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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Örkened kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad / Landsantikva-
rien i Skåne på uppdrag av Örkeneds församling. Fält-
arbetet utfördes under hösten-vintern 2016-17 med 
påföljande rapportskrivning. Inventering samt rap-
portskrivning har utförts av antikvarierna Brita Tron-
de, Per Holmgren och Cissela Olsson samt biolog 
Åsa Jakobsson.  
 

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 tillståndspliktiga 
åtgärder ska framgå av planen. 

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

planen. 
 

Mål och syfte 
Utformandet av vård- och underhållsplanen har gjorts 
i enlighet med Kulturmiljölagen och de föreskrifter 

som finns för 4 kapitlet samt gällande direktiv från 
Lund stift och Länsstyrelsen i Skåne.  
Utifrån kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 

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

att de kulturhistoriska värdena säkerställs 
och utvecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårds-
förvaltningen som länsstyrelsen underlättas. 

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

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

Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 
arkiv- och litteraturstudier, framför allt kyrkogårds-
arkivet hos församlingen samt annan tillgänglig litte-
ratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskriv-
ningen av kyrkogården omfattar Örkened kyrkogård 
med omgivande yttre kyrkogårdsmur. I dessa områ-
den har gångsystem, gravkvarter, gravplatser och 

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Örkened kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Örkened 1:1 
Kommun  Osby 
Fastighetsförvaltare Örkeneds församling 
Jordmån och växtzon Mo, växtzon 2 
 
Örkened kyrkogård omfattar 12 400 m2 och består av gamla 
och nya kyrkogården i anslutning till Örkeneds kyrka. Gamla 
kyrkogården omfattar kvarteren E-S, medan nya kyrkogården 
i öster omfattar kvarteren A-D. Antalet kistgravplatser är 
1 052 och här finns en askgravplats. Antalet tillgängliga 
gravplatser är 41. Det finns 133 gravskötselavtal och 178 
gravplatser är återlämnade. 
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gravvårdar samt växt- och djurliv inventerats och 
beskrivits.  
Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 

fysiska anläggningarna utgör underlag till en be-
skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 
Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbeskriv-
ning samt värdebeskrivningen har vård- och under-
hållsbehov till följd av kyrkogårdens kulturhistoriska 
värden formulerats. Vård- och underhållsplanen 
redogör också för aktuella åtgärdsbehov. 
Under arbetets gång har församlingen genom 

remissförfarande och möten givits tillfälle att ta del 
av arbetet och medverka i framtagandet av denna 
vård- och underhållsplan.  
 

 

Andra verktyg och dokument  
Lönsboda samhälle ingår som en värdefull kultur-
miljö i det regionala kulturmiljöprogrammet. Löns-
boda är ett tydligt exempel på hur etableringen av 
järnvägs- och stationssamhällen i början av 1900-
talet hade stor betydelse för nykolonisationen av 
samhällen. Bebyggelsens tyngdpunkt försköts i och 
med järnvägen från kyrkan till området kring järn-
vägsstationen. Flera industrier anlades, bland annat 
flera korgfabriker varav Lönsboda korgfabrik finns 
kvar än idag. Byggnaden är sedan år 2009 skyddad 
som byggnadsminne.  
Lönsboda ingår också i det så kallade kulturmil-

jöstråket Sölvesborg-Olofström-Elmhults järnväg. 
Denna järnvägslinje öppnade för trafik år 1901. Flera 
mindre stationssamhällen t ex Duvhult och Gyls-
boda med karakteristisk bebyggelse anlades utmed 
dess sträckning.  

Området för Lönsboda bytomt, utifrån kartor 
från år 1696 och 1831, är registrerad fornlämning 
Örkened 288:1. På sakristians östra gavel finns en 
stentavla med minnesinskrift från byggnationen av 
kyrkan. I parkområdet strax väster om kyrkogården 
finns en skulpturgrupp med minnesskrift i koppar-
platta invigd år 1991 till 100-årsminnet av den första 
diabasbrytningen i Örkened.  

 

 

 
De blå områdena visar utsträckningen för kända forn- och kulturlämningar. Dessa markerar gårdarnas 
utbredning i Örkeneds by enligt kartor år 1696 och 1831.  

Lönsboda ingår som en värdefull miljö i det regionala kulturmiljö-
programmet. Genom samhället går järnvägslinjen mellan Söl-
vesborg och Älmhult, vilken ingår som ett så kallat kulturmiljös-
tråk.  
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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 underhål-
las så att de särskilda värdena bevaras. Änd-
ring och flyttning av en kulturhistoriskt vär-
defull byggnad ska utföras varsamt med 
hänsyn till dessa värden och byggnadens 
karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 
byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras 
på grund av byggnadens eller bebyggelsens 
kulturhistoriska värde. Planläggning och 
bygglov handläggs av kommunen och ska 
ske med hänsyn till byggnadens kulturhisto-
riska värden så att dessa skyddas. De kul-
turhistoriska värdena ska säkerställas genom 
skydd i detaljplan i tätbebyggt område eller 
av områdesbestämmelser på landsbygden.  
 
I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot 
förvanskning så att dess karaktärsdrag beva-
ras. Byggnader är då märkta med ett q eller 
k i planen. Även träd och andra landskaps-
element kan vara skyddade.  
 
 
 
 
 

Miljöbalken (1998:808) 
Biotopskyddsområden anges av regeringen 
för att skydda små mark- eller vattenområ-
den som på grund av särskilda egenskaper är 
betydelsefulla livsmiljöer för hotade djur- eller 
växtarter. Bestämmelserna finns i 7 kap 11 § 
Miljöbalken. På kyrkogårdar är det oftast 
alléer som omfattas av det generella biotop-
skyddet, men även stenmurar kan omfattas 
om de ligger i anslutning till jordbruksmark. 

 

I de fall där det finns fridlysta arter på kyrko-
gården gäller Artskyddsförordningen 
(2007:845) Förordningen omfattar dels de 
arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv 
och art- 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 kräl-
djur. 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 Lönsboda by, sedermera 
municipalsamhälle, kan kyrkogårdens utbredning 
och förhållande till omgivningarna följas. Detta finns 
tillgängligt via Lantmäteriets söktjänst Historiska 
kartor. Fotografier, men även ritningar över utvidg-
ningar och förändringar på kyrkogården finns till-
gängligt via Riksantikvarieämbetets antikvariskt to-
pografiska arkiv, ATA.  
Fotografier från tidigt 1900-tal och senare kom-

pletterar uppgifter från övrigt arkivmaterial. Dessa 
finns tillgängliga via Riksantikvarieämbetets digitala 
söktjänst Kulturmiljöbild, men även via databasen 
Carlotta vid Kulturen i Lund, Folklivsarkivet i Lund, 
samt Regionmuseets arkiv. I Regionmuseets arkiv 
finns även uppgifter om förändringar under senare 
delen av 1900-talet.  
 

Örkeneds socken och kyrka 
Örkened är till ytan Skånes största socken och om-
fattar det nordöstra hörnet av landskapet och grän-
sar i nordost till Småland och Blekinge. Namnet 
Örkened förekommer första gången i skrift år 1299 
då det skrivs Ørcken i betydelsen obebyggd trakt eller 
öken. Örkened var länge en del av Glimåkra försam-
ling, men blev egen socken på 1570-talet.  
En stor del av socknen var statsegendom långt in 

på 1900-talet och stora delar är så än idag. Att stora 
arealer tillhörde kronan hängde ihop med allmogens 
motstånd mot den skånska införlivningen med Sve-
rige. Ingen annanstans var man mera trogen den 
danska konungarätten, än här i de nordöstra delarna 
av Skåne. Skogarna var ett lämpligt tillhåll för de 
skånska friskyttarna, snapphanarna. Svenskarnas 

bekymmer med snapphanarna blev till slut så stora 
att Karl XI beslöt att bränna ner samtliga gårdar i 
socknen för att statuera ett avskräckande exempel. 
Domen verkställdes under två aprildagar 1678. En-
ligt jordeböckerna från år 1680, men även löjtnant 
Nils Skyttes egna dagboksanteckningar, undkom 
endast Lönsboda och Edema gårdar förödelsen då 
de betalade brandskatt. Sägnerna är många kring 
denna händelse och vissa hävdar att även Örnanäs 
och Hässlehyltan klarade sig tack vare att byborna 
satte eld på rishögar, varför svenskarna trodde att 
byarna redan var brända.  
I fornlämningsregistret finns relativt få äldre 

lämningar, vilket tyder på att trakten koloniserades 
sent. Det finns däremot ganska många lämningar i 
form av slagg från järnframställning, vilka troligen 
härrör från medeltiden. Även en stor mängd läm-
ningar från den för trakten viktiga näringen tjärfram-
ställning.  
I samband med att Örkened blev egen socken på 

1570-talet, uppfördes en timrad träkyrka utan torn. 
Kyrkan var belägen något söder om den nuvarande 
kyrkan med en fristående klockstapel i norr. Såväl 
kyrkans tak som fasad var klädda med spån. Om-
kring år 1620 lär kyrkan förbättrats eller byggts om, 
men det är oklart i vilken omfattning. Under 1700-
talet ökade folkmängden i socknen och den gamla 
kyrkan blev för trång. Den nya kyrkan ritades trolig-
en av arkitekt Olof  Tempelman och lär ursprunglig-
en vara tänkt som en korskyrka. År 1784 påbörjades 
kyrkobygget av murare och timmermän med hjälp 
av församlingsbornas dagsverken. Till advent år 
1788 invigdes kyrkan, men stod helt färdig år 1790.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyrkans ursprungliga tak av spån byttes till koppar-
plåt på tornhuven år 1883. Övriga tak ersattes med 
kopparplåt år 1936. Tornhuvens tak förnyades år 
1983.  
Kyrkan är uppförd som en vitputsad nyklassicist-

isk salskyrka med långhus, sakristia i öster och torn i 
väster där huvudingången finns. Taken är täckta med 
kopparplåt och tornet kröns av en tornhuv med 
lanternin och kupol.  

 

Motstående sida: utdrag ur 1696 års karta över Lönsboda by, Örkeneds socken.  

