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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Osby kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad / Landsantikva-
rien i Skåne på uppdrag av Osby pastorat. Fältarbetet 
utfördes under vintern-våren 2017 med påföljande 
rapportskrivning. Inventering samt rapportskrivning 
har utförts av byggnadsantikvarie Emelie Petersson, 
antikvarie Cissela Olsson och biolog Tony Svensson.  

I denna vård och underhållsplan ingår förutom 
huvudtexten en fristående bilaga; den utgör rekom-
mendationer för vård och underhåll.  

 

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

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

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

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

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

över planen. 
 

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

Utifrån kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 
denna är syftet med vård- och underhållsplanen att 
lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens kulturhisto-
riska värden. Den ska sedan ligga till grund för kyr-
kogårdsförvaltningens planering och skötsel. Mål-
sättningen med arbetet är att kyrkogårdens värden 
ska bevaras. Genom vård- och underhållsplanen ska: 

 
• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så 

att de kulturhistoriska värdena säkerställs 
och utvecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårds-
förvaltningen som länsstyrelsen underlättas. 

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

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

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

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Osby kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Osby 192:60,192:59 
Kommun  Osby 
Fastighetsförvaltare Osby pastorat 
Antal gravplatser 2 600 st 
Kistgravplatser 1 200 st 
Askgravplatser 300 st 
Antal gravskötselavtal ca 510 
Antal återlämnade grav- 
platser 620 st 
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dessa områden har gångsystem, gravkvarter, grav-
platser och gravvårdar samt växt- och djurliv inven-
terats och beskrivits.  

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

Under arbetets gång har församlingens tjänste-
män, förtroendevalda samt anställda inom kyrko-
gårdsförvaltningen genom remissförfarande fått 
tillfälle att ta del av arbetet och medverka i framta-
gandet av denna vård- och underhållsplan. Medver-
kande från pastoratets sida har varit kyrko- och fas-
tighetsföreståndare Ola Olbers och kyrkogårds-
vaktmästare Christina Olsson.  

Andra verktyg och dokument  
Delar av Osby kyrkogård närmast kyrkan ligger 
inom området för Osby historiska bytomt utifrån 
1780-81 års karta. Området är registrerad fornläm-
ning Osby 92:1 och skyddas enligt Kulturmiljölagens 
2 kap. Kyrkogårdens båda norra grindstolpar av 
granit har inhuggen inskription som lyder: 
SKÄNGT AFPHER INGRIDIONSSON AN-
DERS-1812 DOTERFRÅN EKERÖD. Dessa 
grindstolpar ingår som registrerad kulturlämning 
Osby 241:1. Öster om kyrkogården finns en äldre 
stenvalvbro över Drivån, med asfalterad körbana.  
    Kyrkogården ligger inom länsstyrelsens så kallade 
Kulturmiljöstråk, Södra stambanan mellan Malmö 
och Stockholm, som byggdes förbi Osby i början av 
1860-talet. Osbysjön strax söder om kyrkogården 

ingår i ett annat kulturmiljöstråk, Helge å som histo-
riskt har utgjort en viktig transportled och energi-
källa.  
     Närmaste riksintresse för kuturmiljövården är 
Skeingesjön (L:K28), som ligger ca 5 km sydväst om 
kyrkogården och består av ett herrgårdslandskap 
med medeltida borgruin. Särskilt värdefulla kultur-
miljöer som ligger inom 2-3 km från kyrkogården är: 
Holma, Kalhult och Kulhult, Sibbarp, Skeingeborg – 
Brunkelstorp, Strömsborg – Genstorp – Hönjarum.  
 

 

 

Kulturmiljöstråk i Osby samhälle.  

Osby historiska bytomt utifrån 1780-81 års karta är registrerad fornlämning Osby 92:1 och 
skyddas enligt Kulturmiljölagens 2 kap. 



 

8 | Osby kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2017 

  
 
  Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 

Kulturmiljölagen (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 

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

Plan- och bygglagen (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bygg-
nader skyddas även i PBL. En byggnad som 
är särskilt värdefull ur kulturhistorisk syn-
punkt får inte förvanskas och ska underhål-
las så att de särskilda värdena bevaras. Änd-
ring och flyttning av en kulturhistoriskt vär-
defull byggnad ska utföras varsamt med 
hänsyn till dessa värden och byggnadens 
karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 
byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras 
på grund av byggnadens eller bebyggelsens 
kulturhistoriska värde. Planläggning och 
bygglov handläggs av kommunen och ska 
ske med hänsyn till byggnadens kulturhisto-
riska värden så att dessa skyddas. De kul-
turhistoriska värdena ska säkerställas genom 
skydd i detaljplan i tätbebyggt område eller 
av områdesbestämmelser på landsbygden.  
 
I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot 
förvanskning så att dess karaktärsdrag beva-
ras. Byggnader är då märkta med ett q eller 
k i planen. Även träd och andra landskaps-
element kan vara skyddade.  
 
 
 
 
 

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

 

I de fall där det finns fridlysta arter på kyrko-
gården gäller Artskyddsförordningen 
(2007:845) Förordningen omfattar dels de 
arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv 
och art- och habitatdirektiv, dels vissa andra 
vilt levande arter som är hotade i Sverige. 
Fladdermöss är en djurgrupp som är vanlig 
på kyrkogårdar, en annan är grod- och kräl-
djur. Samtliga arter av fladdermöss och grod- 
och kräldjur är fridlysta i Sverige. 
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Källor 
I äldre kartmaterial över Osby kan kyrkogårdens 
utbredning och förhållande till omgivningarna följas. 
Detta finns tillgängligt via Lantmäteriets söktjänst 
Historiska kartor. Fotografier, men även ritningar 
över utvidgningar och förändringar på kyrkogården 
finns tillgängligt via Riksantikvarieämbetets antikva-
riskt topografiska arkiv, ATA. I Osby pastorats arkiv 
finns ritningar och planer som rör kyrkogården un-
der 1900-talet.  

Fotografier från tiden kring sekelskiftet 1900 och 
senare kompletterar uppgifter från övrigt arkiv-
material. Dessa finns tillgängliga via Riksantikvarie-
ämbetets digitala söktjänst Kulturmiljöbild, men 
även via databasen Carlotta vid Kulturen i Lund, 
Folklivsarkivet i Lund, samt Regionmuseets arkiv. I 
Regionmuseets arkiv finns även uppgifter om för-
ändringar under senare delen av 1900-talet.  

Osby socken och kyrka 
Osby socken ligger i den västra delen av Östra Gö-
inge härad och utgörs av småkuperad och glesbefol-
kad skogsbygd. Osbysjön är den största av socknens 
sjöar och Helgeå det dominerande vattendraget. De 
tidigaste skriftliga beläggen för själva ortnamnet 
Osby kommer från tidigt 1200-tal. Namnet innehål-
ler ’by’ som i gård eller by och ’os’ som betyder 
åmynning och syftar på Drivåns utflöde i Osbysjön.  

Kyrkbyn Osby bestod länge av ett mindre antal 
gårdar samlade kring kyrkan. I grannbyn Marklunda 
i öster längs med landsvägen, fanns både gästgiveri 
och marknad. När södra stambanan öppnades ge-
nom Osby år 1862 växte Osby by och utvecklades 
till en centralort. Industrier, hantverk och handel 

 
följde i dess spår. Bland annat grundades leksaksfö-
retaget Brio år 1884. Bebyggelsen i centrum bär spår 
av sekelskiftets och det tidiga 1900-talets ideal, t ex 
bankbyggnad och skola, båda uppförda i rött tegel. 
Centrum präglas av ett rutnätssystem med esplana-
der, torgbildning och stora grönytor. År 1887 blev 
Osby municipalsamhälle, 1937 köping som år 1971 
blev centralort i den nybildade Osby kommun. Be-
byggelseexpansionen sker i anslutning till järnvägs-
sträckningen, i huvudsak väster om banan.  

 
Osby kyrka härrör i sina äldsta delar från slutet av 
1100-talet eller början av 1200-talet. Med ökande 
befolkning uppfördes år 1701 en korsarm mot norr 
och år 1770 en korsarm mot söder. Trots tillbyggna-
derna ansågs kyrkan fortfarande alltför trång. Kyrk-
klockorna hängde ursprungligen i en fristående 
klockstapel. År 1755 beslöts att ett torn eller klock-
stapel täckt med spåntak skulle byggas ovanpå kyr-
kan. År 1834 revs det medeltida långhuset och ersat-
tes av ett nytt efter ritningar av Carl Ståhl. Detta 
långhus var betydligt bredare och längre än det ur-
sprungliga. Vid samma tillfälle uppfördes även kyr-
kans västtorn. Kor och absid är kvarvarande delar 
från den medeltida kyrkan.  

En akvarellmålning över Osby kyrka och kyrkogård sannolikt målad omkring 1820. Originalet förvaras numer i Osby kyrka. Notera 
stigluckorna i Norra kyrkogårdsmuren samt den grå byggnaden – det så kallade benhuset – vid trädet inom kyrkogården.  
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Kyrkogårdens historik 
En av de äldsta kända kartorna över Osby by är en 
storskifteskarta från år 1809. Vissa av byns gårdar är 
noga markerade, medan kyrkan är mer schablonartat 
markerad med en omgivande närmast kvadratisk 
kyrkogård. Kyrkogårdens utbredning är densamma 
enligt 1816 års enskifteskarta, men här framgår även 
att prästgården låg mitt emot kyrkan, på andra sidan 
vägen. En rak väg förband de båda och det fanns 
troligen en öppning i den västra kyrkogårdsmuren, 
ungefär där huvudingången finns än idag. Eftersom 
en vägsträckning ledde mot kyrkogårdens nordöstra 
hörn, kan det tänkas att det fanns en öppning även 
här. Den dåvarande kyrkogården omfattade enbart 
området allra närmast kyrkan, innan den utvidgades 
hösten 1831. Utbredningen kan idag anas i den 
svaga förhöjningen runt kyrkan. Den ungefärliga 
utsträckningen omfattade således de sydligaste de-
larna av kvarter B och C, större delen av kvarter D, 
samt de nordligaste delarna av kvarter J och H.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En stadsplan över Osby från år 1893 visar att kyrko-
gården var utvidgad mot väster och norr, motsva-
rande nuvarande kvarter A, B och C samt den nord-
västra delen av kvarter K. Den gamla sträckningen 
av södra och östra muren låg fortfarande kvar. Det 
nordvästra hörnet var trubbigt, förmodligen en an-
passning till vägskälet strax utanför. Kyrkogårdens 
fyrkantiga form och storlek överensstämmer med 
stadsplanens struktur. Kyrkogården är däremot ori-
enterad i nordsydlig riktning till skillnad mot bebyg-
gelsekvarteren som har en svag sydväst-nordostlig 
orientering utifrån järnvägens sträckning. Området 
söder om kyrkogården markerades som Plantering.  

