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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Loshults kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne på uppdrag av Osby pastorat. Fältarbetet utfördes 
under våren 2017 med påföljande rapportskrivning. In-
ventering samt rapportskrivning har utförts av byggnads-
antikvarierna Emelie Petersson och Åsa Eriksson Green 
samt biolog Tony Svensson.  

I denna vård- och underhållsplan ingår, förutom 
huvudtexten, två fristående bilagor. Den ena utgör Re-
kommendationer för vård och underhåll och den andra inne-
håller ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser.  
 
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagen (KML) 4 
kap som kyrkogård invigd före 1940. Vård- och under-
hållplanen har utformats i enlighet med KML och de 
föreskrifter som finns för 4 kapitlet samt gällande direk-
tiv från Lund stift och Länsstyrelsen i Skåne. 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till 4 kap KML. I dessa 
finns ett lagstadgat krav på en vård- och underhållsplan. 
Riktlinjerna 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 
Syftet med vård- och underhållsplanen är att lyfta fram 
och tydliggöra kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 
Den ska sedan ligga till grund för kyrkogårdsförvalt-
ningens planering och skötsel. Målsättningen med arbe-
tet 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 kyrkogårdsför-
valtningen som Länsstyrelsen underlättas. 

• Förvaltningen få en vägledning i det konkreta 
vårdarbetet med riktlinjer och prioriteringar. 

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

Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskapsdel 
där kyrkogårdens historia och nuvarande uppbyggnad 
beskrivs. Historiken grundar sig på arkiv- och litteratur-
studier, framför allt från kyrkogårdsarkivet hos pastora-
tet samt annan tillgänglig litteratur, kartor och ritnings-
material. Nulägesbeskrivningen omfattar kyrkogården 
med omgivande yttre kyrkogårdsmur och häckar. Inom 

 

Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Loshults kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Loshult 31:1 
Socken  Loshult 
Kommun  Osby 
Ägare/huvudmannaskap Osby pastorat, begravningsverksamheten  
Areal  22 600 m² 
Jordmån och växtzon Brunjord med inslag av podsol, växtzon 3-4 
 
Loshults kyrkogård har omfattar sexton kvarter, benämnda A-R. Totalt finns 950 gravplat-
ser på kyrkogården, varav 900 är kistgravplatser. Det finns 90 återlämnade gravplatser 
varav skötseln för 24 stycken finansieras med begravningsavgiften. På kyrkogården finns 
inte minneslund, askgravlund eller askgravplatser. Församlingen har avtal på skötsel för 
175 gravplatser.  
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området har byggnader, gångsystem, gravkvarter, grav-
platser och gravvårdar samt växt- och djurliv inventerats 
och beskrivits. Särskild vikt har lagts vid att beskriva 
kyrkogårdens karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de fy-
siska anläggningarna utgör underlag till en beskrivning 
av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. Utifrån kun-
skapsdelen med historik, nulägesbeskrivning samt vär-
debeskrivning har vård- och underhållsbehov till följd 
av kyrkogårdens kulturhistoriska värden formulerats.  
Vård- och underhållsplanen redogör också för aktuella 
åtgärdsbehov. 

Under arbetets gång har församlingens tjänstemän, 
förtroendevalda samt anställda inom kyrkogårdsför-
valtningen genom remissförfarande fått tillfälle att ta del 
av arbetet och medverka i framtagandet av denna vård- 
och underhållsplan. Medverkande från pastoratets sida 
har framförallt varit kyrko- och fastighetsföreståndare 
Ola Olbers, kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare Tore 
Nilsson och Christina Olsson.  

Andra verktyg och dokument  
På kartan till höger är fornlämningar i Lohults kyrkby 
markerade med blå fält.  De flesta områdena ingår i den 
gamla bytomten, enligt 1696 års karta. Kyrkogården 
ingår inte i fornlämningsområdet trots att den finns 
utmärkt på ovan nämnda karta.  
     Närmaste riksintresse för kulturmiljövården är Älm-
hults stationssamhälle, ca 5,5 km norr om Loshult. 
Inom länsstyrelens kulturmiljöprogram berörs Loshults 
kyrkogård av ett kulturmiljöstråk kallat Södra stamba-
nan som omfattar järnvägen med omgivningar genom 
flera av Skånes kommuner. Ett område med särskilt 
värdefulla kulturmiljöer kallat Åbrolla – Hamsarp – 
Toalycke – Lindhult - Östanböke ligger drygt 5 km 
sydost om kyrkogården.  

Loshults kyrkogård berörs av ett kulturmiljöstråk 
kallat Södra stambanan, vilket omfattar järnvägen 
med omgivningar genom flera av Skånes kommu-
ner. 1856 öppnades den första järnvägen mellan 
Malmö och Lund, och år 1862 var den utbyggd 
till Smålandsgränsen. Tanken med stambanorna 
var att de skulle dras fram i glest befolkade trak-
ter, bortom de stora orterna. I stambanans spår 
skulle en nykolonisation ske. Längs stambanans 
knutpunkter uppstod flera snabbt expanderande 
stationssamhällen. På Loshults kyrkogård finns 
flera titlar som vittnar om järnvägens utbyggnad. 

 
 
 
 
 
Flera delar av Loshults by är utpekade som forn-
lämning med hänvisning till den äldre bytomten 
som finns dokumenterad på kartor från 1696 och 
1748. Detta gäller de på kartan till höger blå-
markerade områdena.  

Kyrkogården och kyrkan finns också med i det 
historiska kartmaterialet men omfattas inte av 
fornlämningsområdet.  
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  Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 

Kulturmiljölagen (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 

4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begrav-
ningsplatser tillkomna före 1940 får inte på 
något väsentligt sätt ändras utan tillstånd 
från länsstyrelsen. Detta gäller även vissa 
yngre kyrkobyggnader och begravningsplat-
ser utvalda av Riksantikvarieämbetet. 
 
För att få genomföra väsentliga förändringar 
som kan påverka det kulturhistoriska värdet 
behövs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd 
krävs t.ex. för utvidgning, uppförande eller 
ändring av byggnader, murar, portaler eller 
andra fasta anordningar samt större föränd-
ring av plantering, trädbestånd och belägg-
ning av gångar. Länsstyrelsen ger besked om 
vad som behöver tillståndsprövas. Enskilda 
gravanordningar såsom gravvårdar, staket 
eller stenramar har ett skydd såsom en del av 
kyrkogårdens helhet och karaktär.  
 
 
 
 

Plan- och bygglagen (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bygg-
nader skyddas även i PBL. En byggnad som 
är särskilt värdefull ur kulturhistorisk syn-
punkt får inte förvanskas och ska underhållas 
så att de särskilda värdena bevaras. Ändring 
och flyttning av en kulturhistoriskt värdefull 
byggnad ska utföras varsamt med hänsyn till 
dessa värden och byggnadens karaktärsdrag. 
Rivningslov får inte ges till byggnad eller 
byggnadsdel som bör bevaras på grund av 
byggnadens eller bebyggelsens kulturhisto-
riska värde. Planläggning och bygglov hand-
läggs av kommunen och ska ske med hänsyn 
till byggnadens kulturhistoriska värden så att 
dessa skyddas. De kulturhistoriska värdena 
ska säkerställas genom skydd i detaljplan i 
tätbebyggt område eller av områdesbestäm-
melser 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 landskapsele-
ment 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. Bestämmelser om biotopskydd 
finns i 7 kap 11 § miljöbalken samt i 5-8 §§ 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. På kyrkogårdar är det 
oftast alléer som omfattas av det generella 
biotopskyddet, men även stenmurar kan om-
fattas av biotopskydd om de ligger i anslut-
ning till jordbruksmark. 
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyrko-
gården gäller Artskyddsförordningen 
(2007:845) Förordningen omfattar dels de 
arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv 
och habitatdirektiv, dels vissa andra vilt le-
vande arter som är hotade i Sverige. Flad-
dermöss är en djurgrupp som är vanlig på 
kyrkogårdar, en annan är grod- och kräldjur. 
Samtliga arter av fladdermöss och grod- och 
kräldjur är fridlysta i Sverige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor  
I äldre kartmaterial över Loshults kyrkby kan kyrkogår-
dens utbredning och förhållande till omgivningarna 
följas i stora drag. Detta material finns tillgängligt via 
Lantmäteriets söktjänst Historiska kartor.  
I Regionmuseets arkiv finns handlingar rörande kyrka 
och kyrkogård från ca 1950 och fram till idag. Hos an-
tikvarisk-topografiska arkivet, ATA, i Stockholm, finns 
handlingar kopplade till Riksantikvarieämbetets och 
senare länsstyrelsernas handläggning. I församlingens 
eget arkiv finns en del ritningsmaterial rörande 1900-
talets utvidgningar av kyrkogården. Större delen av 
församlingsarkivet har flyttats till landsarkivet i Lund. 
Båda arkiven har besöks i syfte att redogöra för begrav-
ningsplatsens historia.  
     Litteratur och fotografier från tidigt 1900-tal och 
senare kompletterar uppgifter från övrigt arkivmaterial. 
Dessa finns bland annat tillgängliga via Riksantikvarie-
ämbetets digitala söktjänst Kulturmiljöbild, Kulturen i 
Lunds sökbara arkiv Carlotta samt i Regionmuseets ar-
kiv. På Riksantikvarieämbetets Fornsök finns informat-
ion om fornlämningar.  

Loshult socken  
Loshults socken ligger i norra Skåne, precis söder om 
gränsen mot Småland. Samma gräns, vilken markeras av 
vattendraget Getabäck, skiljde före 1658 Danmark från 
Sverige och Loshult kom att drabbas hårt i striderna 
mellan de två länderna. Enligt fornlämningsregistret är 
äldsta skriftliga belägg för namnet Loshult från år 1527. 
Stora delar av byn, dock inte kyrkogården, ligger inom 
fornlämningsområdet för bytomten enligt 1696 och 
1748 års kartor. Den skolbyggnad som nu ligger väster 
om kyrkan uppfördes 1888.  Prästgården på nr 6 brann 
  

Karta från enskiftet som genomfördes år 1810. Gård nr 6 på kartan är bostället till kyrkan, senare prästgården. Gård nr 3 är också ägd av 
kyrkan, ett så kallat mensalhemman, vilket fungerade som ett understödjande hemman för kyrkoherdens/prästens/kaplanens försörjning. 
Karta från lantmäteriets karttjänst Historiska kartor.  
 

Kartan på föregående sida är hämtad från lantmäteriets karttjänst Historiska kartor och är en geometrisk karta över Loshults gård år 1696. 
Observera att norrpilen pekar nedåt på kartbilden.  
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 1907 och en ny stod färdig 1910, ett par hundra meter 
sydost om den äldre. 
 
Det finns lämningar av förhistoriska boplatser, gravar 
och järnframställning omkring Loshult. Drivån, som 
rinner öster om väg 23, var farbar till Åhus på Skånes 
ostkust och har sannolikt använts bland annat för att 
frakta myrmalm från trakten ut till kusten. Malmtill-
gången, järnframställning och skogsbruk har länge 
präglat sysselsättningen i bygden. I trakten fanns till 
exempel sågverk och torvmullsindustri, tillverkning av 
borstträ, korgar och så småningom utvecklades en lokal 
leksakstillverkning. Här fanns många klensmeder, spik- 
och tråddrageri, tillverkning av jordbruksredskap som 
plogar, liar och hackor, malm- och mässingsgjutning 

m.m.  Bjällror och koskällor från trakten skall ha gått på 
export till både USA och Australien. Smidesarbeten 
såldes över hela landet under namnet Killebergssmide.  

Loshults kyrka och prästgård 
Loshults kyrka byggdes 1591 med en fristående klock-
stapel i kyrkogårdens nordvästra hörn. Sannolikheten är 
stor att kyrkan uppfördes som ersättare för en äldre 
kyrkobyggnad vilken man tror blivit nedbränd 1568 i 
samband med strider under nordiska sjuårskriget. I 
byordningen från 1742 anges att kullen utanför klock-
stapeln var samlingsplats när det blåstes i byhornet.  
     På 1820-talet byggdes kyrkan till med korsarmar och 
absid, en utbyggnad över kyrkogårdsmarken både söder 
och norr om kyrkan.  

     År 1861 revs kyrkans långhus för att ersättas av ett 
nytt dito med västtorn. Kyrkan förlängdes ca 20 meter 
västerut. Vid denna tidpunkt revs också den äldre, fri-
stående klockstapeln.   
     Loshult var fram till 1866 annexförsamling till Osby 
pastorat. 

Kyrkogårdens historik 
Det tidigaste kart- och skissmaterialet över kyrkogården 
i Loshult är en karta samt en teckning, båda från 1696. 
Av dessa framgår att kyrkogården var omgärdad i samt-
liga väderstreck. En fristående klockstapel fanns i nord-
västra hörnet, och intill denna en stiglucka. Enligt upp-
gift i vård- och underhållsplanen för kyrkan ska en 
stock med årtalet 1591 ha funnits i klockstapeln. Från 

Ovan ses kyrkogården i Loshult med kyrka, klockstapel och 
stiglucka så som de avbildades på den geometriska kartan 1696. 
Norr är åt vänster i bild. Även om byggnaderna är standardise-
rade är det rimligt att anta att kyrkogården var noggrant inhäg-
nad och uppgiften om stigluckan som byggdes 1694 stämmer väl 
överens med bilden. Karta från lantmäteriets karttjänst Historiska 
kartor.  
 

