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Inledning 
Den kulturhistoriska värderingen är en ständigt på-
gående process där församlingen bidrar med värde-
full information om t.ex. personhistorik. 
Vård- och underhållsplanen för Bolshögs kyrko-

gård är utförd av Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Gärs-
näs församling. Fältarbetet utfördes under vin-
tern/våren 2016-2017 med påföljande rapportskriv-
ning under 2017. Inventering och rapportskrivning 
har utförts av antikvarie Linn Ljunggren samt biolog 
Tony Svensson. Arbetet har utförts i dialog med 
representanter från församlingen.  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 

4:e kap som kyrkogård invigd före 1940. Vård- och 
underhållsplanen har utformats i enlighet med Kul-
turmiljölagen, de föreskrifter som finns för 4:e ka-
pitlet och gällande direktiv från Länsstyrelsen i 
Skåne. För att vara berättigad till kyrkoantikvarisk 
ersättning måste en vård- och underhållsplan inne-
hålla kulturhistorisk dokumentation, värdebeskriv-
ning och utvecklingsplan. 

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

begravningsplatser ansvarar för att en vård- och 
underhållsplan finns. 

• Planen ska redovisa hur objekten ska vårdas 
och underhållas så att det kulturhistoriska vär-

det inte minskas och deras utseende och karak-
tär inte förvanskas. 

• Såväl sedvanligt underhåll som tillståndspliktiga 
åtgärder ska framgå av planen. 

• Planen revideras med 10 års intervall. 
• Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig över 

planen. 
 

Mål och syfte 
Med stöd av kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 
kulturmiljölagen är syftet med vård- och underhålls-
planen att lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens 
kulturhistoriska värden. Planen ska sedan ligga till 
grund för planering och skötsel av Gärsnäs försam-
ling kyrkogårdar. Målsättningen med arbetet är att 

kyrkogårdens värden ska bevaras. Genom vård- och 
underhållsplanen ska: 
 
• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så att 

de kulturhistoriska värdena säkerställs och ut-
vecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl Gärsnäs för-
samling som länsstyrelsen underlättas. 

• Gärsnäs församling pastorat få en vägledning i 
det konkreta vårdarbetet med riktlinjer och pri-
oriteringar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbe-
sökare och allmänheten tydliggöras. 

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Bolshögs kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Bolshögs kyrka 1:1 
Socken  Bolshög   
Kommun  Simirishamns kommun 
Fastighetsförvaltare Gärsnäs församling 
Areal   
 
Kyrkogården består av 674 gravplatser. Det finns 41 st. gravplatser med olika former av sköt-
selavtal. Det finns 658 kistgravplatser och 16 st askgravplatser. 536 st av gravplatserna är 
tillgängliga idag.  
 
Gärsnäs församling består av flera sammanslagninga församlingar. Pastoratet har i nuläget 
hand om elva kyrkor.  
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Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 
arkiv- och litteraturstudier, framförallt kyrkogårdsar-
kivets handlingar samt annan tillgänglig litteratur, 
kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivningen av 
kyrkogården omfattar kyrkogårdens begränsningar 
inom fastigheten Bolshögs kyrka 1:1. I detta område 
har byggnader, gångsystem, 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. 
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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) 
Riksintressen för natur- och kulturmiljövård 
regleras genom miljöbalken och finns för att 
se till att Sveriges mark, vatten och fysiska 
miljö används på ett långsiktligt och hållbart 
sätt. Områden av riksintresse för kulturmiljö- 
eller naturvård ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada natur- eller kultur-
miljön. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
kan vara nödvändig för att klargöra hur pla-
nerade åtgärder påverkar natur- eller kultur-
miljön i området.  
 
Biotopskyddsområden anges av regeringen 
för att skydda små mark- eller vattenområ-
den som på grund av särskilda egenskaper är 
betydelsefulla livsmiljöer för hotade djur- eller 
växtarter. Bestämmelserna finns i 7 kap 11 
§ Miljöbalken. På kyrkogårdar omfattas  

alléer, det vill säga trädrader med minst fem 
lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad 
ofta av det generella biotopskyddet, men 
även stenmurar kan omfattas av miljöbalkens 
regler om biotopskydd när de ligger i anslut-
ning till jordbruksmark. I de fall där det finns 
fridlysta arter på kyrkogården gäller Art-
skyddsförordningen (2007:845) Förordning-
en 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 kyrkogårdar, en annan är grod- och 
kräldjur. Samtliga arter av fladdermöss och 
grod- och kräldjur är fridlysta i Sverige. 
Bolshögs kyrkogård ingår i ett riksintresse för 
kulturmiljövård; L:K2 Glimmingehus, med en 
av Nordens bäst bevarade medeltidsborgar. 
 
KULTURMILJÖPROGRAM  
Kulturmiljöprogram är ett regionalt kun-
skapsunderlag för arbete med samhällsplane-
ring i t.ex. kommuner, för konsulter eller för 
trafikverket.  
I länsstyrelens kulturmiljöprogram ingår Bols-
högs kyrkogård i ett område med särskilt 
värdefulla kulturmiljöer kallat Ö Nöbbelöv – 
Gislöv – Glimminge. 
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  Bolshög kyrkogård 
Karta från Gärsnäs församling 



 

Bolshög kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 9 

  

 

Kulturhistorisk bakgrund 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Namnet Bolshög kan betyda Gårdhögen, högen 
med gården, detta är troligen en referens till en 
gravhög söder om kyrkogården eller den storman 
som var högen var döpt efter. I uppteckningar från 
1940 av Curt Wallin står det bl.a.”Vid bolshögs kyrka 
ligger en stor hög, som kallas Bolshögen. Där skall en stor-
man ha blivit begraven, som hete Bele eller Bal. Detta namn 
har gett namn åt kullen, vilket gett namn åt socknen.”. Sö-
der om kyrkogården ligger fornlämningen Östra 
Tommarp 9:1 (Bolshögen) vilket är en gravhög från 
bronsålder. Vid delundersökning av gravhögen på-
träffades avlerurkrukor, kol och bendelar av tamdjur.  
I Curt Wallins bok ”Guldbyn Tommerup och Ö. To-

marps sparbank” citerar han arkivmaterial som säger: 
”Christiania, Anders Pedersesn hustru, har till Tommerop 
kloster givit >> någon jord och en gård i Bulsöyg>>.” dock 
skriver Wallin att: ”Inga jordböcker eller kartor ange, att 
det funnits en by med namnet Bolshög under nyare tiden. 
Namnet användes endast om socknen, kyrkan och kyrkogår-
den.”  I äldre (år 1801) kartmaterial går det att se att 
bebyggelsen i området varit gles och den huvudsak-
liga bebyggelsen är den som fortfarande återtår idag, 
varken mer eller mindre. Ytterligare en uppteckning 

från 1940 säger ”Vid bolshögs kyrka skall förr ha legat en 
tingsplats”. Det finns olika källor som säger att det 
under medeltiden ska ha funnits en by som hetat 
Bolshög, närliggande till kyrkan ska det även ha fun-
nits bronåldersbebyggelse. Sockendragningarna är 
svåra att förklara säger Wallin då källorna är knappa. 
Kyrkan och dess kyrkogård har kommit att bli en 
enklav inne i Östra Tommarps socken. Bolshög be-
tecknas idag som kyrkby.  
Ytterligare en bit söder om kyrkogården ligger ett 

gravfält med fornlämningsnummer Östra Tommarp 
8:1 som innehåller ett okänt antal flatmarksgravar 
där det både kommit fram ett stort antal urnegravar 
och ett par hällkistor. Området har delundersökts 

vid olika tillfällen. Detta tyder på att området varit 
bebott under förhistorisk tid.  

Kyrkans historia i korthet 
”Den högsta punkten vid bjeret kallas ”Bonnahöj”. Där var 
det meningen, att Bolshögs kyrka skulle byggas. Stenarna 
forslades dit, men om natten fördes de till den höjd, där kyr-
kan nu ligger. Till sist vågade folket inte annat än att bygga 
kyrkan, där platsen blivit utvisad.” Så står det från en 
uppteckning kring Bolshögs kyrkogård från 1940. 
Det talas även om att kyrkan står på platsen för ett 
tidigare hednat tempel och en helig källa.  
Bolshögs kyrka uppfördes under 1100-1200 talet. 

Den anlades då med långhus, kor och absid samt 
rektangulärt västtorn. I vård- och underhållsplanen 

 Händelser i sammandrag 
 
1100 tal Kyrkan anläggs. 
 
1868-69 Kyrkan utvidgas med korsarmar och en 

ny absid 
 
1801 Kyrkogården finns upptecknad på att ingå 

på hemmanen Vranarp nr 1 och 2 
 
1923 Kyrkogården har en areal av 0,3440  

hektar 
 
1959 Kyrkogården drännernas och utvidgas 

sedan åt väster 
 
1990tal? Delar av kyrkogården gräsläggs 
 

Upptagning av Curt Wallin från 1940 om Bolshögs kyrka.  

Karta från 1801 
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står det att det breda västtornet kan peka på att kyr-
kan uppförts av en storman då breda västtorn ofta 
tolkas som ett maktuttryck kanske kopplat till en 
storgård i närheten som det inte längre finns några 
spår av. Under mitten av 1800-talet utvidgades kyr-
kan då koret och absiden ersattes med korsarmar 
och det uppfördes en ny absid.  
År 1944 genomfördes ett större restaurerings-

program för kyrkan upprättat av Elier Graebe då 
bl.a. kyrkans kalkmålningar togs fram.  
 