I det sydöstra hörnet av kyrkogården finns en li-
ten byggnad utritad. Detta lär ha varit ett så kallat 
benhus vilket syns på bilden på föregående sida. 
Den ungefärliga platsen för detta bör idag motsvaras 
av det nordöstra hörnet av kvarter H. Kyrkogårdens  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

första benhus var enligt uppgift uppfört av trä år 
1693. Här kunde man samla ”de dödas ben som allestäd-
es ligga på kyrkogården förspridde”. År 1782 ersattes 
detta av ett nytt benhus, byggt av tegel från Vanås. 
Seden att samla skelettdelar i benhus ersattes vid den 
här tiden på många håll med att benen lades tillbaka 
i jorden i samband med gravgrävningar. Biskopen i 
Lund lät år 1800 undersöka hur många socknar som 
fortfarande hade benhus. Enligt svaren lär endast 11 
av stiftets socknar, däribland Osby, använda sig av 
benhus.  

År 1895 utvidgas kyrkogården söderut, motsva-
rande kvarter H, J och K.  

Ett fotografi från år 1904-06 av Oscar Halldin vi-
sar Osby kyrka från landsvägen i nordväst. En träd-
krans ser ut att rama in kyrkogården. Silhuetterna av 
granar och möjligen andra vintergröna barrväxter 
framträder mot kyrkans fasad.  

 

   
Kyrkan från nordväst. Oscar Halldin, 1904-06, Kulturmiljöbild. 1893 års stadsplan. 1816 års enskifteskarta över Osby by. 
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Odaterade fotografier som troligen härrör från åren 
strax innan och strax efter sekelskiftet 1900 visar 
området direkt söder om kyrkan. På det ena fotot 
framträder en distinkt gräns mellan området med 
köpta gravplatser och den så kallade allmänningen. 
På det andra fotot syns gravanordningar med staket, 
gravkullar och kransar inom det nya området. Ge-
nom tidningsartiklar från 1950-talet får vi en ovanlig 
inblick i hur samhällets hierarkier cementerades på 
kyrkogården. Delar av nuvarande kvarter J och H 
fungerade fram till på 1940-talet som församlingens 
”allmänning”. På allmänningen begravdes den som 
inte hade råd att köpa sig en egen gravplats. Här 
begravdes man i varv, vartefter man avled, utan hän-
syn till familjeförhållanden eller individuella önske-
mål. Sannolikt är det på grund av denna turordning 
som allmänningar ibland även kallas det ”allmänna 
varvet”. Den som hade möjlighet köpte sig en grav-
plats på andra delar av kyrkogården.  

Att begravas på kyrkogårdens allmänning innebar 
också att begravningsakten begränsades till en kort 
session utanför kyrkans portar, inne i kyrkan skedde 
endast begravningsgudstjänster över den som kunde 
betala för sig. Den som burit den avlidna till kyrkan 
fick sedan själv ansvara för nedsättandet av kistan i 
graven. Vanligtvis var en gravkulle det enda som 
markerade graven. Efter protester från lokalbefolk-
ningen fick alla, oavsett ekonomiska möjligheter, 
tillgång till begravningsgudstjänster inne i kyrkan 
under 1920-talet. 1944 avskaffades också restriktion-
en att allmänningen var den enda plats man utan 
kostnad kunde begravas på. Området har med åren 
införlivats med övriga kyrkogården och bär idag inga 
spår av tiden som allmänning. 
  

Den övre bilden visar kyrkogården närmast 
söder om kyrkan, okänt år. Folklivsarkivet.  

Den nedre bilden visar kyrkan från sydost, 
okänt år. Kulturmiljöbild. I förgrunden syns 
det område som användes som allmänning 
för den som inte hade möjlighet att köpa sig 
en gravplats.  

 



 

Osby kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2017 | 13 

År 1921 lämnade församlingen förslag till ut-
vidgning österut, enligt ritningar av arkitekt K Nor-
denskjöld. Det aktuella området sluttade ner mot 
Drivån, men fylldes upp och den gamla stenmuren 
flyttades. Utmed kyrkogårdens gamla kyrkogårdsmur 
fanns en trädrad som både arkitekten och Kungliga 
byggnadsstyrelsen ansåg skulle bibehållas.  
Församlingen ville däremot ta bort träden med an-
ledning av farhågor att trädens rötter skulle försvåra 
gravsättning. Senare flygfoton, troligen från 1930-
talet visar dock att de då fanns kvar. 1921 års stads-
plan över Osby visar att ingångar till kyrkogården 
finns i väster och i norr.  
  

Förslag till utvidgning, år 1921, upprättat av arkitekt K Nor-
denskjöld. ATA 

  1921 års stadsplan över Osby municipalsamhälle.  

Flygbild över Osby kyrkogård med utvidgningen i öster tydligt 
etablerad. Okänt årtal. Kulturmiljöbild. 
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I slutet av 1930-talet uppfördes gravkapellet invid 
den västra huvudingången och en toalettbyggnad, 
båda ritade av Eiler Graebe, Lund. Han låg även 
bakom om- och nybyggnaden av det västra grind-
partiet och den västra muren som uppfördes år 
1940. Muren uppfördes av gråsten med horisontell 
fog, täckt med kalksten.  

År 1936 gjordes en kartläggning av vattnets nivå i 
Osbysjön vid avvägning av området strax söder och 
öster om dåvarande kyrkogård. Planer på utvidgning 
fanns uppenbarligen redan då. År 1958 köpte för-
samlingen in markområdet i söder för en planerad 
utvidgning. Med hänsyn till den låga marknivån 
gjordes flera därpå följande utredningar kring dräne-
ringen. Trädgårdskonsulent Gustav Rudolf  Ferlenius 

  

  

Förslag till nytt grindparti i väster upprättat av Eiler Graebe år 1939. 
Förslag till utformning av utvidgningsområdet i söder upprät-
tat av Gustav Rudolf  Ferlenius.  

Det blivande utvidgningsområdet i söder. Ställverket skymtar i 
bakgrunden.  

Södra delen av kyrkogården, innan utvidgningen söderut.  
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upprättade förslag till utformning och plantering av 
området.  

I gränsen mellan den befintliga kyrkogården och 
utvidgningen fanns en kallmurad stödmur, en träd-
rad och en hagtornshäck. Utvidgningsområdet fyll-
des upp och omkring dess yttre sidor uppfördes en 
stödmur. För att inte skada den gamla eken i sydväst 
byggdes muren runt om stammen. I slänten ner mot 
den gamla kyrkogården planterades buskar. I utvidg-
ningsområdet lades fyra gravkvarter ut med gravar i 
öst-västlig riktning. Mellan gravarna planterades 
rygghäckar av avenbok. Kvarten omgavs av grus-
gångar och gångarna inne i kvarteren utgjordes av 
kalkstensplattor lagda i gräsmattan. En trädkrans av 
lind föreslogs rama in området tillsammans plante-
ringar av blommande buskar och parkrosor.  

Under de kommande åren levererades flera olika 
förslag till ytterligare utvidgning, såväl åt söder som 
åt öster. Söderut skulle kyrkogården fortsätta ner  
mot den så kallade Prästängen, som i äldre tider 
utgjorde sammanhängande ängsmark ända till sjö-
kanten. Den föreslagna utvidgningen österut hade 
en triangulär utformning då befintliga vägar utgjorde 
avgränsning. År 1975 kom så det förslag som skulle 
genomföras. Detta innebar en helt ny begravnings-
plats skild från den befintliga kyrkogården på andra 
sidan Drivån. Länsstyrelsen ställde sig positiv till 
detta förslag då denna placering varken skulle på-
verka den gamla kyrkogården eller äldre befintlig 
bebyggelse.  

I mitten av 1970-talet gjordes en om- och till-
byggnad av ekonomibyggnaden, enligt förslag av 
Carl Jacobson arkitektkontor, Osby. Den befintliga  

 
 

Till vänster planteringsplan av Gustav Rudolf  Ferlenius, upprättad år 1960. Observera murens rundade sträckning omkring den grova eken. Till höger ritning över om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad, 
upprättad av Carl Jacobson 

 

Flygfoto över Osby kyrka och kyrkogård, år 1983. 
Carlotta. 
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Arkitekt Börje Kvist upprättade år 1984 förslag till 
ut- och invändiga förändringar av gravkapellet. 
Bland annat byttes entréplanets klinker ut mot kalk-
stensplattor, nya förvaringsskåp tillkommer och viss 
inredning byttes ut.  

År 1993 lämnade länsstyrelsen tillstånd till att 
gallra bort vartannat träd av alm och lönn och er-
sätta med lind. Några träd invid ekonomibyggnaden 
togs också bort.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under åren 1996-97 pågick en livlig diskussion angå-
ende placering av kyrkogårdens gamla grindar, vilka 
ursprungligen suttit vid västra huvudingången. 
Dessa togs bort i samband med ombyggnaden år 
1940 och hade därefter förvarats vid hembygdsmu-
seet. Det ena förslaget förordade en återplacering i 
väster. Enligt det andra förslaget skulle grindarna 
placeras i den östra entrén, med anledning av att det 
befintliga grindpartiet från 1940 ansågs väl utformat 
med goda kvalitéer. Slutligen lämnade länsstyrelsen 
tillstånd till att placera de gamla grindarna i öster och 
bibehålla den västra huvudentrén intakt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Länsstyrelsen lämnade år 1996 tillstånd till installat-
ion av belysning på kyrkogården. Dessa var lyktor av 
märket Classic, med utseende som påminner om en 
klassisk gaslykta.  

År 1999 lämnade länsstyrelsen tillstånd till att en 
så kallad miljögård för kompostering och korttids-
förvaring av avfall anläggs. En befintlig avenbokhäck 
kommer att skilja av miljögården från den övriga 
kyrkogården.  

 

 

Flygfoto över Osby kyrka och kyrkogård, år 1983. Carlotta.  