Denna teckning över kyrkogården härrör också från en lantmäteri-
ritning från 1696 och publicerades i En bok om Loshult 1973. 
Teckningen är detaljerad och visar på ett realistiskt sätt hur kyrko-
gården med byggnader och gravvårdar kan ha sett ut.  

Loshults kyrkogård och kyrka från sydost vid okänt tillfälle. Fotogra-
fiet är hämtat från Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbild. 
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1700-talet finns uppgifter om att klockstapeln tjärades. 
Att döma av teckningen över kyrkan från 1696 ser det 
ut som att klockstapeln kan ha varit klädd med träspån.   
En gångväg/stig ledde från ingången i kyrkogårdsmu-
ren till kyrkans entrè, som antingen verkar ha legat i 
väster eller på norra sidan. Från denna fanns också en 
stig till klockstapeln. Spridda gravvårdar i form av kors 
på små gravkullar syns inom området.  
     Genom ett protokoll från sockenstämman år 1694 
får vi veta att stigluckan på kartmaterialet uppförts 
samma år ”på den fasonn som brukeligt är uppe i Småland 
och kallas deruppe grindhus, hwilket ottakantigt är”1. Av 
handlingarna framgår också att det redan tidigare fun-
nits en port eller grind men att den varit i behov av 
reparation.  
 
1800-tal 
Vid tiden för enskiftet år 1810 var kyrkogården kring-
gärdad och hade en organisk, närapå rund form. In-
gången låg i västra hörnet av kyrkogården. Kyrkan låg 
något förskjuten åt öster och klockstapeln låg ungefär 
på mitten av kyrkogårdens västra avgränsning. Enligt 
protokoll från sockenstämman har utvidgningar norrut 
invigts år 1827 och 1863. Båda gångerna skedde detta i 
samband med att kyrkan byggdes om eller renoverades.  
     Kring 1860 byggdes en ny bogårdsmur, alternativt 
renoverades den och kompletterades. Det känns rimligt 
att anta att muren kompletterades kring det år 1863 
invigda området men det framgår inte tydligt av hand-
lingarna. Enligt visitationsprotokoll och kyrkoherdens 
ämbetsberättelser framgår att det inte fanns några re-
gelbundna eller grusade gångar inom kyrkogården vid 
denna tid men större träd och hagtornshäckar ringade 
in kyrkogården. Man begravde huvudsakligen i varv, 

                                                      
1 En bok om Loshult, s 68.  

men någon gång skedde begravning även ”på annat 
särskilt ställe”, vilket möjligtvis kan syfta på en enskild 
gravplats inom kyrkogården. 
 
1868 planterades ytterligare träd, sannolikt var det en 
komplettering av befintlig trädkrans och ett par år se-
nare renoverades hagtornshäcken.  
     1897 iordningsställdes en obegagnad del av kyrko-
gården, det framgår inte vilken. Genom dagsverken 
djupgrävdes området och sten fraktades bort.  

     Flera gravar har återfunnits i kyrkan i samband med 
restaurering. Bland annat ett gravkor för familjen 
Olcén.  Gravkoret återupptäcktes vid en inre renove-
ring av kyrkan 1951 och tillslöts i oförändrat skick året 
därpå. Det finns motstridiga uppgifter om gravkorets 
tillkomst: antingen 1736 eller 1825. Inga begravningar 
har skett i gravkoret efter 1860-talet då familjen istället 
fick en gravplats anvisad i det norra hörnet av kyrko-
gården.   
 
 

Kartan ovan är ett urklipp från en lantmäteriförrättning 1912 
där det med rosa färg markerade området ianspråktas för utvidg-
ning av kyrkogården. Det grönmarkerade området anges som 
församlingens gamla kyrkogård, och motsvarar samma utsträck-
ning som kyrkogården hade vid tiden för enskiftet år 1810. Den 
svarta markeringen är inte förklarad i handlingarna men av 
arkivmaterial framgår att detta är gränserna för utvidgning av 
kyrkogården år 1857(invigt 1863). Området på kartan som är 
utmärkt med No 2 köptes in av församlingen från grannfastighet-
en år 1910. Karta från lantmäteriets karttjänst Historiska 
kartor.  

Direkt söder om huvudingången till kyrkogården, i kvarter A, 
finns en gravhäll som markerar gravplatsen för den första kyrko-
herden som tjänstgjorde när Loshult 1866 blev eget pastorat. Här 
vilar kyrkoherde Knut Killander med familj. 
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1910-tal 
Kring 1910-1912 utvidgades kyrkogården återigen åt 
norr, och något västerut. Det är svårt att med säkerhet 
bedöma om kyrkogårdsmark tagits i anspråk redan 
innan församlingen formellt var ägare till marken.  
     Enligt kyrkogårdsvaktmästaren användes området 
direkt nordost om den äldsta kyrkogården (dagens 
kvarter F) som allmänt varv, men här hade tidigare även 
de som normalt inte fick begravas inom kyrkogårdens 
murar lagts till vila. Området ska av denna anledning 
länge ha haft låg status.  
     I ämbetsberättelsen för 1910 framgår att en del gru-
sade huvudgångar och en grusad gång kring hela kyr-
kan har anlagts.  
 
1940-tal 
Från 1940-talet finns flygbilder över Loshults kyrka och 
kyrkogård vilka ger oss ett tillförligt källmaterial över 
hur kyrkogården såg ut vid tiden. Den äldre kyrkogår-
den kringgärdas av en stödmur, en hagtornshäck och en 
trädkrans. Trädkransen är gles söder om kyrkan. Gru-
sade gångar finns mellan och inom gravkvarteren. 
Många gravplatser har tydliga kringgärdningar och är 
täckta med grus eller gräs. Några relativt storvuxna och 
formklippta träd syns på ett par gravplatser samt ett 
flertal murgrönekullar. Området som utvidgades kring 
1910 har en liknande struktur. Topparna på en rad med 
björkar anas i norra delen av kyrkogården.  
 
1950-tal 
Under 1950-talet utvidgades kyrkogården åt norr samt  
med en smal remsa längs med vägen mot Älmhult, som 
vid denna tid rätades. Ett bårhus byggdes efter ritningar 
av länsarkitekten i Kristianstad län, Allan Nilsson. Än 
idag markerar en rad med björkar gränsen mellan den 
äldre och den del av kyrkogården som nu tillkom. En-

Flygfoto över kyrkogården troligtvis taget 1946.  

Karta över kyrkogården år 1958. 
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ligt handlingarna omgavs kyrkogården av en ytterhäck 
av hagtorn och inom kyrkogården planterades lägre 
häckar av liguster. I nordöstra hörnet, omgivande bår-
huset, fanns ett stort antal barrträd.  Bårhuset uppför-
des i klassiserande stil med murade och putsade, vitkal-
kade väggar, ett sadeltak med brant takvinkel och en-
tréparti tydligt markerat på västra gaveln. Marken fram-
för kapellet lades med röd kalksten. 
Vid slutet av 1950-talet tillkom sittbänkar i granit som 
än idag finns på kyrkogården. De tillverkades av Brö-
derna Wallins granitindustrier i Älmhult. Ett handkolo-
rerat fotografi visar hur området såg ut efter att det 
tagits i bruk. Det som framförallt skiljer sig från idag är 
den rikligt förekommande, rumsbildande grönskan. 
Bårhuset ligger inbäddat i en tät grandunge, komplette-
rad av lövträd närmast gravkvarteren. Gränsen mot den 
äldre delen av kyrkogården markeras av en hög och tät 
häck, sannolikt den hagtornshäck som nämnts i äldre 
handlingar. Längs med häcken växer en rad av björk. 
Gångarna är lagda med grus och prydligt krattade.    
     Trappan mellan den äldsta kyrkogårdens östra del 
och den kring 1910 utvidgade delen av kyrkogården 
renoverades vid denna tid. Trappan består av huggen 
granit och har handledare av järn. Nedan denna trappa, 
med infart från Snapphaneleden, uppfördes ett grind-
parti av svetsat fyrkantsjärn. Grinden är öppningsbar 
för gående och eventuell biltrafik till bårhuset.  
 
1960-tal 
1964 presenterades ett förslag till en utvidgning av kyr-
kogården i två etapper. Förslaget togs fram av kyrko-
gårdskonsulent R Ekstedt i Växjö. Den första etappen 
kom gjordes direkt norr om befintlig kyrkogård, återi-
gen tog man delar av prästgårdsträdgården i anspråk. 
Vallmurar uppfördes efter områdets norra och västra 
gränser, avbrutna av en grind som sammankopplade Den övre bilden bör vara tagen någon gång under 1960-talet och visar den utvidgning som gjordes ca tio år tidigare. Fotografiet finns i 

Regionmuseets bilddatabas Sofi. Den nedre bilden är en ritning över samma område.  
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prästgården och kyrkogården. Vallmurarna står på en 
gjuten grund. Stenmaterialet är granit som sammanfo-
gats i en cementgjutning. På kyrkogårdssidan släntar 
muren, klädd med jord och gräsbesådd. Bland växt-
materialet som nämns i förslaget fanns ek, måbär, syrén, 
rhododendron, rosentry, vipphortensia. Det är osäkert 
hur mycket av detta som kom att planteras. Etapp två 
av utvidgningen bestod av ett större område ytterligare 
nordost om befintlig kyrkogård, längs med Snapphane-
vägen. Området inhägnades med mur, bullervall mot 
vägen samt en trädkrans. Längre än så om inte istånd-
sättningen av området vilket än idag inte har tagits i 
bruk.  
 
1969 tillkom konstnärlig utsmyckning på den senast 
utvidgade delen av kyrkogården. Skulpturen heter Los-
hultsbrunnen och skapades av bröderna Arthur och 
Helge Johansson. Brunnen och sockeln är gjord i röd 
Vångagranit. Skulpturen, gjuten i koppar, visar en 
mamma med två barn som vänder ryggen åt brunnens 
springvatten, en symbol för livet.  Konstnärernas egen 
beskrivning av skulpturen lyder ”De är tryckta tätt intill 
varandra och bär i händerna avskedets symboler: en lingonris-
krans och några blommor från ängen. De stå med blickarna 
lyftade högt över de dödas gårdar hän mot kyrkan på andra 
sidan, där livets ord talas och löftet om uppståndelse gives”. 
 
1968 genomgår kyrkogården stora förändringar. Gång-
arna beläggs med oljegrus och kantsätts med gatsten. 
Gravvårdar rätas och ordnas i jämna rader, gravramar 
tas bort, likaså häckar, sedan sås gräsmatta. Inför änd-
ringarna står att läsa i arkivhandlingarna att åtgärderna 
syftade till att låta grönskan dominera och få bort ”grus-
fältet”. I ett brev från en gravrättsinnehavare till försam-
lingen år 1969 blir det tydligt att förändringarna på kyr-

Bilden ovan bör vara tagen i mitten av 1960-talet. Man ser att den senaste ut-
vidgningen av kyrkogården över prästgårdstomten är gjord, men inga gravvårdar 
verkar vara uppsatta ännu. Några kringgärdade gravplatser med singeltäckning 
samt kringgärdande häckar syns. Gångarna är fortfarande täckta med grus 
vilket betyder att bilden är tagen före 1971 då gångarna asfalterades. Den gru-
sade gången leder till prästgården. I norra muren är en grind upptagen. Gången 
sammankopplar kyrkan och prästgården och vittnar om det historiska sambandet 
de två emellan. Fotografiet finns idag i församlingshemmet bredvid kyrkan. 

Kartan till vänster visar förslaget på utvidgning av kyrkogården på 1960-talet. 
Förslaget skulle genomföras i två etapper. I slutändan blev endast det västra 
området utvidgat. Det större området i nordost omges idag av mur och trädkrans 
men har aldrig tagits i bruk.  
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kogården varit drastiska: ”den tidigare idylliska kyrkogården 
har helt omändrats och gravplatsernas gränser helt borttagits”.  
     Vid denna tid tillkommer nya grindar till kyrkogår-
dens västra entréparti, i anslutning till kyrkans huvuden-
tré. De tillverkas av koppar som svetsas i ett tidstypiskt 
utförande och fästs i befintliga grindstolpar. Grinden 
stals, enligt kyrkogårdsvaktmästaren, för några år sedan. 
I samband med detta återfanns en uppsättning äldre 
smidesgrindar, märkta med tillverkare och donator. De 
tillverkades för samma grindparti år 1902, och föll i 
glömska sedan de bytts mot koppargrindarna. Idag är 
de renoverade och återmonterade i de stolpar de ur-
sprungligen tillverkades för.  
 
1970-tal 
1971 asfalterades gångarna inom kyrkogården. 
 
1980-tal 
1985 flyttades vägen söder om kyrkan ytterligare en bit 
söderut vilket resulterade i en större grönyta utanför 
södra kyrkogårdsmuren. 
 
