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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Farstorp kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad/ Landsantikva-
rien i Skåne på uppdrag av Bjärnums pastorat. Fältar-
betet utfördes under våren/sommaren 2017 med 
påföljande rapportskrivning. Inventering samt rap-
portskrivning har utförts av antikvarierna Emelie 
Petersson och Åsa Eriksson samt biolog Tony Svens-
son.  

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

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

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

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

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

över planen. 
 

Mål och syfte 
Utformandet av vård- och underhållsplanen har gjorts 
i enlighet med Kulturmiljölagen och de föreskrifter 
som finns för 4 kapitlet samt gällande direktiv från 
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. Nulägesbeskrivningen av 
kyrkogården omfattar Farstorp kyrkogård med om-
givande yttre kyrkogårdsmur. Inom detta område har 
gångsystem, gravkvarter, gravplatser och gravvårdar 
samt växt- och djurliv inventerats och beskrivits.  

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 
fysiska anläggningarna utgör underlag till en be-
skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 
Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbeskriv-
ning samt värdebeskrivningen har vård- och under-

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Farstorp kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Farstorp 10:1 
Kommun  Hässleholm 
Fastighetsförvaltare Bjärnums pastorat 
   
 
Farstorps kyrkogård består av gamla och nya 
kyrkogården som ligger i utkanten av byn. Gamla 
kyrkogården omfattar kvarteren A-J, medan nya 
kyrkogården omfattar kvarteren A-Ö samt en 
minneslund.  
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hållsbehov till följd av kyrkogårdens kulturhistoriska 
värden formulerats. Vård- och underhållsplanen 
redogör också för aktuella åtgärdsbehov. 

Under arbetets gång har församlingen genom 
remissförfarande fått tillfälle att ta del av arbetet och 
medverka i framtagandet av denna vård- och under-
hållsplan. Medverkande från församlingens sida har 
varit Bengt Arne Nilsson, vaktmästare Magnus Jo-
hansson och ledamot i kyrkogårdsutskottet Staffan 
Andersson.  

Andra verktyg och dokument  
Området för Farstorps gamla bytomt enligt 1824 års 
enskifteskarta är utpekad fornlämning 163:1-3 enligt 
Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök. Kyrko-
gården ingår inte i fornlämningsområdet.  

   

Varken gamla eller nya kyrkogården i Farstorp ingår i fornlämningsregistret. Gamla kyrkogården ligger söder om 
landsvägen mot Hästveda och nya kyrkogården ligger strax norr om densamma. 
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 
 

Kulturmiljölagen (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 

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

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

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

I de fall där det finns fridlysta arter på kyrko-
gården gäller Artskyddsförordningen 
(2007:845) Förordningen omfattar dels de 
arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv 
och art- och habitatdirektiv, dels vissa andra 
vilt levande arter som är hotade i Sverige. 
Fladdermöss är en djurgrupp som är vanlig 
på kyrkogårdar, en annan är grod- och kräl-
djur. Samtliga arter av fladdermöss och grod- 
och kräldjur är fridlysta i Sverige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 
I äldre kartmaterial över Farstorp kan kyrkogårdens 
utbredning och förhållande till omgivningarna följas. 
Detta material finns tillgängligt via Lantmäteriets 
söktjänst Historiska kartor.  

I Farstorps församlingsarkiv, ingående i Bjärnums 
pastorats arkiv, finns ett fåtal handlingar som rör 
kyrkogården från 2000-talet och framåt. Landsarki-
vet i Lund har också delar av församlingens äldre 
kyrkoarkiv som rör kyrkogården, dessa handlingar 
återfinns i Hästveda kyrkoarkiv eftersom Farstorp 
var annexförsamling till Hästveda. På Antikvarisk-
topografiska arkivet (ATA) i Stockholm finns ett litet 
material som berör kyrkan. 

Fotografier från tidigt 1900-tal och senare kom-
pletterar uppgifter från övrigt arkivmaterial. Dessa 
finns tillgängliga via Riksantikvarieämbetets digitala 
söktjänster Kulturmiljöbild och Kringla, men även 
via Folklivsarkivet i Lund och Regionmuseets arkiv. 
De två sockenböckerna Farstorp – händelser och männi-
skor av Harald Wagner samt En sockenkrönika om 
Farstorp av Sigurd Svensson innehåller bland annat 
genomgång av äldre protokoll och skrivelser från 
kyrka och sockenstämma vilket bidrar med viktiga 
historiska uppgifter.  

Farstorps socken  
Farstorps församling ingår i Bjärnums pastorat till-
sammans med Vankiva och Norra Åkarp. Socknen 
har medeltida ursprung. Slaggfynd i socknen vittnar 
om en utbredd järnframställning som verkar ha av-
tagit i och med svensktiden. Kyrkan ligger på en 
höjd i östra utkanten av Farstorps kyrkby.  

I en beskrivning av Västra Göinge Härad som 
gjordes i samband med att skånska rekognoserings-

kartan upprättades 1820 finns en del översiktliga 
beskrivningar av socknen Farstorp.  

I Farstorp ”… äro stora och sammanhängande skogar 
hvaraf  de fleste bestå af  Furu. Träden på många ställen äro 
så stora att de kunna tjena till större byggnads virke. Ek och 
Bok finnes äfven uti dessa Soknar, i synnerhet uti wångar 
nära Byar”, ”Jordmån är sten och sandblandad, mindre 
bördig…”, ”Som Jordmån är Sten och Sandblandad, så äro 
alla vägar inom dessa Soknar hårda och goda samt alla årsti-
der farbara med svåra åkdon.” Lursjön angavs vara 
mycket fiskrik.  
 
Enskiftet genomfördes 1826. 
 

I C.M. Rosenbergs Geografiskt-statistiskt hand-
lexikon över Sverige från tidigt 1880-tal står att Fars-
torp till största delen är kuperad skogstrakt med god 
mosstillgång. Näringar som anges är jordbruk, 
skogsavverkning och brännvinsbränning. I kyrkbyn 
fanns poststation och garveri.  
 