I församlingens ägo finns gammalt fotografi på Örkeneds kyrka 
och kyrkogård, troligen från slutet av 1800-talet eller 1900-
talets första år. Ålderdomliga, högresta gravvårdar skymtar i 
bakgrunden.  
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Kyrkogårdens historik 
Den äldsta kända kartan är en så kallad geometrisk 
avmätning över Lönsboda upprättad år 1696. Här 
framträder Örkeneds kyrka med en trång och närm-
ast rund kyrkogård, nära landsvägen mellan Osby 
och Ryd. Platsen för dåvarande kyrka och kyrkogård 
motsvaras antagligen av området söder om den nu-
varande kyrkan. Placeringen av kyrkan, på utmarken 
en bit från Lönsbodas bebyggelse som i stort sett 
enbart bestod av en gård, är lite udda. Vanligtvis 
brukar kyrkan ligga i anslutning till byns gårdar. Här 
ligger kyrkan istället inom Norre Hästehagen på 
furu och bokskogsmark, här och var betecknad som 
svedjemark. Strax väster om kyrkan finns ett fattig-
hus och i öster ligger det så kallade Kittarehuset, 
troligen något slags torp. Lönsboda hade vidsträckta, 
men mycket glesbebyggda marker.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid tiden för laga skifte, omkring år 1830, bestod 
fortfarande Lönsboda by endast av ett fåtal gårdar 
och torp, omgivna av stora arealer ängsmark och 
enstaka små åkrar. Kyrkan från 1780-talet ligger i 
den norra delen av en utvidgad, trubbigt rektangulär 
kyrkogård. Den dåvarande utsträckningen omfattade 
den nuvarande kyrkogårdens västra del, ungefär 
motsvarande kvarter J, K, L, M, N, P, R och S. Kyr-
kogården omgavs av kallmurar av gråsten. Ingångar-
na hade luckor, det vill säga stigportar.  
Åkermark omger kyrkogården och landsvägen 

passerar tätt intill kyrkogårdens norra sida. Små bo-
dar, kyrkstallarna, är markerade längs vägen väster 
om kyrkan. Eftersom kyrkogården var stenbunden 
tog det lång tid att rensa den från sten, vilket fortgick 
fram på 1830-talet. År 1838 lades de västra och 
södra sidorna av muren om.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid samma tillfälle ersattes stigportarna av grindar, 
upphängda på stolpar av gråsten. (enligt vård- och 
underhållsplan Örkeneds kyrka). 
Enligt en karta upprättad år 1856 i samband med 

en hemmansklyvning framgår att grindöppningar in 
till kyrkogården både fanns i söder och rakt väster 
om kyrkan. En liten kvadratisk byggnad är utritad 
tätt intill murens utsida i söder. Vad det är för typ av 
byggnad framgår dock inte. Kyrkogårdens utsträck-
ning är för övrigt densamma som omkring år 1830.  
Under senare delen av 1800-talet och 1900-talets 

första hälft mångdubblas invånarantalet i Lönsboda. 
Järnvägslinjen mellan Sölvesborg-Olofström-
Älmhult dras rakt genom samhället år 1898-1901, 
inte minst viktigt för den växande stenindustrin men 
även för småindustrier, hantverk och handel. Områ-
det kring järnvägsstationen får karaktär av industri-
område. 

   
Kyrkogården ser närmast rund ut på kartan från år 1696. Laga skifteskartan från år 1830 visar den nya större kyrkan 

och omgivande kyrkogården.  
 Kyrkogårdens utbredning är densamma år 1856. 
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Odaterade fotografier som bedöms härröra från 
tidigt 1900-tal visar kyrkogården omgiven av en 
kallmurad stenmur. Den sydvästra sidan kantas av 
smått oregelbundet placerade hamlade träd. Av for-
men att döma kan det ha varit askar.  
Ett annat foto visar kyrkogården strax söder om 

långhuset. Några oregelbundet lagda gravkullar de-
korerade med kransar skymtar bland smått vild-
vuxen växtlighet.. Något gångsystem verkar inte 
finnas. Vårdarna utgörs av ett tiotal resta kors och 
någon högre vård av huggen sten. Norr om kyrkan 
skymtar högväxta träd, troligen som en del av en 
trädkrans. Denna krans av fullvuxna träd framträder 
även på ett annat foto. 

 

 

Örkeneds kyrka från sydost. Enkla kors syns utmed södra sidan. Edv. Rosenlinds samling, Kulturmiljöbild. Örkeneds kyrka från sydväst. Hamlade träd kantar den västra kyrkogårdsmuren. 
Kulturmiljöbild.  

Örkeneds kyrka från norr. Kulturmiljöbild. 
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År 1929 blir Lönsboda municipalsamhälle. Med 
ökad folkmängd ökar behovet av en större begrav-
ningsplats. Häradskartan från ca år 1930 visar att 
kyrkogården har utökats österut, motsvarande da-
gens kvarter E, F, G och H.  
Länsarkitekt N A Blanck föreslår år 1932 att kyr-

kogårdens sydvästra och nordsvästra hörn ska flyttas 
in mot kyrkogården med hänsyn till den ökade 
landsvägstrafiken som passerar strax utanför kyrko-
gården.  
År 1947 invigs ett gravkapell norr om kyrkan. 

Detta är ritat av arkitekt Arne Lindström, Kristian-
stad och uppfört av byggmästare Olof  Svensson. I 
samband med kapellets tillkomst lades kyrkogårds-
muren om och en trappa ner till Tosthultsvägen 
anlades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samhället Lönsboda fortsätter att växa med nya 
bostadsområden och verksamheter, och trycket på 
begravningsplatser ökar. På 1950-talet utvidgas kyr-
kogården med ett område bestående av stenbunden 
ängsmark, direkt öster om den befintliga kyrkogår-
den. Området fick en smal solfjäderform och kallas 
Nya kyrkogården. Området skulle avgränsas med 
stenmur i norr och nordost och ett nätstaket och 
häck av klibbal i sydost och sydväst. Innanför sten-
mur och häck planteras björkar. Områdets södra del 
utläggs till urnlund. Ytorna besås med gräs och 
gravplatserna läggs i dubbla rader avskilda av aven-
bokshäckar.  
Ett flygfoto från år 1957 visar att grusade grav-

platser med omgärdande häckar var vanligt på kyr-
kogården.  

  

 

Kyrkogården från sydost, små gravkullar skymtar liksom 
granristäckta gravplatser. Odaterat, ATA. 

Lönsboda kyrkogård år 1932. De nordvästra och sydvästra hörnen 
flyttas på grund av ökad landsvägstrafik.  

Vykort från Lönsboda, okänt år.  

Häradskartan, omkring år 1930. 
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Ovan t.v. syns ritning över bårhuset, 
år 1945.  

Ovan t. h. är förslag till utvidgning 
av kyrkogården, år 1950. 

Flygfotot t.v visar kyrkogården år 
1957 med en ganska ung träd-
krans. Många av gravplatserna var 
grusade, men huvudgångsystemet är 
detsamma än idag.  

Fotot t. h visar bårhuset innan det 
revs. Norra Skåne 22/4 1988. 
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Med ökad efterfrågan på gravplatser görs omkring år 
1960 ett förslag till ändring av det östra utvidgnings-
området, motsvarande kvarter D. Urnlunden tas 
bort och omvandlas till kistgravplatser. Samma år 
presenteras de första planerna på en helt ny begrav-
ningsplats en bit öster om befintlig kyrkogård. 
År 1967 upphör Lönsboda att vara municipals-

amhälle och uppgår år 1974 i den nybildade Osby 
storkommun. Den ekonomiska kartan från ca 1970 
visar en etablerad centralort präglad av villabebyg-
gelse, omgiven av landsbygdens spridda byar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ny kyrkogård, Östra kyrkogården, anläggs i ut-
kanten av samhället, en bit öster om den gamla kyr-
kogården. Denna del utvidgas ytterligare år 1987, 
enligt ritningar av K-Konsult, Kronoberg. En ny 
mur uppförs runt den nyanlagda kyrkogården.  
År 1988 uppförs en ny ekonomibyggnad som 

bland annat inrymmer expedition, bårhus, värme-
central och garage. I samband med detta rivs det 
gamla gravkapellet norr om kyrkan.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett fotografi från 1988 visar att träden, askarna, i 
den västra trädkransen visserligen står kvar, men är 
kraftigt beskurna. Dessa lär enligt uppgift tagits ner 
helt och hållet på 1990-talet och ersatts av lindar.  

 
Förslag till ändring av nya kyrkogården, år 1960. Ekonomiska kartan, omkring år 1970. 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger centralt 
och väl synligt mitt inne i Lönsboda samhälle. Tor-
get, med bänkar och planteringar ligger strax väster 
om kyrkogården. Här finns också flera butiker och 
verksamheter. Söder om kyrkan ligger en äldre röd-
färgad byggnad som kallas för Sigrids. Här drevs 
förr café och matsal och längre tillbaka fanns här en 
handelsbod. På andra sidan vägen ligger försam-
lingshemmet. Båda fastigheterna ärvdes av försam-
lingen efter August och Clara Cecilia Persson år 
1957. Intill församlingshemmet ligger ortens biblio-
tek.  
Att kyrkan ligger i ett vägskäl märks tydligt då 

den förbipasserande trafiken bitvis är påtaglig, bland 
annat mycket tung trafik. Ett stenkast bort från kyr-
kogården passerar godståg mellan Olofström och 
Älmhult några gånger per dag. Mot norr och öster 
angränsar äldre villaområden, bland annat ligger den 
tidigare prästgården rakt norr om nya kyrkogården.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyrkogårdens begränsning 
Murar 
Olika slags murar ramar in och delar av kyrkogården. 
Kyrkogårdens södra och sydvästra sida kantas av en 
rejäl stenmur. Det är en kallmurad dubbelmur med 
stora naturstenar i sidorna och småsten som fyllning. 
Äldre, kasserade gravvårdar har här och var lagts 
ovanpå. Den fungerar i viss mån som stödmur, då 
marknivån är högre innanför muren än utanför. 
Norr om huvudentrén mot kyrkan övergår den till 
vara en stödmur. Här når kyrkogårdens marknivå 
upp till murens krön. Muren är som högst drygt en 
meter hög, i nordvästra hörnet, men blir lägre mot 
öster. Stödmuren fortsätter fram till trappan vid 
kyrkogårdens norra ingång.  
Från denna öppning och österut är det en kall-

murad bred dubbelmur med relativt stora, delvis 
kluvna stenar som ramar in. Ovanpå finns växtlighet 
i form av olika sorters mossa och fetbladsväxter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I gränsen mellan gamla kyrkogården och nya kyrko-
gården finns en mur av kallmurad natursten. I mu-
rens botten ligger stora stenar med medelstora ste-
nar ovanpå. Marknivån ligger lägre på nya kyrkogår-
den och muren fungerar därför delvis som en stöd-
mur. Ovanpå växer mossa och fetbladsväxter.  
Utmed nya kyrkogårdens norra sida finns en 

kraftig mur av rektangulära kvaderstenar av svart 
granit. Denna är uppförd i samband med utvidg-
ningen på 1950-talet. De stora stenblocken ligger 
sida vid sida med förskjutna skarvar.  
Längs nya kyrkogårdens östra sida finns en rela-

tivt låg kallmurad naturstensmur som avgränsar mot 
villaträdgårdarna. Även denna är beväxt med mossa 
och fetbladsväxter.  
 