Kyrkogårdens historik 
Wallin refererar till enskifteskarta över Tommarp, 
Vranarps byar och där Bolshögs kyrka och kyrko-
gård syns. Kyrkogården ska vara belägen inom den 
ägolott som utlades gemensam för hemmanen 
Vranarp nr 1 och 2, se bild på s. 10. Detta kan ha 
varit präst- och klockarejord. 
Vid laga skifte 1923 ska kyrkogårdens areal varit 

0,3440 hektar och betecknats som Bolshögs kyrka. I 

jämförelse med kartan från 1801 har ingen större 
förändring skett med kyrkogården planmässigt. 
På karta från 1926 syns det att kyrkogårdens areal 

är mindre än vad den är idag. Den har en kvadratisk 
form. Vid den södra sidan syns det att sydvästra 
hörnet ligger intill vägen. På den västra sidan finns 
en betydligt större distans till vägen än vad det är 
idag vilket också syns på flygfoto från tidigt 1900-tal. 
Kyrkogården var ännu inte utvidgad mot väster. 
Intill kyrkogården på dess södra och norra sidan 
ligger bebyggelse som fortfarande finns kvar idag.  
På ett odaterat äldre foto går det att se den kall-

mur som fortfarande omgärdar den gamla delen av 
kyrkogården. Denna mur gick tidigare kring hela 
kyrkogården och hade en järngrind vid ingången. På 
kyrkogårdens södra sidan fanns en ingång som ännu 
återstår idag.   
Utifrån ett flygfoto från 1930-talet kan man se att 

det öppna odlingslandskapet låg alldeles inpå kyrko-
gårdens västra sida. Andra foton från 1930-talet visar 

att kyrkogården hade omgärdade gravplatser med 
singel som ytmaterial. Det syns på fotot från 1935 
att den västra sidan (numera huvudentrén) inte hade 
någon öppning i den gamla kyrkogårdsmuren.  
1935 syns fortfarande den ursprungliga stoleken 

av kyrkogården med en kvadratisk form som den 
hade på äldre kartmaterial. Kyrkogården har även en 

Karta från 1926. Karta från 1861. Karta från 1971. 

Flygfoto 1935 Källa: kulturen. 
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komplett trädkrans som löper på insdan av kyrko-
gårdsmuren.  
Wallins citat från 1927 ”Sedan förste lantmätaren vid 

uppläggande av jordregister för Bolshögs socken anmält, att 
Bolshögs kyrkogård, belägen inom Vranarps by i ÖTom-
marps socken, antogs vara en av ålder bestående fastighet, 
förskriver K. Kammarkollegium, att fastigheten skall upptas i 
jordeboken för Bolshögs socken bland kronegendomar under 
allmän disposition, jordlägenheter, med benämningen Kyrko-
gården nr 1 samt med anteckningen >> utgör Bolshögs för-
samlings kyrkogård>>” 
Under 1950-talet utvidgas kyrkogården åt väster. 

En ny gångväg drogs från västra torningången till 
det nya området. 1952 skedde dränering på kyrko-
gården inför utvidgning av kyrkogården. Förslaget 
för utvidgningen upprättades av Eiler Graebe. Ut-
vidgningen skedde på den västra sidan av kyrkogår-
den som tidigare varit åkermark. På kyrkogårdens 
södra sida fram till den befintliga vägen lämnades 
plats för parkering. Kyrkogården fick en ny huvud-
ingång från väster. Den nya ingången fick agera mit-
taxel för gångvägar till nya gravplatser som låg i 
nord-sydliga rader. På det utvidgade områdets norra 
del anlades gravplatser med buxbomsomgärdning 
och singelyta. Gravplatserna gjordes i liknande stor-
lek. Det anlades en ny mur kring det utvidgade om-
rådet och delar av den gamla muren öppnades upp 
för att knyta ihop de två delarna. Troligtvis byggdes 
inte muren mot norra sidan av det utvidgade områ-
det då denna saknas idag enligt muntliga källor.  
Under slutet av 1900-talet grässåddes delar av 

kyrkogårdens gamla del och gångar togs bort. År 
2015 renoverade en del av gamla kyrkogården, från 
ginden till nya muren på den norra sidan. 
  

Foto 1900 Axel Nilsson.  Odaterat foto, Rosenlinds samling. 

Foto från 1904-06 Oscal Halldin. Foto odaterat Monica Rydbeck. 
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Beskrivning kyrkogården 
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Omgivningar  
Bolshögs kyrkogård ligger vid en trevägskorsning 
där landsvägarna till Glimminge hus, Gislöv och 
Östra Tommarp möts. Byns bebyggelse ligger utmed 
landsvägarna och består av mindre villor, småhus 
och en större gård. Det omgivande landskapet är ett 
öppet, kuperat odlingslandskap med långa siktlinjer. 
Vid kyrkogårdens västra entré står en tidigare bus-
skur av betong och dansk sjösten.   

Kyrkogårdens begränsning 
Kyrkogården har en yngre och en äldre del som 
båda begränsas av mur men i olika utförande.  
Runt den gamla delen av kyrkogården löper en 

ofogad, kallmurad naturstensmur. Delar av muren är 
i dåligt skick och dessa delarna har hängnats in med 
hönsnät. På den södra sidan går den äldre och yngre 
muren ihop något. Detta syns dock dåligt pågrund 
av kraftigt påväxt av murgröna. Delar av naturs-
tensmuren har även öppnats upp (troligast vid ut-
vidgningen) på den västra sidan.  

Den (utvidgade delens) västra sidan och södra sida  
omgärdas med en fogad naturstensmur avtäckt med 
kalkstensplattor. Den norra sidan avgränsas med en 
häck mot en angränsande fastighet.  
 
Grindar och ingångar 
Kyrkogården har fyra grindar, alla i järn.  
Huvudingången är placerad på den västra sidan. 

Detta är en dubbelgrind fäst fogade naturstensstol-
mar med pyramidformad betongavtäckning. På var-
dera stolpen står en lykta.  Grinden är av svartmålat 
järn, det består av en bredare ram med dekorativa 
krysstag inuti av smalare spjälor. Denna grind till-
kom vid utvidningen på 50-talet. 
På östra kyrkogårdssidan finns två grindar med 

liknande utformning men en är en dubbelgrind och 
den andra en enkelgrind. Grindarna är färsta 
betongstolpar som är murade i kyrkogårdsmuren. 
Grinden är uppbyggda av fyrkantsjärn med pyramid-
toppar, i botten går en list med krysstag.    
Den fjärde grinden är placerad på den norra si-

dan och är en dubbelgrind. Grinden är färst i 

betongstolpar med raka avslut. Själva grinden har 
detaljer av smäckra järn formade i cirklar och volut-
detaljer. Alla grindarna är svartmålade. Denna grind 
syns på äldre fotomaterial och har troligen flyttats hit 
från den södra ingången.  
 
Gångar och strukturer 
Det går en huvudgång i singel på kyrkogården mel-
lan både den yngre och den äldre delen. Gången 
löper från huvudingången i väster, runt kyrkan på 
båda sidor och fram till grindarna på östra och norra 
sidan. Utöver denna gång finns det endast två 
mindre gångar mellan gravkvarteren på den utvid-
gade delen av kyrkogården. Det finns även en 
mindre gång lagd med stenplattor fram till en allmän 
plantering. Den allmäna planteringen markeras av 
kalkstensplattor.  
Merparten av kyrkogården är grästäckt vilket gör 

det svårt att tolka var kvarterens gränser går. Tydlig-
ast är gravkvarteret på den nya delen där gångssy-
stem finns kvar. Kyrkogården är plan och det finns 
inga höjdskillnader.  

Gravhögen Bolshög syns tydligt från kyrkogården.  Den utvidgade delen av kyrkogården markeras med en 
fogad naturstensmur.  

Kyrkogårdens norra grind är av äldre slag.  
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Service och belysning 
På kyrkogården finns det två serviceområden, ett 
placerat i brytningen mellan gamla och utvidgade 
delen och ett utanför kyrkogården östra sida vid 
ekonomibyggnaden. I brytningen mellan gamla de-
len och utvidgningen står en ställning med träd-
gårdsredskap, soptunnor, vattenpost och vashållare. 
På östra sidan, utanför muren, finns ett område för 
kompost och extra markplattor. På ekonomibyggna-
den finns hållare för trädgårdsredskap, det finns även 
vattenpost och soptunna här.  
Det finns möjlighet att parkera på kyrkogårdens 

västra och östra sidor, men det finns ingen skylt som 
markerar parkeringsplatserna. Väster om kyrkogår-
den finns en asfalterad väg vilken fungerar som 
vändzon.  
På den västra sidan, vid den allmänna plantering-

en, står två bänkar med gjutjärnsstomme. 
På kyrkogården finns det belysning i form av 

spotlights riktade mot kyrkan Det finns även två 
lyktstolpar vid kyrkans ingång och två lyktstolpar 
precis innan ingången till den gamla delen av kyrko-
gården. Dessa lyktstolpar är av trä krönta med lykt-
hus av koppar och klarglas.  
Vid kyrkogårdens huvudingång finns en inform-

ationsskylt på ett metallstolpe. Ramen är i brunfär-
gad plast. I den finns information rörande försam-
lingen men saknar karta över kyrkogården. I eko-
nomibyggnaden finns en toalett som endast är i bruk 
vid förättningar i kyrkan.  

