistorik. 
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 4 

kap som kyrkogård invigd före 1940. Vård- och un-
derhållsplanen har utformats i enlighet med Kultur-
miljölagen, de föreskrifter som finns för 4 kapitlet 
och gällande direktiv från Länsstyrelsen i Skåne. För 
att vara berättigad till kyrkoantikvarisk ersättning 
måste en vård- och underhållsplan innehålla kultur-
historisk dokumentation, värdebeskrivning och ut-
vecklingsplan. Vård- och underhållsplanen för Bör-
ringe kyrkogård innehåller inte någon trädvårdsplan. 

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 Svedala församlings planering och skötsel. 
Målsättningen med arbetet är att kyrkogårdens vär-
den 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 församlingen 
som länsstyrelsen underlättas. 

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

 

Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Börringe kyrkogård, Svedala 
Fastighetsbeteckning Börringe 1:1 
Socken  Börringe socken   
Kommun  Svedala kommun  
Fastighetsförvaltare Svedala församling 
Areal   ca 22500m2 
 
Kyrkogården har totalt 680 gravplatser var av 84 st är tillgängliga, men många fler 
ligger i gräs och är vilande. Kyrkogården är uppdelad i tre delar, den gamla kyrkogår-
den närmast kyrkan, en del som är skogskyrkogård och en nyare del med mer tradit-
ionella gravplatser med tuja rygghäckar och en liten rabatt.  
 
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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• De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbe-
sökare 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, framförallt församlings-
arkivets handlingar samt annan tillgänglig litteratur, 
kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivningen av 
kyrkogården omfattar fastigheten Börringe 1:1 med 
kyrkogårdsmur. I detta område har byggnader, gång-
system, gravkvarter, gravplatser och gravvårdar samt 
växt- och djurliv inventerats och beskrivits. Särskild 
vikt har lagts vid att beskriva kyrkogårdens karaktär. 
Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 

fysiska anläggningarna utgör underlag till 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. 

Andra verktyg och dokument  
En inventering av kyrkogården år 2003-2006 utför-
des av Regionmuseet/Landsantikvarien i Skåne på 
uppdrag av den dåvarande samfälligheten. Samtliga 
kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar och anlägg-
ningar på kyrkogården inventerades och förslag till 
åtgärder gavs.  
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 
 

KULTURMILJÖLAGEN (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 
4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begrav-
ningsplatser tillkomna före 1940 får inte på 
något väsentligt sätt ändras utan tillstånd 
från länsstyrelsen. Det gäller även vissa 
yngre kyrkobyggnader och begravningsplat-
ser utvalda av Riksantikvarieämbetet 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. Enskilda 
gravanordningar såsom gravvårdar, staket 
eller stenramar har ett skydd såsom en del av 
kyrkogårdens helhet och karaktär.  
 
PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bygg-
nader skyddas även i PBL. En byggnad som 
är särskilt värdefull ur kulturhistorisk syn-
punkt får inte förvanskas och ska underhållas 
så att de särskilda värdena bevaras. Ändring 
och flyttning av en kulturhistoriskt värdefull 
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 kulturhisto-
riska värde. Planläggning och bygglov hand-
läggs av kommunen och ska ske med hän-
syn till byggnadens kulturhistoriska värden. 
De kulturhistoriska värdena ska säkerställas 
genom skydd i detaljplan eller områdesbe-
stämmelse.  
    I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot 
förvanskning så att dess karaktärsdrag beva-
ras. Byggnader men även träd och andra 
landskapselement kan vara skyddade i plan.  
 
MILJÖBALKEN (1998:808) 
Börringe kyrkogård ingår i ett område klassat 
som riksintresse för kulturmiljövård, kallat 
Börringe (M:K122). Området utgörs av ett 
medeltida borglandskap med förhistorisk 
kontinuitet och med talrika lämningar efter 
försvarsanläggningar. Drygt 100 m från Bör-
ringe kyrkogård går gränsen för ett stort 
område klassat som riksintresse för natur-
vård, kallat Backlandskapet söder om Ro-
melåsen (N87). 
 
Riksintressen regleras genom Miljöbalken. 
Riksintresse finns för att skydda och värna 
om att Sveriges mark, vatten och fysiska 
miljö används på ett långsiktligt och hållbart 
sätt. Områden som är utsedda som riksin-
tresse för kulturmiljövården ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada kulturmil-

jön. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
kan behövas för att klargöra hur planerade 
åtgärder påverkar kulturmiljön.  
 
Alléer på kyrkogårdar, det vill säga trädrader 
om minst fem lövträd, omfattas i de flesta 
fall av biotopskyddsbestämmelserna i miljö-
balkens 7 kap (11§). Bestämmelserna gäller 
alléer utmed vägar, tidigare vägar och även 
alléer som finns i ett övrigt öppet landskap. I 
Beskrivning och vägledning om biotopen allé 
i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken sägs det att 
även en gångväg i vissa fall kan betraktas 
som väg. 
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyrko-
gården 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. Fladdermöss 
är en djurgrupp som är vanlig på kyrkogår-
dar. Alla arter fladdermöss är fridlysta i Sve-
rige. 
 
KULTURMILJÖPROGRAM  
Enligt miljömålen ska alla kommuner ha kul-
turmiljöprogram. Börringe kyrkogård ingår 
inte i det kommunala beveringsprogram för 
Svedala kommun. Istället ingår Börringe kyr-
kogård i ett kulturmiljöområde kallat Bör-
ringe-Lindholmen 
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Börringe kyrkogård 
Kartmaterial från Svedala församling 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 
Börringe kyrkogårds äldsta anläggningshistoria fram 
till 1900-talet bygger framförallt på dokument, kar-
tor och ritningsmaterial från kyrkogårdsavdelningens 
och Landsarkivets kyrkoarkiv (Börringe kyrka).  
Äldre fotografiskt material olika sökbara arkiv på 

nätet har kompletterat de skriftliga källorna.  
En grundlig dokumentering av kyrkogården som 

genomfördes år 2003-2006 av Regionmuseet. 

 
Händelser i sammandrag 
 
1200-tal Lemmeströ kyrka byggs.   
 
1584 Börringe gamla kyrka byggs.  
 
1780-tal Börringe gamla kyrka och Lemmeströ kyrka rivs. Börringe kyrka uppförs 
 
1802 Mark köps in för att utvidga kyrkogården 
 
1840-tal Fattighuset byggs, kyrkogården omges av en mur, varav två sidor tegel, 

två sidor kallmur. Trädkransen har planteras.   
  
1850-tal Ytterligare en utvidgning sker, begravningar börjar göras längre bort från 

kyrkan.  
 
1860-tal Kyrkogården beskrivs ha en parkplantering med runt 800-1000 gravplats-

möjligheter. Det finns behov av ny omgärdning.    
 
1899 En utvidgning mot norr och öster genomförs  
 
1912-13 Kyrkogårdens nordvästra del inhägnas, oxelträd planteras i ytterområdet, 

kvarter med grusgångar upprättas.   
 
1941 Ett bårhus uppförs i det nordvästra hörnet av kyrkogården 
 
1954 Området runt bårhuset iordningsställs. 
 
1960 tal Vattenpost anläggs på kyrkogården och två handsmidda lyktstolpar place-

rades vid den södra porten. 
 
1986 Minneslunden anläggs. 
 
2016 Renovering av en del av västra kyrkogårdsmuren. 
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Fornlämningar och kulturmiljö 
På den udde i Börringesjön som benämns Borren 
anlades en klosterbyggnad. I Valdermar II:s jorde-
bok från början av 1200-talet nämns detta kloster 
såsom Byrdingö clostaer.  
Sockennamnets stavning har varierat något ge-

nom tiderna, 1257 skrevs det Byrthingi, 1268 Byrt-
hinge och 1623 Byrringe. Namnet avsåg från början 
byarna Norra och Södra Börringe samt Börringe-
kloster och är troligen bildat efter ordet bord som 
betyder kant, brädd eller kantliknande ås. En sådan 
höjd finns vid Börringesjön och den går ännu under 
namnet Borren.  
År 1781 lades Börringe socken samman med den 

österut liggande socknen Lemmeströ (bildat av 
mansnamnet Lemme och ändelsen –röd betydande 
röjning) och de sammanslagna socknarna erhöll på 

riksrådet Beck-Friis begäran tillstånd att få antaga 
namnet Gustafs socken efter den dåvarande kungen 
Gustav III.  
Kyrkan placerades i Nötesjö, där gränsen går 

mellan de två socknarna. När kyrkan byggdes 1787 
fanns här ingen bebyggelse. Närmast låg gårdarna i 
Nötesjö norr om kyrkan och Myresjö söder om 
densamma. Byn runt kyrkan kallades förr även Gus-
tafs kyrkby. Utmärkande för Börringe kyrkbys be-
byggelse idag är de många gathusen placerade i an-
slutning till gamla landsvägen och bygatan. Här har 
hantverkare och tjänstefolk haft sina bostäder. Präst-
gården från 1921 har ett fritt läge väster om bykär-
nan och tillhör en av de sista prästgårdarna som 
uppfördes under patronatsrätt.  
1931 förordnade Kungl. Majt att socknen åter 

skulle benämnas Börringe.  

Börringe socken uppvisar en varierande, natur-
skön landskapsbild med öppna odlingsfält och hag-
marker som bryts av bokskogsklädda kullar, skogs-
dungar och allékantade vägar. Bebyggelsen är kon-
centrerad till socknens norra del med Börringeklos-
ter, vilket genom sekler dominerat bygden. Den 
södra delen karakteriseras av glest liggande mindre 
herrgårdar och arrendegårdar samt Börringe stat-

Karta från fornsök som ringar in fornlämningen Börringe 188:1.  

Bild tagen 1945 på Lemmeströ kyrkoruin. 
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ionssamhälle. Större gårdar inom socknen förutom 
Börringekloster är Södra Börringe, Lemmeströgår-
den, Björkesåkra, Rockarp, Björneborg samt 
Havgårds säteri. På 1940-talet fanns inom socknen 
ca 110 gårdar av varierande storlek och av dessa 
ägde Börringekloster 59 stycken. Börringe är den till 
ytan största socknen inom Vemmenhögs härad. 
Börringe består idag av tre bysamlingar; Börring-

ekloster, Börringe kyrkby samt Börringe stations-
samhälle.  
Börringekloster har i långa tider präglat bygden. 

Joachim Beck-Friis lät 1763 bygga ett nytt corps de 
logi i nyklassicistisk stil med två flyglar, sannolikt 
ritat av Carl Hårleman. Huvudbyggnaden hade från 

början endast två våningar men en tredje byggdes till 
1873, då även flyglarna höjdes.  
Rakt söderut från Börringekloster leder en väg 

ner till Börringe stationssamhälle. I samband med 
järnvägssträckningen Malmö – Ystad, 1874, anlades 
en station strax söder om Börringekloster. Vid stat-
ionen växte ett litet samhälle fram med företrädesvis 
en- och tvåvånings boningshus i tegel.  
I anslutning till järnvägen anlades 1884 ett tegel-

bruk som var i drift fram till 1964. Det röda Bör-
ringeteglet var av så pass fin kvalitet att det kunde 

exporteras till utlandet och 1890 var tegelbruket ett 
av de största i Skandinavien. Börringe kyrkogård 7  
Kyrkan och kyrkogården ingår i den fasta forn-

lämningen Börringe 188:1, vilket är en bytomtsläm-
ning.  
 

  

En illustration från 1700-talet på Börringe kloster gjord av Matthias Flensburg 

Bild tagen på Baltiska utställningen 1914 över Börringe 
tegel. 
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Börringe gamla kyrka 1584 – 1787  
Börringe gamla kyrka revs på 1780-talet i samband 
med att en ny gemensam kyrka för Börringe och 
Lemmeströ uppfördes.  
Inne i kyrkan fann man ett par gravar, både trä-

kistor och stenkistor. Den ena kistan var belägen i 
långhusets östra del och var murad av tegel och grå-
sten. Kistan stack upp cirka 20 cm över grundmuren 
vilket gör att den varit synlig i kyrkorummet och 
innehöll två skelett lagda ovanpå varandra i varsin 
stenkista. I fyllnadslagrena fanns ett mynt från 1595. 
Eventuellt kan en av de gravlagda ha varit Else 
Brahe vars stoft enligt en kyrkobeskrivning från 
1700-talet ska ha flyttats av fru Görvel Fadersdotter 

Sparre (innehavare av Börringekloster på 1580-talet) 
från den gamla klosterkyrkan till sockenkyrkan. Till 
denna flyttning ska även den stenhäll som ligger mitt 
i kyrkoruinen höra. Enligt en uppteckning ska häl-
lens text ha varit: Her ligger begrafven erlig och velbyrdig 
Jomfru Elsa Brade, Herr Axel Brades datter till Kragholm, 
som udi mange Aar Börringe kyrkogård 10 hafver ligget i 
Börringe Klosterkirke og nu hafver erlig og velbyrderlig Fru 
Görvel Fadders Datter hendes Legeme nedlagt med hederlig og 
velbyrdig Jomfru Anne Timans Datter hvis Sjaele Gud 

hafver. Anno 1587. Delar av ett par äldre gravhällar 
finns vid den raserade kyrkan och ytterligare några 
stycken har blivit flyttade till nya kyrkan. 

Lemmeströ kyrka 1200-talet – 1787  
Lemmeströ kyrka revs liksom Börringes gamla kyrka 
i samband med att den gemensamma kyrkan upp-
fördes på 1780-talet.  
Kyrkogården var omgärdad av en mur täckt med 

grön torv och två ingångar fanns, en på norra sidan 

Bild från 1959 över Lemmenströs kyrkoruin. Träden runt 
ruinen är idag färre.  