 Förslag till placering av de äldre kyrkogårdsgrindarna i östra entrén, arkitekt Börje Kvist år 1996.  De olika färgerna visar kyrkogårdens olika utvidgningsskeden.  
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Kyrkan ligger centralt i Osby omgiven av park och 
grönområden. Den från kyrkan synliga bebyggelsen 
ligger i väster utmed Östra Storgatan. Söder om 
kyrkan och kyrkogården ses den norra änden av 
Osbysjön.  

Järnvägen skär rakt genom samhället och delar 
det i en östlig och västlig del. Norr om, i utkanten av 
samhället går riksväg 15 mellan Karlshamn och 
Halmstad.  

Kyrkogårdens begränsning 
Mur 
Kyrkogården begränsas åt norr och västar av en 
cirka 1,5 meter hög mur. Den är uppförd i huggen 
natursten och fogad med cementbruk. Muren utgörs 
av stenar i blandade färger, grå och röda. Muren 
kröns av grå kraftiga stenskivor. I den västra delen av 
muren sitter en sten med årtalet 1940 inristat, vilket 

anger året då muren uppfördes. Utmed murens 
norra sträckning sitter ett flertal gravvårdar inmu-
rade. Muren tillkom i samband med ombyggnation-
en av det västra grindpartiet. 

Det nordöstra hörnet av kyrkogården, i höjd 
med 1920-talets utvidgning, har en trubbigt avskuren 
form och här övergår den höga fogade muren i en 
lägre kallmur bestående av obearbetad natursten. 
Murkonstruktionen är en skalmur uppförd av större 
stenar och fyllning av småsten. Muren sjunker i höjd 
mot söder och övergår i en stödmur endast synlig på 
utsidan av kyrkogården. Ovanpå stödmuren står en 
rad med idegranar. Längst i söder gör stödmuren 
uppehåll för en uppställningsplats för containrar 
med avfall från kyrkogården. Avgränsningen mot 
denna uppställningsplats utgörs av ett staket av me-
tallstolpar och glest liggande träplank.  

Kyrkogårdens södra gräns utgörs av en stödmur i 
kombination med en rad av knuthamlade lindar och 

Grindstolparna i det norra grindpartiet med inskription över dona-
torn Ingrid Andersdotter från Ekeröd. Dessa grindstolpar ingår 
som kulturlämning Osby 241:1. 

Den södra delen av kyrkogården avgränsas av stödmurar i kombi-
nation med växtlighet. I sydväst i form av ett buskage med en 
blandning av växter och åt sydost av en rad av knuthamlade lindar 
och en avenbokshäck. 

I den västra delen av muren, i anslutning till bårhuset, sitter 
denna sten inmurad med årtalet 1940.  

Kyrkogårdens nordöstra hörn där den fogade muren övergår i en 
lägre kallmurad skalmur.  
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en avenbokshäck. I kyrkogårdens sydvästra hörn 
finns en plantering som bland annat innehåller häck-
spirea, forsythia, mahonia och tuja.  

Entréer och grindar 
Det finns tre grindförsedda entréer till kyrkogården 
samt en trappa. Den ena grinden finns i väster, mitt-
för torningången, från parkeringen. Här sitter en 
svartmålad järngrind från 1940 utförd i tre sektioner. 
Besökarna till kyrkogården passerar genom det mel-
lersta partiet medan övriga sektioner kan ställas upp 
vid behov. Grindarna är utförda i en rak form, upp-
byggd av stående raka ribbor. I den nedre delen sit-
ter låga ribbor med sirlig form och i den övre delen 
sitter små klot mellan respektive ribba. Grindarna är 
fästa i murade slätputsade och ljust gulmålade pelare 
som är inlemmade i kyrkogårdsmuren. Pelarna 
kröns, likt omgivande mur, av grova stenskivor. 

I norr finns ytterligare en grindförsedd entré som 
har förbindelse med norra korsarmens port. Det är 
en dubbelgrind i järn. Grindarna är utförda i en rak 
form, uppbyggd av stående raka ribbor. I den nedre 
delen finns ett parti med tätare placerade ribbor och 
grindarna kröns av gjutna dekorativa element Här är 
grindarna fästa i fyrkantiga, huggna stenstolpar med 
indragna flackt pyramidformade avslut. 

Den östra kyrkogårdsentrén utgörs av en svart-
målad dubbelgrind i järn. På ömse sidor om grinden 
finns två enkelgrindar. Grindarna är utförda i rak 
och enkel form likande det norra grinpartiet. I dess 
nedre delar står ribborna tätt och det övre partiet 
kröns av gjutna dekorativ spetsar.  

I den sydvästra delen av kyrkogården finns en 
entré från parken nedanför. En stentrappa förbinder 
den högre liggande kyrkogården med parkområdet. 

Utmed stentrappan löper en handledare i form av ett 
svartmålat metallrör.  

Gångar och strukturer 
Kyrkogården har en rätvinklig struktur där bredare 
gångar delar in kyrkogården i kvarter. Inne i de 
äldsta kvarteren är gångarna smalare. I de yngre 
kvarteren är både gångar utanför och inne i kvarte-
ren ungefär jämnbreda. Gångarna är grusbelagda 
med undantag av kvarter H, M, N och O som har 
gräsbevuxna gångar.   

Belysning 
Utmed de båda gångarna upp till kyrkan från norr 
och öster finns belysning i form av lyktor med fyr-
kantigt lykthus och svarta stolpar. Samma typ av 
belysning finns även runt kyrkan.  

Längs med Paradisgången står pollare i grå me-
tall. Övriga delar av kyrkogården saknar belysning.  

Byggnader 

Bårhus 
Slätputsad grund och fasad avfärgade i grå respek-
tive vit kulör. På den östra fasaden sitter ett brunmå-
lat träfönster med tre lufter och blyspröjs. Fönster-
glasen är i varierande gula kulörer. Fönsterbleck i 
koppar. Sadeltak klätt med enkupigt lertegel. 
Fotränna i koppar och stuprör i brunmålad plåt. 

På den södra fasaden finns en gjuten trappa med 
plansteg i släthuggen grå granit. Svartmålade hand-
ledare i metall. Brunmålad trädörr. Brunmålat trä-
fönster med en luft med liggande rektangulär form. 
Fönsterbleck i brunmålad plåt.  

Gjuten trappa ned till källarplan, svartmålad 
handledare i metall. Brunmålad pardörr i trä.  

Framför bårhusets entré i norr ligger stora kalk-
stensskivor. Pardörr i ek med rombmönster sitter i 
en nisch klädd med mörkbrunt tegel. Portomfatt-
ningen kröns av en avtäckning i koppar. Den norra 
fasaden pryds av kvadratiska öppningar tillsammans 
med två belysningsarmaturer och ett kors. 

Ekonomibyggnad 
Byggnaden rymmer personal- och förrådsutrymmen 
samt toalett för besökare. Den långsträckta byggna-
dens dörr- och fönsteröppningar är vända in mot 
kyrkogården i öster, medan västfasaden som ligger i 
liv med kyrkogårdsmuren har en sluten fasad, med 
ett fåtal ljusinsläpp i form av glasbetong.  

Byggnaden har en vitmålad tegelfasad och en 
slätputsad gråmålad låg sockel. Tio träfönster med 
en luft i fyra olika utföranden sitter tillsammans med 
tre trädörrar och en garageport på den östra fasaden. 
Samtliga är brunmålade. Dörrarna har en utsida 
klädd med liggande smal panel och en igensatt dörr-
öppning har klätts med liknande panel för att efter-
likna den tidigare dörröppningen.  

Byggnaden är förlängd åt söder med kontorsut-
rymme och på gaveln finns en uteplats för persona-
len. Ungefär mittpå den äldsta delen av byggnaden 
finns ett öppet utrymme från vilket de offentliga 
toaletterna nås. 

Servicestationer 
Servicestationer finns på ett flertal platser, jämnt 
fördelade över kyrkogården. Här finns tillgång till 
soptunnor, redskap och vatten.  
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Parkeringsplatser 
Väster om kyrkogården finns en asfalterad parke-
ringsplats.  Ytterligare en parkering finns öster om 
kyrkogården. 

Träd 
Innanför kyrkogårdens norra mur finns en trädkrans 
bestående av åtta unga oxlar. Den östra sidan saknar 
trädkrans innanför muren, men en trädrad av oxel är 
planterad ett par meter utanför muren. Södra sidan 
av kyrkogården kantas av en rad med nio medelål-
ders knuthamlade lindar, vilka har hamlats sedan de 
var unga. Längs västra sidan, utmed kvarter M söder 
om personalbyggnaden, står ytterligare fyra knut-
hamlade lindar i samma ålder. Resterande sträcka av 

kyrkogårdens västra sida saknar trädkrans. En träd-
krans av alm och lönn har längre tillbaka kantat 
denna del av kyrkogården.  

Utmed grusgången längs kyrkans södra sida står 
en ensidig allé av nio äldre knuthamlade lindar. I 
gravkvarteren J och G, söder om respektive sydost 
om kyrkan, står vardera en äldre friväxande tårbjörk. 
I kvarter D, öster om kyrkan, står en äldre friväxande 
lind. I kvarter B, norr om kyrkan, står solitärer i 
form av en äldre friväxande tårbjörk och ett ungt 
valnötsträd. I kvarter C finns en kvarstående död 
paraplyalm som har formats till en skulptur i form 
av en ängel. På kyrkogården har det längre tillbaka 
funnits flera nu utgångna hängaskar planterade på 
gravplatser.  

Den utvidgade delen i söder ligger högre än öv-
riga kyrkogården och avskiljs med en stödmur och 
en sluttande plantering. Ovanför muren står en träd-
rad med sjutton prydnadsaplar i varierande åldrar, 
från nyplanterade till äldre. I de utvidgade gravkvar-
teren N och O står tre solitära äldre friväxande tår-
björkar, medan det i kvarter M står en solitär äldre 
friväxande hängbjörk.  

Häckar 
Utmed kyrkogårdens östra sida finns en relativt 
nyplanterad idegranshäck. Denna ersatte en tidigare 
hagtornshäck.  

I kvarter H samt i den yngsta delen av kyrkogår-
den, kvarter M, N och O i söder, finns nordsydliga 
parallella rygghäckar av avenbok. Häckarna är 
klippta med raka kanter, ca 60 cm höga.  