   
Vy mot väster och Lönsboda centrum Kyrkogårdens södra mursträckning.  Gravvårdar är lagda i murens ovansida.  
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Entréer och grindar 
Det finns åtta ingångar till gamla och nya kyrkogår-
den, fem runt gamla och tre kring nya. Huvudentré-
erna i väster och sydväst mot kyrkan har båda dub-
belgrindar av svartmålat järnsmide fästa i huggna 
fyrkantiga granitstolpar. Granitstolparna på ömse 
sidor om västra ingången är krönta av ljuslyktor av 
glas. Grindarna är smäckra med lansformade stående 
ribbor och liljeformad dekoration. Längs övre kan-
ten finns krönande kors. Innanför grindarna, som 
ligger i gatuplan, leder låga trappor av huggen sten 
upp till kyrkogården. Den västra entrén är tillgäng-
lighetsanpassad med svagt sluttande stenramp. En 
stentrappa finns också i den nordligaste ingången i 
anslutning till stödmuren, men ingen grind. De båda 
almarna i norr flankerar gången mot kyrkan i norr, 
som en portal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norrifrån finns två grindförsedda ingångar från 
parkeringen in till nya kyrkogården. Båda grindarna 
är utförda av svart smide i rak och enkel form som 
ansluter till kvaderstensmuren. I den västra ingången 
finns en dubbelgrind av svart smide, bestående av 
raka spjälor med korsställd dekor längs övre kanten. 
Grindarna är fästa i kvadratiska stenstolpar. I nord-
ost finns en enkelgrind med glest placerade enkla 
och raka järnstag inom ett kraftigt, kvadratiskt ram-
verk. Grinden är fäst i fyrkantigt huggna granitstol-
par som ansluter till kvaderstensmuren. Innanför 
grinden finns inramande stenblock på ömse sidor 
om grusgången. Ingången i sydost utgörs av en 
öppning i muren utan grind.  
 

 

 

 

  

Muren i gränsen mellan gamla och nya kyrkogårde. 

Den norra muren kring nya kyrkogården är byggd av 
rektangulära stenblock.  

Den nordvästra delen av kyrkogårdsmuren är en stödmur. 

Sydvästra entrén. Nordöstra entrén. 
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Gångar och strukturer 
Den gamla kyrkogården har ett rutnät av raka eller 
diagonalt lagda gångar som samtidigt delar in kyrko-
gården i kvarter. Gångarna närmast och runt kyrkan 
är hårdgjorda med lagda sjöstensplattor. En smal 
gång bestående av en rad sjöstensplattor förbinder 
kyrkan med den nordligaste ingången. Gången mel-
lan kvarter J och E, mot den södra ingången, är 
också belagd med sjöstensplattor.  
Genom den södra delen av kyrkogården löper en 

rak asfalterad huvudgång i västöstlig riktning som 
fortsätter in på nya kyrkogården, där den vinklar rakt 
norrut till nya kyrkogårdens norra ingång. Denna är 
kyrkogårdens enda asfalterade sträcka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga gångar på gamla kyrkogården, mellan kvarter 
R och S samt gångarna i den nordöstra delen, utgörs 
av grusgångar. Den tidigare gången mellan kvarter J 
och M är igenlagd och insådd med gräs liksom den 
nordsydliga gången i östra delen av kvarter E.  
Nya kyrkogårdens gångar följer områdets solfjä-

derform och de olika kvarteren avgränsas sinsemel-
lan av gångsystemet. De nordliga och sydliga gång-
arna har en svagt buktande sträckning. Med undan-
tag av den asfalterade gången mellan kvarter G och 
C är övriga gångar grusade.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Gräsytor dominerar på kyrkogården med ett mindre antal grusade grav-
platser. Gångarna är belagda med plattor, asfalt eller grus.  

Raka gångar är kännetecknande för Örkeneds kyrkogård. 

Gången löper genom hela gamla kyrkogården och fortsätter 
in på nya kyrkogården.  
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Belysning 
Gamla kyrkogårdens västra del, motsvarande kvarte-
ren J-S, närmast i anslutning till kyrkan är väl belysta. 
Här finns belysning i form av jämnt placerade lyktor 
med enkla, runda glasglober på omålade metallstol-
par. Denna typ av belysning finns även strax utanför 
kyrkogården i anslutning till ekonomibyggnaden i 
norr. 
Den östra delen av gamla kyrkogården liksom 

nya kyrkogården saknar däremot belysning, även om 
gatubelysningen utmed vägarna i norr och söder 
bidrar till att lysa upp.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicestationer 
På gamla kyrkogården finns fem servicestationer 
med tillgång till vatten, redskap och i viss mån sop-
kärl. På nya kyrkogården finns servicestationer i 
anslutning till norra respektive södra ingången med 
tillgång till soptunnor, redskap och vatten.  

Parkeringsplatser 
Två asfalterade parkeringar för besökare finns utmed 
kyrkogårdens norra sida. Den ena är belägen invid 
ekonomibyggnaden med infart från gatan. Den 
andra parkeringen ligger utmed gatan i direkt anslut-
ning till kyrkogårdsmuren kring nya kyrkogården.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggnader 

Pastorsexpedition och ekonomibyggnad 
Nordost om kyrkogården finns en låg byggnad med 
valmat sadeltak. Byggnaden är uppförd år 1988.  
Pastorsexpedition är inrymd i byggnadens östra del. 
I dess mitt finns pannrum, personal- och ekonomi-
utrymmen samt besökstoalett. Ett kapell med an-
gränsande bårrum finns i byggnadens västra del.  
Fasaden är vitputsad med brunmålade snickerier. 

Taket är täckt med röda betongpannor.  

 
 

 

 

 
Enkel glaslykta strax norr om kyrkan.  

Olika sorters krattor och redskap. 

Parkering i anslutning till nya kyrkogården.  Ekonomibyggnaden, vy mot öster. 
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Träd 
Örkened gamla och nya kyrkogård har totalt 47 träd. 
Beståndet är varierat med lind, oxel, hästkastanj, alm, 
ask på gamla kyrkogården och björk och gullregn på 
nya kyrkogården. De flesta av träden ingår i träd-
kransen som har utvecklats med nya trädrader vid 
utvidgningarna av kyrkogården. Därtill finns några 
solitära träd och några trädgrupper. Oxlarna utmär-
ker sig särskilt då de består av många fullväxta äldre 
träd som bidrar till kyrkogårdens grönskande rums-
lighet.  
Almarna, som kantar entrén i norr, är kraftigt be-

skurna men stammarna utgör närapå en portalli-
kande ingång. På den norra sidan står även en äldre 
solitärt planterad hängask som också utgör ett blick-
fång.  
Utanför kyrkogården, vid pastorsexpeditionen 

finns ett femtontal unga prydnadsträd bestående av 
lind, oxel och prunus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Häckar och planteringar 
Utmed nordvästra sidan av kyrkogården finns ett par 
sträckor klippta häckar av spirea. Här finns också ett 
schersminbuskage och en högväxt ädelcypress som 
visuellt avgränsar, då stödmuren ligger under mark-
nivå.  
På nya kyrkogården utgör de klippta rygghäckar-

na av avenbok en grön struktur som bidrar till rums-
lighet. Häckarna är uppdelade på korta sträckor om 
mestadels tre gravplatsers bredd. Klippta avenbok-
häckar omger också sittplatsen i kvarter C.  
Endast ett par gravplatser på gamla kyrkogården 

är ingärdade av klippta, relativt höga buxbomshäck-
ar. Spridda gravplatser på både gamla och nya kyr-
kogården har inslag av vintergrön växtlighet, ibland i 
form av parvis planterade buskar, vissa som form-
klippta klot av buxbom eller idegran. Annan före-
kommande vintergrön växtlighet är murgröna, la-
gerhägg, mahonia, benved och vintergröna.  
 

 
 
 
 

  

 

 

Häckarna skapar rumslighet, även på vintern.  Träd och häckar bildar basen i den gröna strukturen.  

Hängaskens karakteristiska silhuett utgör ett blickfång.  

Klotformad buxbom invid kyrkan.  
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Både gamla och nya kyrkogården har mycket spar-
samt med planteringar. På ett fåtal av de äldre grav-
platserna finns rosor eller perenner såsom exempel-
vis kärleksört, julros, pion, funkia eller prästkrage. 
Lökväxter såsom krokus, snödroppe, pärlhyacint och 
påsklilja finns här och var på gravplatserna, ibland 
spridd till gräsmattan. Ettåriga växter t ex olika sor-
ters begonia och tagetes är planterade på flera grav-
platser och bidrar till grönska och färg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturligt förekommande kärlväxter och 
kryptogamer 
Kyrkogården innehåller en stor andel grästäckta ytor 
med inslag av växter som gynnas av näring såsom 
vitklöver, maskros och tusensköna. På vissa partier 
där det är magrare kan blommade prästkrage ses 
ännu i slutet av september. Fler rester av en äldre 
ängs- och betesmarksflora växer troligen längs kan-
terna av kyrkogårdsmuren och upptäcks lättast un-
der sommarhalvåret.  