Bild från 1904. På bilden syns några gravvårdar som finns kvar även idag b.la. den naturromantiska vården med marmor-
platta och bisquie. Det går även att se att flera tag tagits bort idag och grönskan minskat. 
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och en i sydväst. Kyrkans golv var täckta med 
huggna gravhällar varav fem stycken flyttats till nya 
kyrkans vapenhus. Kvar på kyrkogården finns fem 
synliga och mer eller mindre skadade gravhällar, tre 
av dem med läsbar inskription. De gravlagda är A M 
P S 1640, Mårten Iensön i Birkesager 1692 och Iepe 
Trulson i Bränneröd 1713. Den sista begravningen 
på kyrkogården ägde rum så sent som 1856 då kyr-
koherde Johan Samuel Nibelius enligt egen önskan 
blev begravd där. 

Börringe kyrka 
Börringe kyrka, även kallad Gustavs kyrka, uppför-
des av patronus på Börringekloster, riksrådet Jo-
achim Beck-Friis, under åren 1783-87 och ersatte då 
de två tidigare sockenkyrkorna i Börringe och Lem-
meströ. Kyrkan är troligen uppförd efter ritningar av 
arkitekt Olof  Tempelman.  
Kyrkan är uppförd av tegel på gråstenssockel 

samt putsad och avfärgad vit med ljust grå hörnked-
jor och portalomfattningar. Ingång sker dels genom 
tornets västfasad och dels på långhusets södra sida. 
Portalen i väster kröns av BeckFriiska och Stael von 
Holsteinska vapnet. I vapenhuset står fem gravhällar 
flyttade från Lemmeströ kyrka.  
Kyrkorummet är rektangulärt med utbyggd sak-

ristia i öster, med en mindre tillbyggnad på norra 
sidan och ett torn i väster. Tornet kröntes ursprung-
ligen av en kopparklädd kupol men denna byttes på 
1870-talet ut mot den pyramidformade huv som 
kyrkan har idag. 

Kyrkogårdens historik 
Börringe kyrkogård anlades i samband med byggan-
det av den nya kyrkan 1783-87. Den äldst bevarade 
kartan över Börringe kyrka och kyrkogård är en 

lantmäterikarta från 1792. Kartan visar Börringe 
kyrkas placering, utmed landsvägen, omgiven av en 
rektangulär kyrkogård i söder omgärdad av mur på 
alla fyra sidor. Sockenstugan är redan här uppförd 
och införlivad i muren i kyrkogårdens sydvästra 
hörn. På en lantmäterikarta från 1802 kan man se att 
mark har inköpts för att genomföra en utvidgning 
norr om kyrkan.  
När marken togs i anspråk för begravningar för 

första gången har inte kunnat fastställas. I ett proto-
koll från en prostvisitation 1836 står det att läsa: ” 
Till begravningsplatsens, omkring Gustafs kyrka, utvidgande 
är numera av kammarherre Grefve Beckfriis inköpt tre tunn-
land jord. Denna nya kyrkogård kommer innevarande år att 
behöva inhägnas…”.  
Nedan följer utdrag ur olika prostvisitationer 

som hjälper till att tydliggöra kyrkan och kyrkogår-
dens utveckling 
I ett protokoll från en prostvisitation 1844 står 

det att läsa: ” År 1842 uppfördes i ringmuren vid Gustafs 
kyrka av herr Kammarherre Grefve Beckfriis ett fattighus, 
grundmurat under tegeltak som bekvämt inrymmer 24 perso-
ner. Nya Kyrkogården är nu på Grefve BeckFriis bekostnad 
utan församlingens betungande inhägnad och med trädplante-
ring försedd. På de tvenne sidorna är ringmuren uppförd av 
tegel och på de tvenne är uppförd kallmur. På denna kyrko-
gård begraves i varv.  
I ett protokoll från en prostvisitation 1852 står 

det att läsa: ”…den prydliga och utmärkt väl underhållna 
kyrkan togs i ögonlyste jemte den betydligt utvidgade, med 
grusgångar och planterade träd prydde, kyrkogården, som allt 
befanns i bästa skick.” Kyrkogårdsmuren som underhålles av 
patronus och är uppförd av murbruk på de två sidorna täckta 
med tegel samt kallmur på…är i särdeles gott stånd. Begrav-
ningsplatsen, nyligen betydligt utvidgad är mer än tillräcklig. 

Begravningar sker i varv och kyrkvaktaren tillser att inga 
gravar få öppnas för nära kyrkan. Enskilda gravställen 
finnes icke i socknen. Kyrkogården är med flera…vilda 
träd…”.  
I ett protokoll från en prostvisitation 1863 står 

det att läsa: ”…Likaledes var den vidsträckta kyrkogården 
med sju vackra och uppväxta parkplantering i särdeles godt 
och prydligt skick. Hvarken några särskilda byggnader eller 
gravkor finnes vid kyrkan. Kyrkogården begagnad såsom 
begravningsplats är för ändamålet lämplig kan utvidgas om så 
skulle i framtiden behövas. Är i vissa kvarter fördelad men i 
vissa begravas liken i varv. De årliga dödsfallen utgöra i me-
deltal 45. Gravplatser finnes för 800 á 1000 lik hvadan efter 
vanlig beräkning utrymmet med avseende på församlingens 
nuvarande folkmängd finnes tillräckligt. Enskilda gravställen 
inom socknen finnes icke, med undantag för gamla kyrkogår-
den vid Lemmeströ prästgård å hvilken icke något lik blivit 
jordat under de senaste fem åren. Nämnda kyrkogård är i 
behov av ny omhägnad. Trädplantering finnes såväl kring 
denna som församlingens vid kyrkan belägna begravnings-
plats.”  
I ett protokoll från en prostvisitation 1885 står 

det att läsa: ”Kyrkogården hvilken begagnas som begrav-
ningsplats är för sitt ändamål lämplig samt kan, när behovet 
så fordrar, utvidgas åt norr. Den är i vissa qvarter fördelad, 
men å andra begravas liken i varv. De årliga dödsfallen hafva 
i medeltal varit 48. Hur många gravplatser ännu finnes, är 
svårt att någorlunda exakt uppgiva, antalet borde dock vara 
tillräckligt ännu för några år. Inga enskilda gravställen finnes 
inom församlingen. Både kring och på kyrkogården finnes 
riklig trädplantering.  
I ett protokoll från en prostvisitation 1896 står 

det att läsa: ”…lyckönskade visitator församlingen till att 
hafva en värdigt hållen Kyrka, omgifven af  en särdels vacker 
kyrkogård, ett verkligt fridens rum i skuggan af  lummiga 
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trädkronor.” Enligt en lantmäterikarta från 1899, över 
ägoutbyte, utvidgades kyrkogården då mot norr och 
öster och fick den utbredning den har idag. Ett om-
råde i anslutning till kyrkogårdens nordvästra del 
inköptes av församlingen 1910 och beslut om plane-
ring av området fattades vid en kyrkostämma 1911. 
Området inhägnades 1912-13 och i samband där-
med planterades oxelträd i ytterområdena samt lades 
kvarter ut med grusgångar emellan. Det kom dock 
inte att tagas i bruk för gravsättning utan kom istället 
att tjäna som betesmark under ett tjugotal år.  
År 1942 uppfördes ett bårhus, efter domkyrkoar-

kitekt Eiler Graebes ritningar, i kyrkogårdens nord-
västra hörn. För att bårhuset skulle komma mer till 
sin rätt hade församlingen en stark önskan om att 
iordningställa området runt omkring och lät 1946 
samme arkitekt utforma ett förslag till iordningstäl-
lande av området. Förslaget kom att genomföras 
först 1954 efter åtskilliga revideringar.  
På 1960-talet tillfogades kyrkogården fyra vatten-

poster med tillhörande hydroforanläggning samt 
restes två handsmidda lyktstolpar vid kyrkogårdens 
södra port.  
Minneslunden anlades 1986 efter ritningar upp-

förda av K-Konsult. 
Under 2000-talet knäcktes den pil som var place-

rad alldeles invid dammen. Den hade holkats ur 
invändigt och knäcktes en dag. Denna fick sedan tas 
bort i sin helhet.  
År 2016 delrenoverades kyrkogårdsmuren.   
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Börringe kyrkogård är omgiven av bebyggelsen i 
Nötesjö by. Kyrkogården ligger längs med Börringe 
kyrkogata där flera mindre bostadshus är placerade. 
Flera äldre bylängor, bl.a. en mindre länga med 
halmtak, ligger nära kyrkogården och byn som hel-
het har en ålderdomlig karaktär. Några mindre sam-
lingar av träd finns runt kyrkogården. På den västra 
och norra sidan av kyrkogården breder sig ett öppet 
jordbrukslandskap ut. Trots att E65an går längs med 
byn är området nästan helt opåverkade av trafiken. 
Byn och kyrkoområdet är tyst och lugn.  
 
Omgärdningar och grindar 
Kyrkogården omgärdas av en putsad tegelmur åt 
söder och väster. Muren är avfärgad vit med listverk 
i ovankant på utsidan samt täcks av två rader rött 
tegel. De flesta tegelpannorna är enkupiga, falsade 
Börringepannor men även äldre ofalsade enkupiga 
pannor, flata pannor samt tvåkupiga pannor före-

kommer. Införlivade i muren är sockenstugan i syd-
västra hörnet, vilken enligt äldre kartmaterial, troligt-
vis är samtida med kyrkan, samt fattigstugan i syd-
östra hörnet som tillkom 1842.  
Västra muren har en böljande form som följer 

den kuperade terrängen i nord-sydlig riktning.  
Det finns två grindpartier i den västra muren och 

två i den södra. Grinden i den södra murens östra 
del består av enkla svartmålade stående ribbor på 
ramverk av stål, upphängda på murpelare med gång-
järn. De äldsta grindpartierna finns i det västra par-
tiet av den södra mursträckningen samt i den södra 
delen av den västra mursträckningen. Muröppning-
arna har här grindar av smidesjärn med dekor i form 
av franska liljor och emblem. Grindpartiet i västra 
murens norra del är även det av smidesjärn och 
grindarnas övre delar är svängda och har dekor i 
form av pilspetsar.  
Utvidgningar av kyrkogården har företrädesvis 

skett åt de övriga väderstrecken, norr och öster, var-
Mindre grindparti på norra sidan. 

Utanför kyrkogårdsmuren breder sig ett fullåkerslandskap 
ut. 

En av västra sidans grindparti och lampor med 
smidesdetaljer. 

Muren har en böljande from. Sedd från norr ner mor väs-
ter. 



 

18 | Börringe kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 

vid dessa omgärdas av stängsel, typ Gunnebo. Både 
innanför och utanför finns rester av en trädkrans. 
Stängslet löper mellan stålrör, vilka kröns av franska 
liljor i gjutjärn.  
I kyrkogårdens nordöstra del finns en gjutjärns-

grind, av äldre datum. Grinden hör troligtvis sam-
man med de franska liljorna som kröner stolparna 
och är rester av ett äldre gjutjärnsstaket som tidigare 
omgärdat kyrkogården i norr och öster. 

Gångar och strukturer 
Kyrkogården präglas av organiskt följande gångstråk 
som rör sig följsamt med landskapet. Bitvis är gång-
arna mer strikta med raka linjer, speciellt de som går 
mellan de olika gravkvarteren men även i de mest 
strikt formade kvarteren P-Z går en mer svängande 
gång mellan kvarteren. Gångarna är lagda med hårt 
packad grus. Merparten av kyrkogården är lagd med 
gräs vilket ger kyrkogården en parkkänsla.  
 

Belysning 
På kyrkogården finns det belysning utplacerad precis 
vid ingångarna, nära minneslunden och även riktad 
belysning på kyrkan. De äldsta lyktstolparna är pla-
cerade i närheten av kyrkan och dekorerade med 
smidesdetaljer. På den södra sidan har lamporna 
svarta lyktstolpar, lamphuvudet har en form lik-
nande en äldre gaslykta med ”antikglas”. Lyktan 
kröns av ett litet kors och under lyktan finns smi-
desdekorationer.  
Lyktorna på den västra sidan har en liknande form 
men med gult glas utan kors.  
Längs med gången ner till minneslunden finns 

några lampor placerade. Dessa liknar övrig belysning 
men med en mer strikt och modern form med mörk 

metallfärgad lyktstolpe, klarglas i lykthuset men utan 
smidesdekorationer.  

Servicestationer 
På kyrkogården finns det flera servicestationer ut-
placerade. Några av dem är enkla metallställningar 
med sadeltak klädda med takpapp. På ställningarna 
finns plats för verktyg och krokar för vattenkannor.  
Det finns några mindre metallställningar för lån 

av enkla plastvaser till snittblommor. På ett fåtal 
platser finns vattenposter med tillgång till vatten-
kannor.  
I anslutning till servicestationerna finns soptun-

nor utplacerade för skräp och kompost. På den 
norra sidan av kyrkogården finns det ett utgrävt och 
gjutet område till kompost- och soptunnor.. För 
vaktmästarna finns ett större område för detta place-
rat precis bakom bårhuset och vid servicehuset.  
Det finns en informationsskylt vid den västra in-

gången med aktuell information. Det saknas dock en 
karta över kyrkogården. Utöver denna finns endast 

mindre informationskyltar utplacerade sporadiskt 
med ordningsföreskrifter och information om test-
ning av gravvårdar. Dessa skyltar har en träram och 
står på en enkel metallstolpe.  