Historiskt sett har församlingen, i egenskap av an-
nexförsamling till Hästveda, haft ett annexhemman 
vilket arrenderades ut och på så vis bidrog till kyrko-
herdens lön. En av bostadslängorna återstår än idag, 
den första byggnaden direkt väster om kyrkan, om-
byggd till församlingshem under 1950-talet. De öv-
riga byggnaderna tillhöriga annexhemmanet revs. I 
kyrkbyn uppfördes det första skolhuset på 1830-talet 
på en plats direkt väster om det nuvarande bårhuset. 
Vintertid bedrevs en s.k. kringgångsskola som am-
bulerade mellan olika byar i socknen. På 1880-talet 
byggdes ett nytt större skolhus på tomten väster om 
det första, detta hade även funktion som kommu-
nalhus.  1916 byggdes två nya folkskolor i socknen, i 
Lur respektive Rullebacken. Skolan i Farstorp blev 

ålderdomshem innan den övergick i privat ägo. På 
1960-talet invigdes en ny centralskola vid södra in-
farten till Farstorp. Under 1960-talet byggdes biblio-
tek och sparbank samt tre pensionärslägenheter 
centralt i byn. Vägen mellan Farstorp och Hästveda 
höjdes och breddades under 1970-talet. Detta inne-
bar att trädraden utmed nya kyrkogårdens södra sida 
togs ner och stödmuren vid densamma kom att till 
stor del täckas av de nya fyllnadsmassorna till vägen.  

En avmätning från 1810 visar Farstorps by med kyrkogården längst 
ner till höger. Vi kan se att kyrkogården varit inhägnad vid tillfället. 
En liten byggnad, möjligtvis en stiglucka finns utritad i det nordvästra 
hörnet.  

Föregående sida visar enskifteskarta från år 1826. 
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Farstorps kyrka 
Kyrkan är sannolikt uppförd under sent 1100-tal. 
Det var en typisk romansk kyrkoanläggning med 
långhus, lägre och smalare kor samt en halvrund 
absid, sannolikt redan från början försedd med ett 
brett västtorn. Byggnadsmaterialet var gråsten med 
skråhuggen sockel och omfattningar och hörnkedjor 
av huggen sten. På 1400-talet tillkom ett vapenhus 
vid långhusets sydportal. Samma århundrade valv-
slogs kyrkan och kring år 1500 bemålades interiören 
av den så kallade Everlövsmästaren. Från flera yttre 
renoveringar finns uppgifter om att kyrkans hörn-
kedjor och fönsteromfattningar målats i svart och 
blått – något som förekommit på flera kyrkor i trak-
ten. 

Tornet ska ha förfallit varvid en klockstapel av 
trä uppfördes på kyrkogården. Enligt uppgifter i 
sockenboken Farstorp – händelser och människor repare-

rades västtornet 1727 då klockan ”från den gamla 
förruttnade trästapeln” åter flyttades dit och trästapeln 
revs. Det är idag okänt var på kyrkogården klocksta-
peln var belägen.   

I kyrkoboken för år 1690-1725 anges att den så 
kallade stämbnestocken där rådslag hölls var belägen 
utanför predikstolsfönstret.  

Det finns uppgifter om begravda inne i kyrkan. 
Mellan åren 1702 och 1755 ska åtta vuxna och fyra 
barn ha gravlagts här. År 1941, i samband med vär-
meledningsarbete, återfanns flera gravar i kyrkan.  

Som svar på den befolkningsökning som skedde 
under det tidiga 1800-talet, byggdes kyrkan till med 
en så kallad nykyrka, som ska ha stått färdig senast år 
1830. Nykyrkan uppfördes norr om långhuset och 
ombyggnaden fick konsekvensen att valven i långhu-
set revs. Även vapenhuset vid sydportalen revs. Por-
ten i västtornet återupptogs och kom att användas 
som huvudingång. 

Kyrkogårdens historik 
Beskrivningar från lantmäteriet, visitationsprotokoll, 
sockenbeskrivningar, räkenskaper, bilder m.m. ger 
information om hur kyrkogården har sett ut och 
utvecklats under århundrandena.  
     Kyrkogårdens äldsta kända utbredning omfattade 
½ tunnland, eller ca 2500 m². Detta var före år 1867. 
Före det skånska kriget på 1670-talet ska kyrkogår-
den ha omgetts av en kalkrappad stenmur som var 
täckt med bräder. 1763 reparerades muren och täck-
tes med grå flisesten. Muren delades upp i delar så 
att varje hemman fick en bestämd sträcka att under-
hålla. 1823 revs muren som lutade brant och åter-
uppbyggdes till 134 cm höjd.  
     Det ska ha funnits tre ingångar till kyrkogården: 
en port i nordost och luckor i väster och nordväst.  

”Enär församlingens kyrkogård är för sitt ändamål 
otillräcklig, så fattade församlingen på kyrkostämman i dag 
det beslut att ett jordland till en ny kyrkogård norr och 
nordost om den gamla kyrkogården skulle anskaffas till en 
areal av ett tunnland.  
Som någon lekplan till församlingens i Farstorp belägna 

fasta folkskola icke finnes så beslutades jemväl att till en 
sådan skulle anskaffas ett jordland av sex kapplands areal 
med början i vester, där grustägten till Farstorps by begyn-
ner, och med gräns i öster intill den nya kyrkogården, vilken 
liksom planen till skolan såvitt vederbörligt bifall dertill 
gives kommer att avsöndras från Farstorps bys ägor i vilka 
även annexhemmanet nr 1 har del.” 

Karta över ny kyrkogård samt lekplan till skolan. Ovan ett utdrag ur 
kyrkostämmans protokoll i samband med beslutet på 1880-talet.  
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År 1721 ska kyrkoporten i nordost ha varit nedblåst 
och utan tak, vilket indikerar att denna varit försedd 
med någon typ av överbyggnad.  
 