Byggnader 
Utanför kyrkomuren, på den nordöstra sidan, står en 
ekonomibyggnad.  

Byggnaden har en  betongsockel och rödmålad 
locklistpanel. Taket är lagt med svart plåt. Byggna-
den har tre panelklädd bruna dörrar med betong-
trappsteg varav en är rampförseed. Byggnaden har 
fem fönster, alla enkla träramar i brun kulör utan 
spröjs. Byggnaden fungerar som kombinerad toalett, 
verktygsbod och personalbyggnad. 

Gravplatser 
Majoriteten av gravplatserna  på kyrkogården har 
ytbeläggning av gräs (91 st), på den utvidgade delen 
har dock alla utom en ytbeläggning av singel vilket är 
ungefär 50 st.  
På gamla delen finns det 10 gravplatser som fort-

farande har markerade omgärdningar. Då en del 
områden är grästäckta finns några gravplatser som 
saknar både gravvård och omgärdning men inte är 
synliga längre.  
Det finns tre gravplatser med steninramning på 

kyrkogården. Alla de tre steninramade gravplatserna 

Det finns samlade platser för avfall, vatten och verktyg.  Bilden ovan visar ekonomibyggnaden som ligger utanför 
gamla muren den nordöstra sidan. Bilden nedan visar kyr-
kogårdens lyktstolpar. 
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är av mycket enkelt slag, med bara en kort stenram 
som ringar in platsen. De är troligt att någon av 
dessa tidigare ramats in med järn och detta är den 
strukturen som återstår. Av gravplatser med järnsta-
ket finns det endast två stycken. En av dessa är pla-
cerad på norra sidan av kyrkogården (se ovan för 
bild). Den har ett järnsstaket med järnstolpar. Stake-
tet och stolparna har en organiskt inspirerad form-
givning med grenkvistar, eklöv och ekollon. Den har 
tidigare haft grind som saknas vid inventeringen. 
Kyrkogården har 56 gravplatser med  omgärd-

ning av buxbom, varav endast fem av dessa finns på 
den äldre delen. Det finns infattningshäckar av bux-
bom dock på både nya och gamla delen finns det 
sammanlagt 69 planteringsramar av sten, ca 20 på 
gamla delen och det dubbla på den nya. På hela kyr-
kogården finns det endast ett gravkar. Detta är plan-
terat med murgröna. På den äldre delen saknas nå-
gon typ av plantering på flera gravplatser, de som 

har stenram har ofta något litet, medan det är mer 
planterat på den nya delen.  
Gravvårdar 
Över hela kyrkogården finns det ett stort antal grav-
vårdar av grå och svart granit vilket är det huvudsak-
liga materialet, ca 150 st.  
Det finns variation av gravvårdstilar men de hu-

vudsakliga grupperna är äldre, högresta vårdar eller 
yngre, låga, liggande rektangulära modeller. Vanligast 
är gravvårdar som är enkla i sin form, relativt hög-
resta, vinklat krön och med mycket enkel dekor, 
Vårdarna har ändå en del variation när det kommer 
till sin utformning som drar inspiration från arkitek-
turstilar som jugend, klassicism och funkis.  
De flesta äldre vårdarna är placerade på den östra 

och södra sidan av kyrkan De yngre är placerade på 
den västra, utvidgade sidan.  
Den vanligast förekommande titeln för män är 

lantbrukare medan kvinnliga titlar inte förekommer 

alls på de äldre vårdarna. Kvinnotitlar figurerar oftast 
i förhållande till mannen, så som hustru eller dotter.  
På kyrkogården finns det sju gravvårdar av marmor 
och endast två av kalksten. 
På södra sidan av gamla delen finns en av de 

kvarvarande kalkstensvårdarna. Gravstenens in-
skription är idag svårläst. Vården har ett rakt liv med 
böljande formet på krönet. Vården har huggna detal-
jer av pilastrar, hållande händer och ”tro, hopp, kär-
lek” symbolen.  
På samma sida finns en välbevarad marmorvård. 

Gravvården har rakt liv med avfasade framkanter, 
dekorativt krön och en utskjutande, bågformad in-
skriptionstavla. Den har dekorelement av ängel, duva 
och listrelief.  
Av de äldre som skiljer sig från gängse karaktär 

finns bland annat en pyramidformad vård, en vård 
av järn och sex obeliskvårdar. Den enda järnvården 
är speciellt intressant då den är en del av en järnom-
gärdning.  

En av få gravplatser har omgärdning av järn. Variation av olika vårdar från 1800-talet slut/1900-talet 
början. 

Den utvidgade delen har ett homogent utförande med 
omgärdningar av buxbom och liggande, enkla vårdar.  
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Från 1900-talets senare del återfinns en del låga och 
breda vårdar i framförallt röd och svart granit, unge-
fär ett 30-tal. De har ofta enkla inskriptioner utan 
titlar, och symboler såsom stjärnor och kors. Detta 
är den huvudsakliga gravvårdsypen i det utvidgade 
området av kyrkogården men förekommer i liten 
skala på gamla delen. Samtidigt finns ett fåtal vårdar, 
ofta enklare i typ, en är en natursten med enkel in-
skription, och i askgravlunden finns enkla kvadra-
tiska hällar som är lutade mot kyrkomuren.   
Överlag är de flesta vårdarna, trots att de är hög-

resta, nätta och det finns endast en bautasten på 
kyrkogården.  De flesta är nedtonade, granitvårdar.  

Den gamla delen av kyrkogården har några avvikande vårdar men har överlag en återhållsam karaktär. Även de större 
och detaljerade vårdarna smälter bra ihop med övriga, inte fullt lika påkostade vårdarna.  

Enkla gravvårdar i granit lutade mot kyrkogårdsmuren.  
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Områdesbeskrivning 

Gamla delen 
Den gamla delen av kyrkogården har ett sammanhål-
let uttryck med gravplatser av  gräs och högresta 
vårdar av granit. Det finns en huvudgång som delar 
upp norra och södra sidan av gamla delen samt leder 
vägen in från gamla huvudingången. Utöver detta 
finns det inga fler gångar. Det är svårt att uttyda 
någon typ av kvartersindelning på gamla delen då 
det är helt grästäckt. Gravvårdarna är vända antingen 
mot väster eller öster  
Gravvårdarna står relativt luftigt med undantag 

för södra sidan där flera äldre vårdar står tätt ihop. 
Kombinationen av grönskan, gravvårdarna och ur-
sprungsmuren ger kyrkogården en ålderdomlig ka-
raktär. Kyrkogården är även mycket liten vilket gör 
att den inte känns öde trots många borttagna grav-
platser.  
 

Karaktärsdrag för gamla delen 
- Öppen och grön karaktär med mycket buskar och 

gräs.  
- Raka gravrader och homogena gravplatser. 

- Flertalet högresta vårdar 
- Gravvårdar i grå och mörkgrå granit 
- Sekelskiftes struktur med omgärdande kallmur-

mur, järngrindar och raklagda gångsystem.  

Nya delen 
Även nya delen har homogen  karaktären. Gravplat-
serna omgärdas till största del av buxbom och mer-
parten av gravvårdarna där är liggande, kvadratiska i 
granit. Strukturen är mycket strikt med jämn storlek 
på gravplatserna med liknande utförande, stenram i 
rabatten och liknande gravvårdar. Gravplatsraderna 
går i nordsydlig riktining. Dock är det endast en tred-
jedel av den utvidgade delen som är använd till grav-
platser. Det övriga området är grästäckt förutom den 
sydvästra delen som fungerar som en minimalistisk 
gravplats som kan betecknas som askgravlund (se 
bild s. 18).  
Gravplatsen omgärdas av en enkel stenram, det 
finns ingen plantering, istället är hela omgärdningen 
täckt med singel. Gravvårdarna är enkla rektangulära 
hällar som lutats mot kyrkomuren. Intill finns en 

viloplats med plantering och två bänkar. Detta om-
rådet har ett ytskikt av kalkstensplattor med en gång 
av stenplattor.  
Det utvidgade området upplevs som något ojämt 

då den södra sidan är flitigt använd och har en strikt 
karaktär medan den norra sidan upplev mer som en 
öppen park, detta beror också på att en del av områ-
det skiljs från intilliggande fastighet av en häck istäl-
let för mur.  
 
 Karaktärsdrag för nya delen 

- Strikt karaktär med rakt dragna gångar, lika stor-
lekar på gravplatserna med liknande utförande och 
liknande återhållsamma gravvårdar.  

- Småskalighet 
- Öppenhet och översiktlighet, parkkänsla. 
- Buxsbomsomgärdade gravplatser 
- Rabattplantering och allmän plantering. 

Gamla delen av kyrkogården har gräslagts och har därför 
en öppen, översiktlig karaktär. 

