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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Äsphults kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Västra 
Vrams församling. Fältarbetet utfördes under våren 
2016 med påföljande rapportskrivning. Inventering 
samt rapportskrivning har utförts av byggnadsantik-
varierna Hanna Cöster och Maria Johansson samt 
biolog Tony Svensson.  

I denna vård- och underhållsplan ingår, förutom 
huvudtexten, två fristående bilagor. Den ena utgör 
Rekommendationer för vård och underhåll och den andra 
innehåller ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravplat-
ser. Därtill finns det en trädvårdsplan vilken är en del-
fördjupning av vård- och underhållsplanen. Denna 
presenteras i ett fristående dokument.  
 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4 
kapitel. Genom de nya föreskrifterna finns ett 
lagstadgat krav på en vård- och underhållsplan. Rikt-
linjerna anger vissa krav på hur vård- och under-
hållsplanerna ska utformas: 
 

• Ägare till kyrkobyggnader, kyrkotomter och 
begravningsplatser ansvarar för att en vård- 
och underhållsplan finns. 

• Planen ska redovisa hur objekten ska vårdas 
och underhållas så att det kulturhistoriska 
värdet inte minskas och deras utseende och 
karaktär inte förvanskas. 

• Såväl sedvanligt underhåll som tillstånds-
pliktiga åtgärder ska framgå av planen. 

• Planen revideras med 10 års intervall. 

• Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig 
över planen. 

 
 
Mål och syfte 
Utformandet av vård- och underhållsplanen har gjorts 
i enlighet med Kulturmiljölagen och de föreskrifter 
som finns för 4 kapitlet samt gällande direktiv från 
Lunds stift och Länsstyrelsen i Skåne.  

Utifrån kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 
kulturmiljölagen är syftet med vård- och underhålls-
planen att lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens 
kulturhistoriska värden. Den ska sedan ligga till 
grund för kyrkogårdsförvaltningens planering och 
skötsel. Målsättningen med arbetet är att kyrkogår-
dens värden ska bevaras. Genom vård- och under-
hållsplanen ska: 
 

• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så 
att de kulturhistoriska värdena säkerställs 
och utvecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårds-
förvaltningen som Länsstyrelsen underlät-
tas. 

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

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

Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 
arkiv- och litteraturstudier, framför allt på kyrko-
gårdsarkivet hos församlingen samt annan tillgänglig 

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Äsphults kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Äsphult 27:1 
Socken  Äsphults socken 
Kommun  Kristianstad     
Fastighetsförvaltare Västra Vrams pastorat 
 

På Äsphults kyrkogård finns 757 gravplatser fördelande inom gamla och nya kyrkogår-
den. Av dem är 303 tillgängliga och 62 är försedda med skötselavtal. Inom gamla kyr-
kogården finns en minneslund anlagd i mitten av 1990-talet.  
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litteratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbe-
skrivningen av kyrkogården omfattar fastigheten 
Äsphults kyrkogård med omgivande yttre kyrko-
gårdsmur. I detta område har byggnader, gångsy-
stem, gravkvarter, gravplatser och gravvårdar samt 
växt- och djurliv inventerats och beskrivits. Särskild 
vikt har lagts vid kyrkogårdens karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 
fysiska anläggningarna utgör underlag till en be-
skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 
Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbeskriv-
ning samt värdebeskrivning har vård- och under-
hållsbehov till följd av kyrkogårdens kulturhistoriska 
värden formulerats.  Vård- och underhållsplanen 
redogör också för sedvanligt löpande underhåll till-
sammans med aktuella åtgärdsbehov. 

Under arbetets gång har församlingen genom 
remissförfarande och möten med fastighetsgruppen 
haft tillfälle att ta del av arbetet och medverka i 
framtagandet av denna vård- och underhållsplan. 
Även Åke Andersson, tidigare ordförande i försam-
lingsrådet, har tillfrågats i framtagandet av planen.     

Andra verktyg och dokument 
Delar av kyrkogården ingår i formlämningsområdet 
Äsphult 93:1 och skyddas enligt kulturmiljölagens 2 
kap. Området utgör en del i den historiska bytomten 
utifrån 1815 års karta. Även den medeltida kyrkan är 
utmärkt som fornlämning, Äsphult 98:1. Inom det 
aktuella området är alla ingrepp i mark utöver den 
normala gravgrävningen tillståndspliktiga då de kan 
beröra under mark dolda fornlämningar. Eventuella 
fynd av fornlämningar måste rapporteras till Läns-
styrelsen. 
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  Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 

Kulturmiljölagen (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 

4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begrav-
ningsplatser tillkomna före 1940 får inte på 
något väsentligt sätt ändras utan tillstånd 
från länsstyrelsen. Detta gäller även vissa 
yngre kyrkobyggnader och begravningsplat-
ser utvalda av Riksantikvarieämbetet. 
 
För att få genomföra väsentliga förändringar 
som kan påverka det kulturhistoriska värdet 
behövs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd 
krävs t.ex. för utvidgning, uppförande eller 
ändring av byggnader, murar, portaler eller 
andra fasta anordningar samt större föränd-
ring av plantering, trädbestånd och belägg-
ning av gångar. Länsstyrelsen ger besked om 
vad som behöver tillståndsprövas. Enskilda 
gravanordningar såsom gravvårdar, staket 
eller stenramar har ett skydd såsom en del av 
kyrkogårdens helhet och karaktär.  
 
Plan- och bygglagen (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bygg-
nader skyddas även i PBL. En byggnad som 
är särskilt värdefull ur kulturhistorisk syn-
punkt får inte förvanskas och ska 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 
så att dessa skyddas. De kulturhistoriska 
värdena ska säkerställas genom skydd i de-
taljplan i tätbebyggt område eller av områ-
desbestämmelser på landsbygden.  
 
I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot 
förvanskning så att dess karaktärsdrag beva-
ras. Byggnader är då märkta med ett q eller 
k i planen. Även träd och andra landskaps-
element kan vara skyddade.  
 
Miljöbalken (1998:808) 
Riksintressen för natur- och kulturmiljövård 
regleras genom miljöbalken och finns för att 
skydda och värna om områden som ”är av 
nationell betydelse för en rad vitala samhälls-
intressen”. Områden av riksintresse för kul-
turmiljö- eller naturvård ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön. En miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB, kan vara nödvändig för att klargöra hur 
planerade åtgärder påverkar natur- eller kul-
turmiljön i området.  
 

Biotopskyddsområden anges av regeringen 
för att skydda små mark- eller vattenområ-
den som på grund av särskilda egenskaper är 
betydelsefulla livsmiljöer för hotade djur- eller 
växtarter. Bestämmelser om biotopskydd 
finns i 7 kap 11 § miljöbalken samt i 5-8 §§ 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. På kyrkogårdar är det 
oftast alléer som omfattas av det generella 
biotopskyddet, men även stenmurar kan om-
fattas av biotopskydd om de ligger i anslut-
ning till jordbruksmark. 
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyrko-
gården gäller Artskyddsförordningen 
(2007:845) Förordningen omfattar dels de 
arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv 
och habitatdirektiv, dels vissa andra vilt le-
vande arter som är hotade i Sverige. Flad-
dermöss är en djurgrupp som är vanlig på 
kyrkogårdar, en annan är grod- och kräldjur. 
Samtliga arter av fladdermöss och grod- och 
kräldjur är fridlysta i Sverige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 
I äldre kartmaterial över Äsphults by kan kyrkogår-
dens utbredning och förhållande till omgivningarna 
följas. Detta finns tillgängligt via Lantmäteriets sök-
tjänst Historiska kartor.  

I arkivet i Linderöds prästgård finns ritningar, 
planer, och handlingar som rör kyrkogårdens ut-
veckling. Förfrågan har gjorts till Antikvarisk-
topografiska arkivet (ATA) i Stockholm, vilket har 
resulterat i en del handlingar och ritningar från 1900-
talet.   

Fotografier från 1900-talet kompletterar uppgif-
ter från övrigt arkivmaterial. Dessa finns tillgängliga 
via Riksantikvarieämbetets digitala söktjänst Kultur-
miljöbild, men även via Regionmuseets arkiv.  