Bänkar 
Det finns två typer av bänkar på kyrkogården. Den 
ena har ett underreda av svartmetall med sittplats 
och ryggstöd av grönmålade träplank. Den andra 
typen har metallunderreda format likt grenar på ett 
träd. Denna bänk har vitmålat träplank som sittplats 
och ryggstöd. Bänkarna är framme under den var-
mare delen av året.  
  

Servicestationer är utplacerade på kyrkogården. Bänkar står framme under den varmare delen av året.  
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Bebyggelse 

Sockenstugan  
Sockenstugan uppfördes troligtvis samtidigt som 
kyrkan och införlivades i kyrkogårdsmurens syd-
västra hörn. Byggnaden har en hög sockel i na-
tursten som är putsad och avfärgad grå. Fasaderna är 
slätputsade och avfärgade vita under ett brant sadel-
tak täckt med rött enkupigt taktegel. Fasaderna bryts 
upp av symmetriskt placerade fönster i norr och 
söder. Fönstren är tvådelade och småspröjsade samt 
målade i en grå kulör.  

Fattighuset  
Fattighuset uppfördes 1842 strax utanför kyrkogår-
dens dåvarande sträckning mot väster. Byggnaden 
har slätputsade fasader som är avfärgade vita under 
ett brant sadeltak täckt med rött taktegel.  
Fattighuset har i modern tid genomgått föränd-

ringar och har bl a avkortats, då det tidigare sträckte 
sig ända fram till grindpartiet i kyrkogårdens syd-
östra del. Fattighuset används idag såsom redskaps-

bod i kombination med kontor åt kyrkogårdsför-
valtningen. 

Bårhuset  
Bårhuset uppfördes 1942 och är förlagt till kyrko-
gårdens nordvästra hörn i nära anslutning till ut-
vidgningen i norr. Bårhuset är anspråkslöst utformat 
med slätputsade fasader som är avfärgade vita under 
ett brant sadeltak täckt med röda taktegel. Byggna-
den är fönsterlös sånär som på tre små rundbågiga 
fönsteröppningar, placerade på den södra gaveln, 
vilka är försedda med blyinfattade rombiska glas. 
Rakt nedanför fönstren leder en trappa i klinker ned 
till kistintaget genom en pardörr klädd med stående 
vit panel. På den norra gaveln finns en portal med 
en segmentbågformad omfattning i rött tegel och 
innanför denna ett indraget entréparti försett med en 
pardörr, i utförande lik den i söder. Det norra gavel-
röstet pryds av ett latinskt kors i trä, målat i brun 
kulör, vilket är det enda tecknet på att detta är en 
byggnad för sakralt bruk.  Bårhusets södra gavel. 

Fattighuset från väster. Sockenstugan sedd från sydväst. Bårhusets norra gavel. 
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Träd 
Kyrkogårdens trädbestånd är varierat och mångta-
ligt, vilket ger besökare en känsla av att vara i en 
parkliknande skogskyrkogård. Totalt växer det om-
kring 130 träd på kyrkogården. Enstaka träd (ask och 
skogsalm) har tagits bort de senaste åren. 
Längs västra sidan av den äldre delen ger några 

medelålders lindar en antydan om en trädkrans. 
Längs norra sidan av kyrkogården står ett dussin 
äldre oxlar. I östra delen utgör lärk en viktig del av 
beståndet. I sydöstra delen står tre gamla grova ekar. 
Andra trädslag som förekommer är ask, tall, lind, 
rönn, tårbjörk, gullregn, bok, blodbok, tysklönn, 
vårtbjörk, hängblodbok, hängbok, blodlönn, pil och 
hästkastanj.  
Kyrkogårdens träd, häckar, planteringar och 

gräsmattor bidrar alla till en omväxlande naturtyp 
som ger livsutrymme för många olika organismer. 
Trädbeståndet är den del på kyrkogården som har 
störst betydelse för djurlivet. Börringe kyrkogård 

innehåller gamla träd av flera olika trädslag och flera 
av dem är så kallade hålträd. Många av oxlarna längs 
norra sidan av kyrkogården har tydliga stamhålighet-
er. Träd med ihålig stam kan innehålla en kompost-
liknande massa av organiskt material, så kallad 
mulm, som bryts ner av olika insekter och svampar. 
Mulm är en bristvara i landskapet då få gamla träd 
tillåts stå kvar så länge att värdefulla kvaliteter som 
till exempel grov stam och håligheter hinner utveck-
las.  

Häckar 
Många av gravplatserna i den gamla delen av kyrko-
gården är omgärdade av låga formklippta buxboms-
häckar. I östra delen av kyrkogården står en kort 
tujahäck kring en servicestation med sopkärl. I norra 
delen av kyrkogården löper rygghäckar av tuja i 
nord-sydlig riktning. 
 

En ek med bred stam.  

Kyrkogården har en stor variaton av trädslag. Oxelrad på norra sidan. 
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Rabatter med rosor och perenner 
På gravplatser inom hela kyrkogården förekommer 
vintergröna buskar såsom enar, ädelcypresser, tuja, 
klätterbenved, himalaja-en, idegran och rodo-
dendron. Buskplanteringar längs kyrkogårdens 
västra och norra sida består främst av syren, oxbär, 
forsythia, rosenrips samt korta avsnitt av buxbom. 
Förekommande perenner på gravplatserna är ex-

empelvis rosor, silverarv, hortensia, funkia, kär-
leksört, vintergröna, kaukasiskt fetblad, träjon, strut-
bräken, murgröna, lavendel, gullviva, kattmynta och 
daggkåpa. Av annueller finns bl.a. petunia, pelargon 
och fuchsia. 

Naturligt förekommande kärlväxter och 
kryptogamer 
På den grövsta eken växer den rödlistade svampen 
tårticka Inonotus dryadeusVU. På ekarna växer också 

grön spiklav, rostfläckig nållav, blodplättslav, 
reffelsprickling och flera andra allmänna arter.  
Den rödlistade laven grynig dagglav Physconia gri-

seaNT, noterades på en solitär lind och på två av as-
karna på kyrkogården. Lindarna i trädkransen har 
måttligt utvecklad epifytflora med bl.a. skrynkellav, 
gulkantad dagglav, liten skivlav, gulpudrad sköldlav, 
blemlav, kranslav, vägglav, ljuslav, blågrå mjöllav och 
finlav.  
På solitär blodbok och ek noterades den natur-

vårdsintressanta kyrkogårdslav Pleurosticta acetabulum. 
Utöver tidigare nämnda arter förekommer bl.a. 
bandmossa, glänsande sköldlav/stiftbrunlav, slånlav, 
mjölig skivlav, mjölig brosklav, strimhättemossa, 
mjölkantlav och cypressfläta.  
Tickorna platticka och strumpticka hittades på 

ask respektive oxel. Av marksvampar noterades 
lärksopp, nejlikbrosking och potatisrottryffel. 
Förr sköttes gräsbärande ytor på de flesta kyrko-

gårdar med slåtter och gräset, som ansågs värdefullt, 

togs om hand som hö till tamboskapen under vin-
terhalvåret. Efter slåtter kunde djuren till och med få 
gå på efterbete på kyrkogården. Först under 1900-
talets senare hälft har de ensartade gräsmattorna 
blivit allmänt rådande. I Börringe finns dock fortfa-
rande en del vilda växter i gräsmattorna. Kyrkogår-
dens gräsmatta är måttligt näringspåverkad till bitvis 
relativt mager. I gräsytan växer bl.a. vitklöver, höst-
fibbla, svartkämpar, trådklöver, hönsarv, smör-
blomma, rotfibbla, liten blåklocka och prästkrage. 
Den varma slänten utanför den västra muren är rela-
tivt mager och torrängsliknande med inslag av örter 
som gråfibbla, svartkämpar, trådklöver, höstfibbla, 
rölleka och tusensköna. 
På gravplatser som inte har skötsel hittas örter 

som rosendunört, bergdunört, ogräsmaskros, höst-
fibbla, prästkrage, kålmolke och vägtistel. 
Kring den lilla dammen på kyrkogården växer 

främst gul svärdlilja, svalting, kabbleka, ängs- och 
kärrbräsma, samt lite av gökblomster. 

En samling höstfibbla. Tårticka på ekjätte. 
Några gravplatser pryds av hortensia.  
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Vid en inventering 2005 gjordes noteringar om 
att den då rödlistade kalkvägglav Xanthoria calcicola 
växte på trappan till kyrkogårdens sydvästra entré. 
Vid samma inventering upptäcktes också en bål av 
den sällsynta arten kalkorangelav Variospora flavescens 
(= Caloplaca flavescens) på en gravvård.  

Djurliv 
Det är troligt att fladdermöss finns i anslutning till 
kyrkan i Börringe, då de gärna dagvilar eller över-
vintrar i kyrktorn och på kyrkloft.  

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 
besöket under sensommar noterades koltrast, större 
hackspett och blåmes på kyrkogården. Tidigare har 
bl.a. gråsparv, talgoxe, kråka, kaja, bofink, pilfink, 
grönfink, hämpling, nötväcka, ringduva, gärdsmyg 
och gulsparv noterats. Även under årets kalla måna-
der används kyrkogården av traktens övervintrande 
fåglar för födosök, vila och skydd.  
Det är tänkbart att igelkott, harar, kanin och 

mindre gnagare kan förekomma, men troligen mest 
sporadiskt. Ombyggnaden av den gamla landsvägen 
mellan Svedala och Skurup till väg E15 (nuvarande 
E65) på 1970-talet innebar en stor barriär för växter 
och djur i området.  
I dammen har det vid tidigare inventeringar note-

rats mindre vattensalamander och sötvattensnäckor, 
men nu huserar där ätlig groda Pelophylax esculentus, 

en art som haft en kraftigt expanderad utbredning i 
sydvästskåne de senaste åren. Ätlig groda äter gärna 
vattensalamandrar, varför det finns risk att de senare 
inte längre finns kvar i småvattnet. Alla svenska gro-
dor är fridlysta, därmed också ätlig groda. 
De flesta organismer på kyrkogården är annars 

små och mer eller mindre osynliga, såsom bin, hum-
lor, fjärilar, blomflugor och skalbaggar. Blanksvart 
trämyra Lasius fuliginosus noterades på en lind och en 
ask. Arten lever på trädens sav och på att mjölka 
bladlöss på en söt vätska kallad honungsdagg. De 
har sina bon i ihåliga stammar eller murkna stamba-
ser.  
Det noterades flera amiralfjärilar, kartfjäril, hag-

tornsfjäril, nässelfjäril och mörk jordhumla vid in-
venteringen vilka hittar till gravplatsernas planterade 
blommor. Tidigare har även hushumla noterats. De 
gravplatser med rikt blommande växter som kär-
leksört, lavendel och kaukasiskt fetblad, som inne-
håller nektar och pollen, besöks flitigt av olika små-
kryp. Förutom det gröna intresserar vindskyddade 
ytor och den lagrade värmen i gravvårdarnas och 
grusgångarnas stenmaterial många insekter. Kyrko-
gårdens lilla damm drar också till sig mycket insekter. 
I vattnet lever ryggsimmare och skräddare medan 
trollsländor som blågrön mosaikslända patrullerar 
dess omgivningar. 
  

En mörk jordhumla på en kvist lavendel. 

I dammen finns såkallad ätlig groda.  
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Gravplatser 
På Börringe kyrkogård finns närmre 900 numrerade 
gravplatser samt ytterligare ett 40-tal onumrerade. 
Gravplatserna kan delas in i fyra olika huvudkatego-
rier efter typ av omgärdning; gravplatser utan om-
gärdning, omgärdning av buxbomshäck, omgärd-
ning av stenram, eller omgärdning av staket/kedjor. 
Samtliga gravplatser med omgärdning är singel-
täckta. Gravplatser med omgärdning av buxbom 
dominerar och ger kyrkogården dess karaktär. Grav-
platser utan omgärdning har dock med åren kommit 
att bli ett större inslag på Börringe kyrkogård till 
följd av återlämnande av gravplatser och för att un-
derlätta skötsel. Av gravplatserna har ett fyrtiotal 
omgärdning av stenram och endast fyra har om-
gärdning av smidesstaket/kedjor. Två gravplatser i 
nära anslutning till varandra har en ovanlig omgärd-
ning i form av upphöjd mur i röd öländsk kalksten. 
De gravplatser som saknar omgärdning har såtts 

igen med gräs och ligger företrädesvis insprängda i 

kvarteren. I kvarter O finns ett större område som 
är igenlagt med gräs och endast ett fåtal spridda 
gravplatser. Det förekommer återlämnande gravplat-
ser med bevarad buxbomsomgärdning och singel-
täckning trots att gravvården/gravvårdarna tagits 
bort. Av andra gravplatser återstår endast vården 
placerad i gräs.  
Många av de äldre gravplatserna har planteringar 

av städsegröna växter såsom t ex buxbom, tuja, cy-
press eller sockertoppsgran. Ett stort antal gravplat-
ser saknar dock planteringar. I övrigt dominerar 
ettåriga växter, men exempel på de vanligast före-
kommande perennerna är rosor, hortensia, orm-
bunke, julros, kärleksört, vintergröna och funkia. På 
kyrkogårdens finns det sedan tidigare utmärkta kul-
turgravar. Detta är återlämnade gravplatser som 
fortfarande sköts och bevaras av kyrkan. Dessa 
gravvårdar blev listade av länsstyrelsen under tidiga 
1900-talet.  
  

Kyrkogården har en variaton av gravplatser.  I kv. P-Z har alla gravplatserna rygghäckar och mindre 
rabatt. 

Några få gravplatser har omgärdning av gjutjärn. 