2000-tal 
2005 planerades för en minneslund på mark som av-
satts för utvidgning av kyrkogården redan under 1960-
talet, men ännu inte tagits i bruk. Förslaget kom aldrig 
att genomföras. 
     I norra kyrkogårdsmuren har en grind, som tidigare 
fungerade som passage mellan prästgård och kyrkogård,  
murats igen och en del av grusgången som hörde sam-
man med denna besåddes med gräs. Enligt vaktmäs-
taren på kyrkogården skedde detta i samband med att 
prästgården såldes och kom i privat ägo.  Under 2010-
talet reparerades stödmuren söder om kyrkan. Två 
större träd vars rötter bidragit till att muren blev instabil 
fälldes.  

 
 
År 2014 blev Loshult återigen en del av Osby pastorat. 
  

  

 
 

Gravvården över Hanna Nilsdotter och Hans Nicklasson 
berättar historien om Hans, som efter att ha drivit oxar till 
Stockholm för slakt, på hemvägen vintern 1792 mötte 
några män som hade med sig en kista. Hans blev ombedd 
att ta kistan till en bestämd plats och vänta där några 
dagar. När en tid på en eller två veckor passerat och ingen 
dykt upp för att hämta kistan begav sig Hans hemåt. 
Under denna period kom nyheten ut att kung Gustaf  III 
hade skjutits. Underförstått antog man att pengarna skulle 
vara betalning till den som utförde dådet.  

Väl hemma öppnades kistan som visade sig innehålla en 
stor summa pengar. Då ingen hörde av sig behöll Hans och 
Hanna pengarna. 1829 donerade de 1500 riksdaler till 
fattiga barns undervisning i socknen, och efter Hannas död 
1856 testamenterades över 10 000 riksdaler bland annat 
till en magasinsfond för socknen. Enligt historien klarade 
sig befolkningen i Loshults socken förhållandevis väl genom 
1860-talets år av svårt missväxt tack vare denna ma-
gasinsfond.  

I kvarter C på Loshults kyrkogård finns idag en gravhäll 
över Hanna och Hans, och en senare tillkommen gravvård 
i diabas som berättar delar av historien. Texten på baksi-
dan av gravvården avslutas med meningen ” Giver så 
varder eder givet, förlåter så varder eder förlåtet”.  

 

”Giver så varder eder givet, förlåter så 
varder eder förlåtet”. 
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Sammanfattning av kyrkogårdens 
utvidgningar 
  

Kyrkogården bestod ursprungligen av ett 
cirkelformat område närmast kyrkobyggnaden. 
Under 1800-talet finns flera dokumenterade 
utvidgningar, det verkar ha varit små områden i 
taget. Det område som här har avgränsats på 
bilden omfattar de delar av kyrkogården som var i 
bruk före år 1900. 

Detta område utvidgades mellan 1910 och 1912.  

Detta område utvidgades under 1950-talet, då 
även bårhuset i dess östra del tillkom.  

Under 1960-talet tillkom det senast utvidgade och 
i anspråktagna området på kyrkogården.  
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Beskrivning av kyrkogården 
 



       18 | Loshult kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2017 

Omgivningar 
Loshults kyrkogård ligger på en höjd mitt i Loshults by. 
Bybebyggelsen är spridd men är tätast nord- och syd-
väst om kyrkan. Bortom bebyggelsen avgränsas byn av 
skog. I söder och öster breder åkrar och ängar ut sig 
fram till järnvägen och väg 23 mellan Osby och Älm-
hult. Vägen fungerar som en tydlig barriär i landskapet 
och klipper av de samband som tidigare funnits mellan 
bebyggelsen öster och väster om densamma. Direkt 
norr om kyrkogården ligger den före detta prästgården 
och direkt väster om kyrkogården ligger den före detta 
byskolan och sockenstugan som numer fungerar som 
församlingshem. I anslutning till denna finns en enplans 
rödfärgad ekonomibyggnad. 

Kyrkogårdens begränsning 
Kyrkogården är helt och hållet omgärdad av murar. 
Den äldsta delen av kyrkogården, vars södra gräns 
överensstämmer med kyrkogårdens äldsta kända ut-
sträckning, avgränsas av en kallmurad stödmur, där 
marknivån inne på kyrkogården når upp till murens 
krön. Muren utgör ingen visuell avgränsning inifrån 
kyrkogården, men är å andra sidan mycket framträ-
dande utifrån där den i söder är ungefär 150 cm hög. I 
sydvästra hörnet av muren har man under 1900-talet 
gjutit en grund till stödmuren mot Snapphaneleden 
som går nära inpå. Ovanpå gjutningen ligger ett skift 
med avlånga, jämnt huggna stenar innan en kallmur likt 
den övriga muren återigen tar vid. Stödmuren fortsätter 
ett femtiotal meter längs Snapphaneleden varpå den 
viker av åt nordväst och följer kyrkogårdens äldre av-
gränsning. 

Nordost om den äldsta kyrkogården tar en utvidg-
ning vid. Denna avgränsas längs Snapphaneleden med 
en fristående skalmur med sten i olika dimensioner, lagd 
i bruk. Muren är bredare vid basen och avsmalnad 

uppåt. Det översta skiftet består i huvudsak av rund 
natursten lagd i olika sorters bruk. Motsvarande fri-
stående mur finns en kort sträcka längs kyrkogårdens 
västra sida och tillkom sannolikt då denna del av kyrko-
gården utvidgades kring 1910. 

Åt norr avgränsas kyrkogården av en vallmur. Mu-
ren består av likformiga, huggna, gråstenar lagda i ce-
mentbruk och på murens insida har en vall byggts upp. 
Vallen är gräsbevuxen. Muren tillkom när den senaste 
utvidgningen av kyrkogården gjordes 1960-talet.  
Nordost om dagens kyrkogård finns ett område som 
köptes in av församlingen under 1960-talet för att ut-
göra ytterligare en utvidgning av kyrkogården. Området 
avgränsades med en mur och en ljudvall mot bilvägen. 
Enligt planen skulle en trädkrans planteras. De träd 
som finns på platsen idag är framröjda blandade ung-
träd längs östra sidan, relativt regelbundet stående och 
buskar av bl.a. sälg längs norra sidan. Området har ald-
rig kommit att användas för begravningar. 

Entréer och grindar  
Det finns tre grindförsedda entréer till kyrkogården. 
Huvudentrén finns i kyrkogårdens sydvästra del, i an-
slutning till kyrkans västport. Här finns en svartmålad 
dubbelgrind av järnsmide, med flankerande enkelgrin-
dar på var sida. Grindarna är uppbyggda av stående 
ribbor med små, möjligtvis gjutna kors överst på var 
ribba. Grindens delar är nitade samman. Grindbladens 
överdelar är konkavt svängda. En mässingsskylt med 
inskription, fäst på ena grindbladet, berättar att grindar-
na är ”Skänkta av köpman Olof  Alberg. 1902. Tillwerkade 
av N. Ekelund. Ronneby.” Grindarna är fästa i huggna, 
granitstolpar med toppformiga överdelar. På stolparna 
som omger dubbelgrinden finns datumet 14/6 1825 
samt namnet Olcén inhugget.  

Femtio meter norr om huvudentrén finns en sned-
ställd dubbelgrind av järnsmide. Grindbladens har kon-
kavt svängda överdelar och tvinnade lodräta järnstänger. 
De är fästade i relativt låga, huggna granitstolpar. San-
nolikt härstammar grinden från utvidgningen av kyrko-
gården kring 1910. 

I öster finns ytterligare en grindförsedd entré som 
ansluter mellan Snapphaneleden och den utvidgade 
kyrkogården. Dubbelgrinden är av järnsmide med en 
enkelgrind av samma utformning på norra sidan. 
Grindbladen är rektangulära med lodräta ribbor. De är 
fästa i huggna granitstolpar som kröns av dito granit-
skivor.   

 
Övriga entréer 
Längs kyrkogårdens norra sida finns ytterligare tre en-
tréer. I det nordöstra hörnet finns två grindstolpar av 
granit med fästen för en enkelgrind. Grinden fattas.  

Direkt norr om bårhuset finns en körväg med entré 
till kyrkogården, utan grind eller markerande stolpar. 

I vallmuren mellan kyrkogården och prästgården 
finns en sent igenmurad enkel grindöppning. Öppning-
en har murats igen med gatsten och på kyrkogårdssidan 
assimilerats i vallen. Två grindstolpar av granit finns 
kvar, delvis täckta av gräsvallen och minner om kopp-
lingen mellan prästgården och kyrkan.  

Gångar och strukturer 
Huvudparten av gångarna inom kyrkogården är asfalte-
rade. Undantaget är gången mellan kyrkans huvudentré 
och grindpartiet i väster som är lagt med gjutna, kvadra-
tiska betongplattor med frilagd ballast. Några av gång-
arna kantas av en enkel rad gatsten som gräns mot 
gräsmattan.  

Det finns en del små gångar, snarare stigar, som be-
lagts med Ölandssten. Stenen kan bara skymtas och är 
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nästintill överväxt av grässvål. Bland annat i gränsen 
mellan kvarter D och E.  

Belysning 
Strålkastare belyser kyrkan i söder, öster och väster.  
Längs med gångsystemet på kyrkogården är svarta 
lyktstolpar med klarglasade lykthus utplacerade.  

Bänkar 
Enkla bänkar i sågad grå, granit samt parkbänkar med 
underrede i metall med sitt- och ryggbrädor i trä.  

Byggnader 
Inom utvidgningen som gjordes under 1950-talet finns 
ett bårhus, placerat i öst-västligt läge. Byggnaden har en 
gjuten grund och en sockel klädd med granitskivor. 
Väggarna är murade av tegel, putsade och avfärgade i 
vitt. Horisontella linjer är dragna i putsen så att byggna-
den ger intryck av att vara klädd med liggande panel. 
Taket är ett skiffertäckt sadeltak med ett ljusinsläpp i 
norra takfallet. Entrén markeras av en klassisk portal-
omfattning i huggen granit kring två bastanta dörrblad 
av ek, klädda med kopparplåt. Ovan entrépartiet har 
murverket en försänkning i form av ett kors. 

Servicestationer 
Servicestationerna är enkla och består oftast av en alu-
miniumställning för upphängning av redskap och vat-
tenkannor samt enkla tappkranar för vatten.  

Parkeringsplatser 
Grusplanen framför församlingshemmet används som 
parkeringsplats. Det finns också en parkeringsficka 
längs kyrkogårdens västra sida för enstaka bilar.  

Kyrkogårdens huvudentré 
i väster, de tre bilderna 
under visar detaljer av 
grindpartiet. 
 

Kyrkogårdens nordvästra entré 

Kyrkogårdens östra entré 

Sittbänk och armatur 

Sittbänk i granit från sent 1950-tal 

Utblick från den före detta prästgården mot kyrkan. Grinden som 
tidigare markerade sambandet de två emellan har murats igen.  
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Kyrkogårdens avgränsning längs Snapphaneleden. Utblicken är åt norr. Närmast i bild naturstensmuren som även omger den äldre kyrkogården i söder och väster, som här ovan.  

Längs östra sidan, jäms med Snapphaneleden, omges en senare utvidgad del av kyrkogården av en fyllnings-
mur. Motsvarande mur finns även ett stycke på kyrkogårdens västra sida. I norr är muren en vallmur med en 
grässådd slänt på kyrkogårdssidan.   

Kyrkogårdens avgränsning längs västra sidan, en äldre kallmur av natursten respektive en skalmur från 
tidigt 1900-tal.  
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Träd 
Trädkransen kring Loshults kyrkogård är kraftigt frag-
menterad med långa trädlösa avsnitt. Innanför kyrko-
gårdens sydvästra hörn står en äldre alm. Södra sidan är 
i övrigt trädlös. Där kvarter D, i den gamla delen av 
kyrkogården, möter kvarter F står två gamla skogslön-
nar som troligen planterats som entréträd vid östra 
sidan. Längs västra sidan av kvarter B står en medelål-
ders skogslönn, två unga parklindar och en ung hästkas-
tanj. Längs västra sidan av kvarter L och O växer tre 
medelålders björkar. Vid norra sidan av kvarter O växer 
en ung skogslönn, medan norra sidan av kvarter P har 
tre medelålders skogsekar, med långa luckor sinsemel-
lan. Utmed nordöstra sidan av kvarter G växer två unga 
parklindar och två medelålders björkar.  

I nordöstra hörnet, kvarter E, av den gamla de-
len av kyrkogården står en solitär gammal alm. En bit 
väster om denna, i kvarter C, står en ung parklind ut-
med grusgången. Sydost om den senare står även här 
en ung parklind. Utmed norra sidan av kvarter K står 
två medelålders björkar och två unga parklindar. Utmed 
norra sidan av kvarter J växer en ung parklind och en 
medelålders björk. Norr om bårhuset står en äldre soli-
tär skogslönn. Öster om bårhuset växer en rad med fyra 
björkar i väst-östlig riktning. 

Många av de unga parklindarna uppvisar bark-
skador från kräftangrepp och flera av dem har också 
skarpa grenvinklar med inväxt bark, vilket riskerar att ge 
fläkskador längre fram i tid. 