Ett fåtal gravplatser, främst i områdena närmast 
kyrkan, är omgärdade av lågt klippta häckar av bux-
bom, liguster eller tuja. Flertalet av dessa häckar är 
breda och kraftiga i formen. I kvarter A och B finns 

sträckor av klippta häckar av tuja som delvis ramar 
in kvarteren.  

Planteringar 
Områdena närmast söder om kyrkan, men även i 
norr, har ett relativt stort inslag av varierad vinter-
grön växtlighet, varav en del är högväxt, t ex tuja och 
ädelcypress. Vissa av kyrkogårdens vintergröna bus-
kar har stammats upp eller klippts i olika former, 
ibland som överraskande blickfång. Parvisa plante-
ringar är vanligt förekommande på gravplatserna, 
varav en del buxbom, tuja och idegran klippta som 
klot. Den östra huvudgången kantas på ömse sidor 
av distinkt klippta rombformade idegranar. Andra 
exempel på vintergröna barrväxter är en, hima-
layaen, klottuja, sävenbom och sockertoppsgran. 
Rhododendron, krypoxbär och järnek bidrar också 
till grönska under vinterhalvåret. Några äldre grav-
platser är täckta av murgröna.  

Exempel på perenner som är planterade på kyr-
kogårdens gravplatser är vårljung, kärleksört, laven-
del, alunrot, vintergröna, funkia, astilbe, höstaster, 
stjärnflocka, buskrosling, revsuga, träjon, kantne-
peta, bergenia, rosenbräcka, nunneört och olika sor-
ters rosor. Även fetbladsväxter såsom kaukasiskt 
fetblad och sibiriskt fetblad förekommer. På en 
gravplats i kvarter F är taklök planterad som grav-
kullar.  

I sluttningen utmed den södra utvidgningen av 
kyrkogården finns planterade perenner såsom alun-
rot, silverarv och astilbe.  

Planteringen söder om personalbyggnaden inne-
håller buskar såsom häckspirea, forsythia, mahonia 
och tuja med perenner som vintergröna, hasselört 
och rosor.  
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Naturligt förekommande kärlväxter och 
kryptogamer 
Mellan kyrkogård och omgivningar pågår ett stän-
digt utbyte av arter av både inhemsk flora och för-
vildade trädgårdsväxter. Här ingår bl.a. kärlväxter, 
mossor, lavar och svampar som förekommer i sina 
nischer i gräsmatta, planteringar och på murar, träd 
och gravvårdar. 

Kyrkogårdens äldre träd har en måttligt utvecklad 
epifytflora på sina stammar. Några av träden har 
inslag av intressantare arter som signalarten guld-
lockmossa, samt de naturvårdsintressanta arterna 
kyrkogårdslav, alléskruvmossa, fjällig dagglav, grön 
spiklav, dagglav och allémossa. Den lätt förbisedda 
groporangelav noterades på en av de knuthamlade 
lindarna. På ett par av aplarna noterades bl.a. stor 
ärgmossa, stor hättemossa, aspmossa och kust-
snurrmossa. På två av tårbjörkarna växer spräng-
ticka, en vedsvamp som vitrötar veden och kan göra 
trädet bräckligt.  

 
 

 
På skalmuren och stödmuren kring norra och 

södra sidan av kyrkogården växer flera arter av 
suckulenter såsom blek-, vit- och gul fetknopp, samt 
kaukasiskt fetblad. Andra vanliga arter här är en-
björnmossa, cypressfläta och signalarten guldlock-
mossa.  

På kantstenar kring gravplatser växer allmänna 
mossor och lavar som rödskaftad hättemossa, 
hårgrimmia, ägglav, svart kantlav, kaklavar, kartlavar, 
skivlavar och sköldlavar.  

Gräsmattorna är generellt sett måttligt närings-
påverkade. Här växer bl.a. tusensköna, revsmör-
blomma, hönsarv, röllika, brunört och ofta rikligt 
med gräshakmossa. Gräsytan närmast söder om 
kyrkan är dock något magrare, med fläckvis inslag av 
gråfibbla. På gravplatser med extensiv skötsel växer 
en del inspridda kärlväxter som skatnäva, hönsarv 
och kungsljus. 
 

 
 

 
 

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

Några av träden på Osby 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 orga-
niskt 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 kvali-
teter som till exempel grov stam och håligheter hin-
ner utvecklas. Ett antal hotade arter av insekter är 
helt beroende av ständig tillgång till mulm och stam-
håligheter. Äldre och ihåliga träd är också viktiga för 
fladdermöss som viloplatser under sommaren. 

Även om det endast finns ett fåtal av dessa träd 
på kyrkogården är det troligt att fladdermöss finns i 
anslutning till kyrkan, särskilt då de ofta dras till 
äldre byggnader. De dagvilar eller övervintrar gärna i 
kyrktorn och på kyrkloft. Det krävs extra hänsyn där 
det finns eller kan förväntas finnas fladdermöss, 
särskilt när det gäller förändringar i trädbeståndet. 

Flera fågelarter häckar sannolikt på kyrkogården 
under sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, 
kråkfåglar och duvor som brukar hitta lämpliga plat-
ser för sina nästen i trädkronor eller buskar. Vid 
besök under vinter noterades talgoxe, skata och kaja, 
samt kringdragande flockar av sidensvans och grön-
siska på eller kring kyrkogården. Kyrkogården an-
vänds flitigt för födosök, vila och skydd, av såväl 
häckande som övervintrande fåglar och av flyttare 
under vår och höst.  

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

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

Tårbjörkens stambas. 

Ovan; Tårbjörk i kvarter H. Därunder; Konstverk av en 
paraplyalm. 

Vitsippor och lökväxter bildar matta under de klippta avenbok-
häckarna i kvarter M, N och O. 
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Kvarter A, B, C och D 
Kvarteren A, B och C omfattar kyrkogårdens norra 
del. Kvarter D ligger i öster mellan kyrkan och kvar-
ter E. Bredare huvudgångar löper i gränserna mellan 
kvarteren och runt själva kyrkobyggnaden. Den 
breda grusgången utmed östra sidan av kvarter D 
sammanfaller med den äldsta kända sträckningen av 
den gamla, kanske medeltida kyrkogårdsmuren. När 
kyrkogården utvidgades norrut under andra hälften 
av 1800-talet förlängdes även muren. Denna togs ner 
och ersattes av en gång på 1920-talet. Kvarter B och 
C skiljs åt av grusgången mellan den norra sidoen-
trén och norra korsarmens entré. 

De södra delarna av kvarter B och C samt större 
delen av kvarter D tillhör de äldsta delarna av kyrko-
gården vilket kan ses på kartmaterial från tidigt 
1800-tal. De resterande norra delarna av kvarter B 
och C inlemmas i kyrkogården senast under slutet av  
1800-talet genom en utvidgning som även omfattade 
kvarter A.  

I samtliga kvarter är gravplatserna utlagda i 
dubbla rader med smala grusgångar mellan raderna. 
De ligger med viss regelbundenhet men det är van-
ligt förekommande med förskjutna rader och grav-
platser. En äldre struktur är tydlig vilket också ses i 
storleksförhållandet mellan gravplatserna; små, 
smala gravplatser samsas med breda tilltagna famil-
jegravar. Utmed kyrkogårdsmuren i väster står tolv 
stycken gjutjärnskors samlade på en gräsbevuxen yta 
och invid kyrkans norra mur står ytterligare sju ål-
derdomliga gravvårdar i sten uppställda. Ett par av 
dessa kan härröra inifrån kyrkan och ha flyttats ut i 
samband med renoveringsarbeten. 

Merparten av gravplatserna i området är familje-
gravar, men enstaka mindre enskilda gravar finns 
insprängda här och var. I samtliga kvarter har nästan 
alla gravplatser omgärdning av stenram och grusad 
yta, endast ett par har istället inramande häck av tuja, 
buxbom eller liguster. Inom kvarter B finns en hand-
full järnstaket medan övriga kvarter antingen saknar 
eller som mest har två kringgärdningar av denna typ. 

Ett tiotal gravplatser i kvarter B och C saknar om-
gärdning och utgörs enbart av en grusad yta, eller i 
ett fåtal fall av gräs. I kvarter A samt D rör det sig 
om cirka tjugofem gravplatser utan omgärdning och 
dessa har nästan uteslutande såtts in med gräs. Inom 
kvarter A och B finns murgrönekullar, en respektive 
två gravplatser är helt täckta med murgröna. Möns-
terkrattning av gruset är ett framträdande inslag i 
kvarteren. 

Breda, rektangulära vårdar av grå eller svart gra-
nit är den vanligaste gravvårdstypen i kvarteren tätt 
följd av motsvarande i röd granit. Flertalet härrör 
från 1930-1990-talen. Det förekommer enstaka 
mindre eller högresta vårdar av svart granit med 
stilmässiga rötter i det tidiga 1900-talets formspråk. 
Mindre, liggande hällar är vanligt förekommande då 
flera generationer är gravsatta inom samma grav-
plats. De äldsta gravvårdarna återfinns i de äldsta 
kvarteren C och D. Det är ett litet antal vårdar med 
naturromantiskt alternativt nygotiskt formspråk 

 

Kvarter A sett från nordväst. Vy åt nordost genom kvarter B. 
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tillsammans med kors som förekommer. Störst antal 
äldre vårdar återfinns inom kvarter B. Slående är 
återbruket av gravplatser i sen tid. Gravvårdar från 
andra halvan av 1900-talet samsas i flera fall med 
tidigare generationers vårdar. 

Inskriptionerna är förhållandevis traditionella 
med vanliga titlar som främst speglar 1900-talets 
uppdelning i hem och yrkesliv tillsammans med ett 
mindre antal representanter från 1800-talets slut.  De 
vanligaste titlarna är maka, hustru och lantbrukare. 
Andra kvinnliga titlar som förekommer är barn-
morska och lärarinna. Ett betydligt bredare spekt-
rum finns av manliga yrkestitlar. Traditionen att an-
vända titlar finns med långt fram i tiden.  Gårds- och 
bynamn anges förhållandevis ofta.  

Omkring hälften av gravplatserna inom kvarte-
ren har någon form av vintergrön vegetation. 
Främst är det formklippta tujor alternativt cypresser 
men förekommer gör även buxbom, rhododendron 
och vintergröna. Mest framträdande är det vinter-
gröna inslaget i kvarter B. Här finns uppvuxen hög 

  

  

 
 

 
Ovan från vänster till höger: Kvarter D sett från sydost följt av 
murgrönekullar i kvarter A, till vänster två olika gravplatser i 
kvarter B med vintergrön växtlighet och ovan ett exempel på 
mönsterkrattning i kvarter B. 