Äsphults socken och kyrka 
Äsphults kyrka uppfördes i slutet 1100-talet i ro-
mansk stil med långhus, kor och absid. Den bygg-
des i gråsten med hörn av huggen sandsten.  Dess 
likheter med Linderöds kyrka några km därifrån 
kan tyda på att de båda uppförts under samma pe-
riod och eventuellt av samma byggmästare. Under 
medeltiden uppfördes ett vapenhus framför den 
södra portalen och kyrkan valvslogs under senme-
deltiden. I början av 1600-talet uppfördes kyrkans 
västtorn för att skapa mer plats åt den växande 
församlingen. Tornet byggdes om 1795, vilket även 
framgår genom ett par formade ankarjärn på tor-
nets västfasad. 1851 revs det medeltida vapenhuset 
som ansågs överflödigt och en ny ingång togs upp 
på västsidan.   

Med början 1880 genomfördes en större reno-
vering av kyrkan efter ritningar av Helgo Zettervall. 
Kyrkan fick nya kryssvalv, tornet byggdes på och 

ett nytt betonggolv gjöts och ristades för att efter-
likna plattor. I samband med renovering upptäcktes 
både romanska och gotiska kalkmålningar, vilka 
emellertid inte kunde räddas. De gotiska motiven 
kan eventuellt ha varit utförda av Anders Johans-
son som gjorde målningarna i Linderöd kyrka, da-
terade 1498. 

 Under 1900-talet renoverades kyrkan i ett antal 
omgångar. Ett nytt tak lades, betonggolvet ersattes 
först av bräder och senare av rött tegel, nya värme-
anläggningar tillkom samt ommålningar. 

Äsphults församling har sedan början av 1500-
talet ingått i ett pastorat tillsammans med Linderöd. 

I pastoratet var Äsphult moderförsamlingen fram 
till 1922 då Linderöd fick en ny prästgård. Numera 
ingår församlingen i Västra Vrams pastorat till-
sammans med Östra Vram, Västra Vram och Lin-
deröd. 

 
 

Föregående sida: Karta över Äsphult 1688. På denna 
kartbild är väderstrecken vridna och norr ligger åt 
höger.  Äsphults kyrkby består vid denna tid av en 
handfull gårdar omgärdad av åker- och betesmark. På 
detaljbilden syns kyrkan felaktigt avbildad med två 

Laga skifteskarta från 1824. På den utmålade kyrkan syns det tidigare vapenhuset som legat på långhusets sydsida.    
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Kyrkogårdens historik 

Kyrkogårdens äldsta historia 
Den äldsta avbildningen av Äsphults kyrka och kyr-
kogård finns på en sockenkarta från 1688 (se sid 8). 
Där syns kyrkan med två korsarmar, kringgärdad av 
en liten kyrkogård. I omgivningarna syns ett par 

gårdar samt utspridda åkrar och betesmarker. En 
tydligare avbildning av kyrkogården kan ses på la-
gaskifteskartan från 1824 (se sid 9). Utifrån den är 
det möjligt att få en tydligare uppfattning om kyrko-
gårdens utseende och historia. Kartan visar en lång-
sträckt rektangel i nord- sydlig riktning, med kyrkan 
schematiskt placerad i dess mitt. Kyrkan och kyrko-

gården låg i den nordöstra delen av Äsphults by, 
intill två kringbyggda gårdar åt söder och väster. Den 
västra gården, prästgården, låg så tätt intill att dess 
östra avgränsning utgjordes av kyrkogårdsmuren.  I 
det sydvästra hörnet av kyrkogården fanns en ingång 
med en gångväg som sträckte sig ner till landsvägen i 
söder.  

Under 1860-talet började planerna på att ut-
vidga den befintliga kyrkogården och 1866 köpte 
församlingen in mark söder om kyrkogården. Det 
följande året påbörjades arbetet att planera och 
plantera det nya området efter en ritning av H. 
Wick. Liguster och hagtornsbuskar planterades 
kring både kvarter och utmed gångvägarna. En 
trädkrans av blandade trädslag planterades kring 
kyrkogården, bortsett från västra sidan som plante-
rades med gran. Slutligen uppfördes en järngrind 
vid kyrkogårdsporten och arbetet kunde färdigstäl-
las 1868. 

1900-talet 
Vid slutet av 1800-talet var kyrkogården åter otill-
räcklig för socknens behov, varvid mark väster om 
kyrkogården köptes in. Det nya området var nästan 
lika stort som den befintliga kyrkogården med ett 
förlängt hörn åt nordväst. Området anlades efter 
ritningar av länsträdgårdsmästaren Carl Ekenstam 
utfärdade under sommaren 1900.  

Utvidgningen fick en symmetrisk utformning 
med två korsande huvudgångar, samt gångar mellan 
gravkvarteren. Den äldre avgränsningen av granar 
som funnits längs den västra sidan av kyrkogården 
avlägsnades och ersattes av en grusgång för att 
sammanlänka utvidgningen med den befintliga kyr-
kogården. 

Fotografi över kyrkan och kvarter D från sydväst. taget 1904-06 av Oscar Halldin ett par år efter kyrkogårdsutvidgningen 
1901.  I kvarteren söder om kyrkan är växtligheten riklig och gravvårdarna kan enbart skymtas mellan träd och buskar.   



 

Äsphults kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 11 

I anläggningens mittpunkt, där huvudgångarna 
korsades skulle ett kastanjeträd planteras. I den norra 
delen av området fanns det en sittplats kringgärdad 
med liguster och blomsterbuskar. Det utvidgade 
området planterades med en trädkrans av lind och 
de bredare gångarna kantades med liguster och hag-
tornshäckar. Redan den femte januari 1901 stod det 
nya området klart för invigning. I samband med 
markköpet för utvidgning av kyrkogården köptes 
även mark till skolträdgården som planerades direkt 
söder om den utvidgade kyrkogården.  

Nya kyrkogården 
Under 1930-talet började utrymmet på kyrkogården 
bli otillräckligt och det fanns planer på att lägga om 
några av kvarteren. Framförallt var det kvarter C, 
norr om kyrkogården, som sågs lämpligt för regle-
ring och ny gravsättning. Äldre gravvårdar som inte 
längre ansågs vårdade kunde flyttas. 1937 fattades 
emellertid beslutet att en sådan omläggning skulle 
innebära att många gravplatser skulle förflyttas, 
vilket skulle förändra kyrkogårdens karaktär alltför 
mycket. 

Istället började församlingen planera för en tredje 
utvidgning av kyrkogården, vilket genomfördes i 
mitten av 1940-talet. Denna gång bestod utvidg-
ningen av ett mindre område norr om den ursprung-
liga kyrkogårdens sträckning. Ritningarna togs fram 
av Manne Carlsson på arkitektkontoret i Kristianstad 
1944. Det nya området inhägnades av en stödmur 
samt hagtornshäck på samma sätt som kring gamla 
kyrkogården. I gränsen mellan gamla och nya kyrko-
gården planterades en hög tujahäck som avskärmare. 
Området planerades för två kvarter, varav det södra 
fullbelades först medan det norra gräsbesåddes i 
väntan på framtida behov. Gravplatserna lades i 
dubbla nord-sydliga rader med låga rygghäckar av 
avenbok. På gravradernas kortsidor var gravplatser-
na avsedda för familjegravar. Den nya kyrkogården 
stod klart för invigning hösten 1946. 

1957 uppfördes ett bårhus i den nordvästra de-
len av kyrkogården. Byggnaden placerades på en 
mindre höjd där berggrunden låg grunt och därmed 
utgjorde en olämplig plats för begravningar. Under 
början av 1990-talet anlades en minneslund strax 
sydöst om bårhuset efter ritningar av Sven-Erik 
Patriksson.  

C. Ekenstams förslag på utvidgning av kyrkogården från 
1900.  Intill det utvidgade området är kyrkan utritad 
och söder om området syns den tilltänkta skolträdgår-

Fotografi från mitten av 1900-talet av Runo Grolander.  
Vid denna tid ligger gravplatserna tätt och majoriteten är 
kringgärdade med häckar och stenramar.   