I kyrkoboken för år 1690-1725 står att läsa om läger-
ställen, bestämda gravplatser, på kyrkogården. De 
ska alla ha varit belägna söder, öster och väster om 
kyrkan, aldrig norr om densamma. Vapenhus och 
klockstapel användes som riktpunkter när gravar 
angavs liksom begreppen västra och östra kyrkos-
tigen som båda ska ha lett fram till vapenhusdörren. 
Kanske kan vi tolka det som att det fanns upptram-
pade stigar från ingångarna till kyrkogården i nord-
ost samt i väster och nordväst.  I sockenboken 1970-
tal tolkar författaren protokollen så som att varje by 
hade sin egen gravplats inom kyrkogården.  
 
År 1829 gjordes en ny ingång till kyrkogården vid 
nykyrkans entré i norr.  
     I ett visitationsprotokoll från 1835 står att läsa att 
”luckan” som de flesta använder är för trång. Luckan 
är belägen mitt emot sockenstugan – sannolikt i 
kyrkogårdens västra mur. 1836 hade den ”gamla 
trånga luckan” flyttats mitt för stora kyrkporten i väs-
ter som ska ha börjat användas som huvudingång till 
kyrkan efter tillbyggnaden av nykyrkan i norr. Redan 
1844 skall ”kyrkogården fått en bred ny ingång i väster och 
att en rymlig stenbro uppförts över dälden i den förut obe-
kväma passagen utanför grinden.”  
 
Kartan på föregående sida ger intryck av att huvud-
ingången till kyrkogården flyttats från det nordvästra 
hörnet till det sydvästra varifrån också en väg är 
markerad.  

1837 ska träd ha planterats vid muren på kyrkogår-
den.  
 
Under 1840-talet rapporterar kyrkoherden till stiftet 
att det runt kyrkogården finns en kallmur och att 
träd – avsiktligen eller oavsiktligen planterade omgav 
kyrkogården. Möjligtvis kan man föreställa sig att de 
träd som planterats 1837 hade sällskap av sly i olika 
ålder. Men sannolikt begränsade sig grönskan till 
detta eftersom kyrkoherden även skriver att det inte 
finns några ”hinderliga planteringar” på kyrkogår-

den. Det framgår också att begravning skedde i varv 
och att inga enskilda (köpta) gravställen fanns.  
Fortfarande på 1860-talet anges att träd finns till 
prydnad runt kyrkogården. 
 
Kring 1870 utvidgas kyrkogården direkt åt öster. Vi 
vet att den äldre kyrkogården hade trädkrans vid 
denna tid, eller något senare, planterades sannolikt 
träd även runt utvidgningen. Det finns uppgifter om 
trädplantering år 1877 som stöder detta.  
 

Farstorps kyrka från öster. Bilden är tagen år 1914. Observera den låga klippta häcken ovan kyrkogårdsmuren runt gamla kyrkogården. 
Till höger i bild syns den nya kyrkogården med hög stödmur, krönt av en hagtornshäck. Längs vägen en trädrad. Vägsträckningen byggdes 
om och höjdes väsentligt under 1970-talet då trädraden togs ner och större delen av stödmuren kom att täckas av fyllnadsmassor.  
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Drygt tio år senare är kyrkogården för liten igen och 
år 1887 nyanläggs därför en kyrkogård på norra 
sidan landsvägen mot Hästveda. Vid samma tillfälle 
anlägger man också en lekplan till folkskolan som 
hitintills saknat en sådan. Bönder deltog i anläggan-
det med hästdagsverken och torpare med manuellt 
arbete. Mark hade avsöndrats från Farstorp nr 2 
1882. 
 
Nya kyrkogården planterades med träd och liguster-
häckar. Gångar ska ha lett runt de häckomgärdade 
kvarteren. En uppmaning från biskopen att så gräs 

på kyrkogården för prydlighetens skull, kan tyda på 
att kvarteren innanför häckarna var täckta med grus 
eller jord. Else Persdotter, som tillsammans med sin 
man brukade ett torp i Troedstorp, var den första att 
gravsättas på den nyanlagda kyrkogården. 
 
År 1892 står det att läsa i visitationsprotokollet att  
”ringmuren kring gamla kyrkan bör i överkanten jämnas och 
befrias från obehöriga upplag av varjehanda som vid gravplat-
sers rengöring och iordninghållande blivit från dem bortfört och 
kastat här och där på murarna.”  
 

På 1930-talet börjar kritik höras mot att det finns för 
mycket grus på nya kyrkogården och att detta hind-
rar plantering.  
 
När biskopen på 1940-talet kommer på visitation 
framför han stiftets önskemål att ett enkelt men 
värdigt bårhus bör uppföras. År 1951 invigs ett nytt 
bårhus, liksom på många andra kyrkogårdar. Bygg-
naden har vitputsade murar av tegel, en dubbel en-
tréport på norra gaveln samt ett sadeltak täckt med 
enkupigt lertegel. I samband med att bårhuset byggs 
dras vägen mot Hästveda, vilken tidigare gått genom 

Kartan från 1870 visar hur kyrkogården utvidgades åt öster, med 
det på kartan gulfärgade området. Möjligtvis är de svarta punkter-
na längs kyrkogårdens gräns en markering för en trädkrans. Obser-
vera att det nu ansluter en väg till kyrkogårdens sydvästra hörn.  

De två bilderna till höger är tagna 1926 och finns att hitta på 
Kulturmiljöbild. Den ena visar västporten som har samma utseende 
som idag, undantaget lykthusen som tillkommit i senare tid. Kyrk-
backen utanför muren är bevuxen med gräs och stigar respektive 
vägar är belagda med jord och sand. Bilden längst till höger visar 
kyrkogården och kyrkan från sydost. Observera frånvaron av 
gångar. Kyrkogården är istället överväxt av gräs. Planteringar syns i 
anslutning till ett fåtal gravvårdar.  
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kyrkbyn, om. Den nya sträckningen följer liksom 
tidigare den gamla kyrkogårdens norra mur men 
fortsätter rakt fram, norr om församlingshemmet 
och sparbanken för att där ansluta till vägen mellan 
Vankiva och Verum.   
 