Häckar 
Kring södra och sydöstra sidan löper en heltäckande 
häck av brudspirea, till stora delar nyplanterad som 
förlängning till den kortare sträcka av brudspirea som 
sedan länge funnits vid sydöstra svängen av kyrkogår-

den. En kort häcksträcka med äldre spireabuskar står 
också utanför stödmuren från kyrkogårdens sydvästra 
hörn och några meter österut.  

Planteringar 
Några av de perenner som växer på kyrkogårdens grav-
platser är vårljung, höstljung, kärleksört, alunrot, höstas-
ter, murgröna och rosor. Av buskar förekommer bl.a. 
buxbom, klottuja, ädelcypress, tuja, idegran, mahonia 
och klätterbenved. 

Norr om kyrkan växer korallkornell i en rek-
tangulär plantering. Kring almen vid sydvästra hörnet av 
kyrkogården står två buskar av hagtorn. Innanför den 
sydöstra entrén, i södra hörnet av kvarter F, finns en 
plantering med rododendron. En liknande plantering 
med rododendron finns strax söder om den östra en-
trén till prästgården. En solitär buske av samma slag 
växer norr om bårhuset. Spridda buskar av måbär har 
planterats mellan träden längs kyrkogårdens norra sida. 
Innanför muren längs östra sidan av kyrkogården står 
en gles rad med solitära buskar, bl.a. paradisbuskar och 
en äldre enbuske. Även vid kyrkogårdens nordöstra 
hörn står två äldre enbuskar. Enstaka ädelcypress och 
tuja som planterats på gravar finns också på kyrkogår-
den. 

 

 

 

Bilden ovan till höger visar två äldre skogslönnar vilka flankerar 
trappan mellan kvarter D och G. Lönnarna kan ha planterats som 
entréträd vid trappan. I fonden syns en gammal alm som står i nord-
östra hörnet av kvarter E.  

Snödropparna på den nedre bilden är några av de lökväxter som finns 
på kyrkogården.  



       22 | Loshult kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2017 

Naturlig flora 
Mellan kyrkogård och omgivningar pågår ett ständigt 
utbyte av arter av både inhemsk flora och förvildade 
trädgårdsväxter. Här ingår bl.a. kärlväxter, mossor, lavar 
och svampar som förekommer i sina nischer i gräs-
matta, planteringar och på murar, träd och gravvårdar. 

Kyrkogårdens äldre träd av alm och skogslönn 
har en värdefull epifytflora på sina stammar. Den ho-
tade laven liten blekspik Sclerophora peronella (VU) note-
rades på almen nordost om kyrkan. Signalarterna guld-
lockmossa och lönnlav förekommer på flera av ädel-
lövträden, liksom andra naturvårdsintressanta arter som 
allémossa, fjällig dagglav, dagglav, grå punktlav, klotter-
lav, kyrkogårdslav, hagelporlav och groporangelav. På 
björk noterades bland annat kort skägglav och grå ta-
gellav. 

På stödmuren kring kyrkogården växer suckulen-
ter såsom vit fetknopp, gul fetknopp och kaukasiskt 
fetblad. Andra vanliga arter här är takmossa, enbjörn-
mossa, kvastmossa, murtuss, hårgrimmia, cypressfläta, 
skinnlav, vitknavel, stensöta och signalarten guldlock-
mossa. Ovanför muren kring gamla delen av kyrkogår-
den växer också den lite ovanligare kalklockmossa, som 
gynnas av den kalk som frigörs från mur- eller kalk-
bruk. 

På gravstenarna växer ofta en mosaik av skorpla-
var och en och annan bladlav. Några noterade arter från 
kyrkogårdens gravvårdar är blocklav, kragkartlav, brun 
spricklav, glatt navellav, tuschlav, stoftlav, färglav, murlav, 
sprickkantlav och stiftsköldlav.  

I princip hela kyrkogården, bortsett gångarna, 
har gräsmatta som underlag. Gräsmattorna är generellt 
sett måttligt näringspåverkade, men är magrare i den 
äldre delen kring kyrkan, där gråfibbla bitvis dominerar 
fältskiktet. Gräsmattorna i övrigt har inslag av örter 
som i många fall är något näringsgynnade. Här växer 

brunört, vitklöver, revsmörblomma, hönsarv, röllika, 
tusensköna, mjuknäva och bitvis en del gräshakmossa. 
Blommande snödroppe, vårstjärna och andra vårlökar 
noterades också i gräsmattan. 

Åt nordost ligger en utvidgad del av kyrkogården 
som ännu inte använts. Den södra fjärdelen av denna 
yta utgörs av en skogsdunge med äldre tall och medel-
ålders ek och björk. Några av tallarna har platt krona 
vilket tyder på hög ålder. Busk-, fält- och bottenskikt 
består bland annat av harris, lingon, ljung, fårsvingel, 
kruståtel, väggmossa och husmossa. Kring resterande 
del av utvidgningen växer spridda självsådda träd av 
rönn, björk och sälg. Den öppna ytan som varit åker är 
tydligt näringspåverkad och domineras av bredbladiga 

gräs. 
  

Kyrkogårdens äldre träd av alm och skogslönn har en värdefull epifyt-
flora på sina stammar. Nedan syns den hotade laven liten blekspik 
Sclerophora peronella (VU), som noterades på almen i Kvarter E, 
nordost om kyrkan 

Den nedersta bilden visar den lite ovanligare kalklockmossa, som 
växer ovan muren kring gamla delen av kyrkogården. Mossan gynnas 
av den kalk som frigörs från mur- eller kalkbruk.  

Bilden nedan till vänster visar glatt nagellav på en gravvård. En av 
många lavar som förekommer på kyrkogården.  
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Djurliv 
Trädbeståndet är den del på kyrkogården som har störst 
betydelse för djurlivet. Träd, häckar, planteringar och 
gräsmattor bildar tillsammans en varierad biotop som 
skapar livsutrymme för organismer av olika slag.  

Några av träden på Loshults kyrkogård är så kallade 
hålträd, vilket innebär att de har en tydlig hålighet i 
stammen. Ihåligheterna 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 fladder-
möss som viloplatser under sommaren. Även om det 
endast finns ett fåtal äldre ihåliga träd på kyrkogården är 
det troligt att fladdermöss finns i anslutning till kyrkan i 
Loshult, särskilt då de ofta dras till äldre byggnader. De 
dagvilar eller övervintrar gärna i kyrktorn och på 
kyrkloft. Det krävs extra hänsyn där det finns eller kan 
förväntas finnas fladdermöss, särskilt när det gäller 
förändringar i trädbeståndet. 

Flera fågelarter häckar sannolikt på kyrkogården 
under sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, kråk-
fåglar och duvor som brukar hitta lämpliga platser för 
sina nästen i trädkronor eller buskar. Vid besök under 
vinter noterades gröngöling(NT), spillkråka(NT), större 
hackspett, domherre, nötväcka, stjärtmes, talgoxe, blå-
mes, kaja och skata på eller kring kyrkogården. Kyrko-
gården 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, ekorre, 
harar, kanin och mindre gnagare mer eller mindre re-
gelbundet. Större däggdjur kan förekomma sporadiskt. 
Av grod- och kräldjur bedöms padda, vanlig groda, 
åkergroda, snok, huggorm, kopparödla och skogsödla 
kunna förekomma på kyrkogården mer eller mindre 
regelbundet.  

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

 

  Gravplatsernas växter bidrar med sin blomning med pollen och nektar 
åt många viktigta pollinatörer. Murgrönekullen, med lång historisk 
kontinuitet på kyrkogårdarna, bidrar med städsegrönska och kan 
utgöra skydd från väder och vind för mindre djur och insekter.  
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Kvartersbeskrivning 
 
Kvarter A 

Kvarter A utgör området söder om kyrkan och ligger 
inom den äldsta delen av kyrkogården. Kvarteret av-
gränsas i söder och väster av en stödmur som markerar 
den 150 cm höga höjdskillnaden mot marken utanför 
kyrkogården. En häck av brudspirea är planterad längs 
kanten av kyrkogården. En bred asfalterad gång avgrän-
sar kvarteret mot kyrkan. I sydvästra delen av kvarteret 
återstår ett träd, en alm, som utgjort del av en trädkrans 
kring den äldre delen av kyrkogården. Övriga träd som 
funnits längs den södra gränsen har tagits ner.  

Gravplatserna är ordnade i öst-västliga rader med 
inskriptioner mot norr. Samtliga gravvårdar är placerade 

direkt i gräset. Tio av de 42 gravvårdarna har små plan-
teringsytor i anslutning till vården.  

Växtligheten i kvarteret är knapp och utgörs i april 
månad framförallt av lökväxter. Perenner som till ex-
empel kärleksört och rosor börjar visa sig. Det finns 
inga vintergröna växter i kvarteret.  

 
Femton gravvårdar från före 1920 återfinns i kvarte-

ret. Bland dessa finns bland annat två klassicistiska 
gravvårdar av marmor och en enkel, liten gravvård i 
granit med mycket enkel inskription. Grå och svart 
granit dominerar bland stenmaterialen. Många gravvår-
dar anger byanamn, till exempel Svinön, Ållekulla, Gö-
tabeck m.fl. men inga gårdsbeteckningar.  

 
Tre titlar finns representerade bland de kvinnliga 

gravlagda. De flesta bygger på kvinnans relation till 
make eller far; Hustrun, Dottern, Enkan och ”Hans 
maka”, undantaget är gravvården med den enkla in-
skriptionen ”Mor och Ida”.  Tio yrkestitlar är represen-
terade bland de manliga gravlagda. Titeln lantbrukare 
dominerar, men har sällskap av bl.a. Kyrkovärden, Kyr-
koherden och Kyrkovaktmästaren, Urmakaren, Träva-
ruhandlanden, Veterinärläkaren m.fl.  
 
Längs kyrkans norra långsida finns en liten gräsplätt 
med fem gravvårdar som enligt gravkartan också hör till 
kvarter A. Samtliga vårdar är äldre än 1920. Här finns 
ett gjutjärnskors, två bautastenar, en låg och bred klas-
sicistisk vård samt en ålderdomlig, liten granitvård. Tit-
larna som förekommer är Hustrun och Handlanden. 
Byanamnen är Bohult, Hökön samt Fälhult. Samtliga 
gravvårdar är placerade direkt i gräset och ingen ytterli-
gare vegetation förekommer.  
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Kvarter B 

 
Kvarter B utgör ett långsträckt område längs kyrkogår-
dens västra sida, och flankerar delvis gången mellan 
huvudentrén till kyrkogården och entrén till kyrkan.  
Kvarteret avgränsas av en slänt och en vallmur mot 
intilliggande bilväg, denna gräns markeras även av sex 
träd i olika storlek. I övriga väderstreck avgränsas kvar-
teret av asfalterade gångar mot intilliggande kvarter.  
 
Gravplatserna är ordnade i nord-sydliga rader. Det 
finns två gravplatser som kringgärdas av stenram och är 
täckta med singel. I övrigt står gravvårdarna direkt i 
gräset. Flera av gravplatserna har små planteringsytor 

framför vården.  Bland växtligheten på gravplatserna 
märks i april månad framförallt lökväxter som pärlhya-
cint, påskliljor och tulpaner och ettåriga blommor 
såsom penséer. Därtill syns bland annat rosor, och jul-
ros. På en gravplats förekommer vintergröna växter. 
 
Inom kvarteret finns ett tjugotal gravvårdar från tiden 
före 1920, varav åtta stycken från före 1890. För övriga 
gravvårdars datering dominerar tiden mellan 1930 och 
1970. Grå och svart granit dominerar bland materialen. 
Låga, breda vårdar dominerar bland utformningarna. 
Det finns även hel del höga vårdar och obelisker från 
tiden före 1920. Bland en handfull vårdar som utfor-
mats som kors utmärker sig två små kors i marmor 
vilka markerar barngravar i kvarterets norra del.  
 
Byanamn är vanligt förekommande på gravvårdarna, 
bland dessa kan nämnas Karhult, Skogen, Stora Trång-
hyltan och Killeberg.  
 
Totalt förekommer tjugosex olika titlar på gravvårdarna. 
Bland de kvinnliga gravlagda finns titlarna med familje- 
anknytning som Maka och Hustrun. Bland de manliga 
gravlagda finns titlar som Åkeriägare, Folkskolelärare, 
Handlanden, Fanjunkare, Fabrikör m.fl. Den vanligast 
förekommande titeln är lantbrukare. En sällsynt jäm-
ställd titel förekommer i Lantbrukarparet.  
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Kvarter C Kvarter C utgör området direkt norr om kyrkan, mot-
svarande hela kyrkans längd. Kvarteret har en grässatt 
gräns mot kvarter E och asfalterade gångar mot kyrkan, 
kvarter B och kvarter I. Två stycken unga parklindar 
står längs kvarterets norra gräns. Ungefär mitt i kvarte-
ret finns en sammanhållen, rektangulär plantering av 
korallkornell.  
     Gravplatserna är ordnade i nord-sydliga rader med 
inskriptioner huvudsakligen åt väster. Några få vårdar 
har inskriptioner på bak- och framsida. Samtliga vårdar 
är placerade direkt i gräset. Ungefär ett 60-tal har plan-
teringsramar av sten med någon typ av växtlighet i, 
ytterligare några har små, icke-inramade planteringsytor 
i anslutning till vården. Ett tiotal av stenramarna är 
fyllda med småsten, singel eller grus. Bland växtligheten 
på gravplatserna märks i april månad framförallt lökväx-
ter och ettåriga blommor såsom penséer, därtill syns 
rosor, kärleksört och olika sorters nävor. På två grav-
platser finns små exemplar av vintergrön buxbom.  
 