Den nya kyrkogården och kyrkan fotograferad från norr 
av Runo Grolander. På bilden syns kvarter I som ännu 
inte tagits i anspråk samt den höga tujahäcken mot gamla 
kyrkogården.  
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Historik i korthet 
 
1100-tal Kyrkan uppförs med långhus, kor och absid 

Medeltid Vapenhuset tillkommer på sydsidan 

1600-tal Västtornet uppförs 

1795 Tornet byggs om 

1851 Vapenhuset rivs 

1860-tal Kyrkogården utvidgas söderut 

1880-tal Kyrkan renoveras efter Helgo Zettervalls ritningar 

1901 Kyrkogården utvidgas västerut 

1946 Kyrkogården utvidgas norrut 

1957 Bårhuset uppförs 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Äsphults kyrka och kyrkogård ligger intill en kors-
ning i Äsphults kyrkby, där vägarna från Linderöd, 
Sjörup och Liarum möts. På östra sidan ligger den 
gamla prästgården strax utanför kyrkogårdensmuren. 
Mangården från 1755 står ännu kvar och är idag 
inredd till lägenheter. Söder om kyrkan har den 
gamla skolbyggnaden omvandlats till bibliotek och 
samlingslokal. Bykärnan i Äsphult utgörs av en 
handfull gårdar som tillsammans med kyrkan ligger 
samlade utmed vägarna. Bebyggelsen är tätt samlad 
och omges på alla sidor av ett öppet åkerlandskap, 
inramat av skogstäckta kullar.  

Murar 
Gamla kyrkogården är kringgärdad av en kraftig 
stödmur. Muren är uppförd som en kallmurad skal-
mur av natursten i varierande storlekar. Den är lagd 
med ojämn skiftgång och bitvis är fogarna 
ifyllda/kilade med småsten och skärv.  Muren följer 
terrängens höjdskillnader och är som högst, över 1 
m, mot östra sidan och prästgården. Längre västerut 
är den lägre, bland annat i anslutning till den södra 

huvudingången. På den västra och norra sidan är 
muren ofta dold i den omgivande vegetationen.  

Kring nya kyrkogården finns en enkelsidig stöd-
mur av natursten. Den är omkring en halv meter 
hög och uppförd av kraftiga stenblock.  

Grindar och entréer 
Det finns tre ingångar till gamla kyrkogården, två på 
östra sidan och en på södra. Den södra entrén utgör 
kyrkogårdens huvudingång. Den har en låg trappa 
som leder upp till grinden av svartmålat smidesjärn. 
De båda grindbladen har smidesdekorationer och är 
fästa i släthuggna granitpelare med avfasade hörn.  

På kyrkogårdens östra sida mellan gamla och nya 
kyrkogården finns en dubbelgrind som leder till 
församlingsområdet och prästgården utanför. De 
dubbla grindbladen består av raka ribbor i svartmålat 
järn, fästa i granitpelare med pyramidformade krön. 
På östra sidan, mitt emot kyrkans absid, finns en 
enkel trägrind som leder till prästgårdens trädgård. 
Grindbladet består av brunmålat trä, fäst i vitmålade 
trästolpar med pyramidformade krön. 

Gångsystem 
Gångarna inom kyrkogården är täckta med ett ljust 
naturfärgat grus. På gamla kyrkogården löper gång-
arna i nord-sydlig respektive öst-västlig riktning och 
ramar in de gräsbesådda kvarteren.  

På nya kyrkogråden åtskiljs gravraderna genom 
smala grusgångar i nordväst-sydöstlig riktning, samt 
bredare gångar som ramar in båda kvarteren. 

Belysning 
Det finns sammanlagt sex lyktstolpar vid gamla re-
spektive nya kyrkogården. På den gamla delen har de 
placerats vid södra huvudentrén, minneslunden samt 
öster och söder om kyrkan. Vid nya kyrkogården 
finns det belysning vid ingången mot församlings-
området samt vid det nordvästra hörnet. Samtliga 
lyktor är av grå obehandlade metall med vita lykthus. 

Servicestationer 
Vid kyrkogården finns en handfull servicestationer 
utplacerade. De finns främst vid kyrkogårdens norra 
sida, vid minneslunden, norra kyrkogårdsmuren och 
nordvästra respektive sydöstra hörnen av nya kyrko-

Den kallmurad naturstensmuren är som högst längst 
östra sidan, mot prästgården.  Den södra huvudingången.   Den gamla prästingången i öster.  Kyrkogårdsmuren längs den östra sidan.   
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gården. De flesta innehåller vattenkanna, redskap 
och vaser. Ett större ekonomiområde finns norr om 
nya kyrkogården.  

Parkeringsplatser 
Söder om kyrkogården, i anslutning till huvudentrén, 
finns en grusad parkeringsplats för besökare.  

Byggnader 

Bårhuset 
Bårhuset uppfördes 1957 och ligger i det nordvästra 
hörnet av gamla kyrkogården. Byggnaden har en låg 
grå sockel, vita slätputsade fasader och ett brant 
sadeltak täckt med rött taktegel. På östra gaveln finns 
en port med dubbla trädörrar samt en fasadlampa. 
På norra långsidan sitter tre små fönster strax under 
takfallet.   

Övrigt 
I anslutning till minneslunden finns en grupp åter-
lämnade gravvårdar. Samtliga ligger djupt i gräsval-
len och majoriteten härrör från slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet. Bland vårdarna finns också 

en odaterad sandstenshäll prydd med ett ringkors i 
relief. Hällen kan vara en romansk gravsten eller en 
skulpterad gavelsten, så kallad bilagssten.  

Växtlighet  

Träd 
Längs östra och södra sidan av Äsphults gamla kyr-
kogård sträcker sig en trädkrans av äldre friväxande 
lind, tysklönn, skogslönn, ask och hästkastanj. Längs 
västra sidan står äldre träd av tysklönn, skogslönn 
och ask. Norra sidan av gamla kyrkogården har äldre 
hästkastanj och ask, samt ett par yngre lindar. Solitä-
rer på gamla kyrkogården utgörs av en äldre hängask 
på en gravplats, två hängbjörkar, en tårbjörk och en 
medelålders hästkastanj. En grupp av tre äldre tujor 
står också norr om kyrkan.  Flera grova almstubbar 
står kvar längs östra och södra sidan av gamla kyr-
kogården och vittnar om hur den äldre trädkransen 
såg ut. 

Kring tre sidor av nya kyrkogården växer en 
trädkrans av knuthamlade äldre lindar. Mitt på nya 
kyrkogården står också en rad med sex pelarekar i 

öst-västlig riktning. Tre trädformiga buskar av ben-
ved är planterade i trädkransen. 

Häckar 
Längs östra sidan av gamla kyrkogården står en ca 
1,5-2 m hög häck, främst av lönn och alm och med 
mindre inslag av lind och hagtorn. Linden är sekun-
där och har uppkommit från stubbskott. Och even-
tuellt har alminslaget uppkommit på samma sätt. 
Lönnen har gamla stammar och utgör troligen ur-
sprungsmaterial i häcken. En kort sträcka av samma 
häcktyp av lönn med alminslag står längs södra sidan 
mellan entrén och kraftstationen.  

Återlämnade gravvårdar  vid minneslunden.  

Del av kyrkogårdens trädkrans av lind.  

Bårhuset från 1957.  
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Kring södra, västra och norra sidan av gamla 
kyrkogården står en ca 1 m hög klippt hagtornshäck. 

Även kring nya delen av kyrkogården växer hag-
tornshäck, längs västra sidan ca 1 m hög och längs 
norra och östra sidan ca 40-50 cm hög.  

Låga avenbokshäckar fungerar som rygghäckar 
och avdelar kvarteren på nya kyrkogården i mindre 
parceller. Några av gravplatserna avgränsas av korta 
och lågt klippta buxbomshäckar. En ca 80 cm hög 
klippt tujahäck löper i öst-västlig riktning som rygg-
häck åt den sydligaste gravraden på nya kyrkogården. 

Planteringar  
Kring bårhuset vid kyrkogårdens nordvästra del står 
spridda buskar av olika slag bl.a. rododendron, sy-
ren, olvon, karagan, schersmin och häggmispel. Runt 
minneslunden står en halvcirkelformad rad av form-
klippta idegranar och i minneslundens centrala plan-
tering breder vintergröna ut sig som marktäckare. 

Av buskar som är planterade på gravplatser finns 
bl.a. klottuja, idegran, himalajaen, buxbom, japansk 
ädelcypress, klätterbenved, japansk dvärgpil, rodo-
dendron, ädelcypress, lagerhägg, hängsälg och tuja. 

Perenner som växer på gravarna är bl.a. mahonia, 
kärleksört, rosor, murklocka, blåsippa, julros, vinter-
gröna, lavendel, daglilja, påskliljor, snödroppe, mur-
gröna, lavendel, primula och krokus. 