Vy åt nordost genom kvarter C. 
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och kraftig grönska som kan konkurrera med grav-
vårdarna i synlighet. En handfull gravplatser med ett 
rikt grönt innehåll finns samlade i närheten av en 
stor hängbjörk i den sydvästra delen av kvarteret. I 
kvarter A står låga klippta tujahäckar i änden av 
gravraderna. Åt söder utmed tre gravrader och åt 
norr utmed en. Centralt i kvarter C står stammen av 
en parablyalm som har skulpterats till formen av en 
ängel. I den sydvästra delen av kvarter D står en 
solitär äldre, magnifik lind. 

Askgravlunden finns i den södra delen av kvarter 
A. En tidigare gravplats har tagits i anspråk för detta 
ändamål. Det är en singeltäckt och stenomgärdad 
gravplats med en huvudsten i röd granit med in-
skriptionen ASKGRAVLUND. Metallplattor med de 
gravsattas namn sitter fästa på den nedre delen av 
vården. Inom den singelbelagda ytan står ett mindre 
träd. 
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Kvarter E, F och G 
Kvarteren E, F och G omfattar kyrkogårdens nord-
östra del. Genom området löper en bred huvudgång 
från den östra ingången mot kyrkan. Norr om 
gången ligger kvarter E och i söder ligger G. En rad 
gravplatser utmed hela östra sidan utgör kvarter F. 
Detta område tillkom i samband med utvidgningen 
år 1925. Den breda grusgången utmed västra sidan 
av kvarteren sammanfaller med sträckningen av den 
gamla kyrkogårdsmuren. I norr och öster avgränsar 
en stödmur med en nyplanterad häck av idegran, 
vilken har ersatt en tidigare hagtornshäck. I söder 
avgränsas området av en bred grusgång, den så kal-
lade paradisgången, utmed kyrkogårdens nyaste till-
skott längst i söder.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I kvarter E och G är gravplatserna regelbundet 

utlagda i dubbla rader med smala grusgångar mellan 
raderna. Kvarteren skiljs åt av den östra grusade 
huvudgången mot kyrkan. Denna gång kantas av 
rabatter och formklippta konformade idegranar. 
Gravplatserna i kvarter F är utlagda i en rad utmed 
kyrkogårdens yttre östra gräns.  

Merparten av gravplatserna i området är familje-
gravar, men enstaka mindre enskilda gravar finns 
insprängda här och var. I kvarter E och F har nästan 
alla gravplatser omgärdning av stenram och grusad 
yta, endast ett par har istället inramande häck av tuja 
eller liguster. Ett tiotal gravplatser utgörs enbart av 
en grusad yta, utan omgärdning. De norra triangu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lära ytorna i gravraderna i kvarter E är gravplat-

ser som är insådda med gräs. Här finns några mindre 
vårdar resta över barn men här har även döda späd-
barn begravts anonymt. I kvarter G har knappt två 
tredjedelar av gravplatserna omgärdning av stenram 
och grusad yta. Tre gravplatser har inramande häck 
av liguster eller tuja. Övriga är insådda med gräs och 
saknar omgärdning. Majoriteten av dessa finns i den 
västra delen av kvarteret, där de bildar sammanhäng-
ande område med gräsmatta.  
 

   
Kvarter E, vy mot sydost. Grusade ytor och inramande stenramar är ett karaktärsdrag.  
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Breda, rektangulära vårdar av grå eller svart granit är 
den vanligaste gravvårdstypen i kvarteren. Flertalet 
härrör från 1930-1990-talen. Det förekommer en-
staka mindre eller högresta vårdar av svart granit 
med stilmässiga rötter i det tidiga 1900-talets form-
språk. Dessa är i regel uppsatta under 1920-eller 
1930-talen då kvarteren nyss var ianspråktagna. 
Mindre, liggande hällar är vanligt förekommande då 
flera generationer är gravsatta inom samma grav-
plats.  

Inskriptionerna är förhållandevis traditionella 
med vanliga titlar från 1900-talet yrken och 
branscher. Sällsynt förekommande är dock kvinnliga 
yrkestitlar där föreståndarinnan och sjuksköterska 
tillhör undantagen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relativt många hantverksyrken finns representerade 
långt fram i tiden såsom exempelvis bagaremästare, 
färgmästare och smedmästare. Gårds- och bynamn 
anges förhållandevis ofta.  

Lågväxande, mindre klippta klot av buxbom, tuja 
eller idegran är vanligt förekommande på gravplat-
serna. Främst i kvarter E finns vintergrön växtlighet 
som vuxit tillansenlig storlek och stammats upp till 
mindre träd. Ett fåtal större idegranar är distinkt 
klippta i cylinderform. I övrigt är hängbjörken i 
nordvästra hörnet av kvarter G ett framträdande 
inslag. Ett ålderdomligt inslag i form av två kullar av 
taklök finns på en gravplats i södra delen av kvarter 
F. Här finns också en gravplats där rabatten är kan-
tad av högställda gjutna snäckformade cementplat-
tor.  

 

 

  

 

Taklök är planterad som kullar på gravplats 65-67 i kv F. 

Den så kallade Paradisgången, vy mot väster. 

Kvarter G, vy mot sydost.  Högväxt vintergrön växtlighet i kvarter E. 

 Gjutna kantstenar i form av snäckor. 
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Kvarter H 
Kvarter H ligger sydost om kyrkan, utmed samtliga 
sidor omgivet av intilliggande gravkvarter. Kvarteret 
omsluts av grusgångar. Den norra kortsidan ligger 
längs den breda huvudgången som löper från östra 
kyrkogårdsingången mot kyrkan och motsatt kort-
sida avgränsas av den så kallade paradisgången, som 
går längs med kyrkogårdens senaste utvidgning åt 
söder.  Kvarteret delas genom en grusad tvärgång 
medan de längsgående gångarna inne i kvarteret är 
gräsbevuxna.  

Strukturen i kvarteret byggs upp av åtta rader av 
rygghäckar i nord-sydlig riktning. Fyra placerade 
norr om tvärgången och fyra placerade söder om. 
Gravplatserna är utlagda i dubbla rader som skiljs åt 
genom rygghäckarna. Regelbundenheten bryts

 
 
genom en enkel rad av gravvårdar längs två av rygg-
häckarna.  

Gravplatserna är ytmässigt jämnstora. Marken är 
gräsbevuxen och det stora flertalet har en plante-
ringsyta i anslutning till gravvården.  

Breda, rektangulära vårdar av grå eller svart gra-
nit är den vanligaste gravvårdstypen i kvarteret till-
sammans med motsvarande i röd granit. Majoriteten 
härrör från 1950-1990-talen. Det förekommer en-
staka liggande gravvårdar samt ett par högre som 
avviker från mönstret. Men det dominerande in-
trycket ges av de låga gravvårdarna som inte sticker 
upp över rygghäckarna.  

Inskriptionerna är förhållandevis traditionella 
med vanliga titlar som främst speglar 1900-talets 
uppdelning i hem och yrkesliv.  De vanligaste titlarna 
är maka, hustru och lantbrukare. Gårds- och 
bynamn anges på ett femtontal vårdar.  

Omkring tjugo av gravplatserna inom kvarteren 
har någon form av vintergrön vegetation. Främst är 

 
 
det tujor alternativt cypresser men förekommer gör 
även buxbom, rhododendron och vintergröna. 
  

Vy från nordväst över kvarter H. Vy åt norr genom kvarter H. 
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Kvarter J, K och L 
Kvarteren J, K och L omfattar tillsammans ett 

kvadratiskt område söder om kyrkan. Breda grusade 
gångar avgränsar i alla väderstreck. Kvarter L utgör 
ett mindre gräsbeväxt område direkt söder om kyr-
kobyggnaden.  

Den norra sidan av kvarter J och K kantas av 
knuthamlade lindar vilka tillsammans med kyrko-
byggnaden bildar fond. Kyrkogårdsmuren med bår-
hus och ekonomibyggnad ramar in i väster. I söder 
löper den så kallade paradisgången, en bred grusad 
gång utmed kyrkogårdens nyaste och upphöjda del, 
kantad av mur och prydnadsaplar. I öster gränsar 
kvarter H med kontrasterande gräsbevuxna ytor och 
rygghäckar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvarter J och K har likartad struktur och upplevs 

som ett och samma kvarter. De drygt 450 gravplat-
serna är regelbundet utlagda i nordsydliga dubbla 
rader med smala grusgångar mellan raderna. En 
smal vinkelrät västöstlig grusgång delar av kvarterens 
nordligaste fjärdedel. Denna norra del ingick troligen 
i den äldsta kända utbredningen av kyrkogården. Det 
äldre kartmaterialet visar att gången ungefärligt följer 
den äldsta kända murens sträckning. En viss ni-
våskillnad kan även märkas, då denna norra del lig-
ger något högre. Området söder om denna gång 
tillkom i samband med utvidgningen år 1896.  

Kvarter L utgör i huvudsak ett lapidarium med 
museal karaktär med ålderdomliga vårdar nedlagda i 
gräset eller uppsatta utmed kyrkans fasad. En famil-
jegrav med flera liggande hällar från senare delen av 
1900-talet är emellertid i bruk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bland gravplatserna i kvarter J och K finns en va-

riation av både större familjegravar och mindre en-
skilda gravar om vartannat. Det stora flertalet, om-
kring 80%, omgärdas av stenramar och har grusade 
ytor. Ett drygt tiotal gravplatser är omgärdade av 
klippta, ganska kraftiga häckar av tuja, liguster, bux-
bom eller idegran. Lövfällande ligusterhäckar var i 
början av 1900-talet ett vanligt inslag på kyrkogårdar. 
Tujahäckar har tidigare funnits på kyrkogården i 
högre utsträckning än idag. Tre gravplatser har 
järnstaket och en gravplats har stenpollare och me-
tallrör. Endast ett tjugotal gravplatser är insådda med 
gräs. Flertalet av dessa finns längst i söder eller i ett 
område i nordost. Dessa gravplatser är i regel inte 
omgärdade med varken stenram, häck eller staket. 
Vissa av de grusade gravplatserna mönsterkrattas 
fortfarande på traditionellt vis.  