Gravplats och gravvård i ett.  
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Kvartersbeskrivningar 
Börringe kyrkogård är indelad i kvarter från A – Z 
med ett varierat antal gravplatser från 15 som minst, 
till 84 som mest. Utöver dessa finns ett stort antal 
onumrerade gravvårdar.  

 
Kvarter A är beläget söder om kyrkan samt di-

rekt söder om det sydvästra grindpartiet i kyrkomu-
ren. Partierna skiljs åt av en större grusad yta som 
mynnar ut i en mindre grusgång som följer kvarte-
rets svängda form. Den sydvästra delen av kvarteret 
är rektangulärt till sin form och följer mursträck-
ningen fram till sockenstugan i kyrkogårdens syd-
västra hörn. Bortsett från lindarna i trädkransen 
saknar kvarteret träd. Partiet är till sina största delar 
gräsbesått med enstaka buxbomsomgärdade och 
stenramsförsedda gravplatser. I nära anslutning till 
grindpartiet finns två äldre liggande hällar, troligtvis 
hitflyttade från Börringe gamla kyrka. Den delen av 
kvarteret som ligger söder om kyrkan har en triangu-
lär form.  
 
Kvarter B är beläget öster om huvudingången i 

söder, närmast kyrkan. Kvarteret har en öppen ka-
raktär, men i den östra delen av kvarter B finns 
yngre lindar som i viss mån ger en rumslighet. 
Gravplatserna omgärdas företrädesvis av buxbom 
och har ytbeläggning av singel. I kvarteret finns även 
enstaka gräsbesådda partier samt någon enstaka 
gravplats som är omgärdade av stenramar.  
 
Kvarter C är långsmalt och följer muren i söder 

från grindpartiet i den västra delen fram till murpela-
ren i grindpartiet i den östra delen i öst-västlig rikt-
ning. Kvarteret är till största delen gräsbesått med 
gravplatser omgärdade av främst buxbom och ytbe-
läggning av singel. Även stenramar förekommer, 
främst i kvarterets östra del. På övre delen i väster 
finns en stor buxbomsomgärdad gravplats med en-
hetliga högresta vårdar i svart polerad granit. Hela 

kvarteret sluttar svagt österut. Växtligheten är be-
gränsad till städsegröna växter på de enskilda grav-
platserna. Kyrkogårdens mest framträdande träd är 
en pampig, vidkronig ek som står mitt i kvarteret. 
En något mindre ek står strax sydost om denna.  

 
Kvarter D och E är två långsmala kvarter be-

lägna strax öster om kyrkan löpande i nord-sydlig 
riktning, sluttandes svagt söderut. Kvarteren skiljs åt 
av en grusgång. Gravvårdarna är i huvudsak stående 
och placerade i öst-västliga rader med huvudändarna 
mot varandra. Det enda undantaget i kvarteret är en 
gravplats belägen längst i norr i kvarter D, vilken 
upptar hela kvarterets bredd. Gravplatserna omgär-
das företrädesvis av buxbom och har ytbeläggning 
av singel. Omgärdning med stenramar förekommer 
på ett fåtal gravplatser. I övrigt är stora delar av kvar-
teren gräsbesådda efter igenläggning av gravar. 
Gravvårdarna härrör främst från sekelskiftet 1900 
samt 1930–50-talen, men gravvårdar från 1980- 
2000-tal finns även representerade. Kvarteren har en 
öppen karaktär med endast en planterad lärk i den 
norra kanten. I övrigt utgör spridda och mer eller 
mindre högväxta tujor och cypresser, ofta parvis 
planterade på gravplatserna, ett tydligt inslag. 
Knappt hälften av gravplatserna är omgärdade av 
klippta buxbomshäckar.  
  

Markerade kvarter är A-E 
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I kvarter F och G skapar höga träd en tilltalande 
utformning som ytterligare framhävs av kvarterens 
småkuperade och något bredare karaktär. Företrä-
desvis är det lärkträd längs ytterkanterna, med en 
dragning mot nordost, som ramar in området. 
Centralt finns en grupp lövträd bestående av en 
blodbok, en ek och en lind, vilka kontrasterar mot 

det övriga barrinslaget. Spritt i kvarteren finns tujor, 
enar och idegranar planterade på gravplatser. I den 
norra delen av kvarter F är samtliga gravplatser 
kringgärdade med klippta buxbomshäckar. I övrigt 
förekommer häckar på ungefär hälften av gravplat-
serna.  

 
Kvarter H löper utmed hela kyrkogårdens östra 

del i nord-sydlig sträckning och utgör en slingrande 
yta mellan grusgången som löper runt hela kyrko-
gården och stängslet som avgränsar kyrkogården i 
öster. Den avgränsande grusgången kantas av flera 
lärkträd och någon enstaka tall. Utanför kyrkogår-
den, längs dess ytterkant, finns flera lövträd som 
bidrar till en rumslighet och i viss mån ger intryck av 
en trädkrans. Det är emellertid osäkert om träden är 
planterade i detta syfte. Hela kvarteret är gräsbesått 
med spridda gravplatser. Enstaka gravplatser om-
gärdning av buxbomshäck eller stenram och ytbe-
läggning med singel I stor utsträckning saknar grav-
platserna omgärdning och står direkt i gräset. Om-
rådet längst i söder har dock en egen karaktär där 
gravplatsernas grusade ytor och buxbomshäckar 
utgör ett karakteristiskt inslag, liksom de parvis 
ställda sockertoppsgranarna.  

 
Kvarter J tillkom i samband med första utvidg-

ningen, under 1800-talets första hälft. Det är beläget 
direkt norr om kyrkan. Det är ett stort och väl sam-
manhållet kvarter med strikt indelade och buxboms-
omgärdade och singeltäckta gravplatser. De mittersta 
gravplatserna är placerade i öst-västlig riktning om-
givna av gravplatser vända ut mot grusgången som 
omgärdar hela kvarteret. Städsegröna buskar i olika 
former såsom tuja, klottuja och sockertoppsgran 

förekommer på flera av gravplatserna. Förutom ett 
par lindar och en ask längs norra och östra sidorna 
saknas träd.  
 
Kvarter K är beläget strax norr om kvarter J och 

sluttar nedåt minneslunden i norr. I kvarterets södra 
del råder en mer strikt indelning av gravplatser till 
skillnad från den norra delen som med hänsyn till 
sin kuperade terräng har en mer öppen karaktär med 
spridda gravplatser. På de öppna gräsytorna står 
spridda träd av lärk, tall, lind, björk och hängask. 
Variationen bland trädslagen är något större än på 
övriga delar av kyrkogården vilket bidrar till en mjuk 
övergång till den närliggande minneslundens natur-
liga karaktär. Längs västra och södra kanten finns 
flera gravplatser med högväxta städsegröna växter 
såsom cypresser, tujor och idegranar. Kvarteren ut-
gör kyrkogårdens högsta punkt och området är ku-
perat.  
  

Markerade kvarter är F-K 
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Kvarter L, N och O kvarter utgör den högsta 
punkten med utsikt över hela kyrkogården, liksom 
omgivningarna utanför med kyrkbyn och odlings-
landskapet. En viss känsla av naturlighet gör sig 
påmind då en stor variation av både löv- och barr-
träd är ett framträdande inslag. Lärkträd, gran och 
tall finns främst längs sidorna där de ramar in kvar-
teren. Högväxta, slanka tujor och cypresser, plante-

rade på gravplatser, förstärker nivåskillnaden samti-
digt som de bidrar till en exotisk känsla. Nivåskillna-
den är särskilt stor i kvarter L som sluttar kraftigt 
västerut ner mot minneslunden. I grässlänten domi-
nerar björk, men även rönn och blodbok. I kvarte-
ren dominerar gräsytorna. Liksom på övriga delar av 
kyrkogården förekommer buxbomshäckar som in-
ramning på omkring en tredjedel av gravplatserna. 
Särskilt iögonfallande är gravplatsen i den norra 
delen av kvarter L där omfångsrika, formklippta 
idegransklot markerar gravplatsens hörn. 
 
Kvarter M löper utmed den norra delen av den 

äldre kyrkogården och avgränsar mot den senare 
utvidgningen längst upp i norr. I kvarterets östra del 
finns gravplatser som omgärdas av buxbom och är 
täckta med singel. Mot väster i kvarteret ligger grav-
platserna mer glest för att mynna ut på krönet av 
sluttningen strax ovanför minneslunden. Låga grav-
vårdar i samma storlek är här placerade mot rygg-
häckar av tuja.  
 
Kvarter P - Z Området delas in av de i nord-

sydlig riktning löpande gångarna i avlånga rektangu-
lära gravfält. Parallellt med gångarna finns raka, 
klippta rygghäckar av tuja. Det strikta uttrycket mju-
kas upp av flera äldre björkar och någon enstaka ask 
som står oregelbundet spridda i kvarteren. Körväg 
finns utmed de norra och östra ytterområdena samt 
vändplats i det sydöstra hörnet. Områdets yttre av-
gränsning utgörs i väster av befintlig mur utmed 
landsvägen. Mot norr och öster finns en rad med 
friväxande, dock tuktade, forsythia och rosenrips 
som insynsskydd i anslutning till stängselnätet som 
omgärdar området på dessa håll. Den norra sträck-

ningen är dessutom kantad av äldre oxelträd. Grav-
fälten, ytterområdena och hela den östra delen av 
kyrkogårdsområdet, som ej är ianspråktagen, är be-
sådda med gräs med oregelbundet placerade träd av 
lärk, björk, ask och bok i olika åldrar. Gravvårdarna 
härrör från 1900-talets andra hälft. Den östra delen 
delas in i två hälfter av en diagonalt löpande sling-
rande gång. Stödmur av öländsk kalksten är lagd 
som gräns mellan gravfälten och området framför 
bårhuset. För att avgränsa den nya kyrkogården mot 
den gamla lades i nivåskillnaden en stödmur av grå-
sten. I gravområdets nordvästra hörn finns anlagda 
terasserade avsatser med stödmurar såväl som trapp-
steg i kalkstensblock.  
  

Markerade kvarter är L-Z 
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Beckfriiska gravstaden  
Den Beckfriiska gravstaden är belägen strax norr om 
kyrkogårdens huvudentré i sydväst och löper utefter 
muren fram tills den mynnar ut i sänkan vid min-
neslunden. Gravvårdarna, som alla tillhör den Beck-
friiska släkten, är placerade i östvästlig riktning på 
ömse sidor om en nord-sydligt orienterad grusad 
paradstig. De äldsta gravvårdarna har sin placering 
närmast kyrkan i kvarterets sydvästra del. Ett fåtal 

spridda vårdar har sin placering längst ner i kvarte-
rets norra del i anslutning till bårhuset. En av grav-
platserna är flankerad av sockertoppsgranar och 
invid en annan finns en ros, i övrigt saknas plante-
ringar.  
Att ätten Beckfriis sista vilorum är förlagd till kyrko-
gårdens västra del är nog ingen slump, då blickarna 
härifrån lätt vänds åt släktgodset Börringekloster 
som innehades av familjen. En av familjemedlem-
marna är dock placerade längre bort från sina släk-
tingar. 

Minneslund  
Minneslunden är belägen i en naturlig sänka, strax 
norr om kvarter K i nordväst. I sänkan finns en 
anlagd, men naturligt formad damm vartill jord-
ningsområdet sluttar. Runt om sänkan löper en 
grusgång med belysning i form av svarta lyktstolpar.  
Minneslunden har halvmåneformade markering-

ar med gatsten som finns på ömse sidor grusgången 

som ringar in minneslunden. Platsen är utsmyckad 
med ett stort gallerförsett kärl, i grovhuggen grå 
granit, för placering av snittblommor samt en grön 
parksoffa. Det står en svart hyllanläggning dekorerad 
med gjutjärnskors för att placera blomsterarrange-
mang. Det finns även en Det finns även en ljusbä-
rare av svart smide. Intill finns spridda solitärträd i 
form av ett par kastanjer, enstaka ek och lind samt 
ytterligare ett par pilar. Mot bårhuset i norr finns 
buskage av bl a schersmin och syréner som omger 
ett körsbärsträd och en äldre björk. Minneslunden 
har tidigare enligt muntliga källor varit mer beväxt 
med ängsområde och ett träd som lutade ner över 
dammen.  
  

Beckfriiska gravstaden och minneslunden är markerade.  