1975 tillkommer en ekonomibyggnad strax utanför 
västra gränsen till nya kyrkogården. 
 
1999 fick församlingen tillstånd att anlägga en min-
neslund i nordöstra hörnet av nya kyrkogården efter 
ritning av Sven-Erik Patriksson i Båstad.  
 
År 2007 togs ett förslag fram för att åtgärda rasrisk 
vid gamla kyrkogårdens södra mur. Stödmuren var 
2-3 meter hög och instabil på grund av trädkransens 
rötter. Förslaget var att fylla upp en slänt med jord-
massor direkt söder om muren för att stötta denna.  
Åtgärden genomfördes 2009. Slänten har planterats 
med lågväxande buskar. 

  
  

Här intill ses en avfotograferad ritning över 
Minneslunden på nya kyrkogården. Ritningen 
är daterad 1997 och finns i församlingsarkivet. 

Odaterat vykort över gamla kyrkogården. 
Finns i församlingsarkivet.  
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger strax öster 
om Farstorps bykärna, på en höjd och således väl 
synlig i landskapet. Direkt nordost om den äldre 
kyrkogården anlades en utvidgning 1888, på motsatt 
sida landsvägen. Strax väster om kyrkan ligger byns 
historiskt sett administrativa centrum där det idag 
bl.a. finns församlingshem och bank. Församlings-
hemmet är det som idag återstår av det annexhem-
man som en gång fanns i byn. Den äldsta kyrkogår-
den omges i söder och öster av ett utbrett åkerland-
skap. Den yngre kyrkogården omges delvis av be-
tesmark och i öster av bostadshus.   

Kyrkogårdens begränsning 
Murar 
Den gamla kyrkogården omges i samtliga väderstreck av 
stödmurar , kallmurade av natursten kring den nord-
västra delen och delvis spräckt sten kring den östra 

delen, som är senare utvidgad. I väster och norr är 
stödmuren ca 120 cm hög, medan den i öster när-
mar sig 3 meter. I söder syns enbart 20-50 cm at 
stödmuren som i övrigt täcks av en slänt ner mot 
åkermarken intill. Slänten är till stora delar täckt av 
buskage av krypoxbär. Storvuxna träd, lind och 
skogslönn, alm och ask, växer ovan stödmuren på 
kyrkogårdens nordvästra, västra och sydvästra sidor. 
Längs med västra gränsen växer hamlade lindar vilka 
har kompletterats med en pilehäck.  

Den nya kyrkogården omges av en låg kallmur av 
huvudsakligen spräckt gråsten, vilken kompletteras 
av en klippt häck av hagtorn. I söder avgränsas om-
rådet av landsvägen mot Hästveda, i öster och norr 
är diken grävda mot intilliggande betes- respektive 
tomtmark. De träd som ramar in kyrkogården växter 
i dessa diken, utanför mur och häck. Utanför östra 
gränsen står en rad med skogslönn, längs norra 

Den äldsta kyrkogården ligger på en liten höjd i byns utkant och omges på samtliga sidor av en kallmurad stödmur av natursten. Utmed 
delar av muren står storvuxna träd av varierande sort. 

Runt den nya kyrkogården finns en kallmur av natursten som 
kompletteras av en klippt hagtornshäck. 
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gränsen huvudsakligen skogslönn och ask men 
även vårtbjörk och asp. Längs västra sidan finns 
Längs västra sidan skogslönn och ask.  

Entréer och grindar 
Det finns tre ingångar till den gamla kyrkogården.  
Huvudentrén i väster har dubbelgrindar av svartmå-
lat järnsmide fästa i huggna fyrkantiga granitstolpar. 
Granitstolparna på ömse sidor om västra ingången 
är krönta av ljuslyktor av glas. I granitstolparnas övre 
del är årtalet 18 respektive 22 inhugget.  Grindarna 
är smäckra med stående ribbor och konkav överdel, 
längst ner en banddekoration med korslagda ribbor. 
Platsen utanför grindarna är asfalterad, liksom den 
relativt branta gången en bit in på kyrkogården. 
Längs kyrkogårdens norra sida finns ytterligare två 
entréer med dubbelgrindar av svartmålat järnsmide 
fästa i huggna fyrkantiga granitstolpar. Grindarna är 
smäckra med stående ribbor och konkav överdel. 
Innanför grindarna, som ligger i plan med landsvä-
gen, leder trappor av huggen granit upp till kyrko-

gården. Trapporna har åtta respektive nio steg. I 
direkt anslutning till den nordöstra entrén finns en 
sten som fungerar som en stödmur utanför ena gra-
nitstolpen. Det är sannolikt en återvunnen gravvård 
bland annat med årtalet 1780, övrig text är svårtydd.  

Entrén till den nya kyrkogården ligger längs med 
dess västra gräns, framför vilken finns en grusplan 
med möjlighet till parkering. Entrén har dubbelgrin-
dar av svartmålat järnsmide fästa i finhuggna fyrkan-
tiga granitstolpar. Grindarna har ett liknande utse-
ende likt de västra på gamla kyrkogården. Stolparna 
har fasade hörn och pyramidala överdelar som kröns 
av svartmålade klot av järn. På stolparna är årtalet 18 
respektive 88 inhugget.  

Gångar och strukturer 
Den gamla kyrkogården har ett rutnät av relativt rät-
vinkliga gångar som delar in kyrkogården i kvarter. 
På kyrkogårdens östligaste del har fyra gångar såtts 
igen med gräs. I övrigt är gångarna täckta med grus, 

undantaget en del av gången från huvudentrén och 
nästan fram till kyrkans västport som är asfalterad. 
Runt hela kyrkogårdens yttre gräns är ca en meter-
bred yta sådd med gräs innanför vilken löper en 
grusad gång. Även ytorna närmast och runt kyrkan 
är grusade. 