Den utvidgade delen är strikt planerad med rak linjer och 
lågmäld utformning men området har även parkkänsla.  
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Karaktärsdrag 
  

Endast en liten del av det utvidgade 
området används idag till gravplat-
ser. Gravplatserna har omgärdning-
ar av buxbom, ytskikt av singel och 
nedtondade, enkla, rektangulära 
vårdar. Längs med muren på västra 
sidan finns ett mindre område som 
fungerar som askgravlund och har 
lutade hällar som vårdar.  

Gamla delen av kyrkogården har till 
störst del täckts med gräs vilket gör 
de gamla stråken och kvartesindel-
ningarna svåra att tyda. Majoriteten 
av gravvårdarna är i granit och har 
en ödmjuk formgivning med ett 
fåtal som är mer dekorerade eller 
större i skala. Den gamla omgärd-
ningen löper kring kyrkogården som 
ramar in den ursprungliga delen.  
 

Delar av den gamla kyrkogården har 
fortfarande kvar omgärdningar. Det 
finns båda nedtonade med enkel 
stenlist men även omgärdningar av 
järn. De är få och sticker därför ut 
från övrig karaktär.  

Den nuvarande huvudgångan till-
kom vid utvidgningen och har en 
vacker allé. Allén bidrar till den 
parkkänsla som finns i det utvid-
gade området. Även planterad 
grönska och översiktligheten bidrar 
till parkkaraktären.   
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Beskrivning av växt- och djurliv 
 



 

22 | Bolshög kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 

Kyrkogårdens växt- och djurliv 

Träd 
Området kring kyrkan ramas in av en trädkrans av 
17 medelålders lindar, samt 1 äldre hästkastanj. 
Kring nya kyrkogården växer 2 äldre bokar, 3 aven-
bokar, samt 9 unga träd av ullungrönn och 2 av 
rönn. En dubbelsidig allé av 12 medelålders lindar 
sträcker sig genom nya kyrkogården från västra en-
trén. 2 gullregnsträd och 1 körsbärskornell står som 
solitärer på nya kyrkogården. 1 paraplyklippt häng-
blodbok står på gravplats söder om kyrkan. 

Häckar 
Längs nya kyrkogårdens norra sida växer en låg spi-
reahäck. Kring en del av gravplatserna växer en lågt 
klippt buxbomshäck och häck av samma slag av-
gränsar sydvästra hörnet av gamla kyrkogården där 

också en bänk är placerad. Låg buxbomshäck om-
gärdar också de flesta gravar på nya kyrkogården. 

Planteringar 
På gamla kyrkogården står ett par solitära buskar av 
try. Öster om hängblodboken står två paradisbuskar 
i gräsmattan. Längs kyrkans södra sida löper en 
större plantering som domineras av lagerhägg. En 
buske av liguster står också här liksom självsådd 
fläder, alm och berberis. Längs muren på gamla kyr-
kogården har krypoxbär planterats och bitvis nätats 
upp för att klänga på muren. Kanske har även vit-
plister planterats som marktäckare, då den före-
kommer glest spridd längs hela muren. I sydvästra 
hörnet av gamla kyrkogården är det istället mur-
gröna som täcker muren 20-30 m åt norr och öster. 

Vid nya kyrkogårdens västra sida har buskar 
av prakttry och kerria planterats kring en bänk. Vid 
västra sidan flankerar också ett par guldcypresser en 
gravrad utmed muren. Kring det västra gullregnsträ-
det växer prakttry. Vid kyrkogårdens nordvästra 

hörn finns en plantering med lagerhägg, lingontry, 
krypoxbär, järnek, rosor och fläder. I en buskplante-
ring längs nya kyrkogårdens södra sida växer häck-
karagan, vinterhyperikum och kornell kring de unga 
rönnarna. En fläderbuske står invid muren mot 
gamla kyrkogården. Strax utanför västra muren står 
en solitär järnek. 

Krusbär.  

Japansk dvägscypress. Liguster.  
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På gamla kyrkogårdens gravar växer perenner 
som kärleksört, murgröna, gullviva, kaukasiskt fet-
blad, fuchsia, murklocka och rosor. Annueller som 
begonia och silverek är också vanligt förekommande. 
Olika vintergröna buskar som japansk dvärgcypress, 
klottuja, buxbom, himalayaen, kryp-en, cypress och 
tuja förekommer på gamla kyrkogården. Ofta är de 
klippta i klotform. 

Nya kyrkogården har perenner som lavendel, 
trift, salvia, daggkåpa, murgröna, kärleksört, horten-
sia, murklocka, vintergröna, ljung och rosor. Vanligt 
förekommande annueller är begonia, margeriter, 
silverek och stjärnöga. Här växer buskar som säven-
bom, nutkacypress, himalayaen, buxbom, klottuja 
och dvärggran. 

Naturlig flora 
Mellan kyrkogård och omgivningar pågår ett stän-
digt utbyte av arter av både inhemsk flora och för-
vildade trädgårdsväxter. Här ingår bl.a. kärlväxter, 

mossor, lavar och svampar som förekommer i sina 
nischer i gräsmatta, rabatter och på murar, träd och 
gravvårdar. 
Kyrkogårdens träd har tämligen låg genomsnittlig 

ålder och därmed en relativt svag epifytflora som 
domineras av snabbkoloniserande arter. I regel före-
kommer det omkring 5-10 arter per träd. Den rödlis-
tade laven grynig dagglav Physconia grisea (NT), 
klassad som nära hotad på rödlistan, noterades på en 
av de medelålders lindarna sydväst om kyrkan. De 
naturvårdsintressanta arterna kyrkogårdslav och 
alléskruvmossa hittades också på vardera ett av trä-
den, liksom den närbesläktade kornskruvmossa. 
Inga signalarter hittades vid inventeringen. 

Den tidigare rödlistade kalkvägglav Xanthoria 
calcicola, skånes landskapslav, noterades med ett fåtal 
bålar på den östra muren. Arten är knuten till 
kalkrika förhållanden och hittas oftast på stenmurar 
och väggar med kalkbruk eller kalkputs, samt grav-
stenar av kalkbergarter och i landet förekommer den 

nästan enbart i Skåne. Utöver kalkvägglav växer 
också lite av signalarten guldlockmossa på muren. I 
övrigt hittas mer allmänna arter som murtuss, 
vägglav, murlav och cypressfläta. 

I rabatten som löper innanför kyrkogårdens 
mur växer många inspridda kärlväxter; spansk kör-
vel, prästkrage, mjölke, nejlikrot, rosendunört, 
kungsljus, fyrkantig johannesört, vit hässleklocka, 
åkertistel, vägtistel, åkermolke, snärjmåra, brännässla, 
skuggnäva, stinknäva, vitplister, renfana, förgätmigej, 
krusbär, samt uppslag av fläder och alm. 

Gräsmattorna på Bolshög kyrkogård är mått-
ligt näringspåverkade. I bottenskiktet växer främst 
gräshakmossa. I fältskiktet hittas örter som grå-
fibbla, rotfibbla, höstfibbla, svartkämpar, röllika, 
käringtand, gullklöver, teveronika, tusensköna, vit-
klöver, hönsarv, ogräsmaskros och smörblommor. 

Skuggnäva. Grynig dagglav.  Kalkvägglv på gjuten mur.  
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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.  
Några av träden, flera lindar, två avenbokar och 

en bok, har håligheter i stammen, men i de flesta fall 
handlar det än så länge om mindre stamhål. Ihålig-
heterna kan ibland ha ansamling av mulm, vilket 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 
Önnestad, särskilt då de ofta dras till äldre byggna-
der. 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. Under 
sommaren noterades pilfink, gråsparv, sädesärla, 
talgoxe, kråka, skata, koltrast, ladusvala och glada. 
Det var full aktivitet mellan kyrkogård och åkermar-
ken utanför. Under senhösten observerades kungs-
fågel, talgoxe, blåmes, rödhake, kaja, koltrast och 
tornfalk. 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. Även de mer sällsynta lövgroda, lång-
bensgroda, ätlig groda, klockgroda, lökgroda, 
strandpadda, grönfläckig padda, sandödla, större och 
mindre vattensalamander och hasselsnok är påträf-
fade inom ett fåtal kilometer och kan förekomma 
tillfälligt på kyrkogården. De allmänna snäckorna 
parksnäcka och trädgårdssnäcka noterades på kyrko-
gården. 
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, salvia och ljung, som innehåller 
nektar och pollen, besöks flitigt av olika småkryp. 
Även lindens sommarblomning är värdefull för in-
sekterna. Förutom det gröna intresserar vindskyd-

Sädesärla. 
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dade ytor och den lagrade värmen i gravvårdarnas 
och grusgångarnas stenmaterial många insekter.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska värden 
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Värdebeskrivning 
Bolshögs kyrkogård utgör en kulturhistorisk miljö 
som omfattar omgivning, landskap, växter, djurliv, 
personhistorik, konsthantverk samt kyrkogårdshisto-
ria. Värdebeskrivningen tar fasta på dessa delar. 
  

Bolshögs kyrka med kyrkogård har lång historisk 
kontinuitet på platsen. Lokalbefolkningen har ett 
förhållande till kyrkan och dess kyrkogård. Platsen, 
med kyrkan, omgivande kyrkogård och mur, som 
central punkt i Bolshögs samhälle har härigenom ett 
traditionsvärde.  