Beckfriiska gravstaden rör sig längs med den västra muren. Minneslunden som idag har mindre grönska än tidigare.  
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Gravvårdar 
På Börringe kyrkogård finns ett fåtal äldre kalkstens-
vårdar, varav ett antal är liggande hällar hitflyttade 
från den gamla kyrkan i Norra Börringe. De övriga 
stående kalkstensvårdarna är rektangulära och har 
oftast rundat krön med rakt avslutade gavlar i en för 
Skåne karakteristisk och en för 1700-1800-talet tids-
typisk utformning. I detaljutförandet, gällande dekor 
inskription m.m., får dock varje gravvård ses som 
unik. Vårdarna har riklig dekor i form av avskeds-
händer, det allseende ögat, femuddiga stjärnor samt 
stiliserade blommor och växtslingor. En del av kalk-
stensvårdarna har även utsmyckning i form av bisci-
utmedaljong samt inskriptionsplatta i vit marmor.  
Två kors i smide finns med utformning specifik 

för Börringe, troligtvis tillverkade av en lokal smed 
under mitten av 1800-talet. Korsen är låga och dess 

korsarmar är försedda med händer som bär upp en 
inskriptionstavla. Idag finns det endast en av dessa 
vårdtyper komplett kvar på kyrkogården. På kyrko-
gården har några av dessa inskriptionsplattor hittats 
uppställda mot andra gravvårdar, varför det troligtvis 
har funnits fler smideskors av denna variant tidigare.  
Majoriteten av gravvårdarna är från perioden 

1900-1950 och 1950-2000. Ett stort antal vårdar 
finns även från 1850-1900 samt flera odaterade äldre 
vårdar. I formgivningen av gravvårdarna kan trender 
i utformning ses.  
Granit är det vanligaste materialet på kyrkogår-

den, efter denna diabas (även kallat svart granit). Det 
finns endast ett litet antal vårdar av kalk, marmor 
eller sandsten. 
Den största andelen gravvårdar är stående vårdar 

i svart polerad granit och diabas med uppåt avsmal-

nande liv och vinklat krön. De har oftast finhuggen 
och/eller blästrad dekoration. Diabas var ett popu-
lärt material under 1800talets slut/sekelskiftet 1900-
talets början. 
En annan typ av klassisk form som kan återfin-

nas på kyrkogården är de kolonnformade vårdarna. 
På kyrkogården finns det en i marmor och en i pole-
rad diabas. Den brutna kolonnen representerar det 
avbrutna livet. Den marmorerade kolonnen har en 
krans uthuggen kring kroppen.  
Låga rektangulära gravvårdar i svart granit med 

rakt avslutat krön är en stor kategori bland kyrko-
gårdens gravvårdsbestånd. Gravvårdarna är enkla 
men ytterst stringenta i sin utformning och är goda 
representanter för 1920-40-talets formspråk i árt 
deco och funktionalismens strikta formspråk.  

F.v t.h; Kalkstensvård med strålande sol-dekor, stående granitvård med vinklat krön med marmorplatta och porslinsbiskvi, polerad ”bruten” kolonvård, granitvård med polerad dekor av 
ekblad och inskriptionsplats, natursten med infälld textplatta och korsformad granitvård.  
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I den nyare delen är andra hälften av 1900-talet 
representerat i låga fabrikstillverkade gravstenar i 
enhetlig storlek, oftast med högpolerad yta. Under 
mitten av 1900-talet och senare blev denna typ av 
enklare vård vanligare. Den är oftast i en grå eller 
röd granit med en symmetrisk eller asymmetrisk 
dekoration. Symbolerna är oftast traditionella såsom 
det latinska korset.  
Av det mer samtida gravvårdstyperna finns det 

ett fåtal exempel, t.ex. den hjärtformade vården i kv 
M. Nya vårdar idag har blivit mer fria i sin formgiv-
ning när det kommer till form och symboler, men 
fortfarande är det de raka enkla vårdarna som domi-
nerar. Överlag är dock huvudsaken av vårdarna 
enkla klassiska vårdar med en triangulär topp, eller 
av det yngre slaget med rektangulär form.  

 En påkostas vård fungerade som en statussym-
bol för personer i samhällets högre skikt. Därför har 
ofta lantbrukare och kyrkvärdar större och mer på-
kostade vårdar under slutet av 1800-tasl till tidigt 
1900-tal då dessa arbetstitlar ofta var personer med 
stor inkomst och inflytande. Ofta brukar titlar före-

komma på gravvårdar från 1800-talets andra hälft 
och fram till mitten av 1900-talet för att sedan föra 
en alltmer tynande tillvaro. Börringe kyrkogård är 
inget undantag. Lantbrukare är genomgående den 
absolut vanligaste titeln på kyrkogården. Vanligt 
förekommande titlar är även hantverksrelaterade 
som trädgårdsarbetare, snickare, jägare mm. Många 
av titlarna visar även på en rang inom det specifika 
yrket genom tillägget av mästare t.ex. skomakarmäs-
tare. Det finns även titlar med yrken anknutna till 
godset Börringekloster. De flesta gravtitlarna rör 
främst, för den tiden, mansdominerade yrken. Det 
finns endast två gravvårdar på kyrkogården där 
kvinnliga yrkestitlar figurerar vilket är stickerska och 
handelsidkerska. 
På flera gravvårdar står tillägget ”Återseendet står 

kvar” under inskriptionen. En annan fras som ofta 
förekommer på gravvårdarna på Börringe kyrkogård 
är ”Farväl nu vill jag somna och fridens hem bebo”. 
De äldre gravvårdarna har huggen inskription och är 
ofta rikt dekorerade med uthuggna reliefer. 

Enligt muntliga källor har kyrkogården har ett ti-
digare urval gjort av länsstyrelsen under 1920-talet 
som har blivit utmarkerad med kulturgravs skyltar.  

   

Samtida hjärtformad liggande gravvård.  

Variation av horisontella hällar som satts ihop till en famil-
jegrav 

”funkisvård” i polerad granit med metallinskription, Stående granitvård med minimalistisk dekor från 2000-
talet 
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Karaktärsdrag för kyrkogården 
- Områden i nära anslutning till kyrkan har stark 

prägel från slutet av 1800-talet med trädrader, 
mur, buxbomsomgärdade gravplatser i varierande 
storlek och singel som ytskikt. 

- Variation av högresta och låga vårdar, granit är det 
vanligaste materialet på kyrkogården 

- Skogskyrkogårdskaraktär med grästäcka områden, 
kuperat landskap och flera höga träd.. 

- Stor variation av växtlighet 
- Balans mellan den strikt ordnade kyrkogården och 

skogskyrkogårdskaraktären.  
- Det yngsta området präglas av småskalighet med 

låga vårdar av granit, rygghäckar och mindre plan-
tering framför var plats.  

 
  

Kyrkogården präglas del av ordnade strikta kvarter men även av ett skogsideal.  
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Områdesnedslag/ karaktärsnedslag  
  

Det yngsta området av kyrkogården ligger på den norra sidan. Det har ett samman-
hållet uttryck med rygghäckar, småskaliga vårdar och liten rabatt framför var grav. 

Kyrkogårdens minneslund utstålar en parkkänsla. Det finns sittplatser nära, ljushål-
lare och mycket plantering runt. Minneslunden omges av slingrande gångar. 

På den centrala delen av kyrkogården finns ytskikt av singel och omgärdning av 
buxbom kvar, men även grästäcka gravplatser är vanligt vilket förhöjer parkkänslan.  

Gravkvarteren närmst kyrkan har fått behålla uttrycket från slutet av 1800-talet med 
varierad form på gravplatser, högresta vårdar av granit, singeltäckta ytor och om-
gärdningar av sten eller buxbom.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska värden 
 



 

Börringe kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 33 

Värdebeskrivning 
Börringe kyrkogård utgör en komplex kulturhisto-
risk miljö. I den inbegrips faktorer som berör om-
givning, landskap, växter, djurliv, personhistorik, 
konsthantverk samt kyrkogårdshistoria. Värdebe-
skrivningen tar fasta på alla dessa delar. 

Kyrkogårdens betydelse i landskapet 
Börringe kyrkogårds vegetation i form av en stor 
variation av träd och buskar i en smått kuperad ter-
räng bildar en sammanhållen helhetsmiljö med ka-
raktär av skogskyrkogård. Kontrasten mellan de 
naturliga inslagen och de anlagda, kultiverade delarna 
bildar en mycket tilltalande miljö för kyrkogårdsbe-
sökarna vilket skapar ett start upplevelsevärde. Det 
skapar även en stark kontrast till det utanförliggande 
uppodlade marken. Kyrkogården fungerar som den 
enda parkmiljön i den lilla byn.  
Tack vare kyrkogårdens rika växtlighet och dess 

läge i det omgivande öppna landskapet, utgör kyrko-

gården likaså en attraktiv miljö för besökare och 
även djur. Det kuperade landskapet och de sling-
rande gångarna går i samspel med de äldre, strikta 
gravplatserna. Kyrkogården visar på ett samspel 
mellan slutet på 1800-talets anläggnings ideal, öppna 
gräsytor, singel och skogskyrkogård. 

Kyrkogårdshistoriska värden 
Trädkransens lindar i väster och söder är kulturhisto-
riskt värdefulla då de tillsammans med kyrkogårds-
muren avgränsar mot omgivningarna utanför, samti-
digt som de symboliserar traditionen att kanta kyr-
kogården med träd. 
Genom kyrkogårdens olika karaktärer och års-

ringar går det att avläsa utvecklingen av t ex expan-
dering av kyrkogården. Kyrkogården har även rester 
från den äldre kyrkogården då hällar från denna 
troligtvis tagits och flyttats dit. I allmänhet är grav-
vårdar, gravvkvarter och gravplatser efterlämningar 

som kan berättat om kyrkogårdens historia och byns 
historia.  

Samhälls och- personhistoriska värden 
Börringe kyrkogård har samhällshistoriska vär-

den då det fungerar som en karta över byns utveckl-
ing. I äldre tider utgjordes befolkningen i huvudsak 
av bönder varför titlar så som lantbrukare, åbor och 
hemmansägare är vanliga. På Börringe dyker även 
andra typer av titlar upp som visar på fler hantverks-
yrken och kopplingar till Börringe klosters slott. 
Titlar som jägare, skomakarmästare och greve före-
kommer. En framträdande placering och position i 
samhället resulterade ofta i en stor påkostad vård 
över sig och sin familj. Eller som i fallet med Bör-
ringe ett helt område speciellt vigt till familjen Beck-
Friis.  
Familjen Beckfriis kom ursprungligen ur den 

danskaandelsläkten Beck som ägde en rad Skånska 
slott. Släktnamnet kom från giftemålet mellan 

Utformning av gravplatsområde i samklang med landskap-
et. 

Smidesdetalj på gjutjärnsomgärdning.  Det finns flera spännande personhistoriska gravvårdar som 
t.ex. OS-vinnare i lagsabel. 
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Jochum Beck och Christian Friis dotter. Dennes 
sonson fick sedan ärva den friiska fideikommessen 
och gavs tillåtelse att skapa sitt eget släktnamn och 
vapen vilket blev Beck- Friis. Cornfitz Ludvig Beck-
Friis blev den stamfader som är för den nuvarande 
ättegrenen och finns även begravd på Börringe kyr-
kogård. 
På kyrkogården finns jämfört med många andra 

kyrkogårdar en del gravvårdar som är resta över just 
kvinnor. De har oftast varken titlar eller någon när-
mare presentation men utav andra familjemedlem-
mars gravar ges en förklaring till deras relation. 
Dock finns det både kvinnor av högre stånd som 
fått en egen gravvård som en grevinna från familjen 
Beck friis och en annan över en handelsiderska. 
Kvinnliga arbetstitlar är en bristvara bland 1800-
talets och tidiga 1900-talets gravvårdar. I samband 
med indistrialiseringen skapades fler arbetsroller i 
samhället samtidigt som fler kvinnor gav möjlighet 
att träda in i arbetslivet. Trots detta lyser titlarna med 
sin frånvaro och kvinnor skrivs oftast som hustru 
eller dotter. I de tillfällen då hustrun dött först är det 
ändå manen som står överst på vården vilket säger 
en del om den tidens kvinnosyn av kvinnan under-
ordnad mannen. Detta är även ett exempel av det vi 
inte ser berättar en historia om vad som lyftes upp 
som viktigt i samhället. 

Konst och arkitekturhistoriska värden 
Börringe kyrkogården har främst de äldsta vårdarna 
och omgärdningen ett högt värde. Samtidig har 
strukturerna och växterna som en helhet ett högt 
konst- och arkitekturhistorisk värde. Under 1800-
talet och 1900-talets början var hantverkskunnandet 
inom stenhuggeri högt och de konstnärliga uttryck-
en var varierande. Det är främst vårdarna i kalksten, 

sandsten och marmor, men även de tidiga granitvår-
darna som har väl bearbetade stenar med rik dekor 
och långa inskriptioner. Infällningar med tavlor, 
rosetter, krönkors, porslinsbiskvier har höga värden.  
De höga vårdarna, särskilt granitvårdarna med 

fasade eller vinklade avslut är strama i sitt uttryck 
med få dekorer och raka gemener. De ger, tillsam-
mans med övriga resta vårdar, genom sin mass-
verkan ett arkitektoniskt uttryck. 
Det finns några bevarade stenomgärdningar och 

gjutjärnsomgärdningar, det är möjligt att det tidigare 
har funnits flera gjutjärnsgrindar eller andra om-
gärdningar. Idag finns det mest buxbomsomgärd-
ningar kvar men alla olika omgärdningar tillsammans 
inger ett arkitektoniskt uttryck på kyrkogården. Det 
syns tydliga stilinfluenser bland vårdarna. Stilinfluen-
ser som jugend, klassicism och även funkis har läm-
nat spår av formgivning och val av symboler på vår-
darna.  
Minneslundens utformning är även en viktig del i 

det arkitektoniska värde då den smälter bra ihop 
med kyrkogårdens stil och med sin minimalistiska 
utformning.  
Bland vårdarna på kyrkogården syns olika sorters 

av hanverkskunnighet. De små korsformade metall-
vårdarna hållande pergament är nått som är unik för 
Börringe och har därför ett väldigt högt arkitekturhi-
storiskt- och hantverkshistoriskt värde. Det finns 
även speciellt typ av typsnitt på några av de Gottfri-
iska vårdarna samt en lantbrukarvård som är unik i 
sitt utförande.  

Biologiska värden 
Börringe kyrkogård och by ligger omgiven av ett 
fullåkerslandskap. Kyrkogården fungerar därmed 
som en välkommen tillflyktsort för många djur och 

växter. Kyrkogårdar har en närmast unik biotoptyp 
som drar till sig många organismer av olika slag. 