Den nya kyrkogården har ett liknande gångsystem 
med rätvinkligt utlagda, grusade gångar som delar in 
kyrkogården i kvarter samt en gång längs kyrkogår-
dens yttre gräns. En bredare huvudgång leder från 
huvudentrén i väster till kyrkogårdens östra gräns, en 
huvudgång går även i nord-sydlig riktning mitt på 
kyrkogården; mellan kvarter F och G, respektive S 
och T. Huvudgångarna delar in kyrkogården i fyra 
likstora kvadratiska ytor. Öster om den nord-sydliga 
huvudgången är grusgångarna som tidigare avgrän-
sat kvarteren, samt grusgången längs kyrkogårdens 
yttre gräns igensådda med gräs. I kyrkogårdens 
nordöstra hörn är en minneslund med grusad gång-
väg anlagd.  

Bilderna visar den norra entrén med grindparti till gamla kyrkogården följt av huvudentrén i väster. Längst till höger se grinden till nya kyrkogården som finns utmed dess västra kortsida. 
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Belysning 
På den gamla kyrkogården finns lykthus med elektriskt 
ljus på grindstolparna till västra entrén samt strålkas-
tare som belyser kyrkan vid mörker.  
På den nya kyrkogården finns lyktstolpar längs den öst-
västliga huvudgången, samt vid entrén till min-
neslunden.  

Servicestationer 
På den gamla kyrkogården finns tre servicestationer, två 
i direkt anslutning till entréerna längs med norra 
gränsen samt en ungefär i mitten längs södra grän-
sen. Inom en rektangulär yta, omgärdad av ett 
träplank med omålad panel ryms avfallskärl för 
brännbart respektive komposterbart avfall. Vid sidan 
om dessa finns tappkran samt ställningar med vat-
tenkanna och andra redskap som kan användas vid 
gravplatsskötsel.  
 

På den nya kyrkogården finns en likadan servicestation 
direkt norr om huvudentrén. Vid kyrkogårdens mitt 
finns en tappkran och en ställning med redskap.   

Sittplatser 
Enkla grönmålade träbänkar finns utplacerade på 
gamla kyrkogården. På ömse sidor om kyrkans väst-
port finns mer påkostade bänkar med gavlar och 
underrede av järn. 

Parkeringsplatser 
Väster om den gamla kyrkogården finns en stor asfalte-
rad plan med möjlighet till parkering. Väster om den 
nya kyrkogården finns en stor grusad plan med möjlig-
het till parkering.  

Byggnader 
Det finns inga byggnader innanför kyrkogårdens 
avgränsning.  

Bårhus 
I anslutning till den gamla kyrkogårdens västra entré 
uppfördes ett bårhus på 1950-talet. Byggnaden är 
tidstypiskt utformad i ett plan med tegelklätt sadel-
tak. De vitputsade väggarna är obrutna av öppning-
ar, undantaget entrén med dubbla portar åt norr.  

Ekonomibyggnad 
Väster om den nya kyrkogården finns en enplans 
byggnad med tegeltäckt sadeltak. Byggnaden är upp-
förd år 1975. Fasaderna är klädda med rödmålad 
lockpanel. Fönstren är kopplade, tvålufters med 
spröjs och fast mittpost. Båge och karm är laserade i 
en brun kulör, liksom de brädklädda dörrarna. På 
östra fasaden finns även en garageport. Knutbrädor, 
takfot och foder kring dörrar och fönster är vitmå-
lade. I byggnaden finns redskapsförråd samt toalett 
för besökare. I anslutning till byggnaden finns ett 
stort område för sophantering och skötsel, avgränsat 

Bilderna visar bårhuset som ligger utanför kyrkogården strax sydväst om kyrkan. Det finns en ekonomibyggnad med förråd och WC placerad utanför den nya kyrkogården. Servicestationerna på kyrkogårdar-
na avskärmas genom cirka 1,5 meter höga träplank.  
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från kyrkogård och grusplan med hagtornshäck 
respektive plank.  

Träd 
Kring den västra delen av gamla kyrkogården står 9 
friväxande äldre lindar, 1 yngre lind samt 1 skogs-
lönn som står strax utanför muren söder om kyrkan. 
Vid kyrkogårdens sydöstra hörn fortsätter trädkran-
sen med 7 medelålders lindar som toppkapats och 
numera hamlas. Nordost om kyrkan står en kort rad 
av 1 medelålders alm, 1 medelålders ask och 1 äldre 
ask i trädkransen. Flera längre luckor förekommer i 
trädkransen. 

Längs nya kyrkogårdens östra sida står en rad av 
8 gamla skogslönnar. Norra sidans trädkrans är mer 
blandad; här finns 5 skogslönnar, 4 askar, 1 asp och 
1 vårtbjörk. Vid västra sidan av kyrkogården står 
endast 2 skogslönnar kvar i trädkransen. Kring den 
västra entrén står en rad med 2 skogslönnar och 1 

ask. I minneslunden har 1 solitär rönn planterats. 
Mellan kransträden längs östra och norra sidan står 
på många platser självsådda träd av skogslönn, ask, 
rönn, oxel, sälg och skogsek. De flesta av dessa är 
unga, men ålder och storlek varierar. 

Häckar  
Längs gamla kyrkogårdens östra sida har en häck av 
pil planterats ovanför den drygt 2 m höga stödmu-
ren. Den norra biten som är friväxande är betydligt 
högre än de plantor som står mellan lindarna. 

Kring hela nya kyrkogården löper en klippt hag-
tornshäck, ca 1,5 m hög och 0,7 m bred. Vid kyrko-
gårdens sydvästra hörn är häcken nedklippt till ca 0,8 
m höjd av trafiksäkerhetsskäl. Minneslunden avgrän-
sas västerut av en ca 2 m hög spireahäck och söderut 
av en ca 0,4 m låg häck av rosenspirea. 