Kyrkogården rymmer social- och samhällshistoriska 
värden. Vårdarnas titlar berättar om vilka näringar 
som präglat bygden under skilda perioder, samtidigt 
som de belyser hur klass- och könstillhörighet varit 
avgörande för inom vilka ramar personer har levt 
sina liv. Titlar anges ofta på vårdarna. Framförallt 
yrket lantbrukare är vanligt inskriptionerna på Bols-
högs kyrkogård.  
Den stora gruppen vårdar med titeln hustrun 

rymmer en dold historia. Värt att beakta i samman-
hanget är kyrkogårdens osynliga historia, över de 
personer, oftast ur lägre samhällsskick, vilka inte 
framträder genom bevarade gravvårdar eller inskript-
ioner. På Bolshög, bland de gamla vårdarna syns 
inga kvinnliga yrkestitlar, dock förekommer titeln 
hustru mycket. Den nya kyrkogården är ett resultat 
av det tidiga 1900-talets ökande befolkning på 
landsbygden vilket resulterade i att Bolshögs kyrko-
gård behövde utvidga. På denna del av kyrkogården 
är gravvårdarna tidsenligt underordnade den över-
gripande strukturen. Detta i motsats till den äldre 

delen där flera av gravvårdarna är tänkta att vara 
solitärt framstående och väl synliga.  
Kyrkogårdens framträdande plats i samhället 

med nära siktlinjer mot bland annat ”Bolshögen”, bi-
drar tillsammans med en mångfald av gravvårdar till 
en kulturmiljö som är rik på upplevelsevärden. Båden 
den äldre och yngre delen av kyrkogården har en 
naturskön utformning med mycket grönska. 
Kyrkogårdsmiljön tillskrivs ett pedagogiskt värde 

genom bland annat gravvårdarna och gravplatserna. 
De större gravvårdarna kan jämföras med samtida 
betydligt enklare gravar vilket återspeglar de skilda 
levnadsvillkoren men även med den nya kyrkogår-
dens enklare gravvårdar och gravplatser där folk-
hemmets demokratiska grundtanke ger fullt utslag. 
Bland de äldre gravvårdarna hittar vi även konsthisto-
riska och hantverksmässiga värden. De är framför allt 
tillsammans som gravvårdarna bidrar till kyrkogår-
den som en värdefull kulturmiljö. 
 

Den vanligaste titen på kyrkogården är Lantbrukare. 

Det finns endast två järngravplatser, men båda har staket 
utformade med vackra detaljer.  

Bland de äldre gravvårdarna finns ett par utformade med 
högt hantverkshistoriskt värde. Främst de i marmor.  
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Biologiska värden 
Bolshög ligger i fullåkersbygd på slätten söder om 
Linderödsåsen, vilket medför att kyrkogården funge-
rar som en välkommen tillflyktsort för många djur 
och växter. Betesmark som upptagits i Jordbruksver-
kets Ängs- och betesmarksinventering finns som 
närmast 300 m åt nordväst från kyrkogården. Flera 
andra inventerade närliggande betesmarker har ej 
ansetts vara aktuella för restaurering, på grund av 
gödselpåverkan. Inga naturreservat eller Na-
tura2000-områden förekommer i närheten. Närm-
aste nyckelbiotop ligger ca 3 km åt sydost vid Stjär-
nan. Ca 1,5 km åt öster sträcker sig en kil in från ett 
stort riksintresse för naturvård kallat Kustområdet 
Nybostrand - Simrishamn (N72).  
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 Bolshög 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. 
Grynig dagglav är rödlistad som nära hotad 

(NT). Arten noterades på en lind sydväst om kyrkan. 
Rödlistade arter utses av expertkommittéer vid Art-
databanken och utgörs främst av hotade och nära 
hotade arter. Sparsam förekomst av signalarten guld-
lockmossa noterades på en av lindarna. Inga andra 
signalarter kunde hittas på kyrkogårdens träd. 
Signalarter är Skogsstyrelsens urval av arter som är 
indikatorer på miljöer där man kan förvänta sig att 
finna rödlistade arter.  

Sedan tidigare har ett antal rödlistade fågelarter 
observerats på eller kring kyrkogården. De flesta av 
dessa är noterade under flyttning och kan inte direkt 
knytas till kyrkogården. Några få arter har sett i 
häckningstid, bl.a. rapphönaNT och sånglärkaNT. 
Båda har sina häckningsplatser i omgivande od-
lingsmarker. 
Inga av kyrkogårdens träd har registrerats vid 

länsstyrelsens inventeringar i samband med Åt-
gärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. Fem av 
kyrkogårdens träd uppfyller dock Naturvårdsverkets 
kriterier för skyddsvärda träd. 
Alla kyrkogårdens träd omfattas av kulturmiljöla-

gen. Trädkransen kan omfattas av det generella bio-
topskyddet i miljöbalken, då den klassas som en allé 
av minst 5 träd på rad utmed en väg eller i ett övrigt 
öppet landskap. Länsstyrelsen gör dock en bedöm-
ning från fall till fall. 
  

Hela kyrkogården är naturskön med gröna inslag vilket ger 
kyrkogården upplevelse värde. 

Vitplister. Det gröna är en viktigt del av kyrkogårdens 
värde och bör därför också värnas och bevaras.  
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Vård av kulturhistoriska värden  
Bolshögs 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 Bolshögs kyrkogård bör följande vårdkrav gälla: 
 
• Omgärdande murar, och grindar ska vårdas och 

bevaras. 
• Nuvarande omgärdande murar, gångsystem och 

karaktärsskapande anläggningar ska vårdas och 
bevaras. Vid planläggning av nya gravplatser bör 
man utgå från befintliga utformningar och 
strukturer. 

• På gravplatser med högt kulturhistoriskt värde 
ska 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.  

• Även andra, äldre gravplatser ska 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 ska bevaras i sin om-
fattning och vid behov återplanteras med 
samma trädslag. 

• Äldre och kulturhistoriskt värdefull växtlighet 
ska 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 Bols-
högs kyrkogård är detta framförallt de gravplatser 
som ligger inom kyrkogårdens äldre muromgärd-
ning. Här återstår en del gångstråk och gravplatser 
med ålderdomlig karaktär med gravvårdar av varie-
rad storlek. Då kyrkogården gräslagts är kvartersin-
delningen inte synlig längre, men kan anas i de kvar-
varandes gravvårdarnas placering. 
 
     : Strukturer som är viktiga att bevara  
Med kyrkogårdens struktur avses dess yttre be-
gränsningar, dess äldre murrest, äldre kvartersin-

delning med gångar och indelning i gravplatser. För 
Bolshögs kyrkogård gäller detta huvudgångar och 
mur.   

Kartorna visar områden/strukturer/objekt som är viktiga för kulturmiljön, dock bör det observeras att kyrkogården som helhet är viktig och alla ingrepp bör 
undersökas hur det påverkar miljön och förändringar bör ske varsamt.  
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Åtgärdsbehov  
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Avgränsningar 
Både den äldre och yngre muren har brister. Den 
gamla kallmuren som har områden som rasat då 
trädrötter tryckt på muren (trädet är idag borttaget), 
och det växer kraftigt med växtlighet ut muren, vilket 
i längden kan bli ett problem.  
På den yngre, fogade muren är åtgärder inte lika 

akuta, dock finns  det brister såsom alger och lavar 
på muren, mindre brister på avtäckningen samt 
mindre bortfall av fog mellan stenarna. På avtäck-
ningsplattorna av kalksten finns det mossa.   
 
• Både den gamla och nya muren bör regelbun-

det ses över och underhållas för att det ska hålla 
en god standard. Förändringa av omgärdningen 
är tillståndspliktig.  

• En partiell lagning av de mest aktura delarna av 
kallmuren vore bra. Tänk på att växtligheten 
måste ryckas upp med rötterna annars kommer 

problemet endast återkomma. Behov inom 1-5 
år. 

• För träden upprättas en separat vårdplan. 

Grindar 
På alla grindarna finns det mindre rostskador och 
alger men är överlag i gott skick. Vid dubellgrinden 
på södra  sidan har det blivit en större spricka i 
betongstolpen. 
 
• Grindarna bör kontinuerligt underhållas så att 

de förbli lätta att öppna och stänga. Rengör och 
måla grindarna kontinueligt med passande färg-
typ för att hålla en god standard. 

• Stolpen på norra grinden behöver åtgärdas för 
att undvika mer sprickbildning.  

Gångar och strukturer 
Gräs är det huvudsakliga marklaget på gamla delen 
vilket gör det otydlighet hur kvarteren tidigare varit 
uppdelade.  
 

• Bevara de gångar som finns då det hjälper till 
att urskilja olika kvarter och områden på kyrko-
gården.  

• Årlig översyn av gångarna och omläggning vid 
behov. Singel i gångarna bör fyllas på lite i taget 
så att ytan förblir hårt packad och framkomlig. 
Nytt singel bör vara lika den befintliga. 

Byggnader 
Delar av ekonomibyggnaden är i dåligt skick. Pane-
len, främst på den norra och västra fasaden är rutten 
och faller isönder. På den södra sidan finns det 
mycket smuts och alger på panelen. På rampen, vid 
toaletten finns det mossa på betongen. Dörrar och 
fönster är i behov av underhåll. 
 
• Byggnaden bör avsynas och underhållas med 

jämna mellanrum för att hålla en god standard.  
• Det finns brister på ekonomibyggnadens fa-

sadpanel, fönster och dörrar. Åtgärdsbehov: 1-
3 år. 