     Inom kvarteret finns ett tjugotal gravvårdar från 
tiden före 1920. Övriga gravvårdars datering är nå-
gorlunda jämnt spridd över tiden fram till dags dato. 
Det finns trettiofem familjegravar inom området varav 
de flesta är odaterade. Av utformningen att döma här-
rör de flesta från tiden före 1950. Grå och svart granit 
dominerar bland materialen, några vårdar i röd granit 
förekommer och ett kors tillverkat av kätting. De flesta 
vårdar är låga och breda med klassicistisk dekor. Bya-
namn förekommer på nästan samtliga vårdar, vid inven-
teringstillfället förekom ett trettiotal enskilda sådana, 
bland dessa till exempel Gnubbafälle, Fjärkulla, Bengt-
storp och Stockhult. Endast en gårdsbeteckning före-
kom, No 7 Loushult, samt det i sammanhanget udda 
ortsnamnet Chicago. Totalt förekommer nära 40 olika 
titlar på gravvårdarna, i synnerhet på de något äldre 

vårdarna. Sju olika titlar finns representerade bland de 
kvinnliga gravlagda, samtliga bygger på individens fa-
miljerelationer; exempelvis Mor, Systern, Dottern, Än-
kan, Hans Maka. Det finns inga yrkestitlar bland de 
kvinnliga gravlagda. Bland de manliga gravlagda finns 
två titlar som bygger på individens familjerelationer: 
Brodern och Sonen. Det finns ca 25 olika yrkestitlar 
representerade. Den vanligast förekommande av dessa 
är Lantbrukare. Bland dessa återfinns Skräddare, Tunn-
bindare, Målare, Smedmästare, Bagare, Hemmansäga-
ren, Kontorist m.fl. Barnen och Makarna överskrider 
könskategorierna.  
 
Gravvårdarna på nästkommande sida presenterar några 
av de berättelser som representerar de människor som 
gravlagts här. En del är mer utförligt beskrivna redan på 
gravvårdarna, andra gravvårdar förtäljer mindre men 
döljer lika rika livshistorier.  
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Kyrkogården gömmer levnadsöden 
från många generationer. Den kan 
hjälpa oss att förstå orten där vi be-
finner oss; vilka som levt här, vad de 

Gravvården på bilden högst upp till höger är en ståtlig representant av det 
tidiga 1900-talets mest påkostade gravvårdar. Inskriptionen ger oss informat-
ion om de gravsattas sysselsättning. Vi får också veta att två av de gravlagda 
levde som gifta i 60 år. Tillsammans förmedlar gravvården och den här in-
formationen en bild av en familj med hög social status. På gravvårdens bak-
sida står ett mer personligt meddelande att läsa: ”Tack till far och mor, Tack 
för all kärlek och besvär, för hullda och så ömma. Jag vill er aldrig glömma”.  

 

Gravvården över Cecilia Magnusson, född 1855, och 
Margit, född 1910 och död redan vid nio års ålder ger oss 
nästan ingen information alls. Däremot väcker den frå-
gor; vilka var de? Var de släkt? Mor och dotter? Vad 
hände? Hur såg deras liv ut? Kyrkogården ger oss små 
glimtar av otaliga levnadsöden. Skriftliga källor, t.ex. 
kyrkböcker eller en engagerad hembygdsförening, kan 
ibland hjälpa oss vidare.  

Cecilia, eller Sissa som hon kallades, arbetade som piga 
när hon vid 35 års ålder fick dottern Margit. Emil 
Fleron från Malmö, ägare till en filfabrik i trakten, går 
till kyrkoherden och tar på sig faderskapet för Margit. 
Detta var ett vanligt händelseförlopp när barn blivit till 
under t.ex. en förlovning eller ett äktenskapslöfte. Emil 
var änkling sedan ett par år tillbaka och redan pappa till 
flera barn. Två år senare avlider han. Lilla Margit dör 
av barnförlamning vid nio års ålder. Sissa lever vidare 
som husägare i Gnubbarp där hon bland annat ska ha 
drivit ett pensionat och gått under namnet Mada-Sissa. 
Vid 75 års ålder dör hon och begravs bredvid sin dotter.  

 

Gravvården på bilden i mitten ger inte samma omfattande 
information, men det framgår ändå att makarna Bengts-
son i Bengtstorp sannolikt fick en son. Han skrivs med 
efternamnet Benson - en möjlig amerikanisering av Bengt-
son. När man tittar bakom de klippta buxbomskloten 
ser vi att sonen bodde i Chicago. Här förstår vi att vi 
möter ett emigrantöde, och en efterlämnad familj.  
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Kvarter D och E  
Kvarter D och E utgör området öster om kyrkan och 
ligger inom den äldsta delen av kyrkogården. Kvarteret 
avgränsas i öster av en stödmur som markerar höjd-
skillnaden mot marken utanför. En bred asfalterad gång 
avgränsar kvarteret mot kyrkan. Tre träd som utgjort 
delar av en äldre trädkrans återstår längs områdets östra 
gräns, två av dessa flankerar en trappa som leder ner till 
en senare utvidgad del av kyrkogården.  

Gravplatserna är ordnade i nord-sydliga rader med 
inskriptioner åt väster. Samtliga gravvårdar är placerade 
direkt i gräset. 25 av gravvårdarna har planteringsramar 
av sten, ytterligare ett tjugotal har små planteringsytor i 
anslutning till vården.  

Växtligheten i kvarteren i april månad utgörs fram-
förallt av lökväxter. Det finns en gravplats med bux-
bomshäck kring planteringsytan. På en gravplats finns 
två storvuxna tujor, i övrigt finns inga vintergröna väx-
ter i kvarteret.  

Nitton gravvårdar från före 1920 återfinns i kvarte-
ret. Flest gravvårdar härrör från årtiondena mellan 1930 
och år 2000. I området finns ett stort antal familjegravar 
utan datering. Grå och svart granit dominerar bland 
stenmaterialen. Många gravvårdar anger byanamn, till 
exempel Södra och Norra Hulta, Gungekulla, Lilla 
Stockhult m.fl. En av gravvårdarna anger gårdsbeteck-
ningen No 9 Loshult.   

Sju titlar finns representerade bland de kvinnliga 
gravlagda. De flesta bygger på kvinnans relation till 
make eller far; Hustrun, Dottern, Änkan, Hans maka, 
Makan, Farmor. Trotjänarinnan är den enda yrkestitel 
som finns representerad bland kvinnorna. Tolv yrkestit-
lar är representerade bland de manliga gravlagda. Titeln 
lantbrukare dominerar, men har sällskap av bl.a. Hem-
mansägare, Handlanden, Köpman, Murmästare, Skulp-
tör, Dragon, Åbon, Smeden och Banvakt.  

 

Längst ner till vänster en översiktsbild över kvarteret från nordost, 
med utblick åt söder.  

Den övre bilden visar en av många familjegravar som finns på den 
äldre delen av kyrkogården. Gravvården i diabas har sannolikt till-
kommit under det tidiga 1900-talet. Marmorplattan har tidigare 
suttit i en äldre gravvård och får nu komplettera minnet om tidigare 
generationer. Gravplatsen är smyckad med bland annat granris – en 
sedvänja med lång tradition på kyrkogårdarna.  
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Kvarter F, G och Fg  

 

Kvarteret ligger inom det område som utvidgades kring 
1910, nordost om den äldsta kyrkogården. Kvarteret 
avgränsas mot den äldsta kyrkogården av en hög, kall-
murad stödmur. Åt öster utgör en skalmur av huggen 
sten avgränsning mot bilvägen utanför. Mot muren står 
en mängd äldre gravvårdar, som plockats bort från 
gravplatserna, lutade. Parallellt med muren finns en rad 
storvuxna buskar, bland annat paradisbuske och en. I 
norr har kvarteret en grässatt gräns mot kvarter G.  
Längs stödmuren i väster finns en rad med gravplatser 
med inskriptioner åt öster. Gravarna är placerade i grä-
set som i april blandas upp av bland annat vårlök. En 
dubbel rad med gravplatser, med ryggarna mot 
varandra, löper parallellt med den östra muren. I övrigt 
är gravplatserna orienterade i nord-sydliga rader. Fem-
tiofem av gravplatserna har någon form av planterings-
yta i anslutning till gravvården. Bland växtligheten på 
gravplatserna märks i april månad en stor mängd lök-
växter, såsom krokus, påsklilja, snödroppe, scilla m.fl. 
Ettåriga växter såsom penséer förekommer liksom pe-
renner som rosor och kärleksört. På fyra gravplatser 
finns vintergröna växter bl.a. murgröna. På en handfull 
gravplatser ligger en stenskiva på planteringsytan.  
     Inom kvarteret finns två gravvårdar från tiden före 
1920. De flesta gravvårdar härrör från tiden efter 1930 
fram till idag. Låga breda vårdar i grå, svart och röd 
granit dominerar. Byanamn förekommer på många 
vårdar, bland dessa kan nämnas Östanböke, Bohult och 
norra Rågeboda.  
     Totalt förekommer nio olika titlar bland de grav-
lagda. Bland de kvinnliga gravlagda är titeln hustru i klar 
dominans, följt av titeln Maka. Två yrkestitlar före-
kommer bland de kvinnliga gravlagda, det är Folkskol-
lärarinnan och Stationsmästaren (gravlagda 1953 re-
spektive 1965). Bland de manliga gravlagda förekom-

mer yrkestitlar som Kyrkoherde, Gördelmakare samt 
den vanligast förekommande Lantbrukare. Även den 
gemensamma titeln Makarna förekommer.  

  

Till vänster en överblick över kvarteren från söder, utblick åt nordost. 

Överst syns en rad av större gravplatser längs stödmuren mot den 
äldsta kyrkogården. På våren fylls gräsmattan av spridda lökväxter. 

Bilden längs ner visar uppsamlingsplats för äldre gravvårdar längs 
med muren i kvarterets östra del, parallellt med Snapphaneleden.   
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Kvarter H och J 

Kvarteren ligger längs med västra gränsen av kyrkogår-
den. Området avgränsas åt väster av en slänt och en 
stödmur mot intilliggande bilväg. I öster avgränsar en 
asfalterad gångväg mot kvarter I och K, i norr är grän-
sen mot kvarter L grässådd. Kvarter H ligger inom den 
del av kyrkogården som utvidgades kring 1910 och 
kvarter J ligger inom området som utvidgades kring 
1950. 
 
Inom kvarteren finns parklind, björk och ett vinter-
grönt barrträd, sannolikt en thuja. Ett tiotal gravplatser 
har en planteringsyta med planteringsram i sten i an-
slutning till gravvården, ytterligare några har plantering-

sytor utan inramning. Bland växtligheten på gravplat-
serna märks i april månad framförallt lökväxter och 
ettåriga penséer samt perenner som kärleksört, rosor 
och nävor. På två gravplatser förekommer vintergrön 
buxbom. 
 
Inom kvarteren finns 14 familjegravar varav de flesta är 
odaterade. Av utformningen att döma härrör majorite-
ten av dessa från tiden före 1950. Låga, breda vårdar i 
svart, grå och röd granit dominerar. I kvarter J domine-
rar liggande vårdar. Byanamn är vanlig förekommande, 
bland dessa kan nämnas Höghult, Killeberg, Stora 
Stockhult och Enön.  
 
Totalt förekommer arton olika titlar inom kvarteren. 
Bland de kvinnliga gravlagda finns enbart titlar som 
anknyter till familjerelationer, såsom Hustrun, Makan, 
Dottern och Hans Maka. Andra familjerelaterade titlar 
är Barnen, Syskonen, Sonen. Bland de manliga grav-
lagda finns bland andra yrkestitlarna Skriftställaren, 
Hemmansägaren, Stationsmästaren, Snickaremästaren 
och F.d. Handlanden. Lantbrukare dominerar fortfa-
rande som titel, men inte lika anslående som på de äldre 
delarna av kyrkogården.  
  

Bilden överst visar kvarter H som ligger inom området som utvidga-
des kring 1910. Gravplatserna är ordnade i nord-sydliga rader. 

Den nedre bilden visar kvarter J som tillkom under 1950-talet. Här 
är de flesta gravvårdar liggande med planteringsytor längs ena sidan. 
En björkrad planterades fanns tidigare som gräns mellan de två 
utvidgningarna. En av björkarna finns kvar här i kvarter J.   
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Kvarter I och K   
Kvarteren ligger mitt på kyrkogården och avgränsas i 
samtliga väderstreck av asfalterade gångar. Kvarter I 
ligger inom den del av kyrkogården som utvidgades 
kring 1910 och kvarter K ligger inom området som 
utvidgades kring 1950. 
 