Vilda kärlväxter och kryptogamer 
De äldre ädellövträden kring gamla kyrkogården har 
en tämligen rik epifytflora. Signalarterna lönnlav och 
guldlockmossa förekommer på flera av träden, lik-
som de naturvårdsintressanta arterna allémossa, 
fjällig dagglav och kyrkogårdslav. Den tidigare rödlis-
tade alléskruvmossa förekommer på enstaka lind 

och ask, men även på pelarekarna. En annan tidigare 
rödlistad art är flikig sköldlav, som noterades på båda 
hängbjörkarna. Lavparasiten Marchandiobasidum au-
rantiacum noterades växa på finlav, medan lavparasi-
ten Vouauxiella lichenicola hittades på lövträdskantlav. 
Varje träd bär omkring ett tiotal arter av stamväx-
ande epifyter, medan de artrikaste träden har 15-17 
arter, vilket innebär god artrikedom. En mindre 
vanlig art, groporangelav, noterades på den knotiga 
stambasen av ett par lindar. På murarna växer all-
männa skorplavar och mossor som cypressfläta, 
bandmossa och vågig sågmossa, men fläckvis och 
främst i halvskugga förekommer även signalarten 
guldlockmossa.  

I den gamla häcken som domineras av lönn längs 
gamla kyrkogårdens östra sida växer rikligt med både 
signalarten guldlockmossa och den naturvårdsintres-
santa allémossa. 

Gräsmattan är tills största del näringspåverkad 
och har endast ett fåtal örter. Fält- och bottenskikt 
domineras av gräshakmossa med inslag av närings-
gynnade örter som tusensköna, revsmörblomma, 
veronikeväxter och brunört. Snödroppe och kroku-
sar förekommer glest spridda. Mandelblomma växer 

Flikig sköldlav på hängbjörk.  

Äldre gravplats planterad med hängask.  
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i gräsmattan norr om kyrkan. Den sydvända slänten, 
innanför stödmuren, på nya kyrkogården är magrare 
än övriga delar av gräsmattan och har örter som 
gråfibbla, knippfryle, hönsarv och mossor som 
brännmossa och björnmossor. 

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

Omkring en tredjedel av alla träd på Äsphults 
kyrkogård är så kallade hålträd, vilket innebär att de 
har en tydlig hålighet i stammen. Gamla träd kan 
ibland ha ihålig stam med ansamling av mulm, som 
är en kompostliknande massa av organiskt material 
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 exem-
pel grov stam och håligheter hinner utvecklas. Ett 
antal hotade arter av insekter är helt beroende av 
ständig tillgång till mulm och stamhåligheter. 

Äldre och ihåliga träd är också viktiga för flad-
dermöss som viloplatser under sommaren. Då det 
finns många äldre ihåliga träd på kyrkogården är det 
troligt att fladdermöss finns i anslutning till kyrkan i 
Äsphult, särskilt då de ofta dras till äldre byggnader. 
De dagvilar eller övervintrar gärna i kyrktorn och på 
kyrkloft. Det krävs extra hänsyn där det finns eller 
kan förväntas finnas fladdermöss, särskilt när det 
gäller förändringar i trädbeståndet. 

Flera fågelarter häckar sannolikt på kyrkogården 
under sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, 
kråkfåglar och duvor som brukar hitta lämpliga plat-
ser för sina nästen i trädkronor eller buskar. Vid 
besök under vår och försommar noterades sjung-
ande stare (VU), ladusvala, svartvit flugsnappare, 
nötväcka, blåmes, talgoxe, grönfink, kråka och kaja 
på och kring kyrkogården. En sånglärka (NT) som 
observerades var endast översträckande, men häck-
ande kan också finnas i närområdet. Trana noterades 
på en åker söder om kyrkogården, medan ormvråk 
hördes från omgivningen. Kyrkogården används 
flitigt för födosök, vila och skydd, av såväl häckande 
som övervintrande fåglar och av flyttare under vår 
och höst.  

Av däggdjur förekommer sannolikt igelkott, ek-
orre, harar, kanin och mindre gnagare mer eller 
mindre regelbundet. Större däggdjur kan före-
komma sporadiskt. Av grod- och kräldjur bedöms 
padda, vanlig groda, åkergroda, snok, huggorm, 
kopparödla och skogsödla kunna förekomma på 
kyrkogården. 

De flesta organismer på kyrkogården är annars 
små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, 
fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några av dessa. 
De gravplatser med rikt blommande växter som 
kärleksört, lavendel och ljung, som innehåller nektar 
och pollen, besöks flitigt av olika småkryp. Även 
lönnens och hästkastanjens vårblomning liksom 
lindens sommarblomning är värdefull för insekterna. 
Förutom det gröna intresserar vindskyddade ytor 
och den lagrade värmen i gravvårdarnas och grus-
gångarnas stenmaterial många insekter.  
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Kvartersbeskrivning 

Kvarter A och B 
Kvarter A och B ligger inom kyrkogårdens äldsta 
kända utsträckning. Kvarteren är lokaliserade söder 
om kyrkan, på ömse sidor om en grusgång. De båda 
kvarteren avgränsas av kyrkogårdsmuren åt söder 
och öster. Utmed den östra sidan finns även en träd-
krans av hamlade lindar. 

Båda kvarteren är gräsbesådda med glest belägna 
gravplatser i nord-sydliga rader. Två av gravplatserna 
har kvar sina stenramar och yttäckning av singel, de 
resterande gravplatserna är gräsbesådda. Merparten 

av gravvårdarna har rests under slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet. En handfull vårdar har 
tillkommit före 1890-talet och ett dussintal från 
1940-talet och framåt. De flesta vårdarna är högresta 
granit- eller diabasstenar i olika dimensioner och 
utförande. Inom kvarteren finns även ovanligare 
gravvårdstyper såsom kors, en bautasten, en pulpet-
formad gravvård samt en avbruten pelare – symbo-
len för det avbrutna livet. Bland de yngre vårdarna är 
formen vanligtvis lägre och bredare och de är tillver-
kade i diabas eller mörk granit.  

Flertalet av gravvårdarna är försedda med titlar. 
Framförallt rör det sig om lantbrukaren, hustrun eller 
den äldre benämningen åboen. Bland de övriga finns 
en större variation med bland annat mejerskan, åbo 
enkan, trotjänaren, hemmansägaren och ynglingen. Drygt 
hälften av vårdarna är även försedda med gårds- eller 
bynamn.  

Nästintill samtliga gravplatser är gräsbesådda och 
kvarterens planteringar utgörs av ett par högväxta 
tujor och en idegran. En av gravplatserna är plante-
rade med lavendel och lökväxter. 

 
Karaktärsdrag för kvarter A och B: 

• Glesa gravkvarter 
• Främst högresta vårdar från slutet av 1800-talet 

och början av 1900-talet 
• Rikligt med titlar 
• Sparsamt med planteringar 

 

 Kvarter C 
Kvarter C ligger norr om kyrkan och ingår i kyrko-
gårdens äldsta kända utsträckning. Kvarteret är gräs-
besått och avgränsas av grusgångar på samtliga si-

dor. Inom kvarteret finns ett tiotal stora träd och 
buskar, fristående eller i anslutning till gravplatserna. 

Gravplatserna är glest belägna i nord-sydliga ra-
der. Två av gravplatserna är kringgärdade med 
järnstaket och två har kvar sina stenramar. Gravvår-
darna har huvudsakligen rests under slutet av 1800-
talet och början av 1900-talet. De består främst av 
högresta diabasvårdar i olika proportioner. Det finns 
även en handfull äldre gravvårdar såsom kalkstens-
vårdar, ett stenkors från 1830-talet och en äldre lig-
gande häll. Den sistnämnda kan ursprungligen ha 
legat inne i kyrkan. De yngre gravvårdarna från 
1930-talet och framåt består främst av låga och 
breda stenar i mörk granit.  

Titlar är vanligt förekommande inom kvarteret 
och består främst av de traditionella benämningarna 
lantbrukaren, hustrun och åboen. Bland de övriga skön-
jas en koppling till bygden genom kyrkoherde, lärarin-
nan, telefonstationsförest., kyrkovärden och skolläraren. 
Omkring hälften av vårdarna är även försedda med 
gårds- eller bynamn.  

I anslutning till gravplatserna finns ett antal stor-
växta vintergröna växter och prydnadsträd. En grav-
plats är försedd med en tårbjörk medan en annan 
pryds av hängask. Det förekommer även några ex-
emplar av perenna växter såsom ros och kärleksört 
samt enstaka lökväxter.   