En knapp kilometer bort, i Lönsbodas nordöstra del, 
finns en betesmark som är registrerad som värdefull 
i Jordbruksverkets databas TUVA. Den kan vara 
intressant för spridning av arter till och från kyrko-
gården. I byn finns det ett antal grönytor mellan 
kyrkan och omgivningarna utanför samhället som 
kan innebära möjligheter för vissa arter att förflytta 
sig mellan områdena. 
De imponerande kyrkogårdsmurarna är inte bara 

markörer som ramar in kyrkotomten utan även vär-
defulla livsmiljöer för många arter i närområdet. 
Stenmurar är utmärkta livsmiljöer för en lång rad 
arter. Värme, skydd, skugga, fukt, frostfria skryms-
len och möjligheter att finna föda är exempel på 
stenmurens kombination av egenskaper som gör det 
så intressant. De flesta arterna i och vid en stenmur 
är nyttodjur som indirekt hjälper oss människor 
genom sin jakt på föda. En del av dem lever av ska-
dedjur, andra är pollinerare. Om man tar sig tid att 
stanna upp och undersöka stenmuren lite närmare, 
kommer man upptäcka en samling representativa 
arter. Vilka man träffar på beror förstås på slumpen 
men också på vädret och årstiden. Aktiviteten är 
som störst under vår- och sommarmånaderna.  
Muren vid Örkened kyrkogård fungerar också 

som växtplats för bland annat fetknopp och 
stensöta, två typiska växter på stenmurar. Många 
kryptogamer, det vill säga mossor och lavar, trivs 
dessutom på murarnas stenar där de slipper många 
konkurrenter. De partier som är solbelysta är be-
växta med en mosaik av torktåliga arter, medan det 
är ett fåtal frodiga mossor som dominerar där träden 
skapar skugga.  

 

  
Krokus hör till de första vårblommorna.  Ettåriga växter bidrar till grönska och färg.  

Kärleksört  
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Träden står för en betydande del av Örkened kyrko-
gårds gröna miljö och ger en extra dimension till 
platsen som annars domineras av sten, grus och gräs. 
Trädens stammar och grenverk har en påväxt av 
olika lavar och mossor som i sig är små ekosystem 
som hyser mikroskopiska organismer. Det lever flest 
arter på hängasken, almarna och oxlarna eftersom 
deras bark är näringsrik och har en varierande struk-
tur. Blågrå mjöllav, näverlav, gällav, dagglav, slånlav, 
grynig blåslav, trattlav, skrynkellav, lönnlav, örnlav, 
färglav, porlav, stor hättemossa och mjölig porlav är 
några av de befintliga arterna. På träden finns också 
grå tagellav och kort skägglav,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arter som är vanligare i skogsbygd och som kan ses 
som ett tecken på att luftkvaliten är bra. 
Kyrkogårdslav, allélav och allemossa är ytterligare 

några arter som finns på Örkened kyrkogård och 
som ska lyftas fram extra eftersom de kräver lite mer 
av sin omgivning; till exempel god tillgång till sol och 
uppvirvlande damm från gravplatser och grus-
gångar. De tre arterna är intressanta ut ett natur-
vårdsperspektiv. Att kyrkogården är en plats med 
kontinuitet av äldre träd har också en avgörande 
betydelse för de mer krävande arterna. I Örkened 
finns det goda förutsättningar för att kyrkogårdens 
arter kan leva kvar tack vare eftertanke som förvalta-
ren ägnar de gamla träden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Djurliv 
Tillsammans bidrar kyrkogårdens träd, häckar, plan-
teringar och gräsmattor till att skapa en omväxlande 
plats som skapar livsutrymme för många organ-
ismer. Trädbeståndet är den del på kyrkogården som 
har störst betydelse för djurlivet. De äldre träden 
med ihåliga stammar har ansamlingar av mulm inuti, 
som är en kompostliknande massa av organiskt 
material som bryts ner av olika insekter och svam-
par. Mulm är en bristvara som det finns stor anled-
ning att vara rädd om då få gamla träd tillåts stå kvar 
så länge att värdefulla kvaliteter som till exempel 
grov stam och håligheter hinner utvecklas. Det är 
helt enkelt en brist på äldre träd i landskapet och 

   
Grå tagellav Allémossa Kort skägglav 
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varje träd som ges chans att uppnå sin fulla livslängd 
har stor betydelse på både mikro- och makronivå. 
De djur som gärna söker sig till kyrkogården i 

Örkened ger sig till känna på olika sätt. Fågellivet är 
ett ständigt närvarande inslag som brukar uppskattas 
av besökarna. I september påträffas vanliga arter 
som kaja, ringduva, skata och sädesärla och i no-
vember kommer flockar med sidensvans för att ka-
lasa på oxelbären. Några fler arter av både stann- 
och flyttfåglar borde passera och stanna till men 
vaktmästarna berättar att de inte har sett någon stor 
variation av fåglar på kyrkogården.  
Vaktmästarna berättar vidare att fladdermöss fö-

rekommer kring kyrkan något som få kyrkogårdsbe-
sökare känner till, inte minst för att de främst visar 
sig under de mörka timmarna på dygnet. Äldre och 
ihåliga träd är viktiga som viloplatser för dessa dägg-
djur under sommaren. Dagvilan kan även ske i kyrk-
tornet och på kyrkloftet liksom i skrymslen i muren. 
Vissa fladdermusarter kan övervintra om det finns 
tillgång till platser med jämn och sval temperatur på 
0-5 grader som passar vinterdvalan. Fladdermössen 
kräver extra hänsyn, inte minst när det gäller föränd-
ringar i trädbeståndet, och därför är de fridlysta. 
De flesta organismer på kyrkogården är annars 

små och mer eller mindre osynliga men om man 
stannar upp vid gravplatser med rikt blommande 
växter som kärleksört och lavendel, som innehåller 
nektar och pollen, besöks dessa flitigt av olika små-
kryp. Även lindens och oxelns sommarblomning är 
värdefull för insekterna.  
Förutom det gröna intresserar vindskyddade ytor 

och den lagrade värmen i gravvårdarnas och grus-
gångarnas stenmaterial många insekter. Kyrko-
gårdsmurens mellanrum i den kallmurade konstruk- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tionen skapar ett klimat med speciella fuktförhållan-
den vilket lockar bland annat spindeldjur och steklar.  
Under arbetet med vård- och underhållsplanen 

noterades blanksvart trämyra, olika steklar och nå-
gon art av trollslända på Örkened kyrkogård. 
Blanksvart trämyra är en indikator på höga natur-
värden då den förekommer vid träd som utvecklat 
mulm. Fyndet av trollslända är intressant eftersom 
denna grupp är bunden till vatten och måste flyga en 
bra bit för att komma till kyrkogården. Kyrkogår-
dens goda tillgång till insekter gör den till en bra 
jaktmark värd att patrullera av och fler arter före-
kommer säkert under säsongen. 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Sädesärla och mossor på muren.  Stekel på kärleksört. 

Tvåprickig nyckelpiga.  
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Gamla kyrkogården 

Kvarter E-H 
Kvarter E-H omfattar den östra delen av gamla kyr-
kogården som tillkom som en utvidgning i början av 
1900-talet. Kvarter E, F och H har kvadratisk eller 
rektangulära utbredningar medan kvarter G har en 
långsträckt utsträckning utmed östra kyrkogårdsmu-
ren. Kvarter E avgränsas av kyrkogårdsmur och 
trädkrans i söder och öster. Utmed västra sidan av-
gränsar en trädrad av lind. Kvarter F har en oxel i 
varje hörn, liksom det sydöstra hörnet av kvarter H, 
som i övrigt avgränsas av kyrkogårdsmur i norr. 
Kvarter G avgränsas i öster av kyrkogårdsmur och 
trädkrans av lind. 
Kvarteren utgörs av gräsmatta med gravplatser 

utlagda i nordsydliga dubbla rader. Gravplatserna i 
kvarter H i norr utgörs av mindre enkelgravar sida 
vid sida utan omgärdning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I kvarter F och G utgörs gravplatserna i högre grad 
av större familjegravar. I kvarter E i söder finns en 
blandning av både enkla gravplatser och familje-
gravplatser. Familjegravarna är i huvudsak vända ut 
mot gångarna. Majoriteten av gravplatserna i kvarter 
E och F är insådda med gräs men omkring en dryg 
tiondel har grusade ytor och omgärdning av 
stenram. I kvarter G har knappt hälften av gravplat-
serna grusade ytor och stenram, varav en centralt 
placerad gravplats med stenpollare och kätting. De 
grusade och omgärdade gravplatserna ligger i hög 
grad samlade i grupper, där också rester av ett äldre 
gångsystem ligger kvar.  

 

 

 

 

Kvarter E, vy mot söder. 

I västra delen av kvarter E finns flera gravplatser med 
grusade ytor och stenramar.  
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De äldsta vårdarna i kvarteren härrör från 1920-talet. 
Ett tiotal av dessa är traditionella högresta vårdar av 
svart granit i kvarter F och G. Majoriteten utgörs 
emellertid av låga rektangulära, ibland kvadratiska, 
vårdar av svart granit. I kvarter H finns en större 
andel anspråkslösa vårdar i mindre format. 
Bland inskriptionerna är hustrun den vanligaste 

titeln. Den vanligaste kvinnliga yrkestiteln är söm-
merska. Liksom i övriga delar av kyrkogården märks 
en stor variation av titlar som anknyter till hantverk, 
järnväg, handel och industri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titeln korgmakare förekommer på flera vårdar, ty-
piskt för Lönsbodatrakten där flera korgfabriker har 
funnits. En vård bär titeln laggkärlsmakare, en 
ganska ovanlig titel. Bynamnet anges i mer än hälf-
ten av vårdarnas inskriptioner.  
En relativt stor andel av gravplatserna saknade 

plantering. Ett visst vintergrönt inslag finns bland 
annat i form av parvisa klippta klot av buxbom men 
även som friväxande mahonia, tuja och benved. 
Bland perenner förekommer exempelvis rosor, la-
vendel, funkia och julros. 

  

 

 

 

 Kvarter G och H, vy mot sydväst.  

I kvarter H finns flera anspråkslösa gravvårdar.  