   
Västöstlig gång genom kvarter J och K.  Vy mot nordost.  
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Vårdarna är vända mot öster eller väster, utifrån 

gångsystemet. En viss skillnad bland gravvårdarna 
kan märkas mellan den norra, äldre delen och övriga 
kvarteret. I norr finns ett antal ålderdomliga vårdar 
såsom exempelvis kalkstensvårdar eller naturroman-
tiska vårdar från andra hälften av 1800-talet, vårdar 
som inte förekommer i den södra delen. Här finns 
också tre gjutjärnskors från perioden 1850-1870-
talet. Vårdar huggna i traktens svarta granit är över-
lag vanligt förekommande i båda kvarteren, såväl 
bland de mer högresta äldre vårdarna som bland de 
yngre gravstenarna. 1900-talets låga rektangulära 
vårdar av grå, svart eller röd granit är de vanligast 
förekommande i båda kvarteren. Det är vanligt att 
flera generationer är begravda inom en och samma 
gravplats, där det yngsta tillskottet ofta är liggande 
mindre hällar. Inte sällan har en ny vård ersatt en 
äldre vård inom den befintliga äldre strukturen med 
stenram och grusade ytor. Detta görs än idag och 
har bidragit till en stor variation bland gravstenarna. 
I den södra delen av kvarter J är en askgravlund 
anlagd år 2012 inom en äldre gravplats med grusad 
och plattbelagd yta, omgärdad av stenram.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bland gravvårdarnas inskriptioner märks många 

titlar av skilda slag, vilket i viss mån speglar Osbys 
omvandling från bondby till stationssamhälle präglat 
av handel, hantverk och småindustrier. Även moder-
na vårdar från senare delen av 1900-talet bär förhål-
landevis ofta yrkestitlar. Åboen, toffelmakaren, han-
delsidkerskan, järnvägsmannen och postmästaren är 
exempel på några av kvarterets många titlar. Även 
gårds- eller bynamn anges relativt ofta.  

Centralt i kvarter J finns en hängbjörk med ka-
rakteristisk utbredd krona. En rad av knuthamlade 
lindar kantar huvudgången i norr. I övrigt är trädin-
slaget relativt sparsamt. Vintergröna buskar har 
ibland vuxit till stora proportioner, varav vissa har 
stammats upp eller formklippts på olika sätt med 
personlig touch. Rosor, lavendel, julros, murgröna 
och funkia är exempel på förekommande växtlighet 
på gravplatserna.  

 

  

Kvarter L invid kyrkans södra fasad.  

Gravplats med flera äldre gravvårdar i kvarter J. Askgravlunden i södra delen av kvarter J.  

Grusgång längs med kyrkan skiljer kvarter J, till vänster, från 
kvarter L, till höger.  
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Kvarter M, N och O 
Kvarteren M, N och O omfattar tillsammans ett 
kvadratiskt område på kyrkogårdens sydligaste del. 
Området ligger förhöjt i relation till den äldre kyrko-
gården och sträcker sig längs hela kyrkogårdens 
södra sida. Området anlades på 1960-talet. I norr 
avgränsas kvarteren mot den äldre delen av kyrko-
gården den så kallade paradisgången, en bred grusad 
gång nedanför en terrasserad perennplantering kan-
tad av mur och prydnadsaplar. I varje sektion av 
kvarteren finns en trappa som knyter samman de två 
delarna av kyrkogården. I söder och väster avgränsas 
kvarteren av perenn-, häck- och buskplanteringar. 
Längs hela södra sidan löper en bred grusgång i öst-
västlig riktning, vilken med regelbunden intervall 

angör mot öst-västliga grusgångar utlagda med 
jämna mellanrum. I öster avgränsas kvarteret av ett 
område med containrar för sopsortering kringgärdat 
av ett glest trästaket. 

Kvarter M, N och O har likartad struktur och upp-
levs som ett och samma kvarter. Kvarteren är inde-
lade i sjutton sektioner där gravplatserna är regel-
bundet utlagda i nordsydliga enkla rader. Häckar av 
klippt avenbok skiljer sektionerna åt och fungerar 
även som rygghäckar till gravvårdarna.  De flesta 
sektioner är gräsbesådda, med i tre stycken går smala 
grusgångar i öst-västlig riktning och anknyter till den 
äldre delen av kyrkogården. Längs kvarterens södra 
gräns löper en enkel rad med gravplatser i östvästlig 
riktning. I områdets sydvästra hörn finns ett område 

med tjugofyra gravplatser, snett placerade i förhål-
lande till övriga gravplatser i kvarteret.  

Majoriteten av gravplatserna är av samma storlek 
och uppbyggnad. Det stora flertalet har en meter-
bred planteringsyta avgränsad av en tunn stenram 
framför gravvården. Omkring femtio av dessa har 
delar eller hela planteringsytan täckt av grus eller 
singel. När detta är fallet kompletteras det ofta av 
växter i kruka. Nära en tredjedel av gravplatserna har 
vintergrön växtlighet i form av idegran, buxbom, 
tuja etc. Majoriteten av de vintergröna växterna är 
formklippta i klot och cylindrar. Ett litet antal grav-
platser har med tiden såtts in med gräs, detta gäller 
både återlämnade men även gravplatser med grav-
vården kvar. I de klippta häckarna och över gravplat-
ser med eller utan egen plantering har en mängd 

 

Överblick över kvarteret från väster åt norr.  Varje sektion omges av klippta häckar av avenbok. Här, i 
kvarter N finns en av områdets tre hängbjörkar.  
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lökväxter, framförallt scilla, spridit sig tillsammans 
med vitsippor. I april månad, innan häckarnas blad 
spruckit ut, utgör blomstermattan viktig föda för 
tidiga pollinatörer, utöver de estetiska kvaliteter och 
upplevelsevärden den bidrar med. Gravplatserna har 
generellt rika och varierande planteringar. Lökväxter 
förekommer bland annat i form av kejsarkrona, tul-
pan, vårlök, pärlhyacint, krokus, snödroppar och 
påskliljor. Bland perennerna märks bland andra ro-
sor, kärleksört, hosta, lavendel, akleja, mahonia, nej-
lika, borstnejlika och hortensia. Murgröna och vin-
tergröna förekommer också. På en gravplats växter 
hallon. Några få uppstammade, små träd förekom-
mer också.  

Vårdarna är vända mot öster eller väster, med ryg-
garna mot de klippta avenbokhäckarna. Majoriteten 

av vårdarna är låga och breda i röd, svart eller grå 
granit. I gravplatsraden längs områdets södra gräns 
samt i det snedlagda området i sydvästra hörnet är 
gravvårdarna smala och högresta, om än i samma 
material som övriga. Ett fåtal marmorvårdar och 
sentida naturstenar och mer fritt utformade gravvår-
dar förekommer. Några av gravvårdarna komplette-
ras av liggande vårdar för ytterligare gravlagda på 
samma gravplats.  

Bland gravvårdarnas inskriptioner märks många 
titlar av skilda slag, vilket i viss mån speglar framväx-
ten av ett modernt samhälle i Osby. Även om det är 
titlar som Hustru och Maka i olika varianter samt 
lantbrukare och hemmansägare som förekommer 
flest gånger så är variationen stor och titlar som 
Ombudsman, Representant, Åkeriägaren, Lagerchef, 

Veterinär, exportchef, banktjänsteman, Montör, Ty-
pograf, Kronofogde, Socialchef, Telemontör och 
Vaktmästare vittnar om nya yrkesområden och soci-
ala mönster.  Bynamn anges relativt ofta.  

I kvarterets mitt, räknat i nordsydlig riktning finns 
tre hängbjörkar med karakteristiska utbredda kronor. 
Raden av prydnadsaplar i norr och högvuxna 
buskage i söder bildar ett grönt rum med organiska 
former i relation till de strikt tuktade avenbokshäck-
arna som indelar kvarteren i mindre sektioner. 

 
  

En av sektionerna sedd från den s.k. Paradisgången. Trappor 
ansluter mot den äldre, lägre belägna kyrkogården.  

En typisk gravplats i området; låg, bred vård i granit med planterings-
yta framför.  

Friväxande och formklippta vintergröna växter förekommer 
rikligt i området; på denna gravplats formklippt idegran. 



 

Osby kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2017 | 33 

  

Kyrkogårdens kulturhistoriska och  

biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Osby kyrka med kyrkogård har lång historisk konti-
nuitet på platsen. Många människor har ett förhål-
lande till kyrkan och dess närmiljö som sockencent-
rum. Platsen, med kyrkan, omgivande kyrkogård och 
mur, som central punkt i Osby samhälle har härige-
nom ett traditionsvärde. Grindöppningen i den västra 
muren markerar fortfarande den historiska relation-
en mellan f.d. prästgården och kyrkan och under-
stryker en ålderdomlig struktur i anläggningen. 

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. Åboen, lantbrukaren, toffelmakaren och 
kyrkoherden är exempel på några av kyrkogårdens 
många äldre titlar. Titlarna återspeglar till exempel 
hur förutsättningarna för kvinnor att yrkesarbeta 
och göra karriär utanför hemmet öppnade sig, i bör-
jan främst för personer ur de övre samhällsskikten, 
men längre fram för allt fler. Några äldre yrkestitlar 
bundna till kvinnor på Osby kyrkogård är sjukskö-
terskan, lärarinnan och barnmorskan. Den stora 
gruppen vårdar med titeln hustrun/makan rymmer 
en dold historia. Värt att beakta i sammanhanget är 
kyrkogårdens övriga osynliga historia, över personer, 
oftast ur lägre samhällsskikt, vilka inte framträder 
genom bevarade gravvårdar eller inskriptioner. Detta 
förtydligas bland annat genom dokumenterade be-
rättelser om allmänningen på Osby kyrkogård och 
hur sociala skillnader mellan människor cementera-
des både genom  handling och placering i och med 
begravningen. Titlarna återspeglar även hur Osby 
successivt utvecklades från jordbrukssamhälle till en 

centralort när södra stambanan öppnades 1862. Ba-
garemästare, smedmästare, handelsidkerskan, järn-
vägsmannen och postmästaren återspeglar hur hant-
verk så småningom växte till industrier, ökande han-
del, bankväsende och annan samhällsadministration 
som följd. Det sena 1900-talets samhälle återspeglas 
i titlar som Ombudsman, Representant, Åkeriägaren, 
Lagerchef, Veterinär, exportchef, banktjänsteman, 
Montör, Typograf, Kronofogde, Socialchef, Tele-
montör och Vaktmästare. Dessa titlar vittnar om nya 
yrkesområden och nya sociala mönster. Utöver titlar 
anges och gårds- eller bytillhörighet ofta på vårdar-
na, även långt fram i tiden.  