 
Karaktärsdrag för kvarter C: 

• Främst högresta vårdar från slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet 

• Rikligt med titlar 
• Rikligt med gemensam grönska 
• Sparsamt med planteringar 

  

C 

B A 



 

Äsphults kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 19 
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Kvarter D och E 
Kvarter D och E ligger i det sydöstra hörnet av 
gamla kyrkogården och tillkom genom en utvidg-
ning 1901. Kvarteren avgränsas av grusgångar och 
längs den södra och östra sidan finns kyrkogårdsmu-
ren. I anslutning till muren finns en klippt hagtorns-
häck och hamlade lindar som utgör en del av kyrko-
gårdens trädkrans.   Mellan kvarteren löper två smala 
grusgångar i nord-sydlig riktning och frigör en grav-
rad mellan de i övrigt gräsbesådda kvarteren.  

Gravplatserna är utlagda i dubbla nord-sydliga 
rader. Merparten av gravvårdarna står direkt i gräset, 
men två har kvar sina stenramar samt yttäckning av 

singel, medan andra har kvar delar av tidigare kring-
gärdningar.  

Gravvårdarna har huvudsakligen rests under 
1900-1940-talet. De äldre vårdarna finns i kvarter D, 
närmast kyrkan, medan kvarter E främst innehåller 
vårdar från 1930-1940-talet. Bland de äldre gravvår-
darna är flertalet högresta diabas- eller granitstenar. 
Ett antal har natur- och nationalromantiska motiv 
samt nyklassicistiska dekorationer. Bland de äldre 
vårdarna finns även mindre stenar i liknande utfö-
rande. Bland de yngre gravvårdarna, främst från 
1930-1940-talet är formen lägre och bredare. De 
består av stenar i svart eller grå granit samt diabas.  
En handfull av de yngre vårdarna är även dekorerade 
med klassicistiska motiv såsom pelare, urnor och 
tempelgavlar. Till kvarterens mer ovanliga vårdar 
finns en pulpetformad gravvård från 1920, dekore-
rade med ett par öppna grindar. Det finns även en 
handfull liggande stenhällar med anspråkslös form-
givning, lokaliserade i kvarterens ytterkanter.    

På gravvårdarna är titlar vanligt förekommande, 
framförallt de traditionella benämningarna lantbruka-
ren respektive hustrun. Bland de övriga finns en större 
variation, som exempelvis åbosonen, vagnmakaren, än-
kan, f.d. kyrkotjänaren, mejeriföreståndaren och fröken. 
Majoriteten av vårdarna är även försedda med gårds- 
eller bynamn.  

Merparten av gravplatserna är gräsbesådda och 
saknar planteringar. Det finns emellertid ett par hög-
växta exemplar av framförallt tuja, men även rhodo-
dendron. Bland perennerna finns kärleksört, ros, 
funkia, jordviva och lavendel och bland lökväxterna 
noterades hyacint, påsklilja och kirgislök. Ett antal av 
gravplatserna pryds även med ettåriga säsongsväxter.  

 

Karaktärsdrag för kvarter D och E: 
• Främst gravvårdar från 1900-1940-talet 
• Äldre vårdar närmast kyrkan – yngre österut 
• Rikligt med titlar 
• Sparsamt med planteringar 

Kvarter J 
Kvarter J ligger utmed den östra sidan av gamla 
kyrkogården. Bakom gravplatserna finns kyrko-
gårdsmuren och en klippt hagtornshäck samt kyrko-
gårdens trädkrans av hamlade lindar. Norr om kvar-
teret ligger minneslunden och bårhuset och mot 
väster avskiljs det från kvarter E genom en grusgång.  

Kvarteret innehåller ett knappt tiotal gravplatser 
utlagda i nord-sydlig riktning, med vårdarna vända 
mot väster. Samtliga vårdar har rests under 2000-
talet och är placerade direkt i gräset. Majoriteten 
utgörs av liggande hällar och naturstenar i en sam-
tida och individuell utformning. Ett par av gravvår-
darna har försetts med bynamn eller titlar, såsom 
hustrun och hovslagare.   

Vid gravvårdarna finns små planteringar, fram-
förallt av ettåriga säsongsväxter, samt lökväxter i 
form av påsklilja och pärlhyacint. Gravplatserna 
pryds även av snittblommor och krukplanteringar 
samt personliga utsmyckningar.  

 
Karaktärsdrag för kvarter J: 
• Gravvårdar från 2000-talet 
• Främst naturstenar och liggande hällar 
• Vanligt med personliga dekorationer 
• Rikligt med planteringar – och snittblommor 

  

J 

E 

D 
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Kvarter F 
Kvarter F ligger i den nordvästra delen av kyrkogår-
den och tillkom vid en utvidgning 1901. Åt väster 
avgränsar en smal grusgång kvarteret från min-
neslunden och bårhusområdet. Åt norr inramas det 
av kyrkogårdsmuren och trädkransen av lind, medan 
resterande sidor avgränsas av grusgång mot närlig-
gande kvarter.  

Gravplatserna är glest belägna i nord-sydliga ra-
der, bortsett från ett par gravplatser längs muren 
som är vända mot söder. Tre av gravplatserna är 
kringgärdade med stenramar och en har en kraftig 
buxbomshäck.  

Gravvårdarna har framförallt rests under början 
av 1900-talet, medan ett tiotal har tillkommit under 
1930-talet och senare. Ett par av gravvårdarna är 

högresta diabas- och granitstenar, men merparten 
utgörs av låga och breda vårdar. En av kvarterets 
mer ovanliga gravvårdar är en vinkelställd vård, rest 
över kronojägarna vid kronoparken i Rickarum.  

Majoriteten av gravvårdarna är försedda med tit-
lar samt inskriptioner, framförallt de traditionella 
lantbrukaren och hustrun. Bland de övriga syns bland 
annat kantor, lärarinnan, kronojägaren, fabrikör och gos-
sen. Omkring en tredjedel av vårdarna är även för-
sedda med gårds- eller bynamn. 

Merparten av gravvårdarna saknar planteringar 
och står direkt i gräset. Vid ett par finns emellertid 
storvuxna tujor, både friväxande och formklippta. 
Ett par av gravplatserna är rikligt försedda med lök-
växter som exempelvis scilla, pärlhyacint, påsklilja 
och vårlök. Det förekommer även enstaka exemplar 
av perenner som ros och lavendel.  

 
 
Karaktärsdrag för kvarter F: 
• Främst gravvårdar från 1900-talets början 
• Varierad formgivning av vårdarna 
• Rikligt med titlar 
• Sparsamt med planteringar 

 
 

Minneslunden 
Minneslunden ligger i den nordöstra delen av gamla 
kyrkogården, strax intill bårhuset. Lunden tillkom i 
början av 1990-talet efter ritningar av Sven-Erik 
Patriksson. I dess mitt finns en smyckningsplats 
anlagd i anslutning till en grusgång som leder fram 
till bårhuset. Smyckningsplatsen är formad som en 
stenbelagd rundel, kantad av klippta tujabuskar 
längs den nordöstra sidan. På den sydvästra sidan 

finns en rund blomsterplantering med vintergröna 
växter och en bågformad vashållare för snittblom-
mor. Söder om lunden är en del av gräsmattan in-
ramad av kantstenar och i dess mitt finns en na-
tursten med inskriptionen Minneslund. 
 
Karaktärsdrag för minneslunden: 

• Öppen formgivning med vy mot kyrkan 
• Smyckningsplats med blommor och vashållare 

  

Minneslund 
F 
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Kvarter G 
Kvarter G ligger mellan gamla och nya kyrkogården. 
Kvarteret utgörs av en dubbelsidig gravrad i öst-
västlig riktning, åtskild av en meterhög rygghäck av 
tuja. I dagsläget är endast raden vänd mot gamla 
kyrkogården i anspråkstagen medan den andra är 
gräsbesådd.  

Gravvårdarna har rests från 1947 och senare, 
men främst under 1970-1990-talet. Gravvårdarna 
utgörs huvudsakligen av låga och breda stenar i grå 
eller röd granit. Omkring hälften är försedda med 
planteringsramar medan resten står direkt i gräset. 
En tredjedel är försedda med titlar, som exempelvis 
hustrun, civilingenjör, hemmansägare och köpman.  Hälften 
av vårdarna är även försedda med by- eller ortnamn. 