Planteringar 
På kyrkogårdens gravar växer perenner som kär-
leksört, lavendel, salvia, murgröna, rosor, julros, 
astilbe, nävor, jordviva, alunrot, liljekonvalj, ljung och 
vintergröna. Av buskar förekommer bl.a. buxbom, 
klottuja, japansk dvärgcypress, himalayaen, idegran, 
guldcypress och kryp-en. Några av de vintergröna 
buskarna är uppsläppta på höjden men i regel rund-
klippta. Några annueller som kvarstår under senhös-
ten är lobelia, tagetes, begonia, pelargon, silverek och 
stjärnöga. 

Både gamla och nya kyrkogården innehåller sparsamt med planteringar. Förutom de kringgärdande häckarna som omger hela respektive delar av nya och gamla kyrkogården så förekommer vintergrön växtlig-
het på fåtalet gravplatser. En större plantering finns i anslutning till minneslunden som innehåller både buskar och perenner. 
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På stenen i minneslunden klänger krypoxbär. I 
planteringen vid stenen växer stäppsalvia, bergenia, 
kärleksört, astilbe, daggkåpa, alunrot, kantnepeta, 
funkia och klot av buxbom. Väster om den solitära 
rönnen står flera buskar av skogstry. Två syrener 
flankerar ingången till minneslunden. Kring den 
västra syrenen har det planterats rosenspirea och 
nävor. 

Utanför hela södra sidan av gamla kyrkogården 
har fyllnadsmassor lagts upp för att stötta muren. 
Nästan hela sluttningen täcks av krypoxbär. En plan-
terad rad av fläder och vresros sammanknyter kyr-
kogårdens sydvästra hörn med bårhuset. 

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. 

Gamla kyrkogårdens trädbestånd har en måttligt 
utvecklad epifytflora på sina stammar. Ett fåtal träd 
har inslag av intressantare arter som signalarterna 
lönnlav och guldlockmossa, samt de naturvårdsin-
tressanta arterna allélav, kyrkogårdslav och allé-
mossa. Den lätt förbisedda groporangelav noterades 
på ett par av lindarna. 

Nya kyrkogården har ett äldre trädbestånd av 
främst skogslönn och några askar, vilket innebär 
goda förutsättningar då båda trädslagen är så kallade 
rikbarksträd. Den rödlistade skorplaven rosa lundlav 
Bacidia rosella (VU) noterades på en skogslönn längs 
kyrkogårdens östra sida. Arten är i rödlistan från 
2015 angiven som sårbar och har minskat i hela sitt 
utbredningsområde. Det är viktigt att trädet den 
växer på får stå kvar länge. Allélav förekommer på 

två av träden, medan signalarterna lönnlav och guld-
lockmossa är allmänt förekommande i beståndet. 
Allémossa, klotterlav, grå punktlav och stor hätte-
mossa växer på många av träden. Fjällig dagglav, 
kyrkogårdslav och dagglav noterades på enstaka 
träd.  

På stödmuren kring gamla kyrkogården är signal-
arten guldlockmossa välspridd. Signalarten fällmossa 
och den ofta kalkindikerande kransmossa förekom-
mer också, men mer sparsamt. Här finns även mer 
allmänna arter som kvastmossor, stensöta, kauka-
siskt fetblad, gul fetknopp, cypressfläta, murtuss och 
raggmossor. I gräsmattan ovanför muren förekom-
mer mossor som takmossa, hårbjörnmossa och vå-
gig sågmossa. På takmossa noterades mosskantarell 
Arrhenia spathulata, en art som annars mest före-
kommer i sandiga torra betesmarker på den närbe-
släktade sandskruvmossa. Att kyrkogårdens gräsytor 
är sandiga och fläckvis lite magrare bekräftas också 

Båda kyrkogårdarna innehåller sparsamt med vintergrön växtlighet men bland gravplatsplanteringarna i övrigt finns ett rikt utbud av perenner.  Den tydligaste gröna strukturen utgörs annars av trädplante-
ringar i kombination med lövhäckar. 
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av att både bruneggad hätta och kornig röksvamp 
växer här. Även dessa normalt sett hemmahörande i 
sandiga betesmarker. Gräsmattorna är generellt sett 
måttligt näringspåverkade. Här förekommer arter 
som gråfibbla, bergsyra, röllika, vitklöver, hönsarv, 
ogräsmaskros, revsmörblomma, tusensköna, mjuk-
näva, jordreva, höstfibbla och gräshakmossa.  

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.  

En handfull träd på Farstorp kyrkogård är så kal-
lade hålträd, vilket innebär att de har en tydlig hålig-
het i stammen. Ihåligheterna kan ibland ha ansam-
ling 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 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 flad-
dermöss som viloplatser under sommaren. Även om 
det endast finns ett fåtal äldre ihåliga träd på kyrko-
gården är det troligt att fladdermöss finns i anslut-
ning till kyrkan i Farstorp, 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 senhöst noterades nötväcka, kaja, skata, 
större hackspett och glada på eller kring kyrkogår-
den. Kyrkogården används flitigt för födosök, vila 
och skydd, av såväl häckande som övervintrande 
fåglar och av flyttare under vår och höst.  