Blommorna på gravplatser och i planteringar lockar 
till sig insekter. Fåglar söker föda, skydd eller vila i 
kyrkogårdens träd, häckar och planteringar. Flad-
dermöss förekommer sannolikt även på Börringe 
kyrkogård. De har sina viloplatser i byggnader eller 
gamla hålträd. Samtliga fladdermusarter är fridlysta 
och är upptagna i Artskyddsförordningen. 
På den största eken växer tårticka Inonotus drya-

deusVU, vilken är klassad som sårbar (VU) i 2015 års 

Stort hantverkskunnande behövdes för att skapa vackra 
gravvårdar.  
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rödlista. Tidigare har även oxtungssvamp Fistulina 
hepaticaNT hittats på ekarna, medan tallticka Phellinus 
piniNT hittats på tall på kyrkogården. Den rödlistade 
laven grynig dagglav Physconia griseaNT, klassad som 
nära hotad (NT) förekommer på ask och lind på 
kyrkogården. Den naturvårdsintressanta arten kyr-
kogårdslav växer på enstaka medelålders ek och 
blodbok. Flera av de förekommande lavarna och 
mossorna gynnas av solexponering och av uppvirv-
lat damm från åkrar och grusgångar. Inga signalarter 
hittades vid inventeringen. 
Den tidigare rödlistade kalkvägglav Xanthoria cal-

cicola har tidigare (2005) noterats på trappan till den 
sydvästra entrén. Arten är knuten till kalkrika förhål-
landen och hittas oftast på stenmurar och väggar 
med kalkbruk eller kalkputs, samt gravstenar av 
kalkbergarter och i landet förekommer den nästan 
enbart i Skåne. Den sällsynta kalkorangelav Va-
riospora flavescens (=Caloplaca flavescens) har tidigare 
(2005) också noterats växa på en av kyrkogårdens 
gravvårdar. 
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.  
Flera individer av ätlig groda Pelophylax esculentus 

upptäcktes i dammen på Börringe kyrkogård. Vid 
inventeringen 2005 noterades mindre vattensala-
mander Lissotriton vulgaris och sötvattensnäckor i 
dammen. Alla grod- och kräldjur upptas av Art-
skyddsförordningen och är fridlysta. Av sötvatten-
snäckor finns flera rödlistade arter som kan finnas i 
dammen på Börringe kyrkogård. 

Ett 15-tal fågelart har observerats på kyrkogår-

den vid inventeringstillfällena. Av dessa är gulsparv-
VU rödlistad som sårbar (VU). 
Hotade arter av insekter kan mycket väl förekomma 
i de träd som har håligheter. Flera arter av hotade 
skalbaggar lever i mulmen som kan bildas i hålträd, 
medan ovanliga arter av tvåvingar (Diptera) främst 
gynnas av vattenfyllda stamhåligheter. Blanksvart 
trämyra Lasius fuliginosus noterades på två av kyrko-
gårdens träd. Arten brukar anses vara en god indika-
tor på skyddsvärda träd. 

32 träd från Börringe kyrkogård är upptagna som 

skyddsvärda träd i Åtgärdsprogrammet för särskilt 
skyddsvärda träd och registrerades på Trädportalen 
år 2009. De träd som registrerats utgörs av 11 oxel, 5 
lärk, 4 ask, 3 ek, 3 lind, 1 skogsalm, 1 sötkörsbär, 1 
gran, samt 3 hästkastanjer som står utanför kyrko-
gården. Oxlarna längs norra sidan av kyrkogården är 
klassade som hålträd (stamhål och över 40 cm stam-
diameter), liksom huvuddelen av de övriga registre-
rade träden. Några träd, såsom ekarna, har istället 
jätteträdstatus (över 1 m stamdiameter i brösthöjd).  

Miljön och naturen på kyrkogården har stora upplevelsevärden och visar även på en stor biologisk mångfald vilket bör ut-
vecklas och värnas om.  
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Lindarna och oxlarna som ingår i trädkransen 
kring kyrkogården kan omfattas av det generella 
biotopskyddet i miljöbalken, då de står utmed väg 
eller i jordbrukslandskap och kan därmed klassas 
som en allé.   
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Vård av kulturhistoriska värden  
Börringe kyrkogård har ett kulturhistoriskt värde 
som helhet och därför är det viktigt att bevara dess 
karaktär. Kyrkogårdens miljö är i hög grad föränder-
lig vilket beror på förändringar i brukande och i 
skötsel. De kulturhistoriska värdena kan snabbt för-
ändras genom exempelvis ovarsam skötsel. Värdena 
kan också gå förlorade genom många små föränd-
ringar som sker under en längre tid. För att bevara 
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 Börringe kyrkogård bör följande vårdkrav 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, B och J 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. De 
visar även på den tidigaste typen av utformning som 
gjorde på kyrkogården.  
Det Beck-friiska området är viktigt att värna främst 
för dess stora arkitektoniska värde samt dess lokalhi-
storiska värde.  
 
     : Strukturer som är viktiga att bevara  
Med kyrkogårdens struktur avses dess yttre begräns-
ningar, äldre kvartersindelning och gångar. För 
Västra Kärrstorp kyrkogård gäller detta framförallt 
huvudgångar, mur och gångar. Kyrkogården har 
delar av mer rakt lagda gångar vilket är viktiga att 
bevara men den har även mer organsikt följsamma 
gångna som ger området en skogskänsla. En av de 
slingrande vägarna har markerat som ett exempel på 
den typen av gång. Samspelet mellan de strikta om-
rådena och naturligt organiska är viktig, det ska inte 
smälta ihop till en karaktär utan hylla dess olikheter.   
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Särskilt skyddsvärda träd 
I Naturvårdsverkets rapport Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 
träd -Mål och åtgärder 2012-2016 finns det mål och åtgärder som 
särskilt gäller för Svenska kyrkans arbete med värdefulla träd på kyr-
kogårdar och begravningsplatser. Dessa är följande:  
 

• Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrkogårdar, gårdsmil-
jöer och på kyrkans mark i tätorter minskar inte på grund av 
avverkning, där alternativ finns.  

• Beskärning och stabilisering som metod för att bevara särskilt 
skyddsvärda träd är väl spridd och används normalt i arbetet 
med dessa träd från och med 2012.  

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

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

 
 
 

De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd som har en stamdi-
ameter 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 i brösthöjd. Länsstyrelsen har inventerat många begravnings-
platser för att hitta de värdefullaste träden. Träd som registrerats som 
särskilt skyddsvärda finns inlagda i Trädportalen på internet. 
 
På Börringe kyrkogård finns 32 träd som är upptagna som skydds-
värda i Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd. Dessa regi-
strerades i Trädportalen år 2009. 
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Åtgärdsbehov 
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Murar och begränsningar 
Kyrkogårdens grindar håller god standard med rost-
fläckar börjar framträda något. De är enkla att 
öppna och stänga. Samma sak gäller för nätgrinden 
som är i bra skick men har på vissa ställen börjar se 
tecken på rostskador och nedsmutsning. Att hålla 
koll över att nätet står rakt och prydligt är bra samt 
att kolla av gjutningsdetaljerna på staketet för att se 
att de inte rostar i samband med fortlöpande under-
håll. Muren har tryckts utåt till följd av att träd i den 
forna trädkransen har blivit för stora och/eller stått 
för nära inpå muren. Delar av den västra muren har 
dessutom alltmer sjunkit ner under mark alltef-
tersom vägen som går längs med muren har byggts 
på och breddats. Där muren svackar som mest är det 
inte mer än 30 cm, på utsidan, som är synlig ovan 
mark. Vid murpartierna närmast kyrkan (de äldsta 
delarna av muren) är gråstenssockeln synlig nedtill, 
genom putsen. Kyrkogårdens mur har fått flera om-
råden med större sprickbildningar och är i behov av 
lagning. Ett kontinuerligt underhåll av muren är 
önskvärt. Detta pågår redan då en del av västra mu-
ren renoverades under 2016. 
 
• Målning av järngrindar och räcken bör utföras 

vart tionde år med svart linoljefärg. 
• Målning av nätstaketsdetaljer vid behov. 
• Avsyning och underhåll av tegelavtäckningen 

och den putsade murens tekniska standard bör 
ske regelbundet. Löpande underhåll är önsk-
värt.  

• Nätgrinden bör hållas rak och prydlig för att 
dra ner intrycket av kyrkogårdens karaktär. Av-
syning av den tekniska standarden bör ske re-
gelbundet. 

Vägar och gångar 
Grusgångarna är i gott skick. I det senaste utvidgade 
området finns några mindre trappsteg lagda med 
ölandskalksten, dessa bör ses över då de har börjat 
röra sig ur plats något.  
• Tillförsel av nytt grus bör vara i samma kulör 

likt befintligt. 
• Avsyn av trappsteg bör ske kontinuerligt.  
 

Tillgänglighet 
Kyrkogården har relativt god fysisk tillgänglighet 
över hela kyrkogården. Gångarna är breda och lagda 
med hårt packad grus vilket gör det enkelt att ta sig 
runt även med en rullator. Eftersom terrängen är 
kuperat kan det vara svårt för vissa att ta sig överallt 
men gångarna är bra och gräset hålls kortklippt vil-
ket underlättar. De två ingångar som är placerade 
närmst kyrkan har handräcken för att hjälpa till att 

stödja upp för trappan. Gnidarna är enkla att öppna 
och stänga. 
Tillgängligheten begränsas något av att parke-

ringen ligger en bit från någon av de ingångar som 
är möjlig att komma in på med rullstol. Några av 
buxbomshäckarna är höga och breda och utan öpp-
ningar vilket kan försvåra möjligheten att ta sig in på 
gravplatsen. Några gravkvarter är tätt hopväxta vil-
ket försvårar möjligheter att komma åt vissa grav-
platser men överlag är de flesta gravplatserna lättåt-
komliga På några gravplatser är buxbomsomgärd-
ningen bred och hög vilket kan göra det svårt att 
enkelt komma till gravplatsen. 
 
• Grindarna bör hållas i bra skick för att förenkla 

tillgängligheten till kyrkogården 
• Grus i gångarna bör fyllas på lite i taget så att 

ytan förblir hårt packad och framkomlig.  
• Gräset bör hållas kort för att göra det enklare 

att röra sig på kyrkogården.  
• Då häckarna kring gravplatserna är något breda 

bör de öppningar som finns i dem hållas öppna 
(något bredare) och lättillgängliga för att göra 
gravplatserna lättåtkomliga.  

• Översiktskarta över kyrkogårdsområdet borde 
finnas tillgängligt på informationstavlan. 

Gravplatser 
Kyrkogårdens gravplatser präglas av lite olika uttryck 
därav det största är de buxbomsomgärdade. Bux-
bomsomgärdningarna är väl skötta och i bra kvalitet, 
grönska fint och har få har brister i sin omgärdning 
Trots den goda kvaliteten på buxbomen är det vik-
tigt att hålla uppsikt efter svampsjukdomar som kan 
drabba omgärdningarna hårt. Buxbomsomgärdning-
arna är ett karaktärsdrag på stora delar av kyrkogår-

Det finns flera sprickor i kyrkomuren.  
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den och bör bevaras i största möjliga mån. Andra 
typer av omgärdningar som förekommer är sten och 
gjutjärn, de är få på kyrkogården och har därför ett 
högt kulturhistoriskt värde. Speciellt gjutjärnom-
gärdningarna har ett viktigt hantverksvärde och arki-
tektoniskt värde. Att kontinuerligt kolla av om det 
finns rostskador på gjutjärnen eller om det blivit 
frostsprägningar i stenen är viktigt. Det är även vik-
tigt vid gräsklippningar att undvika mekaniska ska-
dor på de gravvårdar som står direkt i gräset. Grav-
gärdningarna är en rest av efter ett äldre gravskikt 
och samtliga inom kyrkogården bör bevaras. Grav-
ramar som rubbats ur sitt ställe bör läggas om. En 
stor del av kyrkogårdens karaktär är just samspelet 
mellan det nyare gröna och äldre, strikta idealet och 
det är därför viktigt att de befintliga singeltäckta 
gravarna bevaras. 
 

• Buxbomshäckar bör vattnas vid torka och ges 
näring årligen, detta för att öka motståndet mot 
sjukdomar.  

• Buxbomshäckar bör skyddas från mekaniska 
skador. 

• Häckarna bör klippas regelbundet. Klippningen 
bör ske så att basen är något större än toppen 

• Äldre gravplatsers struktur, ytmaterial, gravvår-
dar, omgärdningar och växtmaterial bör vårdas 
och underhållas regelbundet för att bevaras. 

• Nya gravplatser bör infogas med liknande ut-
formning som de omgivande gravplatserna. 
Kyrkogården präglas av olika karaktärsdrag be-
roende på näromgivningen Karaktärsdrag för 
kyrkogården är en varierad naturmiljö med olika 
yttäckning, omgärdning och växtlighet.  

Gravvårdar 
Det finns få gravvårdar på kyrkogården som är av 
väldigt hög ålder, de som finns kvar är idag tyvärr 

söndervittrade. Merparten kommer från 1800-talet 
och framåt. Överlag är det inte många gravvårdar 
som är väldigt skadade eller oläsligt. Många håller 
god kvallitet. Det finns en del gravvårdar som idag 
är uppspända eller nedplockade men inte ett stort 
antal. Granit är det vanligaste materialet som använts 
på kyrkogården och är därför ett starkt karaktärs-
drag. Några gravvårdar är påverkade av alger som 
smutsar ner och missfärgar stenen samt dekoren på 
vården. Av de mer unika vårdarna finns det tyvärr 
idag endast en hel kvar smideskorset hållande en 

Speciell vård för Börringe som idag saknar sin textplatta.  

En del stenomgärdningar har börjat flyttas ut plats.  Här har någon tagit gravrenovering i sina egna händer.  