Av gravplatserna är omkring hälften försedda 
med planteringar. Främst rör det sig om vintergröna 
växter såsom buxbom, tuja, benved och murgröna 
samt perenner likt ros, kärleksört och lavendel. Ett 
antal pryds även av ettåriga säsongsväxter samt lök-
växter.  
 

 
Karaktärsdrag för kvarter G: 
• Gravplatser i öst-västlig riktning med rygghäck 
• Främst vårdar från 1970-1990-talet 
• Majoritet av låga och breda vårdar i granit 
• Vanligt med planteringar 

 
 

Kvarter H och I 
Kvarter H och I ingår i nya kyrkogården och tillkom 
genom en utvidgning 1946. De båda kvarteren be-
gränsas av en låg stödmur samt en häck av klippt 
hagtorn. I anslutning till muren finns även en träd-
krans av hamlade lindar utmed en bred grusgång 
som inramar båda kvarteren. Kvarteren åtskiljs av en 
rad av pelaralmar, stående i en öst-västlig grusgång.  

Gravplatserna är utlagda i korta nord-sydliga ra-
der, åtskilda av smala grusgångar. Mellan gravplat-
serna finns rygghäckar av avenbok. På gravradernas 
respektive kortsidor finns gravplatser vända ut mot 
de bredare gångarna. En handfull av gravplatserna är 
kringgärdade med buxbomshäckar och täckta med 
singel. De resterande står antingen direkt i gräset 
eller är försedda med planteringsramar.  

Gravvårdarna har rests från 1940-talet och se-
nare. I kvarter H härrör de främst från 1950-1960-
talet och i kvarter I från 1970-1990-talet. Merparten 

av vårdarna består av låga och breda stenar i svart, 
grå eller röd granit. Det förekommer även ett tjugo-
tal liggande hällar och naturstenar.  

Av titlarna är lantbrukaren respektive hust-
run/makan mest frekvent. Bland de övriga syns en 
större variation med bland annat snickaren, f. vägarbe-
taren, droskägaren, ingenjören. Den enda kvinnliga yr-
kestiteln finns på en vård från 1952 där en kvinna 
fått titeln hemmansägaren.  

Kvarteren har rikligt med planteringar, framför-
allt i kvarter I där de yngre vårdarna finns. Av den 
vintergröna växtligheten finns både friväxande och 
formklippta exemplar av tuja, buxbom, benved, 
murgröna och idegran. Det finns även ett flertal 
perenner som kärleksört, ros, lavendel och ljung. I 
övrigt pryds gravplatserna främst av ettåriga sä-
songsväxter, i många fall planterade i fristående kru-
kor.  

 
Karaktärsdrag för kvarter H och I: 
• Gravplatser åtskilda av låga rygghäckar 
• Främst vårdar från 1940-1990-talet 
• Majoritet av låga och breda vårdar i granit 
• Vanligt med planteringar 

H 

G 

I 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska 
och biologiska värden 
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Värdebeskrivning  

Kulturhistoriska värden 
Äsphults kyrka och kyrkogård har en långtgående 
historia som sockencentrum, med en kontinuitet på 
platsen sedan 1100-talet. Både kyrkan och kyrkogår-
den har genom århundradena anpassats efter byg-
dens förändrade behov. De har dock bevarat sin 
identitet som traditionsbärare med ett starkt symbol-
värde.  

Kyrkogården har socialhistoriska värden. De beva-
rade gravvårdarna och deras titlar berättar om sam-
hällets utveckling, vilka näringar som varit viktiga 
under olika perioder, samt kön- och klasstillhörighet 
som varit avgörande för inom vilka ramar personer 
har levt sina liv. Vårdarna visar även den tysta histo-
ria som inte syns och som inte är dokumenterad. 
Exempelvis över gravlagda personer ur de lägre 
samhällsskikten vars vårdar, ofta träkors, av naturliga 
skäl inte finns kvar.  

Jordbruket har en långtgående tradition i bygden, 
vilket avspeglas både bland de äldre och yngre vår-
darna genom titlar som Åboen, Lantdbrukaren, Åbo-
dottern, Torparen och Hemmansägaren. Även spåren 
efter småskaliga industrier och hantverksproduktion 
syns bland yrkestitlarna. Det gäller exempelvis 
Skräddaren, f.d. Slaktarmästaren, Arbetaren och Snicka-
ren. Kvinnliga titlar utgörs främst av hustrun eller 
makan och är de mest frekvent förekommande vid 
kyrkogården. I övrigt är kvinnor ofta beskrivna uti-
från sina förhållanden till andra, vanligtvis män, 
såsom Åbo enkan, Mor, Dottern och Fröken, varav den 
sistnämnda betecknar en ogift kvinna. Kvinnliga 
yrkestitlar lyser emellertid med sin frånvaro vid kyr-

kogården och återfinns endast på ett fåtal gravvårdar 
genom exempelvis Lärarinnan och Mejerskan.  

Bland gravplatserna och gravvårdarna kan även 
ett samhällshistoriskt värde ses då de avspeglar olika 
tiders ideal. Bland de äldre gravvårdarna återges 
tidens tankar och vikten av att förmedla social status 
genom utformning, titlar och tillhörighet. Bland 
gravvårdarna på nya kyrkogården syns 1900-talets 
senare ideal. Där åtskils gravplatserna åt genom låga 
rygghäckar och vårdarna följer likartade proportion-
er.  De enskilda gravvårdarnas och gravplatsernas 
utformning underordnar sig därmed helheten med 
klippta avenbokshäckar och grusade gångar. En 
formgivning som följer samtidens tankar om jäm-
ställdhet och lika värde. Bland de yngsta gravvårdar-
na från sent 1900-talet och tidigt 2000-tal syns en 
betoning på individen. Nya gestaltningsideal, friare 
former, symboler och dekorationer vilka avspeglar 
ett samhälle med större tolerans för personliga ut-
tryck.  

Gravplatsernas och vårdarnas variation vad gäller 
ålder, utformning, material och storlek utgör även ett 
pedagogiskt värde där jämförelser kan låta sig göras. Att 
mångfalden i gravvårdarna bevaras, både storslagna 

och anspråkslösa, för sina titlar likväl som för sin 
utformning är viktigt för att kyrkogården skall kunna 
spegla tidigare samhällsstrukturer. Ett annat pedago-
giskt exempel är grindöppning mellan f.d. prästgår-
den och kyrkan i den östra muren. Den synliggör på 
ett tydligt sätt den nära samhörigheten mellan kyrka 
och prästgård. 

Bland kyrkogårdens äldre gravvårdar finns en va-
riation av vårdar som uppvisar konstnärliga- och hant-
verksmässiga värden. Det gäller exempelvis höga dia-
basvårdar, bautastenar, naturromantiska vårdar och 
ovanligare former som avbrutna pelare, pulpeter och 
kalkstensvårdar. Även inskriptioner, dekorationer 
och utsmyckningar visar på en värdefull hantverks-
skicklighet.  

Äsphults kyrkogård är en kulturmiljö rik på upple-
velsevärden. I dagsläget finns det spår från 1800-talet 
och fram till idag. De äldsta gravvårdarna och den 
lummiga karaktären norr om kyrkan visar delar av 
dess äldsta bevarade utseende. Även kvarteren söder 
om kyrkan visar på en äldre karaktär, medan nya 
kyrkogården och minneslunden visar på nya tiders 
formgivning.  
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Biologiska värden 
Äsphult ligger i skogsbygden på Linderödsåsen me-
dan närområdet kring kyrkogården utgörs av ett 
uppodlat landskap, vilket medför att kyrkogården 
fungerar som en välkommen tillflyktsort för många 
djur och växter. Betesmarker som upptagits i Ängs- 
och betesmarksinventeringen finns som närmast ca 
1,4 km från kyrkogården; kring N Pårup och 
Duckarps kvarn. Närmaste naturreservat, 
Råbockarps NR, ligger ca 800 m nordost om kyrko-
gården. Inga nyckelbiotoper förekommer inom en 
kilometer från kyrkogården.  

Kyrkogårdar har en närmast unik biotoptyp som 
drar till sig många organismer av olika slag. Blom-
morna på gravplatser och i planteringar lockar till sig 
insekter. Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyrko-
gårdens träd, häckar och planteringar. Fladdermöss 
förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt även 
på Äsphults kyrkogård. De har sina viloplatser i 
byggnader eller gamla hålträd. Samtliga arter av flad-
dermöss liksom alla grod- och kräldjur är fridlysta 
och upptagna i Artskyddsförordningen. 