Delar av gamla muren är i mycket dåligt skick.  En sprickbildning i södra grindens stolpe. 

Ekonomibyggnaden var i dåligt skick vid inventering och 
verkade då ha målats med en tät färgtyp 
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Tillgänglighet 
Parkering till kyrkogården  saknar skyltning. Det 
finns ingen markerad handikappsparkering. Vid 
asklundsområdet är tillängligheten något sämre ef-
tersom gången är lagd med stenar som blivit över-
växta  
 
• Gruset i gångarna bör fyllas på lite i taget så att 

ytan förblir hårt packad och framkomlig. Nytt 

grus bör vara i samma kulör och dimension likt 
befintligt. Underhåll av gångar med plattor bör 
ske koninueligt för att förbi framkomliga, om-
läggning kan bli aktuellt. 

• Gräsmattan bör hållas jämn och kortklippt för 
tillgänglighetens skull.  

Gravplatser 
Flera gravplatsomgärdningar på gamla delen har 
tagits bort. De få äldre omgärdningar som är kvar är 

i järn och sten och har därför ett stort kulturhisto-
riskt värde.  
 
• Gravplatsernas omgärdningar och växtmaterial 

bör vårdas och underhållas regelbundet för att 
bevaras. Ytterligare plantering där det finns ut-
rymme är att rekomendera.  

• Vid ny gravsättning på gamla delen placera 
gravvårdar i samma riktning som de gamla, 
gärna inom äldre gravplatser som syns på kart-
material. Detta för att bevara den gamla grav-
platsplatsriktningen. 

• För att komplettera växtligheten kan nya plante-
ringar göras i kvarter där det finns få växter. So-
litära blommande buskar/perenner kan t.ex. 
planteras på återlämnade gravplatser för att till-
föra mer liv och karaktär på kyrkogårdens äldsta 
del, detta gäller även på den utvidgade delen då 
den norra delen kan upplevas som något öde.  

Gravvårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser/gravvårdar är 
sådana som har bedömts vara viktiga för att bevara 
ett områdes kulturhistoriska värde, lista över dessa 
finns som en bilaga till vård-och underhållsplanen. 
Detta innebär dock inte att andra gravplatser inte är 
viktiga för kyrkogårdens karaktär. Urvalet bör ses 
som ett exempel och riktlinjer för gravvårdar över 
hela kyrkogården.  
Vårdbehovet är störst på de äldre vårdarna av 

kalksten eller marmor. Några av de äldsta har nu-
mera otydliga inspriptioner och sprickor. På södra 
sidan står en samling med äldre vårdar med lösa 
delar som fortfarande finns kvar. Man bör vara sär-
skilt uppmärksam på dessa då de har högt kulturhi-
soriskt värde men ligger i riskzonen för att få större 

På gravvårdarna finns lavar och alger, dock har flera av de äldra marmorvårdarna kvar sina krönande detaljer vilket har 
höga kulturhistoriska värden. Vårdarna kräver kontinueligt underhåll men med varsamma metoder.  
På gravvårdarna finns lavar och alger, dock har flera äldre marmovårdar kvar sina krönande detaljer vilket är ovanligt. Vår-
darna kräver kontinuelligt underhåll men med varsamma metoder, helst med samtal med stenkonservator först.  
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skador. Inskriptionerna på många äldre gravvårdar är 
svåra att tyda idag. Rengöring bör göras varsamt för 
att inte ytterligare skada stenen eller inskriptionen. 
Vid mycket lavpåväxt är det bättre att inte rengöra 
stenen då åtgärden kan skada vården. Det är bra att 
vara proaktiv med bevarandet då man fortfarnde har 
marmorvårdar med alla sina delar i gott skick.  
 
• Återlämnade gravvårdar med kulturhistoriskt 

värde bör få stå kvar på ursprunglig plats. För-
flyttning av dessa vårdar kräver länsstyrelsens 
tillstånd. Att ta bort gravvårdar gör att gravplat-
serna tappar sitt sammanhang vilket negativt på-
verkar kyrkogården som kulturmijlö.  

• Gravvårdar som är uppstöttade, nedtagna, in-
stabila eller har dåliga infästningar bör dubbas. 
Församlingen bör budgetera för att resa några 
nedplockade gravstenar per år och dubba om 
dem.  

• Omslipning av gamla gravvårdar från kyrko-
gården kan vara ett sätt att återanvända och 
återinföra stenar som passar till kyrkogårdens 
karaktär 

• 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. Håligheter på krön och vid socklar bör fyl-
las med lämpligt putsbruk för att undvika frost-
sprängning. Vid mer ingående underhålls in-
grepp kan konservator behöva anlitas även här. 

• För vård- och underhållsåtgärder på gravvårdar 
hänvisas till bilagan rekommendationer för vård- och 
underhåll 
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Åtgärdsbehov växt- och djurliv 
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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.  
 

Trädvård 
Trädvårdsplanens åtgärder bör väga in både biolo-
giska värden och kulturhistoriska aspekter.  
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 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. Trädbeståndet ses över enligt före-
slagna åtgärder i trädvårdsplanen. Ha i minnet 
att denna väger in både biologiska värden och 
kulturhistoriska aspekter.  

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

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

• De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd 
som har en stamdiameter på mer än 1 m, myck-
et gamla träd som är äldre än 140/200 år (bero-
ende på trädslag) och ihåliga träd med stamdia-
meter på mer än 40 cm. Länsstyrelsen har inven-
terat många begravningsplatser för att hitta de 
värdefullaste träden. Träd som registrerats som 
särskilt skyddsvärda finns inlagda i Trädportalen 
på internet. 

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

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

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

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

• Undvik att belägga grusgångar med asfalt, 
krossten eller annan hårdgörning. Det är vanligt 
att solitärbin och andra insekter anlägger bon i 
kyrkogårdens grusgångar. 
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• När ett gammalt träd till sist måste tas bort är 
det av stort värde för insektslivet om man sparar 
delar av stammen och lägger den i en perma-
nent vedsamling eller en så kallad faunadepå. 
Depån fylls på någon enstaka gång men lämnas 
för övrigt helt utan åtgärder.  

• Många hålhäckande fåglar gynnas av att man 
sätter upp fågelholkar. Främst är det svartvit 
flugsnappare, talgoxe, blåmes, nötväcka och 
stare som accepterar den konstgjorda boplatsen. 
Undvik att spika i träden, häng istället upp hol-
ken med plastklädd ståltråd kring en gren. An-
vänd holkar med plåtskydd kring ingångshålet. 
Det går även bra att sätta upp holkar för ugglor, 
tornfalkar 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 många 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, pil och hästkastanj är 
viktiga vårblommare som gärna får gynnas vid 
trädplantering. Vårblommande växter som kro-
kus, tulpan, vintergäck och sippor ger endast lite 

nektar, men insekterna dras ändå till dessa då de 
också samlar pollen som de kan överleva på. 
Under sommaren är lind kanske det värdefull-
aste trädslaget för pollinerande insekter. 

• Vid nyplantering använd gärna buskar och träd 
som producerar bär, då de är värdefulla för 
många fåglar. Sidensvans och samtliga arter av 
trastar är särskilt förtjusta i bär, men även en del 
småfåglar drygar under vinterhalvåret ut kosten 
genom att även äta frukt och bär. Tillgången på 
bär har stor betydelse för både de flyttande fåg-
larna och för stannfåglarna som försöker klara 
vintern på minimala resurser. Rönn, oxel, hag-
torn, aronia, oxbär, måbär och berberis är några 
av de bärande träd och buskar som gillas av fåg-
lar. 
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Förslag på växter 
Prydnadsväxter som kan användas i planteringar är 
sådana som blommar länge eller är vintergröna. 
Traditionellt sett har blå och vita blommor använts 
på kyrkogårdar medan röda varit tabu. Den rödrosa 
kärleksörten är ett undantag och även rosen ’Röd-
hätte’. På äldre vykort från 1960- och 1970-talen 
över skånska kyrkogårdar kan man ofta se en hel del 
röda rosor. Ofta har förändringar lett till att många 
rosor försvunnit på senare år.  
 
Funkia – Hosta, en traditionell sort är exempelvis 
gravfunkia, Hosta crispula.. 
 
Hortensia – Hydrangea macrophylla, har en lång blom-
ningstid och passar bra. Finns på kyrkogården. 
Höstflox – Phlox paniculata varav sorterna ’Alma 
Jansson’ och ’Ingeborg från Nybro’ är från 1930-
talet och är Grönt kulturarv®-perenner. 
 
Julros – Helleborus, är vintergrön och passande. 
 
Järnek – Ilex aquifolium, har förknippats med Kristus 
törnekrona och passar därför i kyrkogårdssamman-
hang. Finns på kyrkogården och är användbar som 
ett mindre träd.. 
 
Jättedaggkåpa – Alchemilla mollis, är egentligen inte en 
traditionell kyrkogårdsväxt men är tålig och bra som 
marktäckare.  
 
Kinesisk kärleksört – Sedum spectabile, finns på östra 
kyrkogården. Sorten ’Granlunda’ är en Grönt kultur-
arv®-perenn. Den har rosa blommor men det finns 
även med vita blommor.  