Hamfeldts familjegrav är centralt placerad i blickfånget. 

Laggkärlsmakare tillhör en av de mer ovanliga titlarna. 
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Kvarter K och L 
Kvarter K och L ligger strax öster om kyrkan. Båda 
har närmast kvadratisk utbredning inramade av 
gångsystemet. Utmed norra sidan av kvarter L av-
gränsar den norra kyrkogårdsmuren. I det nord-
västra hörnet står en av de båda almarna som flanke-
rar den norra ingången till kyrkogården och i det 
sydöstra hörnet står en lind.  
Kvarteren består av sammanhängande gräsmatta 

med gravplatser utlagda i nordsydliga, delvis dubbla, 
rader. Borttagna vårdar skapar luckor i raderna. Ett 
mindre antal gravplatser har grusad yta och omgärd-
ning av stenram, varav flera utmed västra sidan av 
kvarter K. Smala rabattkanter av sten förekommer 
här och var som rester av tidigare inramningar.  
Låga, rektangulära eller ibland kvadratiska grav-

vårdar av svart granit är den vanligast förekom-
mande typen, men det finns också exempel på sma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lare något högre vårdar av svart granit. En av dessa 
är återanvänd med inskription på båda sidor. Ett 
gemensamt drag är att många har en anspråkslös 
karaktär i litet format med enkel och sparsmakad 
inskription. Den rustika vården över sågmästaren 
och hans maka i kvarter K är ett undantag med ge-
nomtänkt huggen symbolik som speglar de båda 
personerna i form av sågklingor och troligen koop-
erationens logotyp i form av en liggande åtta. I kvar-
ter K härrör vårdarna i huvudsak från perioden 
1900-1960. Kvarter L verkar tagits i anspråk något 
senare då vårdarna är daterade från 1930-talet och 
framåt. På en gravplats finns ett enkelt träkors med 
initialerna IB och NB men utan årtal. Träkors har 
längre tillbaka varit vanligt förekommande på kyrko-
gården.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bytillhörigheten framgår av inskriptionen på närapå 
hälften av vårdarna. Traktens industri med bland 
annat koppling till råvarorna skog och sten finns 
representerade i titlar som sågverksägaren, sågmäs-
taren, maskinist, förman och stenhuggare. Ett drygt 
tiotal vårdar har inskriptionen hemmansägare men 
anmärkningsvärt är att det inte finns någon vård 
som bär titeln lantbrukare. Kanske speglar detta 
traktens mångsyssleri där man i första hand identifie-
rar sig med andra sysslor än jordbruket.  
På gravplatserna finns visst vintergrönt inslag 

finns i form av buxbom, murgröna och vintergröna, 
liksom rosor och perenner såsom kärleksört. Unge-
fär en tredjedel av gravplatserna saknar plantering 
överhuvudtaget.  

 
Huvudgången i norr, kvarter L till vänster. Kvarter K, vy mot sydost.  
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En lind markerar det sydöstra hörnet av kvarter K.  

Kvarter L, vy mot väster. 

Många gravvårdar har en enkel och anspråkslös karaktär.  

Inskriptionen innehåller både text och symboler.  
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Kvarter J, M och N 
Kvarter J, M och N breder ut sig söder om kyrkan. 
Kvarter N är litet och ligger i direkt anslutning till 
kyrkobyggnaden. Kvarter M och J sträcker sig utmed 
södra kyrkogårdsmuren, mellan de båda södra in-
gångarna. Den tidigare gången som skilde M och J 
från varandra är igensådd och kvarteren upplevs 
som ett sammanhängande område. I den äldsta 
kända utbredningen av kyrkogården ingick troligen 
kvarter N och delar av kvarter M. Den gamla träkyr-
kan låg antagligen på höjdpartiet i kvarter N. Inga 
spår syns idag av varken den gamla kyrkan eller den 
äldre kyrkogården. Kvarteren avgränsas i norr, öster 
och väster av de plattlagda huvudgångarna. Den 
breda västöstliga asfalterade huvudgången genom 
kyrkogården passerar genom kvarteren. Utmed 
södra sidan finns tre oxlar som ingår i trädkransen 
parallellt med kyrkogårdsmuren.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvarteren består i huvudsak av sammanhängande 
gräsmatta. Gravplatserna är något oregelbundet 
utlagda i nordsydliga rader med vårdarna vända mot 
väster eller öster. I kvarter M och N märks en större 
andel familjegravar än i kvarter J, men som helhet 
finns en variation där mindre gravar varvas med 
större. Ett knappt tjugotal gravplatser omgärdas av 
stenram med grusade ytor. Flera av dessa finns i 
sydöstra hörnet av kvarter J. En större familjegrav i 
kvarter N är omgärdad av en kraftig buxbomshäck. 
Övriga gravplatser är insådda med gräs och saknar 
kringgärdning.  

 

 

 

 
Kvarter J och M, vy mot väster. 

Kvarter N, vy mot nordost.  

Gången mellan J och M är igensådd och någon tydlig gräns 
mellan kvarteren finns inte.  
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I kvarter M finns två vårdar i nygotisk stil från se-
nare delen av 1800-talet. Båda har infällda inskript-
ionsplattor av marmor. Den ena är gjuten i cement 
med ett blomdekor och krönande kors. Den andra är 
av huggen granit i en strikt utformning men saknar 
årtal. Gravvården över fanjunkaren och svärdsman-
nen C J Sjöstedt är av huggen granit i en ålderdomlig 
form lik en traditionell kalkstensvård. Mer eller 
mindre högresta vårdar av svart granit från decenni-
erna kring sekelskiftet finns spridda i kvarteren, men 
företrädesvis i kvarter M och N. Nära kyrkan finns 
en gravvård från 1910-talet i form av en uppslagen 
bok på ett fundament med inskription. Vanligast 
förekommande är liggande eller rektangulära vårdar 
av svart granit vilka är resta under hela 1900-talet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utmärkande för dessa är att de är anspråkslösa i 
form och dekor, men inskriptionen innehåller ofta 
bynamnet. Utmed kyrkogårdsmuren finns några 
flyttade gravvårdar, bland annat ett odaterat kors av 
järnsmide. Nära muren i skärningen mellan kvarter 
M och J är en minnessten rest över Harry Martins-
sons far Martin Olofsson. Hans grav fanns på de så 
kallade linjerna, allmänningen, men det är okänt var 
denna låg någonstans.  
Bland inskriptionerna är hustrun den allra vanlig-

aste titeln. Lärarinnan och trojänarinnan tillhör de 
fåtalet kvinnliga yrkestitlarna. Det finns sex vårdar 
med titeln stenhuggare eller stenarbetare, som en 
följd av traktens omfattande stenindustri. Lantbru-
kare och olika yrken kopplade till hantverk och han-
del är också vanligt förekommande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I kvarter N saknar flertalet av gravplatserna plante-
ringar. Gravplatsen med buxbomshäck bidrar till 
grönska tillsammans med ett par gravplatser som har 
formklippta klot av buxbom eller tuja. Ett mindre 
antal gravplatser har plantering av rosor, kärleksört 
eller ettåriga växter. I kvarter M och J finns en större 
variation där kärleksört är vanligt förekommande 
tillsammans med enstaka rosor, prästkrage, funkia 
och olika sorters ettåriga växter. I denna del bidrar 
även trädkransens oxlar till en grön inramning.  

   
Gjuten vård med infälld inskriptionsplatta.  Grovhuggen vård över svärdsmannen.  Gravvården över Trotjänarinnan Anna Maria 

Andersson.  
Minnesstenen över Harry Martinssons far är 
rest invid södra muren.  
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Kvarter R och S 
Kvarter R och S utgör kyrkogårdens sydvästra del 
som är väl exponerad mot samhället och de förbi-
passerande vägarna. Denna del ramas in av kyrko-
gårdsmuren i väst och sydväst. Den breda huvud-
gången diagonalt upp mot kyrkan utgör kvarterens 
östra avgränsning. Själva kyrkobyggnaden bildar 
fond i norr. En vinklande grusad gång skiljer det 
mindre kvarteret S i norr från R i väster och söder. 
Åtminstone delar av kvarteren kan ha ingått i den 
äldsta kända utsträckningen av kyrkogården kring 
den gamla kyrkan. Några spår av en äldre struktur är 
dock inte synlig idag.  
Utmed kyrkogårdsmuren finns tre glest plante-

rade lindar. Äldre fotografier visar att en äldre gene-
ration trädkrans bestod av hamlade askar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravplatserna är utlagda i nordsydliga rader. Inom 
kvarter S finns en stor andel större familjegravar 
men i övrigt ligger små och stora gravplatser blandat 
om vartannat. Ytorna är i huvudsak insådda med 
gräs. De glest liggande vårdarna är i huvudsak vända 
mot öster, med undantag av den västligaste raden i 
kvarter S, vilka är vända ut mot gången. En handfull 
större gravplatser i den västra delen har bevarade 
omgärdningar av järnstaket eller stenramar med 
grusade ytor. De tre staketen av järnsmide är place-
rade utmed västra sidan. Ett av dem har små pro-
portioner och ramar in flickan Gurlis gravplats från 
år 1920.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En av de äldre gravplatserna med stenram och gru-
sad yta är omvandlad till en askgravplats. I norra 
delen av kvarter S, alldeles intill kyrkan finns en enda 
gravplats med omgärdande kraftig buxbomshäck. 
En gravplats i sydvästra hörnet av kvarteret är inra-
mad av fyra klippta buxbomsklot.  
En av de äldsta vårdarna finns i det sydvästra 

hörnet, en marmorvård i nygotisk stil rest år 1879 
över medicine licentiaten Olof  Persson. Nästan en 
tredjedel av vårdarna är resta under perioden 1890-
1920, varav en betydande andel är mer eller högresta 
vårdar av svart granit. Nedlagda i kyrkogårdsmuren 
finns flera äldre återlämnade gravvårdar, bland annat 
någon ålderdomlig vård med enkelt huggna initialer, 
men även några vårdar av svart granit från tiden 
kring sekelskiftet.  