Stare (VU) är rödlistad som sårbar. Arten notera-
des sjungande från kyrkogården under våren. Sång-
lärka (NT) är en annan rödlistad fågel som notera-
des, dock endast översträckande. Arten kan mycket 
väl häcka på odlingsmark i närområdet kring kyrko-
gården. 

Kyrkogårdens träd har flera lav- och mossarter 
som bidrar till trädens höga biologiska värde; signal-
arterna lönnlav och guldlockmossa, de naturvårdsin-
tressanta arterna kyrkogårdslav, allémossa, fjällig 
dagglav, de tidigare rödlistade arterna alléskruvmossa 
och flikig sköldlav, samt den mindre vanliga arten 
groporangelav. Guldlockmossa förekommer även på 

kyrkogårdens mur och i dess lönnhäck längs östra 
sidan. 

Rödlistade arter utses av expertkommittéer vid 
Artdatabanken och utgörs främst av hotade och nära 
hotade arter. Signalarter är Skogsstyrelsens urval av 
arter som är indikatorer på miljöer där man kan för-
vänta sig att finna rödlistade arter.  

Länsstyrelsen inventerade skyddsvärda träd 2009 
i samband med Åtgärdsprogram för särskilt skydds-
värda träd. 28 träd på kyrkogården registrerades som 
skyddsvärda träd i Trädportalen. 27 av dessa träd 
ingick i trädkransen, medan ett träd var solitärt, den 
kvarstående hängasken. Av de 27 träden har sedan 

dess två almar fällts i trädkransen vid den östra en-
trén och två lönnar och 1 alm i trädkransen norr om 
parkeringen. Av dessa var tre klassade som jätteträd 
och två som hålträd. Av de kvarstående 23 registre-
rade träden är alla klassade som hålträd, förutom en 
lind som är klassad som jätteträd (stamdiameter > 1 
m) och en lind som grovt träd (stamdiameter > 80 
cm).  

Trädkransen kan omfattas av det generella bio-
topskyddet i miljöbalken, då den klassas som en allé 
av minst fem träd på rad utmed en väg eller i ett 
övrigt öppet landskap. Länsstyrelsen gör dock en 
bedömning från fall till fall. 
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Kvarter A och B ingår i kyrkogårdens äldsta 
utsträckning och innhåller ett flertal äldre och högresta 
vårdar.  

Kring gamla kyrkogården löper en kallmurad 
naturstensmur. Muren följer landskapets terräng och är 
som högst i öster, där även den ålderdomliga prägeln 
är som tydligast.  

Den gamla prästingången, öster om absiden,  är 
fortfarande bevarad och visar på den nära kopplingen 
mellan kyrka och prästgård.      

Kvarter C ingår i kyrkogårdens äldsta utsträckning och 
innehåller merparten av kyrkogårdens äldsta vårdar. 
Dess lummiga karaktär har tidigare varit rådande för 
större delen av kyrkogården.      

Nya kyrkogården karaktäriseras av sina häckomgärdade 
gravområden och symmetriska grusgångar som skapar 
rumslighet i anläggningen. Representativt är även de 
låga och breda gravvårdarna vars proportioner följer 
häckarnas dimensioner.  

Karaktärsdrag vid  
Äsphults kyrkogård           
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Vård och underhåll 
Äsphults kyrkogård har ett kulturhistoriskt värde 
som helhet och därför är det viktigt att bevara dess 
karaktär. Kyrkogårdens miljö är i hög grad föränder-
lig beroende på förändringar i brukande och i sköt-
sel. De kulturhistoriska värdena kan snabbt föränd-
ras genom exempelvis ovarsam skötsel. Värdena kan 
också gå förlorade genom många små förändringar 
som sker under en längre tid. För att bevara kyrko-
gårdens värden måste de vårdas aktivt och medvetet 
och underhållas löpande. Följande vårdkrav är över-
siktliga och syftar till att bevara kyrkogårdens över-
gripande värden så att de inte förvanskas. De är 
formulerade med utgångspunkt i beskrivningen av 
kyrkogården och de kulturhistoriska värdena. För 
Äsphult bör följande vårdkrav gälla: 
 
• Yttre strukturer som häckar, murar och grindar 

bör bevaras.  
• Gravplatser med högt kulturhistoriskt värde; 

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

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

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

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

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

 

Kyrkogårdens struktur 
Med kyrkogårdens struktur avses gångar, kringgärd-
ningar och kvartersindelning. Kyrkogårdens tydliga 
strukturer bör bevaras vad gäller bredd, material och 
utsträckning. 
 

Gravplatser med högt kulturhistoriskt 
värde 
Gravplatser med högt kulturhistoriskt värde bör 
bevaras. På gravplatser med högt kulturhistoriskt 
värde bör gravplatsernas gravvårdar och eventuella 
planteringar vårdas och underhållas regelbundet. 
Texter och inskriptioner bör rengöras och fyllas i vid 
behov för att inte vårdarnas pedagogiska värde ska 
förloras. Vid underhåll av gravplatserna hänvisas till 
bilagan Rekommendationer för vård- och underhåll. För 
mer avancerade åtgärder bör kvalificerade hantver-
kare eller konservatorer anlitas. Återlämnade grav-
vårdar med kulturhistoriskt värde bör få stå kvar på 
ursprunglig plats och endast i undantagsfall flyttas. 
  
Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 
av gångar, kvarter eller ersättande av häckar är 

tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en åtgärd är 
tillståndspliktig bör man samråda med länssty-
relsen. Vård- och underhållsplanen kan ses som 
ett planeringsunderlag för tillståndsansökan. 
 

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 flytt-
tas och föryngras på annan plats på kyrkogår-
den.  

• 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.  

Trädvård  
Trädvårdsplanen som hör till denna vård- och un-
derhållsplan väger in både biologiska värden och 
kulturhistoriska aspekter i dess åtgärdsförslag.  

I Naturvårdsverkets rapport Åtgärdsprogram för 
särskilt skyddsvärda träd -Mål och åtgärder 2012-2016 
finns det mål och åtgärder som särskilt gäller för 
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Svenska kyrkans arbete med värdefulla träd på kyr-
kogårdar och begravningsplatser. Dessa är följande:  
 
• Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrko-

gårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tä-
torter minskar inte på grund av avverkning, där 
alternativ finns.  

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

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

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

 
De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd 
som har en stamdiameter på mer än 1 m, mycket 
gamla träd som är äldre än 140/200 år (beroende på 
trädslag) och ihåliga träd med stamdiameter på mer 
än 40 cm. Länsstyrelsen har inventerat många be-
gravningsplatser för att hitta de värdefullaste träden. 
Träd som registrerats som särskilt skyddsvärda finns 
inlagda i Trädportalen på internet. Antalet ytterligare 
träd som ännu inte har registrerats är stort. 
 
En allé av minst fem lövträd (levande eller döda 
träd) planterade i en enkel eller dubbel rad, där 
mer än hälften av träden är vuxna omfattas av 
biotopskyddsbestämmelserna. För befintliga 

alléer med träd som har planterats som kom-
pensationsåtgärd för nedtagna vuxna träd bör 
skyddet fortsätta att gälla även om inte en över-
vägande del av träden är vuxna efter nyplante-
ringen.  
Samråd med länsstyrelsen innan åtgärder ge-
nomförs. Vård- och underhållsplanen kan ses 
som ett planeringsunderlag inför dispens. 

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

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

• Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-
möss bör åtgärder som berör träd endast utföras 
under augusti till och med november månad. 
Åtgärder som rör häckar kan utföras under 
större del av året, utom sommarperioden maj- 
juli, som är fåglarnas huvudsakliga häckningssä-
song. 

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

• Undvik att belägga grusgångar med asfalt, 
krossten eller annan hårdgörning. Det är vanligt 

att solitärbin och andra insekter anlägger bon i 
kyrkogårdens grusgångar. 