Kärleksört – Sedum telephium ssp maximum är egent-
ligen mer traditionell än Sedum spectabile i kyrkogårds-
sammanhang. Den är låg och har röda blommor. 
 
Lagerhägg – Prunus laurocerasus, är vintergrön och 
passar därför bra.  
 
Lavendel – Lavandula angustifolia, blåblommande 
sorter  
 
Lök- och knölväxter – så som tidlösa (Colchium 
automnale), krokus (Crocus ssp), snödroppe (Galantus 
nivalis), kejsarkrona (Fritillaria imperalis), brunröd dag-
lilja (Hemerocallis fulva), morgonstjärna (Ornithogalum  
umbellatum) och trädgårdstulpan (Tulipa gesneriana). 
Det finns en hel del vårlökar av trådgårdstulpan 
 
Murgröna – Hedera helix, fungerar utmärkt som 
murgrönekullar.. 
 
Ormbunke – en traditionell sort är strutbräken Mat-
teuccia struthiopteris.  
 
Rosor – vilka sorter som finns på kyrkogården är ej 
utrett. Det finns gamla rosor som kallas för kyrko-
gårdsrosor i Sverige, Rosa x francofurtana. Sorten 
’Frankfurt’ är förmodligen den äldsta av rosorna i 
Francofurtana-gruppen, Frankfurtrosorna anses ha 
uppkommit genom spontan hybridisering mellan 
Rosa gallica - provinsros och Rosa majalis – kanelros. I 
handeln förekommer den ofta under namnet Rosa 
gallica ’Splendens’. ’Frankfurt’ är en tålig ros som kan 
klara magra jordar och skuggiga lägen. 

Andra traditionella sorter är ’Gruss an Aachen’ som 
är en tehybrid från 1909 och floribundarosen ’Else 
Poulsen’ från 1924.  
Ytterligare två härdiga och traditionella sorter 

som kan rekommenderas är ’Rödhätte’ och ’Orange 
Triumph’. ’Rödhätte’ är den äldsta floribundarosen 
och har funnits sedan 1911. Den är remonterande 
med halvfyllda, ceriserosa till klarröda blommor i 
stora klasar. Den är vintertålig och klarar sig även på 
utsatta och skuggiga platser. ’Orange Triumph’ är en 
klasblommande orangeröd polyantharos från 1937 
och är en av de äldsta rabattrosorna. Den blommar 
från midsommar till långt in på hösten. 
 
Vintergröna – Vinca minor, traditionella sorter är 
vintergröna med blå blommor eller Vinca minor 
’Alba’ med vita blommor.  
 
Vårtörel – Euphorbia cyparissias. 
 
 

.

Perennsorter som lanseras under varumärket 
Grönt kulturarv® har funnits i odling i Sverige 
sedan före 1940. De har lång odlingstradition, 
intressant kulturhistoria och bra odlingsegen-
skaper. Sorterna har samlats in inom Perenn-
uppropet som var  en landsomfattande inven-
tering av äldre prydnadsperenner och pågick 
mellan 2003 och 2010. Bakom uppropet stod 
Programmet för odlad mångfald, POM. Pe-
rennsorterna som säljs under varumärket 
Grönt kulturarv® är utvalda att bevaras i den 
svenska genbanken för vegetativt förökade 
växter. Sorterna finns att köpa i handelsträd-
gårdar 
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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) 
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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar (se planritning s. 47): 
 
Placering Gravvård, beskrivning Namn, årtal Gravplats, beskrivning Kommentar 
Kv C, 35 Stående gravvård i svart granit med vink-

lat krön. Matta och polerade detaljer 
såsom kors och klöverblad. Tillhörande 
gravkorsvård med oläslig inskription. 

Lantbrukaren Jöns Lundbergs familjegrav 
(gravkar) sonen Edvin Älskad - Saknad 

Gravplats stående i gräs. 
Kantrenast. Gravkaret planterat 
med murgröna annars ingen 
ytterligare plantering eller växt-
lighet. 

Konstnärligt värde 
Socialhistoriskt värde 

Kv C, 59 Gravvård i svart granit med böjt krön. 
Polerade detaljer såsom tulpaner och 
kors. Matt inskription. 

Borstfabrikören Mahnus Hansson 1865-
1934 
Hustrun Mathilda 1895-1925 

Stående i gräs. Tillhörande rabatt 
med stenramning. Plantering av 
ljung.  

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Socialhistoriskt värde 
 
Alger på vården döljer inskriptionen   

Kv B, 3 Stående bautavård i grovt bearbetad 
granit. Inkriptionplatta i svart, polerad 
granit med matt inskription. 

Lantbrukaren Jonas Ahlfrid Glimminge  
*7.6.1853 † 7.5. 1913 
Hustrun Anna Henriksson  
*29.8.1855 † 29.4.1953 
Wila i frid! 

Stående i gräs, ingen ytterligare 
plantering eller växtlighet. 

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Hantverkshistoriskt värde 

Kv B, 1 Stående granitvård med korsformat 
krön. Vapensköldsformat inskriptions-
område med guldfärgad inskription. 

Lars Agrell Bolshög *28.1.1822 † 27.10.1900 
Elna Agrell *3.8.1831 † 17.10. 1914 
Fader och moder sida vid sida här nu vila. 
Barnen äro ute i världen vida, men snart de 
samlas åter igen där sorg och smärta ej räck-
er dem.  

Stående i gräs, ingen ytterligare 
plantering eller växtlighet. 

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Socialhistoriskt värde 
 

Kv B, 93 Kort, rektangulär granitvård stående på 
smal bas. Grovt bearbetade sidor och 
polerad yta. 

Åt minnet vår lille Kent Göran Stående i gräs, ingen ytterligare 
plantering eller växtlighet. 

Arkitektoniskt värde 
Socialhistoriskt värde 
 
Inskriptionen är svårtydd 

Kv B, 36-37, 
40-41 

Sående granitvård med polerad yta. Matt 
inrktiption. Flerdelad med bas och krön-
ande kors.  

Minne åt kyrkovärden Per Bengtsson N:2 
Gnarlöf * 17.12.1836 † 17.6.1917 
Hustrun Anna Persson * 1.8. 1849 † 7.8. 
1912 
Barnen och vänner sörjande 

Ytskikt av singel, omgärdning av 
sten (troligt tidigare järnstaket). 
Ingen plantering eller ytterligare 
växtlighet. 

Konstnärligt värde 
Hantverkshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
 
Mossa och alger kring omgärdningen 



 

Bolshög kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2016 | 43 

B, 87 Stående gravvård med vinklat krön. 
Polerad vård med matt inskription, två-
ende på kvadratisk bas.  

F. Folkskoleläraren M. Hansson 1818 – 
1880 
Hustrun Hanna 1823-1897 
Sonen Per 1862-1882 
Dottern Hanna 1860 

Stående i gräs, ingen ytterligare 
plantering eller växtlighet. 

Socialhistoriskt värde 
 
Vårdens yta har alger 
 

B, 44-49 1. Gjuten vård med bokbladsornamen-
tik. Krönande kors föreställande trägre-
nar och bokbladskrans. 
 
2. Stående granitvård med polerad yta, 
flerdelad bas och arkitektoniskt krön. 
Matta detaljer och inskription.  
 
3. Pyramidformad marmorvård med två 
porslinsbiskvier och infälld inskriptions-
tavla.  

1. Saknar inskription 
 
2. Lantbrukaren Henrik Olsson Gnarlöv * 
31.8.1848 † 28.12.1920 
Hustrun Ingrid Olsson *13.11.1848 † 
15.12.1922 
Dottern Sigrid 
*31.7.1874 † 19.2.1929  
Frid över edert stoft 
 
3. Oläslig 

Ytskikt av singel. Omgärdning av 
smal stenram. Planteringsram av 
sten med plantering av ljung. 
Tidigare stått någon annan typ av 
buskar eller träd som stubbarna 
återstår från.  

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Hantverkshistoriskt värde 
Symbolvärde 
 
Vård 1 saknar inskriptionstavla. Vård 
3 är infällningarna oläsliga och den 
stora porslinsbiskvin är sprucken. 

Kv A, 112 Marmorvård med spetsformat krön och 
dekorativt huggna detaljer såsom blom-
mor, bladonrnamentik och kransar.  

Minne åt åbo dottern Kierstina Person * Å 
No 1 Glimminge den 22 apr. 1857 † Der-
sammastädes den 28 maj 1884 wish 4.7.10 
JOH Ev 11:25 

Stående i gräs, ingen ytterligare 
plantering eller växtlighet. 

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Lokalhistoriskt värde 
Hantverkshistoriskt värde 
Symbolvärde 
 
Inskriptionen börjar bli svårtydd, lite 
alger och lavar på ytan. 

Kv A, 97, 99 1. Stående vård i svart granit. Stående på 
bas och med pyramisformat krön. För-
gylld inskription. Detaljer av kors, or-
manetik och blommor.  
 
2. Stående vård i grå granit. Stående på 
bas och med pyramisformat krön. För-
gylld inskription. Detaljer av kors, or-
manetik och blommor. 