Kvarter R och S, vy mot sydväst.  
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Låga, rektangulära vårdar av svart eller grå granit är 
vanligt förekommande, i likhet med liggande hällar. 
Dessa härrör från 1920-talet och senare. Inskription-
erna innehåller ofta titlar och på omkring hälften av 
vårdarna anges också by- eller gårdsnamn. Denna 
del av kyrkogården är framträdande där många av 
vårdarna titlar är statusfyllda manliga yrken eller 
utnämningar såsom nämndeman, landstingsman, 
kyrkovärd, fabrikör och sågverksägare. Tre av vår-
darna bär de kvinnliga yrkestitlarna barnmorska, 
sömmerska och lärarinna.  
Växtligheten är överlag sparsam i kvarteren, end-

ast en tredjedel av gravplatserna har någon sorts 
plantering. Rosor är planterade på ett par gravplatser, 
liksom kärleksört. Funkia, prästkrage och pion är 
andra exempel.  

 

   

   
Ålderdomlig, grönskimrande häll med okänt ursprung är 
rest mot kyrkans fasad.  

Gravvården över lärarinnan Elsa Johanna Nilsson 
är en av få vårdar med kvinnlig yrkestitel.  

En ängel av marmor kröner gravvården över 
flickan Gurli avled hastigt vid besök i Löns-
boda år 1920.  

En äldre gravplats är återanvänd som askgravplats.  Kvarter S, vy mot nordväst.  
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Kvarter P 
Kvarteret är långsträckt i västöstlig riktning och 

omfattar kyrkogårdens nordvästra hörn. Denna del 
av kyrkogården tillkom troligen i samband med byg-
get av den nya kyrkan, i slutet av 1700-talet. Kyrko-
byggnaden avgränsar och bidrar till rumslighet i 
söder, medan en stödmur utgör gräns i norr. Stöd-
muren ligger i höjd med insidans marknivå och ut-
gör därför ingen visuell avgränsning inifrån kyrko-
gården. En bred plattbelagd huvudgång bildar gräns 
i öster. I kvarterets nordöstra hörn stod fanns tidi-
gare ett vitputsat bårhus med gaveln vänd mot väs-
ter. Detta är rivet sedan 1988.  
Utmed kvarterets norra sida finns tre lindar och 

en hästkastanj glest planterade. En högväxt och vid 
cypress har nått ansenlig storlek vilken bidrar till 
inramningen. I kvarterets nordöstra hörn finns en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

solitär hängask. På ömse sidor om huvudgången i 
öster finns ett par äldre högresta skogsalmar. Dessa 
kan vara en rest av en äldre generation trädkrans, 
men är numera kraftigt beskurna. 
Kvarteret är gräsinsått med en genomgående 

vinklande smal gång belagd med sjöstensplattor. I 
övrigt saknas gångar. Gravplatserna är utlagda med 
en viss oregelbundenhet i nordsydliga rader. Med 
undantag av två gravplatser med inramande stenram 
och grusad yta, står övriga i gräsmattan utan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

omgärdning. Vårdarna är i huvudsak vända mot 
öster, utom i västra delen där vissa är vända mot 
väster, antagligen utifrån en äldre gångstruktur. Ge-
nerellt härrör vårdarna från 1900-talets första hälft, 
men det stora flertalet från 1940-50-talen. Vanligast 
är låga rektangulära vårdar av svart eller grå granit, 
ofta i litet format. Enstaka något mer högresta vår-
dar förekommer, men fortfarande i anspråkslöst 
format. Närapå hälften av vårdarnas inskriptioner 
innehåller gårds- eller bynamn, och är vanligare än  

 

 
Kvarter P, vy mot sydväst. Den beskurna linden, hängasken och kastanjen bidrar till grönska i kvarteret. Bårhuset stod tidigare strax 
bakom linden i förgrunden.  
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sedvanlig yrkestitel. Bland förekommande titlar finns 
exempelvis stenhuggare, handlanden och målare. 
Kvinnliga yrkestitlar saknas helt och hållet, däremot 
finns titlarna hustru, dotter och mor.  
Knappt hälften av gravplatserna har rabattplante-

ring bestående av i första hand ettåriga växter, med 
inslag av perenner såsom kärleksört, rosor, funkia 
och höstaster.  

 

 

 

 

 

Inskriptionen innehåller ofta bynamnet.  

Traktens svarta granit är ett vanligt material i gravvårdarna.  Genom kvarteret löper en smal gång belagd med 
plattor.  

Kvarter P, vy mot nordost.  Enkel gravvård från början av 1940-talet.  
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Nya kyrkogården 

Kvarter A-D 
Kvarteren A-D utgör den del av kyrkogården som 
kallas Nya kyrkogården, en utvidgning som tillkom 
på 1950-talet. Det triangulära området sluttar mot 
öster och är till stora delar gräsinsått och öppet. I 
norra delen finns ett flerstammigt gullregn och två 
björkar. Kvarteren är utlagda i solfjädersform av-
gränsade av grus- eller asfaltgångar. Området ramas 
utmed alla sidor in av olika typer av stenmurar. I 
norr är muren kallmurad av rejäla rektangulära sten-
block av svart granit. Den östra sidan kantas av en 
naturstensmur som viker av i nordvästlig riktning 
och ansluter till gamla kyrkogårdens mur. I gränsen 
mellan gamla och nya kyrkogården finns en kallmu-
rad mur av natursten som delvis fungerar som en 
stödmur då marknivån på gamla kyrkogården ligger  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

högre än på nya delen. Trädkransens lindar utmed 
muren bidrar till rumslighet i den här delen av kyr-
kogården.  
Gravplatserna är regelbundet placerade i ungefär 

nordsydliga rader, vända mot väster eller öster. I 
kvarter A och B ligger gravplatserna tre och tre i 
dubbla rader med klippta rygghäckar av avenbok. I 
det södra kvarteret D utgörs raderna av fem-sex 
gravplatser med rygghäckar. Kvarter C omfattar den 
västra delen av utvidgningsområdet med två rader 
gravplatser utmed kyrkogårdsmuren. I detta kvarter 
finns inga rygghäckar.  
Omkring tre fjärdedelar av kvarterens gravvårdar 

härrör från 1950-1960-talen, övriga är från senare år. 
Flertalet utgörs av låga, rektangulära vårdar av svart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eller grå granit. En mindre del är huggna av röd 
granit. Liggande hällar eller naturstenar förekommer 
i begränsad omfattning. Gravplatserna ligger i gräs-
mattan utan någon inramning.  
Trots ganska sentida vårdar är titlar av olika slag 

vanligt förekommande. Hustrun är den vanligaste 
titeln följt av hemmansägaren och lantbrukaren. 
Korgmakare är en karakteristisk titel för trakten, 
cicelör tillhör de mer ovanliga. På en och samma 
gravplats finns de kvinnliga yrkestitlarna lärarinna 
och barnmorska. En annan vård har inskriptionen 
arbeterskan tillsammans med stenarbetaren och 
torvströarbetaren. Nästan hälften av vårdarnas in-
skriptioner anger bynamnet.  
 

 

 
De enskilda gravvårdarna är likartade och underordnar sig helheten. Rygghäckarna av klippt avenbok ger en jämn och enhetlig verkan.  
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Framför vårdarna finns ibland enkla, små rabatter 
utan inramande stenkant. Rosor och kärleksört finns 
planterade, liksom lökväxter såsom scilla, krokus och 
snödroppe.  
Relativt många vårdar är stöttade för att inte 

välta. Vissa vårdar har grävts ner ganska djupt, an-
tagligen av säkerhetsskäl.  
I den södra delen av kvarter D, utmed kyrko-

gårdsmuren, finns det så kallade arkivet med åter-
lämnade, uppställda gravvårdar.   

 

 
  

 

 

  

 

Norra delen av nya kyrkogården.  

Gullregn och björk är planterade som soliktära träd.  I den södra delen finns det så kallade arkivet, en 
samling återlämnade och flyttade gravvårdar.  

Titlarna stenarbetaren, torvströarbetaren och arbeterskan 
berättar om bygdens näringar.  

Ciselören Alma Ericson arbetade antagligen med dekoration och 
utsmyckning på föremål av metall.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och  

biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Örkeneds kyrka med kyrkogård har lång historisk 
kontinuitet på platsen. Många människor har ett 
förhållande till kyrkan och dess närmiljö som sock-
encentrum. Platsen, med kyrkan, omgivande kyrko-
gård och mur, som central punkt i Lönsboda sam-
hälle 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. Både titlar och gårds- eller bytillhörighet 
anges ofta på vårdarna, även långt fram i tiden. Sten- 
och träindustri, hantverk och handel är näringar som 
avspeglar sig i inskriptionerna. Den stora gruppen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vårdar med titeln hustrun rymmer en dold historia. 
Värt att beakta i sammanhanget är kyrkogårdens 
osynliga historia, över de personer, oftast ur lägre 
samhällsskick, vilka inte framträder genom bevarade 
gravvårdar eller inskriptioner.  
Den nya kyrkogården är ett resultat av det tidiga 

1900-talets ökande befolkning på landsbygden, järn-
vägsetablering och blomstrande industrier, vilket 
resulterade i att Lönsboda snabbt växte till mindre 
samhälle. I denna del av kyrkogården är gravvårdar-
na tidsenligt underordnade den övergripande struk-
turen. 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, bidrar 
tillsammans med en mångfald av gravplatser till en 
kulturmiljö som är rik på upplevelsevärden.  
Kyrkogårdsmiljön tillskrivs ett pedagogiskt värde 

genom bland annat gravvårdarna och gravplatserna. 
De större gravplatserna kan jämföras med samtida 
betydligt enklare gravar vilket återspeglar de skilda 
levnadsvillkoren men även med den nya kyrkogår-
dens enklare gravvårdar och gravplatser där folk-
hemmets demokratiska grundtanke ger fullt utslag. 
De är framför allt tillsammans som gravvårdarna 
bidrar till kyrkogården som en värdefull kulturmiljö. 
Att mångfalden i gravvårdarna bevaras, både stor-
slagna och anspråkslösa, för sina titlar likväl som för 
sin utformning är viktigt för att kyrkogården ska 
spegla en tidigare samhällsstruktur.  