 

Börringe kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 43 

marmorplatta. Delar av liknande vårdar finns 
spridda över kyrkogården och det är därför viktigt 
att försöka bevara denna i största möjliga mån då 
den är ett unikt särdrag för kyrkogården. I vissa fall 
syns rengöringarbetet av vissa vårdar gått något hårt 
till vilket gjort att inskriptionen har nötts ner.  

Vid vård- och underhållsåtgärder se bilagan Re-
kommendationer för vård- och underhåll. 

 
• 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 kulturmiljö. Delar av dessa gravplatser har 
redan tagit ut sitt samanhang då omgärdningar 
tagits bort. Därför är det är viktigt att framförallt 
värna de gravplatser som fortfarande är kom-
pletta.  

• 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 
Det finns tre byggnader på kyrkogården, sockenstu-
gan, fattighuset och bårhuset. Sockenstugan har 
mindre bortfall av pust samt mindre missfärgningar 
på fasaden. På fattighusets sockel finns mindre bort-
fall av fog från sockeln: Inga av återgärderna är akuta 
utan kan utföras vid kontinuerligt underhåll.  

Återlämnade eller äldre gravplatser med nedplockade vårdar, eftersatt underhåll eller gristande plantering skadar karaktä-
ren. 
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• Byggnaderna bör ses över och kontinuerligt 
underhållas för att hålla en god standard.  

• Urlakade fogar på fattighuset kratsas ur och 
lagas med kalkbruk vid senare underhåll. 

• Fasaderna på sockenstugan bör rengöras var-
samt. Ytputsen kopierar befintligt utförande. 
Vid framtida behov av ommålning tas ett åt-
gärdsförslag fram. 

Planteringar 
På flera av de äldre gravplatserna saknas någon form 
av plantering, detta gör att det inte finns mycket 
perenner eller lökar kvar på kyrkogården. Då det 
redan finns en stor grönskande karaktär på kyrko-
gården krävs variaton av växtlighet på kyrkogården. 
Även minneslunden har på senare tid förlorat myck-
et av sin växtlighet och får gärna utvecklas mer åt det 
gröna hållet för att värna och förstärka kyrkogårdens 
gröna karaktär. Dock bör det tilläggas att gräsytorna 
även karaktäriseras av en stor öppenhet, vid nyplan-
tering försök att inte förtäta för mycket. 
 
• De rabatter och låga planteringar som finns i 

kvarteren bör bevaras och underhållas genom 
jordförbättring och påfyllnad av växter. Det bör 
vara en jämn fördelning av vintergrönt och 
blommande växter. 

• Buxbomsinfattningarna bör bevaras i största 
möjliga mån. 

• Rabatter i kar av sten bör bevaras och planteras 
med murgröna, kärleksört, rosor eller andra 
växter. Det finns ett litet antal stenkar på kyr-
kogården och därför ett unikt inslag för Bör-
ringe. 

• Nya planteringar kan göras, antingen intill 
gravvårdar., i befintliga kar eller i gravplatsernas 

hörn, för att förstärka karaktären. Se vidare un-
der förslag på växter. En av de viktigaste 
karaktärsdragen på kyrkogården är just dess 
gröna karaktär viktigt är viktigt att bevara. 
Planteringar på kyrkogården skapar en levande 
miljö. 

• Blommande lövfällande buskar kompletterar 
annueller och perenner varför de har en stor 
betydelse för både upplevelsen och mångfal-
den.  

• För att gynna fjärilar och andra nektar- och 
pollensökande insekter kan gärna blommor 
som doftar och har klara färger planteras. Bra 
blomväxter för fjärilar är exempelvis kärleksört, 
rosenflockel, fackelblomster, rosenspirea, la-
vendel, salvia, kungsmynta och rosenbuddleja.  

Träd 
Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regelbundet 
för att varje enskilt träd skall kunna finnas på platsen 

så länge som möjligt. De kostnader förvaltaren läg-
ger på regelbunden trädvård under ett träds livslängd 
förväntas vara lägre än kostnaden för omfattande 
akuta insatser och nyplantering med ett tätare inter-
vall. Samtidigt står kulturhistoriska och biologiska 
värden på spel som är svåra att omvandla till siffror. 
Svenska kyrkans mål att arbeta med beskärning och 
stabilisering som metod för att bevara särskilt 
skyddsvärda träd kan med fördel användas på träden 
vid Börringe kyrkogård. 
De lindar och oxlar som ingår i trädkransen är san-
nolikt biotopskyddade, då de kan klassas som allé 
utmed väg och i jordbrukslandskap. 32 träd på kyr-
kogården är registrerade som skyddsvärda i Åtgärds-
programmet för särskilt skyddsvärda träd. Ytterligare 
träd kan uppfylla Naturvårdsverkets kriterier för 
skyddsvärda träd. 
 
• Det är vanligt med oro över gamla träd på kyr-

kogårdar, särskilt om de är ihåliga men upp till 

Från något gammalt kommer något nytt! Många äldre gravplatser saknar grönska och plantering. 
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70 % av veden i stammen kan vara murken eller 
försvunnen och trädet kan ändå vara stabilt. Så 
länge träden hålls under god uppsikt och regel-
bundna insatser görs, finns det ingen anledning 
att ha bråttom och att göra snabba åtgärder.  

• Återplantera träd när det finns gott om plats så 
de nya träden får en så bra start som möjligt. I 
praktiken innebär det att man väntar med åter-
plantering tills en hel sträcka saknar träd eller 
tills det finns stora luckor på jämna avstånd. Det 
specifika upplevelsevärdet som skapas av träd i 
rad kan kvarstå länge. Samtidigt behålls höga na-
turvärden och de befintliga arterna ges möjlig-
het till spridning så att de kan finnas kvar på 
kyrkogården även i framtiden.  

Växtlighet 
• Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser och gångstråk bör förnyas vid behov 
med samma växtmaterial som det befintliga.  

• Äldre och unika växtsorter, exempelvis murgrö-
nekullar, bör i första hand vårdas och få stå kvar 
på gravplatserna även sedan de har återlämnats. 
Äldre eller unika växter samt växter med höga 
biologiska värden kan finnas på samtliga delar av 
kyrkogården. Vid behov kan de behöva flyttas 
och föryngras på annan plats på kyrkogården.  

• För bevarandet av äldre växter bör man infor-
mera nya gravrättsinnehavare om dess värde. 
Skötselavtal kan skrivas för bevarande av växt-
lighet på gravplatsen.  

• Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör identi-
fieras och skyltas/märkas eller markeras i sköt-
selplan för att underlätta vård- och underhållsåt-
gärder.  

• Ängsområden bör skötas enligt anvisningar i 
bilaga Riktlinjer för vård och underhåll.  

Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med efter-
tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 
naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-
sevärde som kyrkogården har för besökande.  
När ett gammalt träd till sist måste tas bort är det 

av stort värde för insektslivet om man sparar delar 
av stammen och lägger den i en permanent vedsam-
ling eller en så kallad faunadepå. Depån fylls på nå-
gon enstaka gång men lämnas för övrigt helt utan 
åtgärder.  
Många hålhäckande fåglar gynnas av att man sät-

ter upp fågelholkar. Främst är det svartvit flugsnap-
pare, talgoxe, blåmes, nötväcka och stare som accep-
terar den konstgjorda boplatsen. Undvik att spika i 
träden, häng istället upp holken med plastklädd stål-
tråd kring en gren. Använd holkar med plåtskydd 
kring ingångshålet. 
För att även i rabatter gynna fjärilar och andra 

nektar- och pollensökande insekter, plantera gärna 
blommor som doftar och har klara färger. Bra blom-
växter för fjärilar är exempelvis kärleksört, rosen-
flockel, röd solhatt, fackelblomster, rosenspirea, 
lavendel, salvia, kungsmynta och rosenbuddleja. 
 
• Med hänsyn till grod- och kräldjur som kan 

övervintra i frostfria lägen inne i murar bör re-
novering av kallmurar ske under juni till augusti. 
Man bör dock vara observant på eventuella 
häckande fåglar i murarna under denna tid. 

• Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-
möss bör åtgärder som berör träd endast utföras 
under september till och med november månad. 

Åtgärder som rör häckar kan utföras under 
större del av året, utom perioden maj- juli, som 
är fåglarnas huvudsakliga häckningssäsong. 

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

• Undvik att belägga grusgångar med asfalt, 
krossten eller annan hårdgörning. Det är vanligt 
att solitärbin och andra insekter anlägger bon i 
kyrkogårdens grusgångar och är något som på-
gått under mycket lång tid. 

• Sätt gärna upp holkar i träden för att gynna 
hålhäckande fåglar. Tänk på att inte spika i trä-
den och att inte strypa stammen med vajer. An-
vänd plastklädd ståltråd som hängs kring en 
gren. 
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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 den kulturhi-
storiskt värdefulla rosen ’Rödhätte’. På äldre vykort 
från 1960- och 1970-talen över skånska kyrkogårdar 
kan man ofta se en hel del röda rosor. Ofta har för-
ändringar lett till att många rosor försvunnit på se-
nare 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 är därför pas-
sande..  
 
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 finns på kyrkogården.  
 
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 mycket vintertålig och klarar sig 
även på utsatta och skuggiga platser.’Orange Tri-
umph’ är en klasblommande orange-röd polyantha-
ros från 1937 och är en av de äldsta rabattrosorna. 
Den blommar rikligt 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 varumärket Grönt 
kulturarv® har funnits i odling i Sverige sedan före 
1940. De har lång odlingstradition, intressant kul-
turhistoria och bra odlingsegenskaper. Sorterna har 
samlats in inom Perennuppropet som var  en 
landsomfattande 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 utvalda att bevaras i den 
svenska genbanken för vegetativt förökade växter. 
Sorterna finns att köpa i handelsträdgårdar 
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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) 

 
  



 

48 | Börringe kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 

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.  

Begrepp i begravningsverksamhet, 2014. Ur ”I Stad 
och land 186/2014 

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. 

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/  

 

Historiska kartor, Lantmäteriet: 

http://www.lantmateriet.se  



 

Börringe kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 49 

 
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 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linn Ljunggren och Tony Svensson 
  



 

50 | Börringe kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 

Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar (se planritning s. 56): 
 
Kvarter, gravplats Gravvård, beskrivning Namn, årtal Gravplats, beskrivning Kommentar 
Kv B, 16 1. Kalkstenvård med rundat krön, dekor 

av hållande händer och kolonner.  
 
2. Naturromantisk vård med inskript-
ionsyta av marmor, krönkors av marmor 
och porslinsbiskvi.  
 
 

1. Lantbrukaren och ---- 
Född 21/8 1788 Död 24/6 1856  
 
2. Minne öfver Åboen Jöns Larsson 1808 – 1873 
Hustru Karna Mathiasdotter 1820-1903 

Omgärdning av buxbom, ytskikt av singel. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Symbolvärde 
Hantverksmässigt värde 
Konsthistoriskt värde 
Åldersvärde 

Kv C, 4 1-5 Stående svart granitvård med granit-
sockel, något bredare bas och vinklat 
krön. 

1. Ynglingen Nils Persson 24/2 1859 2/5 1888 
Flickan Kersti Persson 1866 – 1888 
 
2. Åbodottern Agnes Persson 21/1 1844 – 2/8 1894 
 
3. Hemansägaren Anders Persson 14/12 1855 2/7 1908 
 
4. Lantbrukaren Hans Persson 18/1 1846 12/6 1903 
 
5. F.D Lantbrukaren Jöns Persson 10/1 1853 19/6 1927 
Hemansägaren Per Mårtensson 6/7 1821 12/ 1887  
Hustrun Elna Hansdotter 23/3 1825 5/11 1906 

Omgärdning av buxbom, ytskikt av singel. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde  
 

Kv E, 10 Vård av svart granit med granitsockel, 
matt yta med polerade detaljer. Dekor av 
latinskt kors och påskliljor. Inskription 
målad med förgylld inskription.  
 

Handelsidkerskan 
Stina Greta Olsson  
Född 1850 Död 1923 
 

Omgärdning av buxbom, ytskikt av singel. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Symbolvärde 
Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde  
Lokalhistoriskt värde 

Kv E, 26 Gravvård av granit formad som en öppen 
bok stående på en piedestal.  

Ola Persson *5/3 1830 † 20/5 1886 
Kjerstin Persson *27/12 1832 † 14/2 1916 

Saknar omgärdning, ytskikt av gräs. Ingen 
ytterligare plantering eller växtlighet. 

Hantverksmässigt värde 
Arkitekturhistoriskt värde 

Kv F, 3 1. Stående kolonnvård av marmor med 
dekor av hängande kran. 
 
2. Grovt bearbetad bautavård av granit. 
 
3. Korsformad diabasvård med inskript-
ionsyta på basen.  
 
4. Stående vård av granit. Livet smalnar 
av uppåt. Markerad inskriptionsyta.  

1. Kem.tek. Ingenjör 
J N Börring Född: 29/7 1854 Död: 30/5 1881 
 
2. F. Stads och hamningenjören Nils Börring 1852-1911. 
 
3. Nämndemannen Mils Mathiasson 1817-1897 hustrun 
Hanna Rasmusson 1820 -1892. 
 
4. Lantbrukaren Ola N Mathiasson 1948 – 1908 
Karna 1855-1930 

Omgärdning av buxbom, ytskikt av singel. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Hantverksvärde 
Symbolvärde 
Lokalhistoriskt värde 
Samhällshistoriskt värde 
Arkitekturhistoriskt värde 
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Kv H, 21 Stående vård av grovt bearbetad granit. 
Släthuggen inskriptionsyta med inskript-
ion av metallbokstäver. Dekor av rosor 
och ormbunkar.  