Gravvårdarna är uteslutande placerade direkt i gräset. 
Ett stort antal gravplatser har en planteringsyta i anslut-
ning till gravvården, antingen med en ram av sten, eller 
utan inramning. Bland växtligheten på gravplatserna 
märks i april månad framförallt lökväxter som scilla, 
krokus och tulpan. Bland perennerna märks rosor, kär-
leksört och hosta. En handfull gravplatser har vinter-
gröna växter som, tuja, buxbom och murgröna.  
 
Låga, breda gravvårdar i svart, grå och röd granit domi-
nerar i områdets södra del. I norr dominerar liggande 
vårdar i samma material. De äldsta gravvårdarna har 
tillkommit under 1920-talet. I övrigt är de relativt jämnt 
tillkomna under decennierna fram till idag.  Trots de 
relativt sentida gravvårdarna är byanamn och titlar van-
ligt förekommande. Bland byanamnen kan nämnas 
Skogen, Göraslätt och Fornahässle.  
 
Totalt förekommer sjutton titlar inom kvarteren. Bland 
de kvinnliga gravsatta dominerar familjeanknutna titlar 
som Hustru och Maka. Hushållerska finns bland yrkes-
titlarna. Bland de manliga gravsatta finns inga familje-
anknutna titlar. Bland yrkestitlarna dominerar Lantbru-
kare, men här finns även Hemmansägare, Handlare, 
Skulptör, Stenarbetare och Agronom m.fl.  
 
  

Ovan en översikt över kvarteret. Observera raden av björkar till väns-
ter i bild som markerar gränsen mellan 1920- och 1950-års utvidg-
ningar. 

Gravvården över Pehr Hjersman har en traditionell 
utformning i allt, utom inskriptionen som utmärker sig i 
typsnitt och form i jugendstil. 

Den nedre vården över Hushållerskan, och förmodligen 
en syster, är mer traditionell i sin utformning.  
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Kvarter L, M och N 

 
Kvarteren ligger på kyrkogårdens norra del i det om-
råde som utvidgades på 1950-talet. Kvarteret avgränsas 
i söder och öster av en asfalterad gångväg, i väster av en 
slänt och en stödmur mot intilliggande bilväg samt i 
söder av en gräsbesådd yta mot intilliggande kvarter.  
 
Gravvårdarna är uteslutande placerade direkt i gräset. 
Drygt hälften av gravplatserna har planteringsytor i 
anslutning till gravvården, med eller utan inramning av 
sten. Bland växtligheten på gravplatserna märks i april 
månad framförallt lökväxter som tulpan, narciss, snö-
droppe och pärlhyacint. Kärleksört, rosor och präst-
krage var de enda perennerna som syntes vid invente-
ringstillfället. En gravplats pryds av formklippt idegran.  

 
Låga breda vårdar i svart och grå granit dominerar om-
rådet. De flesta gravvårdar har tillkommit under 1950- 
och 1960-talen. Byanamn och titlar är vanligt förekom-
mande. Bland byanamnen kan nämnas Kongstorp, 
Höjhult och Karhult.  
 
Totalt förekommer nitton olika titlar inom kvarteren. 
Bland de kvinnliga gravsatta dominerar familjeanknutna 
titlar som Hustru, Makan, Hans Maka, Dottern och 
Änkan. Bland de manliga gravlagda återspeglar endast 
titeln Sonen familjerelation. Titeln Syskonen och Ma-
karna finns också i kvarteret. Yrkestitlar förekommer 
med Lantbrukarparet, i övrigt endast för manliga grav-
lagda exempelvis Lantbrukare, Fabrikör, Flaggjunkare, 
Polisman, F.d. Stationsföreståndare m.fl.  
  

Den övre bilden visar en av de ovanligare gravvår-
darna i kvarteret, ett kors av koppar. I övrigt är de 
flesta gravvårdarna låga, breda och likformiga.  

Den nedre bilden ger en utblick över kvarteret åt 
öster. I fonden syns bårhuset. Kvarteret M och N 
ligger till vänster om gångvägen.  
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Kvarter O, P och R  

 

Kvarteren är belägna på kyrkogårdens norra del, inom 
det område som utvidgades på 1960-talet. I öster av-
gränsas de av en asfalterad gångväg, Området avgränsas 
åt väster och norr av en slänt och en stödmur mot intil-
liggande bilväg respektive den tidigare prästgårdstom-
ten. Längs med muren finns en handfull lövträd. I söder 
avgränsningarna mot intilliggande kvarter gräsbesådda.  
     
Gravvårdarna är uteslutande placerade i gräs. Det är 
vanligt med planteringsytor i anslutning till gravvår-
darna. Bland växtligheten på gravplatserna märks i april 
månad framförallt lökväxter som påsklilja och tulpan. 
Bland perennerna syns ros, daggkåpa och murgröna. 
En handfull gravplatser har vintergröna växter såsom 
buxbom och tuja. Ettåriga växter som penséer är van-
ligt förekommande.  
   
Höga, smala vårdar i grå, svart och röd marmor domi-
nerar kvarteren. Ett fåtal rader är uppenbart reserverade 
för liggande gravvårdar, vilka förekommer i samma 
material som ovan. Byanamn och titlar är relativt vanligt 
förekommande. Bland byanamnen kan nämnas Lind-
hult, Ållekulla, Grishult och Rynarp.  
   
Totalt förekommer ett tjugotal olika titlar i kvarteren. 
Som vanligt dominerar titlarna Hustru, Maka eller Ma-
kan och Lantbrukare. Bland de kvinnliga gravsatta finns 
yrkestiteln Kokerskan, bland de manlig gravsatta finns 
bl.a. Sadelmakare, Lantbrevbärare, Blomsterhandlaren 
och Skogsarbetaren.  
    
I gränsen mellan kvarter P och R finns en installation 
bestående av ett murat vattenkar med ett litet porlande 
vattenspel. I anslutning till denna står en skulptur i 
koppar i form av en kvinna med två barn. Gruppen 
blickar mot kyrkan och har ryggen vänd mot vattnet. 

  

Överst skulpturen Loshultsbrunnen vid norra gränsen av kvarter 
P. Nedre bilden visar ett par exempel på de högresta gravvårdar-
na i kvarteren.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska- och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Loshults kyrka och kyrkogård har lång historisk konti-
nuitet på platsen. Många människor har ett förhållande 
till kyrkan och dess närmiljö som sockencentrum. Plat-
sen, med kyrkan, omgivande kyrkogård och mur, som 
central punkt i Loshults by har härigenom ett traditions-
värde.  

Kyrkan som central punkt, inte bara i fysisk bemär-
kelse, utan med ett normerande inflytande på samhället 
långt fram i tiden manifesteras på olika sätt, både ur 
social- och samhällshistoriska aspekter. Dess närvaro i 
människors liv och dess betydelse för livet i byn åskåd-
liggörs till exempel i lokaliserandet av skolbyggnaden 
strax intill, vilken idag fungerar som församlingshem. 
Av det skriftliga källmaterialet vet vi att klockstapeln på 
kyrkogården var den vedertagna mötesplatsen i byn 
t.ex. när inägomark skulle stängslas eller dagsverken 
göras. Kyrkogårdens centrala lokalisering i byn bidrar 
tillsammans med en mångfald av gravvårdar till en kul-
turmiljö som är rik på upplevelsevärden.  
      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 bytillhörighet anges ofta på vårdarna, även 
långt fram i tiden. Näringar kopplade till skogsbruk, 
träindustri, hantverk, järnväg och handel avspeglar sig i 
inskriptionerna. Den stora gruppen vårdar med titeln 
hustrun eller makan rymmer en dold historia. Det är 
tydligt att kvinnor får titlar med familjeanknytning, vil-
ket är ovanligt för män. Ett samhälle i förändring, den 
successiva utvecklingen från jordbruks- till industrisam-
hälle kan delvis utläsas genom titlarna på kyrkogården. I 
Loshult förekommer titlar på gravvårdarna långt fram i 

tiden och där vittnar inskriptionerna om en ny syn på 
arbete och manligt respektive kvinnligt. Detta kan illu-
streras av titlar som Makarna, men i än större utsträck-
ning i titeln Lantbrukarparet.  

De senare utvidgningarna av kyrkogården är ett re-
sultat av det tidiga 1900-talets ökande befolkning på 
landsbygden. På dessa delar av kyrkogården är gravvår-
darna tidsenligt underordnade den övergripande struk-
turen, ofta har samtliga gravvårdar i ett, eller flera, kvar-
ter samma utformning. Detta i motsats till många av 
gravvårdarna på den äldre delen av kyrkogården där 
tanken var att de skulle vara solitärt framstående och väl 
synliga i syfte att förmedla den gravlagdas, eller famil-
jens, sociala status.  

Kyrkogårdsmiljön tillskrivs ett pedagogiskt värde ge-
nom bland annat gravvårdarna och gravplatserna. De 
större gravplatserna kan jämföras med samtida betydligt 
enklare gravar vilket återspeglar de skilda levnadsvillko-
ren men även med den nya kyrkogårdens enklare grav-
vårdar och gravplatser där folkhemmets demokratiska 
grundtanke ger fullt utslag.  

Det är framför allt tillsammans som gravvårdarna 
bidrar till kyrkogården som en värdefull kulturmiljö. Att 
mångfalden i gravvårdarna bevaras, både storslagna och 
anspråkslösa, för sina titlar likväl som för sin utform-
ning är viktigt för att kyrkogården ska spegla en tidigare 
samhällsstruktur. På Loshults kyrkogård har ovanligt 
många gravvårdar bevarats på sina platser, trots hårda 
rationaliseringsåtgärder under 1960-talet. Mångfalden 
av vårdar ger oss en mångfacetterad inblick i en äldre 
samhällsstruktur som den sett ut i Loshult. Detta för-
stärker de social- och samhälshistoriska värdena. Trots 
detta faktum är det viktigt att beakta att majoriteten av 
de livsöden som utspelat sig i Loshults socken idag är 
osynliga på kyrkogården. Historien över de personer, 

oftast ur lägre samhällsskick, vilka inte framträder ge-
nom bevarade gravvårdar eller inskriptioner återfinns i 
bästa fall i ett skriftligt källmaterial, eller inte alls. Om 
kyrkogården på ett rättvisande sätt ska kunna användas 
för att återspegla hela samhällets historia måste vi ta 
hänsyn till detta.  

Biologiska värden 
Loshult ligger i skogsbygd, medan kyrkogården närmast 
omges av bebyggelse och åkrar. Av de gräsmarker som 
inventerats i Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksin-
ventering (Tuva) finns ett par betesmarker i norra delen 
av Loshult och i Källstorp. Enstaka restaurerbar mark 
finns i Fornahässle och Källstorp ca 2,5 respektive 1,5 
km från kyrkogården.  
     Det förekommer inga naturreservat inom 3 km från 
kyrkogården. Ett par mindre nyckelbiotoper med 
ädellövskog ligger vid Almås och ett vid Kongstorp, ca 
2 km från Loshult. Ett mindre Natura 2000-område 
kallat Almås ligger ca 2,5 km nordost om kyrkogården. 
Ett par naturvärden med lövskogslund och hagmarks-
skog ligger ca 1,5 km åt sydost vid Källstorp. 
     Inga riksintressen för naturvård förekommer inom 3 
km från kyrkogården. Det närmsta riksintresset för 
naturvård, Vyssle - Västermyr (N12), ligger drygt 4 km 
sydost om kyrkogården och är också klassat som Na-
tura 2000-område.  
     Kyrkogårdar har en närmast unik biotoptyp som 
drar till sig många organismer av olika slag. Blommorna 
på gravplatser och i planteringar lockar till sig insekter. 
Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyrkogårdens träd, 
häckar och planteringar. Fladdermöss förekommer ofta 
i kulturmiljöer och sannolikt även på Loshults kyrko-
gård. De har sina viloplatser i byggnader eller gamla 
hålträd. Samtliga arter av fladdermöss liksom alla grod- 
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och kräldjur är fridlysta och upptagna i Artskyddsför-
ordningen. 
     Kyrkogårdens äldre träd har ett flertal arter av lavar 
och mossor som bidrar till kyrkogårdens biologiska 
värde. Nämnas kan liten blekspik (VU), signalarterna 
lönnlav och guldlockmossa, samt groporangelav, fjällig 
dagglav, klotterlav och allémossa. De rödlistade hack-
spettarna gröngöling (NT) och spillkråka (NT) observe-
rades på kyrkogården vid ett besök. Rödlistade arter 
utses av expertkommittéer vid Artdatabanken och ut-
görs främst av hotade och nära hotade arter. Signalarter 
är Skogsstyrelsens urval av arter som är indikatorer på 
miljöer där man kan förvänta sig att finna rödlistade 
arter.  
     I Artportalen är sedan tidigare en rödlistad art, liten 
blekspik (VU), registrerad från en lönn på kyrkogården. 
Inom 200 m radie har även vanlig backsippa (VU), 
skogsalm (CR) och stare (VU) tidigare noterats. 
     Vid länsstyrelsens trädinventering 2009 i samband 
med Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, 
registrerades 9 träd på kyrkogården. Dessa utgjordes av 
lind, lönn, alm och ask. Fem av träden noterades som 
hålträd medan fyra av dem registrerades som grova 
träd. Alla kyrkogårdens träd omfattas av kulturmiljöla-
gen.  
     Bilden till höger är ett utdrag ur Trädportalen där kyr-
kogårdens särskilt skyddsvärda träd finns registrerade. 
Endast fyra av de skyddsvärda träden återstår, två almar 
och två skogslönnar. 
  