Biologiska värden 
En kyrkogård är inte bara en plats för mänsklig vila, 
den är också en fristad för växter och djur, vilket 
stämmer bra på Örkened kyrkogård. Träden och 
kyrkogårdsmuren är element med stor betydelse för 
andra arter på Örkened kyrkogård eftersom de bi-
drar till att göra platsen varierad och fungerar som 
livsmiljöer med sina många goda egenskaper. Av 
träden har almarna, oxlarna och hängasken samt den 
toppkapade linden flest arter kopplade sig och bidrar 
markant till en ökad biologisk mångfald på kyrko-
gården. Dessa värden finns på grund av att försam-
lingen agerar med försiktighet och har en känsla för 
trädens betydelse. Här finns en förståelse för att det 
är angeläget att ha kvar de äldre träden så länge det 
är möjligt. Värdena behålls genom att fortsatt hålla 
ett öga på träden och göra extra trädvårdsinsatser 
med syfte att förlänga trädens livslängd och samti-
digt undvika risker för person och egendom.  

 
I den västra delen av kyrkogården finns flera framträdande gravplatser med omgivande järnstaket. 
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Tio av kyrkogårdens träd uppfyller Naturvårdsver-
kets kriterier för att klassas som särskilt skyddsvärda. 
De inventerades av Länsstyrelsen 2009, i samband 
med Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd 
och är registrerade i Trädportalen. Ytterligare tre 
träd kan inom en snar framtid räknas som särskilt 
skyddsvärda. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trädraderna av lind och oxel i trädkransen kan san-
nolikt omfattas av det generella biotopskyddet i Mil-
jöbalken samtidigt som alla träden på kyrkogården 
omfattas av kulturmiljölagen eftersom de har ett 
betydande kulturhistoriskt värde. Samråd med Läns-
styrelsen som är tillsynsmyndighet om förändringar 
planeras som riskerar att skada trädens värden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är inte omöjligt att det lever rödlistade arter i 
mulmen hos de ihåliga träden men detta har inte 
undersökts vid inventeringen av kyrkogården. Röd-
listade arter utses av expertkommittéer vid Artdata-
banken och utgörs främst av hotade och nära hotade 
arter. Några signalarter har inte upptäckts under 
inventeringen. Signalarter är Skogsstyrelsens urval av 
arter som är indikatorer på miljöer där man kan för-
vänta sig att finna rödlistade arter.  

 

Karta över kyrkogårdens samtliga träd. Tio av träden klas-
sas som särskilt skyddsvärda, och ytterligare tre träd kom-
mer inom en snar framtid att räknas som skyddsvärda.  
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Sammanfattning av kyrkogårdens karaktärsdrag i olika delar.  
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Vård och underhåll 

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

Område med stor betydelse för kyrkogår-
dens karaktär 
I områden med stor betydelse för kyrkogårdens 
karaktär bör: 
  
� Yttre murar samt murar inom kyrkogården som 

markerar äldre gränser bevaras.  
� Äldre träd i trädkrans och inom kyrkogården 

som pekats ut som särskilt skyddsvärda bevaras. 
� Gravvårdarna bör i första hand bevaras på plats 

tills behov finns att återanvända gravplatsen. 
Gravplatserna bör inte lämnas tomma.  

� De fåtal kringgärdade gravplatser som fortfa-
rande finns kvar bevaras.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

� Återlämnade gravvårdar med kulturhistoriskt 
värde bör få stå kvar på ursprunglig plats och 
endast i undantagsfall flyttas till lapidarium.  
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Trädvård 
Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regelbundet 
för att varje enskilt träd skall kunna finnas på platsen 
så länge som möjligt.  
Samråd med länsstyrelsen innan större åtgärder i 

trädbeståndet utförs, så att inte biotopskyddade träd 
eller fridlysta arter riskerar påverkas. 
Utöver detta rekommenderar vi att Naturvårds-

verket Mål och åtgärder för särskilt skyddsvärda träd 
används.  De särskilt skyddsvärda träden omfattar 
jätteträd som har en stamdiameter på mer än 1 me-
ter, mycket gamla träd som är äldre än 140/200 år 
(beroende på trädslag) och ihåliga träd med stamdi-
ameter på mer än 40 cm. Tio av kyrkogårdens träd 
uppfyller Naturvårdsverkets kriterier för att klassas 
som särskilt skyddsvärda och ytterligare tre träd kan 
inom en snar framtid räknas som särskilt skydds-
värda. 

Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd finns till-
gängligt på Naturvårdsverkets hemsida. Nedan listas 
några viktiga mål för Svenska kyrkans arbete med värde-
fulla träd på kyrkogårdar: 
 
� Antalet särskilt skyddsvärda träd ska inte minska 

på grund av avverkning, där alternativ finns. 
� Beskärning och stabilisering som metod ska vara 

väl spridd och användas i arbetet med dessa träd 
från och med 2012. 

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

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

under augusti till och med november månad 
med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-
möss. Åtgärder som rör häckar kan utföras un-
der större del av året, utom sommarperioden 
maj- juli, som är fåglarnas huvudsakliga häck-
ningssäsong. 

� Det är vanligt att solitärbin och andra insekter 
anlägger bon i kyrkogårdens grusgångar. Und-
vik därför att belägga grusgångar med asfalt, 
krossten eller annan hårdgörning.  
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Åtgärdsbehov 
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Åtgärdsbehov 
Följande förslag till åtgärder på kyrkogården syftar 
till att bevara och utveckla kyrkogårdens karaktär 
med både kulturhistoriska och biologiska värden. 
Vissa åtgärder kan kräva länsstyrelsens tillstånd. I 
bilagan Rekommendationer för vård och under håll finns 
vidare information om åtgärderna.  
 

Murar  
De olika kyrkogårdsmurarna runt såväl gamla som 
nya kyrkogården är generellt i gott skick.  
En smärre sättning noterades i muren som skiljer 

gamla och nya kyrkogården åt.  
Utmed övriga mursträckor runt gamla kyrkogår-

den, även stödmuren i nordväst, finns enstaka lösa 
eller nedfallna stenar.  
Uppslag av sly finns på utsidan av södra mur-

sträckan.  
 

• Åtgärda sättningen i muren mellan gamla och 
nya kyrkogården. Gör samtidigt en besiktning av 
hela murens sträckning. 

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

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

• Ta regelbundet bort kraftigväxande gräs och 
lövuppslag i muren. Låt mossa och sedumväxter 
vara kvar, de gör ingen skada.  
 

Grindar 
Samtliga grindar är i gott skick och är lätta att öppna.  
 

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

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

Gångar och trappor 
Vissa sträckor av huvudgångarna är hårdgjorda med 
plattor eller asfalt, överlag i gott skick. Vissa mindre 
skador och sättningar noterades utmed kortare 
sträckor av asfaltgångarna. Övriga grusgångar är 
hårda och jämna med god tillgänglighet.  
Smärre sättningar finns i vissa av trappstegen i de 

båda trapporna i sydväst och väster.  
 
• Årlig översyn av gångarnas tillgänglighet. Gång-

arna ska ha en jämn yta med god packning. Ytan 
ska vara fast och tillgodose tillgänglighetsbeho-
ven. Nytt grus bör vara naturfärgat.  

• Se över och justera plattsättningen vid behov.  
• Översyn och ev justering av trappstegen för 

jämna och säkra trappsteg.  

Ekonomibyggnad 
Ekonomibyggnaden är i dagsläget välhållen och i 
gott skick utan några större åtgärdsbehov. Färgen 
flagar något på fönsterblecken då de är gjorda av 
galvaniserad plåt.  
 
• Årlig rensning av hängrännor och stuprör.  
• Nedskrapning av färg på fönsterblecken, om-

målning. Använd gärna linoljefärg.  

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

rengöras med varsamma metoder. Vid mycket 
lavpåväxt är det dock bättre att undvika rengö-
ring då man annars riskerar att stenen förstörs.  

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

i första hand vårdas och stå kvar på gravplatser-
na även sedan de återlämnats. Komplettera 
gärna med mer växtlighet för en rikare grön 
miljö. Avsnittet Förslag på växter kan användas 
som inspiration.  

 

Träd 
Åtgärdsbehov och skötselrekommendationer för 
trädbeståndet på kyrkogården finns i del 2 av vård- 
och underhållsplanen, Trädvårdsplan, 2017: 11.  
Samråd med länsstyrelsen innan större åtgärder i 

trädbeståndet utförs, så att inte biotopskyddade träd 
riskerar att påverkas.  
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Djurliv 
• När ett gammalt träd till sist måste tas bort är 

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

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

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

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

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

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

• Vid nyplantering använd gärna buskar och träd 
som producerar bär, då de är värdefulla för 
många fåglar. Sidensvans och samtliga arter av 
trastar är särskilt förtjusta i bär, men även en del 
småfåglar drygar under vinterhalvåret ut kosten 
genom att även äta frukt och bär. Tillgången på 
bär har stor betydelse för både de flyttande fåg-
larna och för stannfåglarna som försöker klara 
vintern på minimala resurser. Rönn, oxel, hag-
torn, aronia, oxbär, måbär och berberis är några 
av de bärande träd och buskar som gillas av fåg-
lar. 
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Målsättning och utveckling 
Örkeneds församling har formulerat följande punk-
ter för sitt målsättnings- och utvecklingsarbete på 
Örkened kyrkogård.  
 
� Förstärka kyrkogården som kulturmiljö genom 

att i första hand bevara de gamla singelgravarna 
och de äldre, stora gravvårdarna. Vi vill också 
värna om dom små, enkla gravvårdarna på 
gamla kyrkogården som är så karaktäristiska för 
kyrkogården. Vi värnar även om de gamla trä-
den med håligheter för boplatser åt fåglar. 

 
� Församlingen vill arbeta för att gynna kyrko-

gårdens växt- och djurliv genom att bevara de 
äldre, stora träden så länge som möjligt, så 
länge de inte utgör arbetsmiljöfara. Trädvårds-
planens rekommendationer ligger till grund för 
detta arbete.  

 
� Tillgängligheten till våra kyrkogårdar är bra. 

Det finns goda möjligheter för t ex rullstolar 
och rullatorer att ta sig fram.  

 
� Genom avtal med Knislinge pastorat tillgodo-

ses behovet av begravningar för andra religion-
er.  