Anders Nilsson Familjegrav  
No1 Sturup 
 

Omgärdning av sten, ytskikt av singel. Ingen 
ytterligare plantering eller växtlighet. 

Symbolvärde 
Hantverksmässigt  
Arkitektoniskt värde 
Samhällshistorisk värde 
Lokalhistoriskt värde 
 

Kv J, 6 Röd granitvård med grovt bearbetad 
sockel, uppåt avsmalnande bas, krön av 
ett latisnkt kors. Allt är gjort i ett stycke. 

Louis Rivon 1816-1855 
Caroline Rivon 1828 – 1900 
Louis 
1839 - 1802 
 

Saknar omgärdning, ytskikt av gräs. Ingen 
ytterligare plantering eller växtlighet. 

Hantverksmässigt värde 

Kv J, 32 Granitvård med utstickande ovandel, 
rundat krön med sidohorn. Huggen 
inskription och polerade detaljer.  

Lantbrukaren Jon Jöhnsson  
Söner  
Johan Jacob 8/6 1857 4/6 1876 
Gustav Adolf 29/3 1861 16/12 1878 
Paulus Alfred 3/4 1867 1/4 1880 
Johan August 10/7 1878 14/3 1880 
Lantbrukaren Johan Jönsson 15/11 1827 29/6 1898.  
Hustrun Maria Sofia Roupe 13/5 1835 29/6 1908 
 

Omgärdning av järn, smäckra ribbor och detal-
jer av spjutspetsar, ytskits av singel. Ingen 
ytterligare plantering eller växtlighet. 

Samhällshistorisk värde 
Socialhistoriskt värde 
Hantverks värde 
 

Kv K, 54 Stående granitvård med vinklat krön.  Fårchefen Johan Christian Kloo 
Född i Pommern 10/5 1810 
Död Börringe 4/5 1860 
Hustrun Inga Olsdotter  
Född 24/3 1816 
Död 4/8 1898 
Skomakarmästarna Johan Möller 
Född 14/10 1846 Död 4/4 1929 
Lovisa Möller född Kloo 
Född 25/8 1847 Död 12/8 1928 
 

Omgärdning av buxbom och infattningshäck av 
buxbom, ytskikt av singel. Ingen ytterligare 
plantering eller växtlighet. 

Lokalhistoriskt värde 
Arkitekturhistoriskt värde 
Samhällshistoriskt värde 
 

Kv L 34 Naturstensformad vård med infällt, 
släthugget inskriptionsyta. Inskriptions 
typsnittet är unikt utformat.  

 Handlaren Magnus Hylander  
1817 – 1904 
Hans maka Kristina Nilsson  
1832 – 1905 
Deras döttrar 
Johanna 1853 – 1921 
Maria 1855 – 1925 
 

Saknar omgärdning, ytskikt av gräs. Ingen 
ytterligare plantering eller växtlighet. 

Hantverksmässigt värde 
Arkitekturhistoriskt värde  
 

Kv L, 57 Enkel granitvård med pyramidformat 
krön. Nedplockad just nu.  

Lantbrukaren Mårten Jönsson Familjgraf  
 

Järnomgärdning med detaljer av blommor, 
ytskikt av singel. Ingen ytterligare plantering 
eller växtlighet. 

Hantverksmässigt värde 
Arkitekturhistoriskt värde  
Arkitektoniskt värde 
Socialhistoriskt värde 
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Kv O 3 Enkel marmorplatta tutat mit järnkors. 
Järnkorsets endkanter är händer hållande 
hoprullade pergament. 

Hustrun Albertina W Ahlberg 
3/3 1859 
22/11 1888 
 

Saknar omgärdning, ytskikt av gräs. Ingen 
ytterligare plantering eller växtlighet. 

Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
Hantverksmässigt värde 
Arkitekturhistoriskt värde 
Arkitektoniskt värde 
 

Kv O, 13 Stående högrestvård av granit med 
rundbågsformat krön. Dekor av stjärna. 
Huggen inskription.  

 Per Christensson 1854-1951 
Karna Christensson 1856-1939 
Marta Christensson 1888-1945 
Sven Stuhre 1867-1945 
Hanna Stuhre f. Dahlskog 1874-1947  
 

Fem planterade gravkar. Omgärdning av järn 
med stenpollare mellan. Tunna rundjärnsribbor 
och ovala detaljer. Intilliggande högväxt idegran. 

Hantverksvärde 
Arkitekturhistoriskt värde 
Arkitektoniskt värde 
Samhällshistoriskt värde 

Kv O, 16, 24 Båda gravplatserna har enkla liggande 
granithällar. Varierat mellan huggna 
inskriptioner eller huggen inskription. 
Vårdar i varierad ålder (Slutet av 1800-
talet till 2000-tal) 

1. Ove Köhlers gravplats 
Fabrikör Ove Köhler 1866-1939 
Fru Ingeborg Aurora Köhler född Andersson *1869-1925 
 
2. KH Wöhler gravplats 
 
Elise Wöhler född Kölher 1898-1935 
 

Två terrasserade gravplatser lagda med öländsk 
sandsten och följer det naturliga landskapet. 
Hällar satt i gravplatsern är familjenamnet står 
skrivet utåt mot gångvägen.  
 

Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
Hantverksmässigt värde 
Arkitekturhistoriskt värde 
Arkitektoniskt värde 
Konsthistoriskt värde 

Kv O, 23 Gravvård av granit med rundbågsformat 
krön. 

Lantbrukaren Jöns Andersson familjegrav år 1900 
 

Omgärdning av buxbom med infattningshäck 
av buxbom, ytskikt av singel. Järngrind med 
spjutpetsdetaljer och emblem. Ingen ytterligare 
plantering eller växtlighet. 

Samhällshistoriskt värde 
Hantverksmässigt värde 
Arkitektoniskt värde 
 

Kv Beck-Friis Ett urval av gravvårdar på platsen: 
 
1. Stående granitvård med rundat krön. 
Dekor av latinskt kors. 
 
2. Stående granitvård. Har inskriptionom-
råde var marmor format som ett perga-
ment. Huggna dekordetaljer vid basen. 
 
3. Stående granitvård med vågformat 
krön. 
 
4. Stående granitvård med vågformat 
krön. Inskriptionen har ett speciellt, 
personligt typsnitt. 
 
5. Granitvård med rundat krön. Inskript-
ionen har ett speciellt, personligt typsnitt.  
 
6. Stående granitvård med vågformat 
krön. Inskriptionsytan är delad i två fält 

1. Syskonen Beck Friis 
Carl Augustin 7 september 1869 26 juli 1927 
Anna Cecilia Gyllenstjerna 27 Augusti 1860 11 december 
1934 
Sigvard Olof 25 april 1855 22 juli 1913 
Hans Joakim 27 september 1861 16 maj 1939  
Christina Augustina 21 augusti 1865 12 juli 1954 
 
2. Som blomman bildar sig och dricker himlens ljus,  
Så bildade han sig, så gladdes han åt ljuset. 
Den blomman lever än: hon flyttades ur gruset  
Och gror i parken nu bredvid sin faders hus. 
Här hvilar ryttarmästarn vid kongl.liftgardet till häst Grafve 
Joachim Back Friis Född 28 may 1797 död 17 mars 1822 
 
3. Greve Corfitz Ludvig Beck Friis Hofmarskalk RNO 9/4 
1767 13/2 1834 
 
4. Här hvilar grefvinnan Lovisa Back Friis född friherrina 
Thott. Hon började en verksam lefnad det 28 augusti 1772. 
Blev gift den 18 Augusti 1791. Gick till den sista vilan den 

Saknar omgärdning, ytskikt av gräs. Ingen 
ytterligare plantering eller växtlighet. 

Arkitektonsikt värde 
Socialhistoriskt värde 
Samhällshistoriskt värde 
Miljöskapande värde 
Hantverksmässigt värde 
Lokalhistoriskt värde 
Åldersvärde 
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’7. Stående granitvård med vågformat 
krön. Inskriptionsytan är delad i två fält. 
 
8. Stående granitvård med vågformat 
krön. 
 
9. Liggande granithäll med flätdekor längs 
med kanterna.  
 
10. Stående granitvård med vågformat 
krön. 
 
11. Stående vård i svart granit med vink-
lat krön. 
 
12. Låg gravvård i granit, saknar krön-
ande del av marmor.  
 
13. Låg gravvård i granit med vinklat 
krön. 
 
14. Stående granitvård med rundat krön. 
Dekor av latinskt kors.  
 
15. Stående granitvård med rundat krön. 
 
 
16. Granitvård bestående av en bas med 
korsformat krön stående på. 
 
17. Stående gravvård med vinklat krön. 
Inskription i svart kulör.  

11 juli 1809 
Saliga äro de döda som dö i Herren härefter. Ja, säger 
Anden, de skola få vila sig från sitt arbete, ty deras gärning-
ar följa dem. B14. V 13. Minnesvard rest af sörjande maka 
två sönder och tre döttrar 1810. 
 
5. Här gommes stoftet af sju syskon affornade i deras 
barnåldern Riga, Cornfitz, Ludvisa, Lave, Ludvisa, Agneta, 
Jacob, Maricius, Marci 10. V. 14 stenen rest af sörjande 
föräldrar år 1809 
 
6. Cornfitz Ludvig Beck Friis 4/11 1724 1798 Grefve, 
general, major kommendör kong. Svd. Maria Sofia född 
Stjernblad 1747-1819 gift 1766. 
 
7. Corfitz Ludvig Beck Friis 1685-1761 Major RSO Maria 
Sofia Beck Friis Född Skogh 1694 – 1760 gift 1760. 
 
8. Häradshövding friherre Lave Robert Beck Friis 1857-
1931  
Friherrina Adrianne Elisabeth Beck Friis född Begeba 1867 
– 1898. Fiherinna Anna Maria Beck friis född Ekmark 
1874-1967 
 
9. Greve Cornfitz Christian Beck Friis 1855-19111. Gre-
vinna Ebba Beck Friis född Reenstjerna 1859-1948 
 
10. Hovjägarmästarn Corfitz Hans Back Friis 1881-1940 
Grevinna Cecilia Beck Friis 1884-1964 
 
11. Jacob Magnus Beck Friis 1867-1890 
 
12. Elisabeth Beck Friis 1838 – 186- 
 
13. Gustav Ludvig 1877-1877 
 
14. Greve Corfitz Augustin Beck Friis 1827-1887 Grevinna 
Christina Beck Friis född Nordfeldt 1829-1914 
 
15. Greve Corfitz Beck Friis 1801-1820 Grevinna Eva 
Ulrika 1795-1823 
 
16. Högvälborna Fröken Marie Back 1796-1847 
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17. Nils Anton Beck Greve Hovmarskalk RSO GM F 1789 
D 1865 Dess hustru Maria Sofia Beck Friis F 1792 D 1865 
Deras barn Gustaf S 1824-29 
S F Matilda 1822-44 
U M Louise 1817-1900 
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Kv B, 16 Kv C, 4 Kv E, 10 

Kv F, 3 Kv H, 21 Kv J, 6 Kv J, 32 

Kv E, 26 
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Kv L, 34 Kv L, 57 Kv O, 3 

Kv O, 13 Kv O, 16, 

24 

Kv O, 23 Beck- Friis 

Kv K, 54 
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Bilaga 2 – Målsättning  och utveckling 
Vårt mål är att vi vill bevara kvarter som är tidstypiska, bevara gravstenar med specifika titlar, utseende eller av specifika material. Vi vill bevara 
gravvårdarna på den gamla delen och skogsdelen av kyrkogården i möjligaste mån, för att bevara den specifika kyrkogårdsmiljön som finns i dag. 
Vi vill även bevara växtmaterial som är specifikt för Börringe kyrkogård.  
 
Vidare vill vi arbeta för att främja artrikedomen, plantera in en mångfald av olika perenner och träd och ha en väl fungerande trädvårdsplan.   
Kyrkogården har idag ett väl fungerande gångstråk, med gångar som är tillräckligt hårda för att köra rullstol och rullator på, dock så saknas det 
ofta ingång till de olika gravvårdarna och buxbomshäckarna är ofta så höga att det är mycket svårt att ta sig in på de olika gravplatserna. 
 
Det finns några problemområden på Börringe kyrkogård och det är minneslunden som skulle behövas renoveras. I dagsläget består minneslun-
den av en damm och några hamlade pilar och ett Ribesbuskage. Vi skulle vilja ta bort buskaget och växla av brunnen som det i dag skyler och 
göra en plantering som passar bättre till dammen. Vi vill ta bort de hamlade pilarna och ersätta dem med en hängpil som där stod från början. 
Även plantera in lite mer strandnära vegetation som kan förlänga blomningen runt dammen.  
 
Tyvärr återlämnas det många gravplatser och efterfrågan på nya gravplatser är nästan obefintlig. Önskemål om en askgravplats har dock funnits 
från besökare. Det finns många återlämnade gravplatser som skulle kunna återanvändas och just göras om till en askgravplats. Detta är ett pro-
blem som vi delar med många kyrkogårdar. 
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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  
35. Sankt Petri kyrka-Komplettering av lås, Klippans sn, AM, Maria Johansson, 2016 
36. Odarslövs kyrka, renovering av kyrkans grundläggning, tak och fasader, Odarslövs sn, AM, Petter Jansson, 2016 
37. Välinge kyrka, takrenovering, Välinge sn, AM, Linn Ljunggren, 2016 
38. Häljarps mölla, Tofta sn, AM, Anna Rabow, 2015-2016 
39. GINKH – utemuseum på Ivö klack, Ivö sn, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2015-2016 
40. Börringe kyrkogård, Börringe sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 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 



 

 