  

Satellitbild över Loshult kyrkogård. De gula prickarna markerar särkskilt skyddsvärda träd 
på kyrkogården, av dessa återstår idag endast fyra stycken.  

Skyddsvärda träd är sökbara på Trädportalens hemsida www.tradportalen.se. 
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Vård och underhåll 

Riktlinjer för vård och underhåll 
För att kyrkogårdens kulturhistoriska värden ska beva-
ras måste de vårdas och underhållas. Genom kartbilden 
till höger anges riktlinjerna för vård och underhåll av 
kyrkogårdens kulturhistoriska värden.  
 
Större åtgärder såsom exempelvis omläggning av 
gångar, kvarter eller ersättande av växtmaterial 
såsom buxbomshäckar och rygghäckar är till-
ståndspliktigt. Vid osäkerhet om en åtgärd är till-
ståndspliktig bör man samråda med Länsstyrelsen. 
Vård- och underhållsplanen kan ses som ett plane-
ringsunderlag för tillståndsansökan i dessa fall.  
 
 

Område med betydelse för kyrkogår-
dens karaktär och kulturhistoriska 
värde 

 
På kyrkogården 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 bevaras på plats tills behov finns att 

återanvända gravplatsen. Gravplatserna bör inte 
lämnas tomma.  

� Texter och inskriptioner på gravvårdarna rengöras 
och vid behov förtydligas för att inte vårdarnas pe-
dagogiska värde ska förloras.  

� Det fåtal kringgärdade gravplatser som fortfarande 
finns kvar bevaras.  

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 
Dessa redovisas i en separat bilaga. 
 
� Vid skötsel av dessa gravvårdar hänvisas till vård 

och underhållsplanens bilaga Rekommendationer för 
vård och under håll.  

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

Trädvård 
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 kyrkogårdar och begrav-
ningsplatser. Dessa är följande:  
 
� Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrkogårdar, 

gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tätorter mins-
kar 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 fram-
tagna senast 2012 och tillämpas inom minst 70 % 
av kyrkogårdarna inom förvaltningen i Götaland 
och södra Svealand från och med samma år. 

De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd som 
har en stamdiameter på mer än 1 m, mycket gamla träd 
som är äldre än 140/200 år (beroende på trädslag) och 
ihåliga träd med stamdiameter på mer än 40 cm. Läns-
styrelsen har inventerat många begravningsplatser för 
att hitta de värdefullaste träden. Träd som registrerats 
som särskilt skyddsvärda finns inlagda i Trädportalen på 
internet. 



       38 | Loshult kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2017 

Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med eftertänk-
samhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens natur-
värden. Samtidigt värnar man om det upplevelsevärde 
som kyrkogården har för besökande.  
 
� Med hänsyn till grod- och kräldjur som kan över-

vintra i frostfria lägen inne i murar bör renovering 
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 fladdermöss 
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 häckningssäsong. 

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

� Undvik att belägga grusgångar med asfalt, krossten 
eller annan hårdgörning. Det är vanligt att solitär-
bin och andra insekter anlägger bon i kyrkogårdens 
grusgångar. 
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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 Rekommendat-
ioner för vård och underhåll finns vidare information om 
åtgärderna.  
 
Grindar 
� Grindarna i den norra öppningen längs västra sidan 

av kyrkogården har begynnande rostangrepp. Om-
målning enligt instruktionerna i bilagan Rekommen-
dationer för vård och underhåll bör genomföras inom 3 
år.  

� Muröppningen i nordöstra hörnet av kyrkogården 
saknar grind. I de huggna stolparna av granit sitter 
enbart fästen, vilka visar begynnande rostangrepp. 
En ny grind bör sättas upp och fästena målas enligt 
instruktionerna i bilagan Rekommendationer för vård och 
underhåll.  Bör genomföras inom 3 år. 

 
Vägar och gångar 
� Inom kvarter C, D och E finns smala gångar lagda 

med röda kalkstensplattor som har sjunkit ner i 
gräset och syns dåligt.  

 
� De asfalterade gångarna på kyrkogården börjar bli 

gropiga och kan utgöra ett hinder för tillgänglighet-
en. När det är dags att åtgärda ytskiktet bör man ur 
både kulturhistoriskt och biologiskt perspektiv 
överväga att avlägsna asfalten och återigen belägga 
gångarna med hårt packat finkorning grus/singel, 
alternativt sättsand. 

 
� Handledarna till trappan öster om kyrkan mellan 

kvarter D/E och G visar begynnande rostangrepp. 

Ommålning enligt instruktionerna i bilagan Rekom-
mendationer för vård och underhåll bör genomföras inom 
3 år.  

 
Tillgänglighet 
� Kyrkogården är relativt flack och möjlig att nå i alla 

sina delar. De utbredda gräsbesådda partierna kan 
vara svåra att ta sig fram på om man har svårt för att 
gå eller är rullstolsburen. Inom kyrkogården finns 
en trappa som är relativt brant. Här finns ordentliga 
handledare och det går att undvika trappan och istäl-
let använda gångvägarna för att nå kyrkogårdens 
olika delar.  

 
� För besökare är det alltid positivt med tydlig in-

formation om kyrkogården. Enkla informations-
tavlor vid kyrkogårdens entréer kan informera både 
om aktiviteter, regler och riktlinjer samt om platsens 
historia.  

 
Gravvårdar 
� Bland annat i kvarter A, söder om kyrkan, finns 

instabila gravvårdar. Stabiliteten på gravvårdarna 
bör kontrolleras enligt standardiserade anvisningar 
från Centrala Gravvårdskommittén.  

 
� I kvarter A, längs norra sidan av kyrkans långskepp, 

finns en gravvård i form av ett gjutjärnskors som är 
rostangripet. Ommålning bör ske inom 1 år med 
linoljefärg enligt instruktionerna i bilagan Rekommen-
dationer för vård och underhåll. 

 
Byggnader 
� Bårhuset på kyrkogårdens norra del är i behov av 

fasadrenovering. Det är framförallt västra fasaden 
som uppvisar putsskador i form av bortfall ovan 
porten samt längs med sockeln. Enligt kyrkogårds-

vaktmästaren finns problem med vattenavrinning i 
anslutning till plåten ovan portalen. Mossa och al-
ger bör avlägsnas från bårhusets tak för att för-
länga livslängden på skifferplattorna. En yttre re-
novering bör planeras och tillstånd sökas hos läns-
styrelsen inom 2 år.  

 
Trädvård 
� Enligt kyrkogårdsförvaltningen har en av de ålder-

domliga och storvuxna almarna inom kyrkogården 
drabbats av almsjuka. Trädet är särskilt skyddsvärt 
och innan åtgärder vidtas ska samråd ske med läns-
styrelsen.  

� Att investera i en trädvårdsplan som tar hänsyn till 
både kulturhistoriska och biologiska värden i träd-
beståndet kan underlätta planering och skötsel.   

� Svenska kyrkans mål att arbeta med beskärning och 
stabilisering som metod för att bevara särskilt 
skyddsvärda träd kan med fördel användas på trä-
den vid Loshults kyrkogård. 

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

� Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regelbundet 
för att varje enskilt träd skall kunna finnas på plat-
sen så länge som möjligt. De kostnader förvaltaren 
lägger på regelbunden trädvård under ett träds livs-
längd förväntas vara lägre än kostnaden för omfat-
tande akuta insatser och nyplantering med ett tätare 
intervall. Samtidigt står kulturhistoriska och biolo-
giska värden på spel som är svåra att omvandla till 
siffror.  
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Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med eftertänk-
samhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens natur-
värden. Samtidigt värnar man om det upplevelsevärde 
som kyrkogården har för besökande.  
 
� När ett gammalt träd till sist måste tas bort är det 

av stort värde för insektslivet om man sparar delar 
av stammen och lägger den i en permanent ved-
samling 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 flugsnap-
pare, talgoxe, blåmes, nötväcka och stare som ac-
cepterar den konstgjorda boplatsen. Undvik att 
spika i träden, häng istället upp holken med plast-
klädd ståltråd kring en gren. Använd holkar med 
plåtskydd kring ingångshålet. Det går även bra att 
sätta upp holkar för ugglor, tornfalkar, ladusvalor 
och fladdermöss. 

� Tillgång till öppna vattenytor gynnar många djur 
som fåglar, insekter, grodor, vattensnäckor och sa-
lamandrar. En liten damm skapar livsutrymme för 
många arter, men om det inte finns möjlighet 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 pollen-
sökande insekter, plantera gärna blommor som 
doftar och har klara färger. Bra blommande växter 
för fjärilar är exempelvis kärleksört, rosenflockel, 

röd solhatt, fackelblomster, rosenspirea, lavendel, 
salvia, kungsmynta och rosenbuddleja. 

� Tidigt blommande träd och buskar är mycket vik-
tiga för nyvaknade humlor och bin under våren. 
Lönn, körsbär, sälg, och pil är viktiga vårblommare 
som gärna får gynnas vid trädplantering. Vårblom-
mande växter som krokus, 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 värdefullaste trädslaget för pollinerande insek-
ter. 

� 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 fåglarna och för 
stannfåglarna som försöker klara vintern på mini-
mala resurser. Rönn, oxel, hagtorn, aronia, liguster, 
oxbär, måbär och berberis är några av de bärande 
träd och buskar som gillas av fåglar. 

  

På kyrkogården finns föda och bostad åt en mängd mindre djur, 
fåglar och insekter som ibland kan vara svåra att upptäcka. 
Genom att arbeta med att stärka de kvaliteter på platsen som 
gynnar djurlivet bidrar man också till en ökad biologisk mång-
fald.  
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Målsättning och utveckling 
Syftet med utvecklingsplanen är att kartlägga församling-
ens planer och behov under den närmaste tioårsperioden.  
 
Vi vill förstärka kyrkogården som kulturmiljö genom 
att:  

� Arbeta med att belysa vissa historiska inslag på 
kyrkogården, som vård- och underhållsplanen 
ger oss.  

� Att spara vissa bitar från olika tidsepoker och 
vara noga på att spara dessa in i framtiden. Kyr-
kogården måste få utvecklas och formas med 
samtiden, men man ska kunna se spåren av det 
förflutna. 

� Om tid finns, kan man t ex ha informationsskyl-
tar om vissa saker som anses speciella och speci-
fika för just Loshults kyrkogård. 
 
 

Vi vill arbeta för att förstärka kyrkogårdens växt- och 
djurliv genom att:  

� Vid nyplantering och etablering av växter tänka 
mångfald, så att många olika insekter och djur 
kan trivas på kyrkogårdarna.  

� Vid trädval välja blommande träd, som ger både 
pollen och frukt till djur och insekter. 

� Placera större grenar och stockar som blir över 
från trädfällningar, och spara dem i anslutning till 
kyrkogården. I den gamla veden kan många in-
sekter och larver bo och övervintra. 
 

Vi vill arbeta för att säkerställa behovet av gravplatser 
genom att:  

� Tillvarata och återanvända återlämnade gravplat-
ser. Det finns idag ett rimligt antal lediga grav-
platser på varierande platser på kyrkogården.  
 

� Undersöka anläggandet av en askgravlund eller 
askgravplatser. 
 

Vi vill arbeta för att tillfredsställa behovet av begrav-
ningsplats för andra religioner genom att:  

� Vid önskemål erbjuda plats på Osby begrav-
ningsplats.  

� Vid förfrågan från andra trossamfund ta upp frå-
gan inom förvaltningen och kyrkorådet. 
 

Vi vill arbeta för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder 
som kan förbättra tillgängligheten till kyrkogården 
genom att:  

� I dagsläget ser vi inga särskilda hinder för till-
gängligheten på kyrkogården. Trappor finns, men 
som alternativ finns det möjlighet att gå upp via 
en sluttning. 
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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 smi-
desstaket eller stenram. Det kan även tillskrivas grav-
kvarterens 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 vanligt-
vis inte är industriellt tillverkade, såsom kalkstens- och 
marmorvårdar, gjutjärnskors eller smidesstaket.  
 
Konstnärligt värde 
Har sin grund i det arkitektoniska uttrycket, men med 
betoning på dekor och utsmyckning. Det kan exem-
pelvis röra sig om en gravvård med en uthuggen dekor 
eller en skulptur.  
 

Kulturhistoriskt värde 
Definieras som den kunskap eller förståelse som kan 
inhämtas både från materiella och immateriella förete-
elser. Som exempelvis olika händelser, historiska 
sammanhang eller människors skilda livsvillor. Dessa 
kan exempelvis avspeglas i gravkvarter eller gravplat-
sers 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 berättar om lokalt 
betydelsefulla händelser.   
 