Arkitekturhistoriska värden finns knutna till gestalt-
ningen både på ett övergripande plan och i detalj.  
De finns representerade i en välbevarad struktur 
utlagd efter en klassicerande mönsterbild och till 
mångfalden vårdar från 1800-talets andra hälft vilka 
återger den rika palett av former och material som 
var representativt för slutet av 1800-talet. Variations-
rikedomen i utseendet hos vårdarna återges i natur-
romantiska vårdar i huggen sandsten med lövorna-
mentik i relief, korsformade gravvårdar, marmorvår-
dar med infällda detaljer i biskviporslin tillsammans 
med stramare klassicerande vårdar i granit. Framför-
allt längs med kyrkans murar finns flera ålderdom-
liga gravvårdar av museal karaktär i form av hällar 
med rika inskriptioner.   

Kyrkogårdsmiljön tillskrivs ett pedagogiskt värde 
genom bland annat gravvårdarna och gravplatserna. 
Längs kyrkans murar och i anslutning till kyrkan 
finns en stor samling ålderdomliga gravhällar med 
påkostade inskriptioner. De detaljerade berättelserna 
ger oss lättillgänglig insyn i tidsmässigt avlägsna per-
sonliga livsöden vilket kan fördjupa relationen till 

platsen och de människor som levt här. På de mer 
sentida delarna av kyrkogården är gravvårdarna tids-
enligt underordnade den övergripande strukturen. 
Detta i motsats till den äldre delen där flera av grav-
vårdarna är tänkta att vara solitärt framstående och 
väl synliga. De större gravplatserna kan jämföras 
med samtida betydligt enklare gravar vilket återspeg-
lar de skilda levnadsvillkoren men även med den nya 
kyrkogårdens enklare gravvårdar och gravplatser där 
folkhemmets demokratiska grundtanke ger fullt 
utslag. Förståelse för hur kyrkogården har utvidgats 
– tillsammans med kunskap om titlar och inskript-
ioner och medvetenhet om att många öden inte alls 
syns på kyrkogården idag kan ändå hjälpa oss att 
teckna en bild av Osbys historia. 

Kyrkogårdens centrala plats i samhället, bidrar 
tillsammans med mångfalden av bevarade gravplat-
ser från olika tider till en kulturmiljö som är rik på 
upplevelsevärden. Dessa är starkt knutna till den beva-
rade strukturen och planläggningen med singeltäckt 
mark på gravplatser och i gångar tillsammans med 
kringgärdningar av sten och klippta häckar. Ålder-
domliga träd som vuxit sig stora på gravplatserna, 
murgrönekullar, rundlar av taklök, gjutna kantstenar 
och hantverksskickligt tillverkade järnstaket bidrar 
till en varierad och mångfacetterad kyrkogårdsmiljö. 
Det är framför allt i helheten som upplevelsevärdet 
och det pedagogiska värdet framträder. Detta gäller 
även gravvårdarna som tillsammans bidrar till kyrko-
gården som en värdefull kulturmiljö. Att mångfalden 
av gravplatser och gravvårdar bevaras, både stor-
slagna och anspråkslösa, för sina titlar likväl som för 
sin utformning är viktigt för att kyrkogården ska 
spegla en tidigare samhällsstruktur.  
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Biologiska värden 
Osby gamla kyrkogård ligger centralt i Osby och 
omges främst av bebyggelse, vägar och park. I par-
ken söder om kyrkogården växer ett flertal gamla 
grova ekar och här ligger också en damm. Drivån 
passerar som närmast ca 50 m öster om kyrkogår-
den.  

Av de gräsmarker som inventerats i Jordbruks-
verkets Ängs- och betesmarksinventering finns inga 
aktuella ängar eller betesmarker inom 2 km från 
kyrkogården.  

Närmaste naturreservat, Näset, ligger 2-3 km sö-
der om kyrkogården och utgör till stor del ett näs i 
Osbysjön. Väster om denna ligger även naturreser-
vatet och Natura 2000-området Osby skansar som 
främst utgörs av hedbokskog. Inga nyckelbiotoper 
förekommer i närheten av kyrkogården. Ett stort 
riksintresse för naturvård kallat Hörlinge ängar, Vi-
eån, Ubbalt (N10) förekommer ca 3 km sydväst om 
kyrkogården.  
Kyrkogårdar har en närmast unik biotoptyp som 
drar till sig många organismer av olika slag. Blom-
morna på gravplatser och i planteringar lockar till sig 
insekter. Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyrko-
gårdens träd, häckar och planteringar. Fladdermöss 
förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt även 
på Osby kyrkogård. De har sina viloplatser i bygg-
nader eller gamla hålträd. Samtliga arter av fladder-
möss liksom alla grod- och kräldjur är fridlysta och 
upptagna i Artskyddsförordningen. 

Kyrkogårdens träd har ett flertal arter av lavar 
och mossor som bidrar till trädens biologiska värde. 
Nämnas kan kyrkogårdslav, groporangelav, fjällig 
dagglav, allémossa och signalarten guldlockmossa. 
Rödlistade arter utses av expertkommittéer vid Art-

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

En stor mängd rödlistade fåglar har tidigare regi-
strerats i Artportalen från Osby, men koordinaten 
med 5 km radie har för låg noggrannhet för att fyn-
den ska vara användbara här. Inga fynd är sedan 
tidigare registrerade för just kyrkogården. 

Vid länsstyrelsens trädinventering 2009 i sam-
band med Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 
träd, registrerades 3 träd på kyrkogården och 2 träd 
strax sydväst om kyrkogården. Tyvärr har man råkat 
sammanblanda positionerna av samtliga träd vid 
registreringen. 1 jätteek, 1 grov ek, 2 tårbjörkar med 
stamhål och en hängalm med stamhål var de träd 
man avsåg att registrera. Almen var det träd som var 
almsjukedrabbat och som senare gjordes om till ett 
konstverk. Alla kyrkogårdens träd omfattas av kul-
turmiljölagen.   
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Vård och underhåll 

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

Områden eller element med högt kul-
turhistoriskt värde  

Områden med högt kulturhistoriskt värde är särskilt 
känsliga för förändring eller företräder en unik hän-
delse/form/miljö eller liknande. På Osby kyrkogård 
gäller detta kvarter A, B, J och K som i mycket stor 
utsträckning bevarar en ålderdomlig struktur i an-
läggning, gravplatser, gravvårdar och växtlighet. 
I dessa områden bör: 

 
� Områdets strukturer, gångar, ytmaterial, grav-

vårdar, kringgärdningar i form av växtlighet, 
stenramar och järnstaket samt annat växt-
material m.m. vårdas och underhållas regel-
bundet för att bevaras i sin helhet.  

 

� Kvartersbeskrivningen bör gälla som utgångs-
punkt för en övergripande bevarandeplan inom 
respektive område.  

Område med stor betydelse för kyr-
kogårdens karaktär 

I områden med stor betydelse för kyrkogårdens 
karaktär bör: 

� Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 
yttre kringgärdning.  

� Kyrkogårdens huvudgångar, rygghäckar och 
yttre begränsningar såsom murar och staket 
bevaras.  

� Gravvårdarna bör i första hand bevaras på 
plats. Gravvårdar kan också användas som 
huvudsten vid ny gravsättning.  

� Återlämnade gravplatser kan återtas genom 
att ny gravläggning anpassas till de befint-
liga förutsättningarna.  

 
Områden markerade med rosa ram är medvetet 
formgivna planteringar som är betydelsefulla för 
kyrkogårdens karaktär.  

 

Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser 
Dessa redovisas i bilaga 1. 
� Gravvårdarna bör stå kvar på gravplatserna så 

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

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

 
� Vårdåtgärder som inte kan karaktäriseras 

som normalt underhåll är tillståndspliktigt 
liksom flyttning eller borttagning av kultur-
historiskt värdefulla gravvårdar.  

Trädvård 
Trädvårdsplanens åtgärder bör väga in både biolo-
giska värden och kulturhistoriska aspekter. I Natur-
vårdsverkets rapport Åtgärdsprogram för särskilt skydds-
värda träd -Mål och åtgärder 2012-2016 finns det mål 
och åtgärder som särskilt gäller för Svenska kyrkans 
arbete med värdefulla träd på kyrkogårdar och be-
gravningsplatser. Dessa är följande:  
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� Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrko-
gårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tä-
torter minskar inte på grund av avverkning, där 
alternativ finns.  

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

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

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

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

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

• Med hänsyn till grod- och kräldjur som kan 
övervintra i frostfria lägen inne i murar bör re-
novering av kallmurar ske under juni till augusti. 
Man bör dock vara observant på eventuella 
häckande fåglar i murarna under denna tid. 

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

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

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

Murar och begränsningar 
Kyrkogårdsmurarna är generellt i gott skick. Här 
finns inga direkta skador att anmärka på.  

 
• Årlig besiktning av murarna för att upptäcka 

eventuella skador på ett tidigt stadium. Vid be-
hov kan ett åtgärdsprogram tas fram av sakkun-
nig. 

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

• Ta regelbundet bort kraftigväxande gräs och 
lövuppslag i murarna. Låt mossa och sedumväx-
ter vara kvar.  

Grindar 
Samtliga grindar har varierande grad av rostangrepp 
och är i behov av översyn.  

 
• Årlig översyn av samtliga järngrindar. Rost-

skyddsbehandling och ommålning görs.  
• Se över marknivån så att samtliga grindar lätt 

kan öppnas och stängas.  

Vägar och gångar 
Gångarna från den västra grindöppningen fram till 
kyrka och bårhus är hårdgjorda med plattor i kalk-
sten. Övriga gångar är grusade.  
 

• Inom några av kyrkogårdens kvarter finns om-
råden med smala gångar som är svåra att under-
hålla och utgör hinder för tillgängligheten. Kring 
dessa gångar är många av gravplatserna aktiva. 
När gravplatser i framtiden återlämnas önskar 
församlingen att försiktigt ändra om så att till-
gängligheten kan förbättras. Eftersom dessa 
strukturer finns inom de mest kulturhistoriskt 
värdefulla kvarteren på kyrkogården är det vik-
tigt att förändringar föregås av ett helhetstänk i 
samverkan med länsstyrelsen eller annan antik-
varisk expertis. En kulturhistorisk konsekvensa-
nalys bör alltid föregå förändringar likt dessa. 
Eventuella åtgärder kräver länsstyrelsens till-
stånd. 