 
Av däggdjur förekommer sannolikt igelkott, ek-

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

De flesta organismer på kyrkogården är annars 
små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, 
fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några av dessa. 
De gravplatser med rikt blommande växter som 
kärleksört, lavendel, salvia och ljung, som innehåller 
nektar och pollen, besöks flitigt av olika småkryp. 
Även lönnens vårblomning och lindens sommar-
blomning är värdefull för insekterna. Förutom det 
gröna intresserar vindskyddade ytor och den lagrade 
värmen i gravvårdarnas och grusgångarnas sten-
material många insekter. 
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Ovan från vänster visar bilderna kvarter A-B följt av K-L samt kvarter R. Gräsbevuxna ytor tillsammans med låga jämnstora vårdar sätter sin prägel på kyrkogården, tydligast ses detta på bilden nedan till 
vänster som återger kvarter S-V. Merparten av kyrkogårdens bestånd av höga vårdar finns i den nordöstra delen, i kvarter G-I som kan ses nedan till höger. 
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Den gamla kyrkogården 

Kvarter A-J 
Kyrkogården är uppdelad i tjugo kvarter med väl 
sammanhållen och likartad karaktär. Kvarteren är 
små, rektangulära och omfattar två rader gravplatser 
vardera med undantag för kvarter B med fyra rader 
och kvarter V med en rad med gravplatser. De flesta 
kvarter skiljs åt av grusade gångar. På den östra de-
len av kyrkogården, mellan kvarter G-I och T-V, har 
flera grusgångar i nord-sydlig riktning lagts igen och 
besåtts med gräs. Inom kyrkogården finns inga tyd-
liga avgränsningar. Längs de sträckor där trädkran-
sen är intakt bildar den en inramning som ger rums-
känsla åt dessa, främst de västra delarna.  

Gravplatserna är regelbundet placerade i 
nordsydliga rader, vända mot väster eller öster. I 
huvudsak är gravplatserna besådda med gräs. Ett 
fåtal, strax över fyrtio platser, har singeltäckning och 
ram av sten. Majoriteten av gravvårdarna står direkt i 
gräset. Det förekommer planteringsramar av sten i 
anslutning till en del av vårdarna men generellt är 
gravplatsplanteringarna sällsynta med ett begränsat 
växtutbud. Vid inventeringstillfället märktes bland 
andra kärleksört, rosor, lavendel, hosta, pion, lökväx-
ter och ett fåtal vintergröna buskar som buxbom 
och tuja.  

Dominerande bland gravvårdarna är årtalen 
1970-1999, som utgör en tredjedel av kvarterens 
gravvårdar följt av perioden 1950-1969 som utgör 
ungefär en fjärdedel. De äldsta gravvårdarna från 
1860-talet och fram till 1930 utgör strax under en 
femtedel av det sammanlagda antalet gravvårdar på 
gamla kyrkogården och från perioden 1930-1949 är 
det en niondel.   Den äldsta gravvården är från 1866. 

Över hälften av gravvårdarna är låga rektangulära 
vårdar av svart, grå eller röd granit. En ytterst liten 
del utgörs av äldre höga vårdar. Karaktärsskapande 
är raderna av låga jämnstora gravvårdarna från mit-
ten av 1900-talet och framåt. 

En del av dessa har ett tydligt nyklassicistiskt 
formspråk, främst de som tillkommit mellan 1930 
och 1960, de senare är ofta polerade och har ett mer 
modernt uttryck.  I kvarter N märks ett antal grav-
platser med tydlig modern prägel. Det är en rad med 
singelgravar med stenram och liggande vårdar med 
kopparinskription.  

Titeln Hustrun/Makan/Hans Maka med varianter 
är den absolut vanligast förekommande titeln på 
kyrkogården, följt av Lantbrukaren. Titlar som vittnar 
om familjerelationer som Dottern, Sonen, Vår Mor, 
Systrarna och Syskonen förekommer. I övrigt vittnar 

titlarna om livet i ett traditionellt jordbrukssamhälle 
under omställning mot ett industrisamhälle. Yrkestit-
lar som Adjunkt, Barnmorska, Sågverksägare, Handlan-
den, Ingenjör och Sparbankskamrer är samtliga för-
bundna med framväxten av det moderna samhället.  

Utvecklingen av specifika delar av samhället som 
en administrativ och offentlig verksamhet ses i 
Landstingsman, Folkskollärare och Sjuksköterska. Titlar 
som Damastväverska, Mejerist, Ritaren och Mejerist kan 
kopplas till samhällets förändring mot en mer diver-
sifierad och professionaliserad arbetsmarknad. 

Majoriteten av vårdarnas inskriptioner anger 
bynamnet. 

Längs ett stycke av kyrkogårdens södra sida på en 
gräsbevuxen yta mellan grusgången och stödmuren 
står, och ligger, ett antal återlämnade gravvårdar. 
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Ovan från vänster visar bilderna en vy över nya kyrkogården från sydväst följt av en av de högresta vårdarna inom området. Höga vårdar 
som står i raka rader i gräsmatta präglar kyrkogårdens utseende. Ovan i mitten ses minneslunden som finns i det nordöstra hörnet av nya 
kyrkogården. Ett fåtal gravplatser har singeltäckning och ram av sten men majoriteten vårdar står direkt i gräset och har ingen tillhörande 
planteringsyta. 
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Den nya kyrkogården 

Kvarter A-Ö 
Kyrkogården, som anlades 1887/88, är uppdelad i 
tjugofyra kvarter med väl sammanhållen och likartad 
karaktär. Kvarteren är små, rektangulära och omfat-
tar två rader gravplatser vardera. De flesta kvarter 
skiljs åt av grusade gångar. På den östra delen av 
kyrkogården har flera grusgångar i nord-sydlig rikt-
ning lagts igen och besåtts med gräs. Inom kyrko-
gården finns inga tydliga avgränsningar förutom 
häck- och buskplanteringar i det nordöstra hörnet 
där minneslunden är belägen. På kyrkogårdens nord-
ligaste del bildar trädkransens storvuxna kronor ett 
tak som skapar en rumskänsla åt de ostligaste kvar-
teren.  

Gravplatserna är regelbundet placerade i 
nordsydliga rader, vända mot väster eller öster. I 
huvudsak är gravplatserna besådda med gräs. Ett 
fåtal, knappt fyrtio platser, har singeltäckning och 
ram av sten. Majoriteten av gravvårdarna står direkt i 
gräset och har ingen tillhörande planteringsyta. Det 
förekommer planteringsramar av sten i anslutning till 
vårdarna men generellt är gravplatsplanteringarna 
sällsynta med ett begränsat växtutbud. Vid invente-
ringstillfället märktes bland andra kärleksört, rosor, 
lavendel, lökväxter och ett fåtal vintergröna buskar 
som buxbom och tuja.  