 
� Under de närmsta tio åren är tillgången på 

gravplatser i alla dess former väl tillgodosedd.  
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Ordförklaring 

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

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

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

Rödlistan: 

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

Rödlistans kategorier: 

CR  Akut hotad (Critically endangered) 

EN  Starkt hotad (Endangered) 

VU  Sårbar (Vulnerable) 

NT  Nära hotad (Near threatened) 
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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.  
 
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. 
 
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 
 
  Perennsorter som lanseras under varu-

märket Grönt kulturarv® har funnits i od-
ling i Sverige sedan före 1940. De har 
lång odlingstradition, intressant kultur-
historia och bra odlingsegenskaper. Sor-
terna har samlats in inom Perennuppropet 
som var en landsomfattande inventering 
av äldre prydnadsperenner och pågick 
mellan 2003 och 2010. Bakom uppropet 
stod Programmet för odlad mångfald, 
POM. Perennsorterna som säljs under 
varumärket Grönt kulturarv® är utvalda att 
bevaras i den svenska genbanken för ve-
getativt förökade växter. Sorterna finns 
att köpa i handelsträdgårdar 
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Bilaga 1. Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser och 

gravvårdar, Örkened kyrkogård 
 
Enligt kulturmiljölagen skall gravanordningar som tillfallit upplåtaren och som 
bedöms ha ett kulturhistoriskt värde räknas som fast anordning på en 
begravningsplats. Till gravanordningen räknas enligt begravningslagen 
gravvårdar, gravöverbyggnader, stenramar, staket eller liknande på en 
gravplats. Om möjligt bör gravanordningen lämnas kvar på platsen, alternativt 
ställas upp på en annan lämplig plats. Detta innebär att åtgärder på de 
gravanordningar som bedöms som kulturhistoriskt värdefulla och har 
återlämnats till församlingen är tillståndspliktiga enligt kulturmiljölagens 4 kap 

13§. 
Samtliga enskilda gravanordningar utgör en viktig del av kyrkogårdsmiljön 

och har betydelsefulla miljöskapande värden. Det är framförallt tillsammans 
som gravanordningarna bevarar kyrkogården som en värdefull kulturmiljö. 
Vid en närmare titt på gravvårdarnas årtal, titlar, bynamn och material ges 
möjlighet att bilda sig en djupare uppfattning om hur lokalsamhället såg ut vid 
en viss tid. Det stora antalet titlar av olika slag ger en insikt i livets realitet för 
människorna i socknen. Vårdar över hemmansägare, torpare, änkor, barn, 
fabrikör och folkskollärare ger insyn i samhällsstrukturer som styrde 
människors liv, baserat på bland annat köns- och klasstillhörighet. Den rikliga 
variationen av titlar berättar också om mångfalden av yrken som funnits i 
socknen under framför allt 1900-talet. Stenhuggare och korgmakare tillhör 
exempelvis karakteristiska yrkesgrupper. Handlanden, sparbankskamrer, 
kontorist och urmakare berättar om samhället Lönsbodas framväxt. 

Stationskarl, banvakt och banarbetaren vittnar om järnvägens betydelse. De 
vanligaste titlarna är emellertid hustrun respektive makan. Kvinnliga 
yrkestitlar såsom sömmerska, lärarinna och sjuksköterska är ovanliga, varför 
dessa är särskilt viktiga att värna. Bynamnet framgår ofta av inskriptionen, 
vilket kan tyda på att det av tradition varit en viktig del av identitet och 
tillhörighet.  
Detta dokument presenterar ett urval av kulturhistoriskt värdefulla 

gravanordningar på Örkeneds kyrkogård utan att hänsyn har tagits till 
huruvida de har tillfallit upplåtaren eller ej. Regionmuseet vill betona att 
dokumentet är just ett urval och att en revidering bör ske regelbundet. 
Riktlinjer för urval av gravvårdar med särskilda kulturhistoriska värden har 
upprättats av Centrala Gravvårdskommittén i Handbok för kulturhistorisk 

inventering, bevarande och återanvändning av gravanordningar. Här föreslås att en lokal 
bedömningsgrupp tillsätts för att mera långsiktigt arbeta med kyrkogårdens 
kulturmiljövård. Ett steg i detta arbete kan vara att dokumentera de 
kulturhistoriskt värdefulla gravanordningarna/gravvårdarna med foto och text 
samt komplettera bilagda förteckning med gravanordningar/gravvårdar som 
är av personhistoriskt intresse i Örkened samt de berättelser som hör samman 
med dessa. Allteftersom gravplatser återlämnas kan församlingen, utifrån 
Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer bedöma om anordningarna på dessa 
har sådana kulturhistoriska värden att de bör bevaras. 
Regionmuseet rekommenderar församlingen att aktivt arbeta för att det 

bevarade beståndet av gravanordningar/gravvårdar speglar hela 
samhällsstrukturen t.ex. att enkla och anspråkslösa gravar bevaras i samma 
utsträckning som påkostade dito samt att gravvårdar över kvinnor och med 
kvinnors titlar särskilt uppmärksammas. 
 



Gravplatsnummer Inskription Beskrivning Kriterier 

A 148 
Ciselör  
Alma Ericson  
Lönsboda  
*1893  †1955 

Anspråkslös, mindre liggande gravvård 
av svart granit. Inskriptionen i form av 
egenhändigt gjord signatur.  

Social- och samhällshistoriskt värde. 

    

B 59-60 

Lärarinnan 
Cecilia Bengtsson 
Lönsboda 
*27/10 1879  †9/51954 
 
Barnmorskan 
Jenny Bengtsson 
*24/1 1892   †10/4 1975 

Två intill varandra liggande gravvårdar 
av svart granit.  

Social- och samhällshistoriskt värde 

    

C 48-50 

Stenarbetaren 
Olof Johnsson 
*23/8 1887    †2/11 1952 
Torvströarbetaren 
Bengt Johnsson 
*20/11 1888  †11/3 1981 
Arbeterskan 
Anna Johnsson 
*21/12 1893  † 12/2 1984 
Skinnemyra  

Anspråkslös rektangulär gravvård av 
svart granit.  

Social- och samhällshistoriskt värde, 
lokalhistoriskt värde 

    

D 7-8 

Vagnmakaren 
C H Lindberg 
24-8 1885 
30-6 1965 
Makan Anna 
16-6 1887 
28/6 1964 
 
 

Gravvård huggen av röd granit i form 
av vagnshjul med ekrar, som anknyter 
till yrket. Dekoration i form av 
ekkvistar och kors.  

Hantverksmässigt värde, 
lokalhistoriskt värde 



Gravplatsnummer Inskription Beskrivning Kriterier 

E 236 
Laggkärlsmakaren 
Per Olsson 
Bosakulla 
† 1943 93 år 

Anspråkslös, rektangulär gravvård av 
svart granit.  

Social- och samhällshistoriskt värde, 
lokalhistoriskt värde 

    

L 104-105 

Korgmakaren 
Per Johnsson 
*5/6 1857  †14/1 1938 
Bengta Johnsson 
*19/4 1865  †16/1 1946 
Sonen Arnold 
*8/1 1904  †7/1 1938 
Värmanshult 

Anspråkslös, rektangulär gravvård av 
svart granit. 

Social- och samhällshistoriskt värde, 
lokalhistoriskt värde 

    

M 100-102 

Minne af 
åboen 
Pehr Pehrsson 
Vesslarp 
Född i Ene---- d 13/10 1833 
Död därstädes d 25/12 1867 
Ps 198 v 5, 6, 7 

Gjuten, högrest vård med infälld 
inskriptionsplatta. Krönt av kors och 
rosor. En av kyrkogårdens äldsta 
gravvårdar. 

Arkitekturhistoriskt och 
hantverksmässigt värde, miljöskapande 
värde, åldersvärde 

    

M 211-212 

Fanjunkaren  
och  
svärdsmannen 
C J Sjöstedt 
Ekhult 
Född 1/5 1802 död 24/10 1870 
Stå trofast minne 
som mannens sinne 
 
 
 
 
 

Grovhuggen högrest vård i 
ålderdomligt utförande. Nedtill 
dekoration i form av korslagda svärd. 
En av kyrkogårdens äldsta vårdar. 

Hantverksmässigt och miljöskapande 
värde, lokalhistoriskt värde, 
åldersvärde 



Gravplatsnummer Inskription Beskrivning Kriterier 

M 213-214 

Stenhuggaren 
Magnus Bengtsson 
f. 15/3 1841 d. 4/3 1919 
och hans hustru 
Anna 
f. 29/6 1843 d. 27/5 1900 
Båda från  
Västergötland 

Grovhuggen högrest vård med rundad 
ovansida. Upphöjt, polerat textfält 
med förgylld inskription.  

Social- och samhällshistoriskt värde, 
lokalhistoriskt värde 

    

N 68-70 

Matt. 5:6    Sv. Ps. 486 
Per Nilsson 
*11/4 1831 † 16/5 1918 
Elsa Nilsson 
*15/11 1842  †15/3 1921 

Gravvård i form av podium med 
uppslagen bok, huggen av svart granit. 
Inskription och dekor i form av port 
med öppen grind.  

Arkitekturhistorisk värde, 
miljöskapande värde 

    

R 1 

Här vilar 
vårt allt 
vår lilla kära 
Gurli 
*5/4 1914 
†5/1 1920 

Skulpterad ängel klädd i 1920-
talskläder på sockel av marmor med 
förgylld inskription på sidan. Omges 
av gjutjärnsstaket målat med silverfärg.  

Social- och samhällshistoriskt värde, 
arkitekturhistoriskt och 
hantverksmässigt värde, miljöskapande 
värde.  

    

R 14-113 

Medicine licentiaten 
Olof Persson 
Född i Lönsboda 
Den 5 junli 1841 
Död å Bräcke vid Hörby 
Den 24 januari 1879 
Sv. Ps. 483. 1, 2, 3. 

Större familjegrav, ingärdad av staket 
av järnsmide. Högrest vård i nygotisk 
stil, huggen av marmor. Huggen 
dekoration i form av korslagda kvistar 
av lager och ek. En av kyrkogårdens 
äldsta gravvårdar.  
 

Arkitekturhistoriskt och 
hantverksmässigt värde, miljöskapande 
värde, åldersvärde.  

 



 

 