 
Samtliga arter av fladdermöss och grod- och 
kräldjur är fridlysta i Sverige. Åtgärder som kan 
skada fridlysta växt- eller djurarter på kyrkogår-
den kan kräva dispens enligt 14-15 §§ artskydds-
förordningen (2007:845).  
Samråd med länsstyrelsen innan åtgärder ge-
nomförs. Vård- och underhållsplanen kan ses 
som ett planeringsunderlag inför dispens. 
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Åtgärdsbehov 
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Följande förslag till åtgärder på kyrkogården syftar 
till att bevara och utveckla kyrkogårdens karaktär 
med både kulturhistoriska och biologiska värden. 
Rekommendationer för vård- och underhåll finns vidare 
information om åtgärderna. Vissa åtgärder kan kräva 
länsstyrelsens tillstånd. I bilagan 

Murar  
Muren som omsluter kyrkogården är en kallmurad 
naturstensmur. Muren har en ojämn skiftgång och 
har rasat på ett flertal ställen. Orsaken är sannolikt 
trädkransen som står nära muren och vars rötter 
skapat sättningar.  Rasen är främst koncentrerad på 
den östra sidan av gamla kyrkogården, mot prästgår-
den och mot söder.  
� Lägga om de raserade partierna av muren.  
� Ta fram ett åtgärdsprogram för restaurering av 

murarna med hjälp av tekniskt sakkunnig. 

Grindar 
På samtliga järngrindarna har det uppkommit 
rostangrepp och algpåväxt. Trägrinden vid östra 
sidan går idag inte att öppna. Denhar kraftiga färg-
bortfall och grindstolparna är rötskadade. 

� Se över grindarna regelbundet samt rost-
skyddsbehandla och måla om efter behov. 

� Tvätta bort algpåväxt med skonsamma ren-
göringsmedel där påväxten är riklig.  

� Rengöra trägrinden och ersätta de dåliga 
grindstolparna med nya. 

Vägar och gångar 
Samtliga gångar inom kyrkogården är täckta med 
grus i ett naturfärgat material.  
� Regelbundet se över gångarna och fylla på med 

grus efter behov. Gruset i gångarna bör fyllas på 

lite i taget så att ytan förblir hårt packad och 
framkomlig. Det nya materialet bör vara natur-
färgat och av samma dimension och typ som 
befintligt. 

Anläggningar 
Bårhus 
Bårhuset har drabbats av algpåväxt, framförallt på 
den västra gaveln. Genom omläggningar i omgiv-
ningen kring bårhuset saknas idag en väg fram till 
byggnaden. Detta kan försvåra tillgängligheten för 
besökare.  
� Tvätta rent fasaden från alger. 
� Skapa en gång fram till bårhuset (ifall det fortfa-

rande är i bruk). 

Gravplatser 
Flertalet stenramar och kringgärdningar kring grav-
platserna har tagits bort i samband med rational-
iseringar, omläggningar av kvarter etc. De kvarva-
rande bör bevaras. Även gravplatser kringgärdade 
med buxbomshäck är sällsynta och bör bevaras.  
Två av gravplatserna är kringgärdade med järnsta-
ket och båda visar tecken på rostangrepp.  
� Regelbunden besiktning av gravplatserna med 

järnstaket. Reparera, rostskyddsbehandla och 
måla efter behov.  

� Bevara kringgärdade gravplatser. Lägg om 
stenramar som rubbats ur sitt läge och komplet-
tera med singel vid behov. 

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

förhållanden, som kan finnas med de omgivande 
gravvårdarna.  
På kyrkogården har ett flertal av vårdarna kraftig 
påväxt av lav respektive alger vilka gör inskription-
erna svårlästa. Ett antal gravvårdar utgörs av an-
språkslösa liggande hällar, samt ett liggande kors. 
Dessa riskerar att bli övervuxna och försvinna.  
I kvarter finns en äldre kalkstensvård som lutar kraf-
tigt.  
� Vårdar vars framsidor har kraftig lav- eller alg-

påväxt kan rengöras i de fall stenen inte tar 
skada. Rengöringen bör ske med varsamma me-
toder som varmt vatten, mjuk borste och milt 
rengöringsmedel, exempelvis såpa.  

� De liggande hällarna bör regelbundet ses över 
och ”tas fram” så att de inte försvinner i gräset. 

� Undersöka den lutande kalkstensvården, då den 
kan utgöra en säkerhetsrisk för både besökare 
och personal.  

Planteringar 
Växtlighet och planteringar utgör ett väsentligt inslag 
på kyrkogårdar. Därför är det viktigt att värna det 
växtmaterial som finns. både genom att bibehålla det 
som finns och genom att vid behov ersätta med 
samma/likvärdig sort. Ett par av planteringarna har 
emellertid vuxit sig så stora att de döljer närbelägna 
gravvårdar.  
� Växtligheten på kulturhistoriskt värdefulla grav-

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

�  Undersöka möjligheterna att klippa stora bus-
kar som i dagsläget döljer gravvårdar.  
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Tillgänglighet 
Tillgängligheten är övergripande god vid kyrkogår-
den. Det finns en handfull sittbänkar utplacerade på 
kyrkogården. De verkar emellertid endast vara på 
plats under sommarhalvåret.   
� Låt sittbänkarna stå kvar på kyrkogården under 

hela året.   

Träd 
� Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

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

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

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

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 perma-
nent vedsamling eller en så kallad faunadepå. 

Depån fylls på någon enstaka gång men lämnas 
för övrigt helt utan åtgärder.  

� Många hålhäckande fåglar gynnas av att man 
sätter upp fågelholkar. Främst är det svartvit 
flugsnappare, talgoxe, blåmes, nötväcka och 
stare som accepterar en konstgjord boplats. 
Undvik att spika i träden, häng istället upp hol-
ken med plastklädd ståltråd kring en gren. An-
vänd holkar med plåtskydd kring ingångshålet. 
Det går även bra att sätta upp holkar för ugglor 
och fladdermöss. 

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

� För att gynna fjärilar och andra nektar- och pol-
lensökande insekter, plantera gärna blommor 
som doftar och har klara färger. Bra blommande 
växter för fjärilar är exempelvis kärleksört, ro-
senflockel, röd solhatt, fackelblomster, rosenspi-
rea, lavendel, salvia, kungsmynta och rosen-
buddleja. 

� Tidigt blommande träd och buskar är mycket 
viktiga för nyvaknade humlor och bin under vå-
ren. Lönn, körsbär, sälg och pil är viktiga vår-
blommare som gärna får gynnas vid trädplante-
ring. Vårblommande växter som krokus, tulpan, 
vintergäck och sippor ger endast lite nektar, men 
insekterna dras ändå till dessa då de också sam-
lar pollen som de kan överleva på. Under som-
maren är lind kanske det värdefullaste trädslaget 
för pollinerande insekter. 

� Använd gärna buskar och träd som producerar 
bär vid nyplantering, då de är värdefulla för 
många fåglar. Sidensvans och samtliga arter av 
trastar är särskilt förtjusta i bär, men även en del 
småfåglar drygar under vinterhalvåret ut kosten 
genom att även äta frukt och bär. Tillgången på 
bär har stor betydelse för både de flyttande fåg-
larna och för stannfåglarna som försöker klara 
vintern på minimala resurser. Rönn, oxel, hag-
torn, aronia, oxbär, måbär och berberis är några 
viktiga bärande träd och buskar.  
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Målsättning och utveckling 
Västra Vrams pastorat har genom församlingsrådet 
tagit fram ett underlag för deras målsättning och 
utvecklingsplan för Äsphults kyrkogård. Underlaget 
har behandlats av Regionmuséet under följande 
rubriker: 
 
 
Bevara och utveckla kyrkogården som kulturmiljö genom 
att: 

- Gravrättsinnehavaren ges möjlighet att be-
stämma över sin gravplats. 

- Fågelholkar sätts upp för att gynna djurlivet. 
 

Utveckla och tillgängliggöra kyrkogården genom att:  
- Öka antalet viloplatser för besökarna. 
 

Tillmötesgå samhällets olika religioner och begravningstrender 
genom att: 

- Behålla avtalet med Kristianstads försam-
ling angående begravningar för andra relig-
ioner.  

- Inom de närmaste åren eventuellt anlägga 
en askgravlund för att tillgodose försam-
lingens behov och önskemål.  

 
Problem som behöver åtgärdas: 

- Förekomst av mullvad förstör på kyrkogården.   
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Ordförklaring 

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

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

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

Rödlistan 

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

CR  Akut hotad (Critically endangered) 

EN  Starkt hotad (Endangered) 

VU  Sårbar (Vulnerable) 

NT  Nära hotad (Near threatened) 
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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 
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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 
41. Äsphults kyrkogård, Äsphults sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