1. Lantbrukaren och nämndemannen Johan 
Pettersson * i Wästanbäck d. 12/2 1886  
† Därstädes d. 22/7 1950 
Och dess maka Elise Pettersson * i Wranarp 
d. 15/8 1879 † i Wästanbäck d. 22/3 1966 
 
2. Lantbrukaren och nämndemannen And-
reas Pettersson * vid Glimminge gård D 8/4 
1811 † i Westanbäck D 21/3 1892 och dess 
maka Hanna Shitmberg * i Wallby d 12/8 
1812 † i Westanbäck D. 16/12 1891 
 

Stående i gräs, ingen ytterligare 
plantering eller växtlighet. 

Arkitektoniskt värde 
Lokalhistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
 
Vård nummer 2 har alger på sig 
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Kv A, 100 Stående granitvård med polerad yta och 
matt inskription. Mjukt vinklat krön. 
Detalj av latinskt kors.  

Smedarbetaren Johan Otto Nilsson * 1908 † 
1937 
Älskad - Saknad 

Stående i gräs, ingen ytterligare 
plantering eller växtlighet. 

Socialhistoriskt värde 
Symbolvärde 

Kv A, 96 Stående gravvård i granit. Obeliskformad 
med oktagonalt delad krön. Polerad yta 
med matta detaljer och inskription. 

Lantbrukaren Kristoffer Månsson No 4 
Gnarlöf *18/8 1821 † 21/1 1905 
Hustrun Ingar Nilsson *22/10 1826 † 7/1 
1900 

Stående i gräs, ingen ytterligare 
plantering eller växtlighet. 

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Lokalhistoriskt värde 
Hantverkshistoriskt värde 

Kv A, 87 Flerdelad vård i granit med detaljer av 
kolonner och tympanon. Infälld inskript-
ionsyta av svart granit med matt inskript-
ion.  

Kommunalordföranden och kyrkovärden 
Per Andersson No Gnalöf * 18/11 1835 † 
5/2 1902 
Hustrun Anna Mårtensson * 28/3 1835 † 
17/11 1908 

Stående i gräs, ingen ytterligare 
plantering eller växtlighet. 

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Lokalhistoriskt värde 
 

Kv A, 74-77 1. Kvadratisk gravvård i röd granit. Pole-
rad yta med metallinskription.  

 
2. Vård i järn kopplat till omgärdningen. 
Enkel, oval platta med inskription 

1. Lantbrukaren Mårten Eriksson västan-
bäck 1850-1925 hustrun Anna 18859-1939 
 
2. M Eriksson Hustrun 1894 B o L 
Familjegraf 

Ytmaterial av singel, omgärdning 
av järn formgiven för att likna 
trägrenar med ekollon och blad. 
Har en svart och kopparskiftande 
kulör. Sorgträd (?) framför vår-
den.  

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Hantverkshistoriskt värde 
 
Vården/omgärdningen i behov av 
underhåll.  

Kv A, 62 Kalkstensvård med rundat krön, huggna 
detaljer av pilastrar, enade händer och 
tro, hopp och kärleksymbol. Inskript-
ionsyta på båda sidor.  

Inskription oläslig.  Stående i gräs, ingen ytterligare 
plantering eller växtlighet. 

Åldersvärde 
Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Hantverkshistoriskt värde 
Kulturhistoriskt värde 
 
Mycket lavar på ytan 

Kv A, 53 Obeliskvård i svart granit stående på bas 
med inskription.  

Bokbindare Hans Andersson i Gnarlöf 
*10.6.1832 † 15.7. 1906 
Hustrun Mätta Månsson * 24.4.1831 † 
13.1.1906 
 

Ytskikt av gräs. Planteringsrav av 
sten framför vården. Plantering 
av ljung.  

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Hantverkshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 

Kv A 31 Marmorvård med detaljrikedom. Rundat 
krön med en duva överst. Huggna detal-
jer av ängel, palmetter och solar.  

Åboen Jöns Mattson Glimminge 25/3 1836 
derständes d. 9/1 1910 
Dess hustru Boel MårtensD Gnarlöf --- 
1836 Slimminge --- 188- 
Son Magnus 2-/8 1871 2/11 18-- 

Ytskikt av gräs. Planteringsram 
av sten framför vården. Plante-
ring av ljung. 

Arkitektoniskt värde 
Konstnärligt värde 
Hantverkshistoriskt värde 
 
Lite lavar och alger på ytan 
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1 Kv C, 59 Kv B, 3 

Kv B, 1 Kv B, 93 Kv B, 36-37 40-
41 

Kv C, 35 
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Kv B, 87 Kv B, 44-49 Kv A, 
112 

Kv A, 97, 99 Kv A, 100 Kv A, 96 
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Kv A, 87 Kv A, 74-77 Kv A, 62 

Kv A, 53 Kv A, 
31 
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Bilaga 2 – Målsättning och utveckling 
Gärsnäs församling har formulerat sin mål-
sättning och önskan om utveckling på föl-
jande vis: 
Bolshögs kyrka är en landsortskyrka, place-
rad mitt i en tidigare rik jordbruksbygd, 
men som idag håller på att avfolkas. Nya 
begravningar är därför få. Kyrkan är en 
1100-talskyrka ursprungligen uppförd un-
der romansk tid, en korsarms kyrka med 
sitt karaktäristiska låga flacka torn i motsats 
till de flesta andra kyrkor som stoltserar 
med ett högrest dito. Med de i väggarna 
uthuggna forna norr och söderingångarna 
tillsammans med de gamla kulturhistoriska 
gravstenarna runt kyrkan, får besökaren att 
känna som att tiden här stått still i århund-
raden. 
Målen är: 
Bevara och kunna utveckla kyrkogården 
som en kulturmiljö, genom att: 

• Bevara, förbättra och förnya alléer 
och trädkransarna kring de båda 
kyrkogårdarna, genom att så långt 
som möjligt följa trädvårdsplanen. 
Även utveckla genom t.ex. plante-
ringsoaser inne på kyrkogårdarna 
och eventuellt plantera nya träd. 
Detta för att utveckla platsens gröna 
kulturarv.   

Bevara, förbättra och vårda: 
• Bevara mångfalden av äldre vårdar 
på den gamla kyrkogårdsdelen. Yr-
kestitlar, symboler samt visdomsord 
är kulturella värden som ska beva-
ras. Inventering av gravstenar ska 
genomföras. 

• Bevara och underhålla murarna 
kring båda kyrkogårdarna.  

• Bevara och underhålla järngrindarna 
till båda kyrkogårdsdelarna. 

• Bevara och underhålla de buxboms-
inramade singelgravarna på nya kyr-
kogården. Kvarvarande inramade 
gravplatser på gamla kyrkogården 
ska även bevaras. 

• Hantera och sköta om alla återläm-
nade gravar. Gravstenarna behålls 
idag på sin plats, så länge ej platsen 
efterfrågas för ny begravning. 
 

Öka tillgängligheten på kyrkogårdarna  
genom att: 

• Hårdgöra idag lösare ytor så att rul-
latorer och rullstolar lättare kan 
komma fram.  
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Regionmuseets E-rapportserie 2016 
Kulturmiljö 

1. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2015 
3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
7. Bosjökloster kyrka- invändig renovering, Bosjökloster sn, AM, Petter Jansson, 2015 
8. Takomläggning Tyghuset 2015, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2015 
9. Killehuset, Bara sn, VP, Anna Rabow, 2016 
10. Stora Råby 33:21-24, Stora Råby sn, DK, Anna Rabow, 2016 
11. Underhållsplan Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
12. Underhållsplan Röke kyrka, Rökes sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
13. Krageholms mölla – Nya vingar ger liv åt kulturarv, Sövestad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2013-2016 
14. Munka Ljungby kyrka – invändig renovering, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013-2016 
15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad, Svedala sn, VP, Anna Rabow, 2016 
16. Östra begravningsplatsen, Hässleholm sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2016 
17. Stora Köpinge kyrka- invändig sanering och konservering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2016 
18. ”Paradiset” i Hässleholm. Beskrivning och kulturhistorisk värdering, Hässleholms sn, DK, Maria Johansson, 2016 
19. Wanås slott och trädgård, Gryt sn, VP, Hanna Cöster, Åsa Eriksson Green, Cissela Olsson, Patrik Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2016 
20. Matteröd kyrkogård, Matteröd sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Tony Svensson, 2016 
21. Hardeberga kyrkogård – renovering av mur, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2015-2016 
22. Krapperups konsthall – byte av tak, Brunnby sn, AM, Anna Rabow, 2016 
23. Emmislöv kyrka – installation av brand- och inbrottslarm, Emmislöv sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
24. Färlöv kyrkogård, Färlövs sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
25. Önnestad kyrkogård, Önnestads sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
26. Hörja gamla och nya kyrkogård, Hörja sn, VP, Åsa Jakobssson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
27. Skivarps kyrkogård, Skivarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
28. Östra Vemmenhögs kyrkogård, Östra Vemmenhögs sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
29. Västra Vemmenhögs kyrkogård, Västra Vemmenhögs kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
30. Västra Nöbbelövs kyrkogård, Västra Nöbbelöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
31. Svenstorps kyrkogård, Svenstorp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
32. Orgelbyggaren 3, Hässleholms sn, Kulturhistorisk värdering, Maria Johansson, 2016 
33. Törringe kyrkogård, Törringe sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2016 
34. Västra Kärrrstorps kyrkogård, Västra Kärrstorp sn, Åsa Jakobsson och Linn Ljunggren, 2016  

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



 

 