Miljöskapande värde 
Grundar sig på en sammanhållen miljö eller ett objekts 
läge. Exempelvis kan en gravvårds placering vara sär-
skilt betydelsefull för helhetsintrycket på kyrkogården 
eller inom ett visst gravkvarter.  
 
Samhällshistoriskt värde 
Berättar om samhällets historia utifrån ett lokalt, reg-
ionalt eller nationellt perspektiv.  Det kan exempelvis 
vara gravvårdarnas utformning, inskriptioner eller 
yrkestitlar som berättar om tidigare samhällsföränd-
ringar och företeelser.   
 
Socialhistoriskt värde 
Beskriver människors villkor och deras sociala ställ-
ning i samhället under olika tider. Det kan ta sig ut-
tryck genom gravvårdars placering, storlek, material, 
yrkestitlar och inskriptioner. Även avsaknaden av in-
skriptioner, titlar eller bestående gravvårdar 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 symbolisk innebörd.  
 
Åldersvärde 
Utgår ifrån en kyrkogårds, gravkvarters eller gravvårds 
ålder. En gravvård rest före mitten av 1800-talet har 
ett starkt åldersvärde då de är fåtaliga, men även grav-
vårdar 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 Artda-
tabanken/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. Tradit-
ionellt sett har blå och vita blommor använts på kyrko-
gårdar medan röda varit tabu. Den rödrosa kärleksörten 
är ett undantag och även rosen ’Rödhätte’. På äldre 
vykort från 1960- och 1970-talen över skånska kyrko-
gårdar kan man ofta se en hel del röda rosor. Ofta har 
förändringar lett till att många rosor försvunnit på se-
nare år.  
 
Funkia – Hosta, en traditionell sort är exempelvis grav-
funkia, Hosta crispula. 
 
Hortensia – Hydrangea macrophylla, har en lång blom-
ningstid och passar bra. Finns på kyrkogården. 
 
Höstflox – Phlox paniculata varav sorterna ’Alma Jans-
son’ 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 kyrkogårdssammanhang. 
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 egentligen 
mer traditionell än Sedum spectabile i kyrkogårdssamman-
hang. 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 daglilja 
(Hemerocallis fulva), morgonstjärna (Ornithogalum  umbella-
tum) och trädgårdstulpan (Tulipa gesneriana). 
Det finns en hel del vårlökar av trådgårdstulpan 
 
Murgröna – Hedera helix, fungerar utmärkt som mur-
grönekullar. 
 
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 kyrkogårds-
rosor i Sverige, Rosa x francofurtana. Sorten ’Frankfurt’ är 
förmodligen den äldsta av rosorna i Francofurtana-
gruppen, Frankfurtrosorna anses ha uppkommit ge-
nom spontan hybridisering mellan Rosa gallica - provins-
ros och Rosa majalis – kanelros. I handeln förekommer 
den ofta under namnet Rosa gallica ’Splendens’. ’Frank-
furt’ 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 Poul-
sen’ från 1924.  

Ytterligare två härdiga och traditionella sorter som 
kan rekommenderas är ’Rödhätte’ och ’Orange Tri-
umph’. ’Rödhätte’ är den äldsta floribundarosen och har 
funnits sedan 1911. Den är remonterande med halv-
fyllda, ceriserosa till klarröda blommor i stora klasar. 
Den är vintertålig och klarar sig även på utsatta och 
skuggiga platser. ’Orange Triumph’ är en klasblom-
mande 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 vinter-
gröna 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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Regionmuseets E-rapportserie 2017 
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6. Skegrie kyrkogård, Skegrie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
7. Västra Tommarp, Västra Tommarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
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Bilaga 1 

Urval av gravplatser 
Enligt kulturmiljölagen skall gravanordningar som tillfallit upplåtaren och som 
bedöms ha ett kulturhistoriskt värde räknas som fast anordning på en begrav-
ningsplats. Till gravanordningen räknas enligt begravningslagen gravvårdar, 
gravöverbyggnader, stenramar, staket eller liknande på en gravplats. Om möj-
ligt 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 gravanordningarna utgör en viktig del av kyrkogårdsmiljön 
och har betydelsefulla miljöskapande värden. Det är framförallt tillsammans 
som gravanordningarna bevarar begravningsplatsen som en värdefull kultur-
miljö. Vid en närmare titt på gravvårdarnas årtal, titlar och material ges möj-
lighet att bilda sig en djupare uppfattning om hur lokalsamhället såg ut vid en 
viss tid. På Loshults kyrkogård ges insikt i livets realitet för människorna i 
socknen. Vårdar över husägare, åbor, änkor, barn, hustrur, brukspatron, 
handlanden och stationsmästaren ger insyn i samhällsstrukturer som styrde 
människors liv, baserat på bland annat köns- och klasstillhörighet. Den rikliga 
och varierande andelen titlar berättar också om mångfalden av yrken som 
funnits i socknen under 1900-talet, såsom skogshuggare, borstbindare, sadel-
makare, smed- och målarmästare vittnar om hantverkspräglade näringsverk-
samhet. Flera titlar berättar om järnvägens framväxt med titlar som Stations-
mästare och järnvägstjänsteman. De allra vanligaste titlarna är emellertid 
Hustrun respektive Makan. Kvinnliga yrkestitlar såsom hushållerska, Folk-
skollärarinna och Stationsmästaren är förhållandesvis ovanliga, varför dessa är 
särskilt viktiga att värna. Samtliga gravvårdar som är äldre än 1850 har ett 
högt kulturhistoriskt värde på grund av ålder och på grund av deras hant-
verksmässiga framställning. På Loshults kyrkogård är gravvårdar som till-
kommit före år 1900 relativt ovanliga och bör därför så långt som möjligt få 
stå kvar på sin plats.  

 
 
Detta dokument presenterar ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar 
på Loshults kyrkogård utan att hänsyn har tagits till huruvida de har tillfallit 
upplåtaren eller ej.  
 
Regionmuseet vill betona att dokumentet är just ett urval och en revidering 
bör ske regelbundet. Riktlinjer för urval av gravvårdar med särskilda kulturhi-
storiska värden har upprättats av Centrala Gravvårdskommittén i Handbok 
för kulturhistorisk inventering, bevarande och återanvändning av gravanord-
ningar. Här föreslås att en lokal bedömningsgrupp tillsätts för att på ett lång-
siktigt sätt arbeta med kyrkogårdens kulturmiljövård. Ett steg i detta arbete 
kan vara att dokumentera de kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar-
na/gravvårdarna med foto och text samt komplettera bilagda förteckning 
med gravanordningar/gravvårdar som är av person- och lokalhistoriskt in-
tresse i Loshult, samt de berättelser som hör samman med dessa. Allteftersom 
gravplatser återlämnas kan församlingen, utifrån Centrala Gravvårdskommit-
téns riktlinjer bedöma om anordningarna på dessa har sådana kulturhistoriska 
värden att de bör bevaras. 

 
Regionmuseet rekommenderar församlingen att aktivt arbeta för att det beva-
rade beståndet av gravanordningar/gravvårdar speglar hela samhällsstruk-
turen 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. 
 



 

 

 

Gravplats-nummer Årtal Inskription Titel Kommentar Kriterier 
A onumrerad 1857 f.d. hn 

BSS 
F. d. Ö.b. ke 

f. d 6/10 1774  
D. d 5/3 1857 

 Sannolikt står hn för 
Husmannen. Initialerna 
BSS, ska sannolikt vara 
PSS för Pehr Svensson 
(enligt församlingens 
dödbok). Där står även 
att han var född i 
Östanböke, vilket för-
kortningen Ö.b. ke 
sannolikt åsyftar.  
Vid sin död står man-
nen skriven som Gård-
man, vilket sammanvägt 
med mannens höga 
ålder troligtvis betydde 
att han var undantags-
man.  
 

Åldersvärde, hant-
verks- och lokalhisto-
riskt värde, social- och 
samhällshistoriskt 
värde 

A onumrerad 1892 Enkan Anna Kjellberg 
Götabeck 

*24/9 1809 † 11/4 1892 

Enkan Högrest vård av svart 
granit i form av obelisk 

Konsthistoriskt värde, 
social- och samhällshi-

storiskt värde 
 

B 50-54 1882 och okänt Ruth Olcén  
*30/6 1880 † 14/5 1882 

 
Ester Olcén 

 

 Två små kors i marmor Konsthistoriskt värde, 
social- och samhällshi-
storiskt värde, ålders-

värde 

C 1-3 1901, 
1905, 
1937 

De vila från sitt arbete 
Hemmansägaren och  
Skiftesgodemannen 

John Jeppson 
Blackatorp 

*16/10 1814 †24/11 1901 
Hans maka 

Karna Nilsson 
*14/6 1822 †22/6 1905 

 

Hemmansä-
gare,  
Skiftes-
godeman-
nen, 
Hans maka, 
Dottern 

Högrest vård i svart 
granit, krönt av ett kors, 
rik inskription 

Konsthistoriskt värde, 
social- och samhällshi-
storiskt värde, person-

historiskt värde 
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Deras långa äktenskap 
på jorden, nära 60 år 

 
Dottern 

Bengta Johnsson 
*6/9 1845 †27/8 1937 

PS. 221 
 

På gravvårdens baksida: 
Tack till far och mor 

Tack för all kärlek och 
Besvär, för hullda och så ömma, 

Jag vill er aldrig glömma 
 

Ca C 117-118 
(C 66 enligt gra-
var.se)  

1919, 1955 Cecilia Magnusson 
*1875 †1955 

Margit 
*1910 †1919 

 

 Anspråkslös och tidsty-
pisk gravvård i svart 
granit 

Lokalhistoriskt värde, 
social- och samhällshi-

storiskt värde 

C 344-345 1829, 
1856 

På den liggande hällen: 
Här vilar 

Hans Niklasson 
No 7 Loushult 

*5.1 1764 † 5.5 1829 
Hustrun 

Hanna Nilsson 
*5.11 1774 † 5.7 1856 

PS.22IV.3 
 

På den senare resta gravvården: 
Hans Nicklasson 
No 7 Loushult 

Död 1829 – 65 år 
Hustrun 

Hanna Nilsson 
Död 1856 – 82 år 

 
På baksidan står att läsa:  

Hans Nicklasson i Loushult och hans 
hustru Hanna Nilsdotter gifvit 

Hustrun Relativt anspråkslös 
gravvård med rik in-
skription  

Lokalhistoriskt värde, 
social- och samhällshi-

storiskt värde 
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Till fattiga barns undervisning 1827 
1500 Riksdaler 

Hanna Nilsdotter donerade 
Magasinsfond till Loushults 

Församling tillkom den 20 Augusti  
1862 10424 Riksdaler Rnd? 
Giver så varder eder givet 

Förlåter så varder eder förlåtet 
 

C 356 1946 Borstbindaren 
Olof Persson 
* 1876 † 1946 

Killeberg 

Borstbinda-
ren 
 
 
 

Anspråkslös, liten grav-
vård i svart granit 

Social- och samhällshi-
storiskt värde 

C 375 - Banvakt 
Aron Anderssons 

Familjegrav 
 

Banvakt Gravvård i form av 
kors av svart granit med 
förgylld inskription 

Social- och samhällshi-
storiskt värde 

D 11-112 1884 Yngre gravvård i svart granit: 
Lantbr. 

Per Persons 
Gungekulla 
Familjegrav 

Äldre marmorplatta, sannolikt tidigare del 
av äldre gravvård: 

Åt hustrun 
Ingar Olsson 
Gungekulla 

* 9/1 1850 † 1/3 1884 
Samt 4 barn 

Olof. Karolina. 
Justus. Hilda. 

 

Lantbr. 
Hustrun 
Barn  

Yngre gravvård i svart 
granit, kompletterad 
med äldre marmor-
platta som sannolikt 
utgjort del av en äldre 
gravvård 

Social- och samhällshi-
storiskt värde, ålders-
värde, konsthistoriskt 

värde 

F 5-7 1953, 
1965 

Folkskollärarinnan  
Sigrid Ask 

*1888 † 1953 
Stationsmästare 

Elly Ask 
* 1890 † 1965 

 

Folkskollä-
rarinnan  
Stations-
mästare 
 

Anspråkslös gravvård i 
svart granit, kvinnor 
med yrkestitel 

Social- och samhällshi-
storiskt värde 
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  I 178 1929, 
1941 

Hushållerskan 
Anna Kristina  
Johannesson 
*1858 † 1929 

Augusta Nilsson 
f. Johannesson 
*1863 †1941 
Gnubbefälle 

Ps. 486 
 

Hushållers-
kan 

Anspråkslös gravvård i 
svart granit, kvinna 
med yrkestitel 

Social- och samhällshi-
storiskt värde 

P 20 1977 Kokerskan 
Anna  

Andersson 
* 26/4 1904 

† 13/10 1977 
Killeberg 

Kokerskan Typisk 1960-tals grav-
vård i röd granit, kvinna 
med yrkestitel 

Social- och samhällshi-
storiskt värde 
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