• Årlig översyn av gångarnas tillgänglighet. Gång-
arna ska ha en jämn yta med god packning. Ytan 
ska vara fast och tillgodose tillgänglighetsbeho-
ven. Nytt grus bör vara naturfärgat.  

• Se årligen över plattsättningen och justera vid 
behov.  

Byggnader 
Både bårhuset och ekonomibyggnaden är i gott 
skick. Dörrar och fönster i söderläge och åt öster är 
de som är mest utsatta för solens strålar och kan 
behöva tätare underhållsintervall än övriga. 
 
• Översyn och bättringsmålning av dörrar och 

fönster på de östra och södra fasaderna.  

Gravplatser 
Inom Osby kyrkogård finns idag många singel-
täckta gravplatser som är återlämnade och svåra att 
upplåta igen på grund av att grav-vårdsinnehavare 
önskar en mer lättskött gravplats. Gravplatser som 

dessa blir svåra att sköta rationellt och skötselkost-
naden per plats blir hög. Församlingen önskar därför 
ändra kvarteren med singeltäckta gravplatser på kyr-
kogårdens östra del till gräskvarter.  Kvarteren som 
berörs är E, F och G samt eventuellt delar av kvarter 
D. Det är viktigt att förändringar föregås av ett hel-
hetstänk i samverkan med länsstyrelsen eller annan 
antikvarisk expertis. En kulturhistorisk konsekvens-
analys bör alltid föregå förändringar likt dessa. Even-
tuella åtgärder kräver länsstyrelsens tillstånd. 

Gravvårdar 
De kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna bör få 
stå kvar på sina ursprungliga platser. På så sätt beva-
ras eventuella samband, främst i form av de familje-
förhållanden, som kan finnas med de omgivande 
gravvårdarna. 
 
• Samtliga gravhällar av sten och järn som är upp-

fästa, eller står lutade, mot kyrkobyggnaden 
samt placerade i gräset i anslutning till kyrkan är 
av mycket högt kulturhistoriskt värde. Dessa är 
inte placerade på numrerade gravplatser, varför 
det är särskilt viktigt att församlingen för upp 
dessa på inventarielistan. Gravhällarnas rika in-
skriptioner är ständigt utsatta för väder och vind 
som med tiden kommer att påverka deras läs-
barhet. Därför behöver hällarna dokumenteras 
med foto, och inskriptionerna skrivas ner så att 
deras dokumentvärde inte går förlorat.  
 

• Vårdarnas inskriptionstavlor eller framsidor bör 
rengöras med varsamma metoder. Vid mycket 
lavpåväxt är det dock bättre att undvika rengö-
ring då man annars riskerar att stenen förstörs.  
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Planteringar 
Kyrkogården innehåller ett rikt utbud av växtlighet.  
• Perenner, lökväxter och städsegröna buskar bör 

i första hand vårdas och stå kvar på gravplatser-
na även sedan de återlämnats.  

Träd 
 

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

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

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

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

det av stort värde för insektslivet om man sparar 
delar av stammen och lägger den i en perma-

nent vedsamling eller en så kallad faunadepå. 
Depån fylls på någon enstaka gång men lämnas 
för övrigt helt utan åtgärder.  

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

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

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

• Tidigt blommande träd och buskar är mycket 
viktiga för nyvaknade humlor och bin under vå-
ren. Lönn, körsbär, sälg, pil och hästkastanj är 
viktiga vårblommare som gärna får gynnas vid 
trädplantering. Vårblommande växter som kro-
kus, tulpan, vintergäck och sippor ger endast lite 

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

• Vid nyplantering använd gärna buskar och träd 
som producerar bär, då de är värdefulla för 
många fåglar. Sidensvans och samtliga arter av 
trastar är särskilt förtjusta i bär, men även en del 
småfåglar drygar under vinterhalvåret ut kosten 
genom att även äta frukt och bär. Tillgången på 
bär har stor betydelse för både de flyttande fåg-
larna och för stannfåglarna som försöker klara 
vintern på minimala resurser. Rönn, oxel, hag-
torn, aronia, liguster, oxbär, måbär och berberis 
är några av de bärande träd och buskar som gil-
las av fåglar. 
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Målsättning och utveckling 
Syftet med utvecklingsplanen är att kartlägga försam-
lingens planer och behov under den närmaste tioårspe-
rioden. Följande text är utarbetad från ett underlag 
som församlingen tagit fram.  
 
Vi vill förstärka kyrkogården som kulturmiljö ge-
nom att:  

• Arbeta med att belysa vissa historiska inslag 
på kyrkogården, som vård- och underhålls-
planen ger oss.  

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

• Om tid finns, kan man t ex ha informations-
skyltar om vissa saker som anses speciella och 
specifika för just Osby kyrkogård. 

• Behålla den äldre strukturen och kulturhi-
storiskt värdefulla gravvårdar inom kyrko-
gårdens kvarter A, B, K och J. 

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

• Vid nyplantering och etablering av växter bör 
man tänka mångfald, så att många olika insek-
ter och djur kan trivas på kyrkogårdarna.  

• Vid trädval kan man gärna ha blommande träd, 
som ger både pollen och frukt till djur och in-
sekter. 

• En tanke vi diskuterat är att placera större gre-
nar och stockar som blir över från trädfällning-
ar, och spara dem i anslutning till kyrkogården. 
I den gamla veden kan många insekter och lar-
ver bo och övervintra. 

• Vi planerar att placera bikupor på en intillig-
gande begravningsplats. 

 
Vi vill arbeta för att åtgärda enkelt avhjälpta hin-
der som kan förbättra tillgängligheten till kyrko-
gården genom att:  

• Vi anser inte att det finns några särskilda hin-
der för tillgängligheten på kyrkogården. Trap-
por finns, men som alternativ finns det möjlig-
het att gå upp via en sluttning. 

 
Vi vill arbeta för att säkerställa behovet av gravplat-
ser genom att: 

• Återanvända återlämnade gravplatser på varie-
rande platser på kyrkogården. 

• Erbjuda platser i minneslund, askgravlund eller 
på en egen askgravplats med begränsad grav-
rätt. 

• Inom Osby kyrkogård finns idag många singel-
täckta gravplatser som är återlämnade och 
svåra att upplåta igen på grund av att grav-
vårdsinnehavare önskar en mer lättskött grav-
plats. Gravplatser som dessa blir svåra att sköta 
rationellt och skötselkostnaden per plats blir 
hög. Församlingen önskar därför ändra kvarte-
ren med singeltäckta gravplatser på kyrkogår-
dens östra del till gräskvarter.  Kvarteren som 
berörs är E, F och G samt eventuellt delar av 
kvarter D (se vidare under rubrik Åtgärder). 

 
Vi vill arbeta för att tillfredsställa behovet av be-
gravningsplats för andra religioner genom att: 

• Bereda plats på den nya begravningsplatsen 
som har mer oanvänd yta. 

• Vid förfrågan från andra trossamfund ta upp 
frågan inom förvaltningen och kyrkorådet. 
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Ordförklaring 

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

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

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

Rödlistan: 

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

Rödlistans kategorier: 

CR  Akut hotad (Critically endangered) 

EN  Starkt hotad (Endangered) 

VU  Sårbar (Vulnerable) 

NT  Nära hotad (Near threatened) 

 
 



 

Osby kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2017 | 43 

Förslag på växter 
Prydnadsväxter som kan användas i planteringar är 
sådana som blommar länge eller är vintergröna. 
Traditionellt sett har främst blå och vita blommor 
planterats på kyrkogårdar. Röda blommor har inte 
varit lika vanliga, men den rödrosa kärleksörten är 
ett undantag liksom rosen ’Rödhätte’. På äldre vy-
kort 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 senare år.  
 
Funkia – Hosta, en traditionell sort är exempelvis 
gravfunkia, Hosta crispula. 
 
Hortensia – Hydrangea macrophylla, har en lång blom-
ningstid och passar bra.  
 
Höstflox – Phlox paniculata varav sorterna ’Alma 
Jansson’ och ’Ingeborg från Nybro’ är från 1930-
talet och är Grönt kulturarv®-perenner. 
 
Julros – Helleborus, är vintergrön och passande. 
 
Järnek – Ilex aquifolium, har förknippats med Kristus 
törnekrona och passar därför i kyrkogårdssamman-
hang. Finns på kyrkogården och är användbar som 
ett mindre träd. 
 
Kinesisk kärleksört – Sedum spectabile, finns på östra 
kyrkogården. Sorten ’Granlunda’ är en Grönt kultur-
arv®-perenn. Den har rosa blommor men det finns 
även med vita blommor.  
 

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

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

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

märket Grönt kulturarv® har funnits i od-
ling i Sverige sedan före 1940. De har 
lång odlingstradition, intressant kultur-
historia och bra odlingsegenskaper. Sor-
terna har samlats in inom Perennuppropet 
som var  en landsomfattande inventering 
av äldre prydnadsperenner och pågick 
mellan 2003 och 2010. Bakom uppropet 
stod Programmet för odlad mångfald, 
POM. Perennsorterna som säljs under 
varumärket Grönt kulturarv® är utvalda att 
bevaras i den svenska genbanken för ve-
getativt förökade växter. Sorterna finns 
att köpa i handelsträdgårdar 
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7. Västra Tommarp, Västra Tommarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
8. Sofia Albertina kyrka, Landskrona sn, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
9. Mariakyrkan, Båstad sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2017 
10. Skånelinjen. Fördjupad inventering, 2016, Johan Dahlén, Per Holmgren, Emelie Petersson, Brita Tronde 
11. Örkened kyrkogård, Örkened socken, VP, Åsa Jakobsson och Cissela Olsson, 2017 
12. Västra Hoby kyrka. Bänkborttagning, Västra Hoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Stadshallen i Lund, Lunds domkyrkoförsamling, AF, Anna Rabow, 2017 
14. Loshult kyrkogård, Loshult sn, VP, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 
15. Torsebro krutbruk, restaurering av stenmur, AM, Johan Dahlén, 2017 
16. Osby kyrkogård, Osby sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 

 



 

 