Omkring en tredjedel av kvarterens gravvårdar 
härrör från åren mellan kyrkogårdens anläggande 
och 1930, lika många mellan 1920 fram till 1950 och 
övriga är från efter 1950. Den äldsta gravvården är 
från 1889. Ungefär hälften av gravvårdarna, i syn-
nerhet de äldre, är smala och höga – både bautaste-
nar och enklare vårdar i svart gr – som med sin 

höjdverkan tydligt bidrar till kyrkogårdens karaktär. 
Ett stort antal gravvårdar är låga, rektangulära vårdar 
av svart, grå eller röd granit. En del av dessa har ett 
tydligt nyklassicistiskt formspråk, främst de som 
tillkommit mellan 1930 och 1960, de senare är ofta 
polerade och har ett mer modernt uttryck.  I synner-
het i kvarter Ö märks ett större antal små, mycket 
oansenliga gravvårdar – både liggande och stående.  

Titeln Hustrun/Makan/Hans Maka med varianter 
är den absolut vanligast förekommande titeln på 
kyrkogården, följt av Lantbrukaren. Titlar som vittnar 
om familjerelationer som Dottern, Sonen, Vår Mor, 
Systrarna och Syskonen förekommer relativt rikligt. I 

övrigt vittnar titlarna om livet i ett traditionellt jord-
brukssamhälle. Bland de gifta kvinnorna anges an-
märkningsvärt ofta även deras flicknamn vilket kan 
betyda att påbrå och släkttillhörighet var en viktig 
statusmarkör. Från äldre tid finns bl.a. Åbo, Husägare, 
Hemmansägare – titlar som påvisar att ägande alterna-
tivt brukande av jorden var viktiga statusmarkörer. 
Det administrativa samhället träder fram i titlar som 
Lärarinnan, Folkskolläraren, Nämndemannen och 
Kronofjärdingsmannen. Även hantverksanknutna titlar 
som Snickaren och Skräddarmästaren förekommer. 
Majoriteten av vårdarnas inskriptioner anger bya-
namnet.  
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Minneslund 
Minneslunden ligger i det nordöstra hörnet av 

nya kyrkogården. En grusgång leder in i minneslun-
den där entrén flankeras av två syrener, området 
inramas av buskage och planteringar. Längs västra 
gränsen växter huvudsakligen plymspirea med mark-
täckande vintergröna under, i norr växer xx. Mot 
gravkvarteren i söder avgränsas området av en plan-
tering av X och lökväxter. I norr och öster gränsar 
minneslunden till kyrkogårdens yttre gräns som 
markeras av en hög, klippt hagtornshäck. Gravsätt-
ningsområdet är grässatt och markeras av släta sten-
plattor som placerats i en cirkelformation. I anslut-
ning till detta finns en halvcirkelformad plantering 
med bland annat kärleksört, tulpaner, nävor och 
buxbom samt en stor natursten med texten ”Min-
neslund Jesus sade jag är världens ljus. Joh 8:12”.  

Minneslund och askgravlund.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och  

biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Farstorps kyrka med kyrkogård har i stora delar en 
ålderdomlig prägel. Skalan är liten och här finns en 
rumslighet skapad av trädkrans tillsammans med 
kyrkogårdsmur. Placeringen på en liten höjd i byns 
utkant förstärker detta intryck. Som fysisk represen-
tant för seder och bruk i ett kristet präglat samhälle 
har platsen, med kyrkan, omgivande kyrkogård och 
mur samt utvidgning, ett traditionsvärde.   

Platsens socialhistoriska värden återfinns i både in-
skriptioner och vårdarnas och gravplatsernas ut-
formning. Genom inskriptionerna får vi en inblick i 
levnadsförhållanden för människor i byn. Dessa 
skildrar en ofta slitsam vardag återspeglad i en låg 
medelålder och hög barnadödlighet. Bland utbudet 
av äldre gravvårdar finns ett fåtal mer påkostade som 
vid jämförelse med samtida enklare återger stora 
samhällsklyftor. De yngre gravvårdarna från mitten 
av 1900-talet visar på en successiv förändring bort 
från dessa förutsättningar med demokratisering och 
ökad levnadsstandard.  

Titlarna tillför ett samhällshistoriskt värde och kan 
berätta om hur inkomstkällan historiskt har föränd-
rats från ett agrart till ett industriellt präglat samhälle. 
De berättar om den historiska betydelsen av familjen 
som försörjningsenhet i jordbrukssamhället. Exem-
pel på detta ser vi i titlarna Hustru och Lantbrukare 
vilka är vanligt förekommande. Samhällets succes-
siva förändring och professionalisering kan till ex-
empel ses i Mejerist, Damastväverska och Ingenjör. Hel-
heten, titlarna tillsammans med vården och gravplat-
sens utformning, belyser också samtidens ojämlika 
förutsättningar för människor, för kvinnor respek-
tive män och för bemedlade och de som inget ägde. 
Detta exemplifieras vid en jämförelse mellan de 

enkla vårdarna över Martha 1924-1925 eller Kristina 
Nilsson 1848-1931 och den mer påkostade vården 
över Nämndemannen Johannes Johnsson 1847-1926 – alla 
på gamla kyrkogården. På nya kyrkogården finns till 
exempel den enkla, lilla odaterade gravvården i svart 
granit med texten Anton och Frida Nilssons vilorum att 
jämföra med den monumentala jugendvården med 
rik dekor och inskription över lantbrukarna Paul och 
Pernilla Jacobsson i Tviggasjö.   

Tillkomsten av nya kyrkogården speglar en so-
cioekonomisk utveckling i samhället. Ett ökat be-
folkningsunderlag medförde utvidgning av kyrko-
gårdarna och som fysisk representant för denna 
förändring har nya kyrkogården ett samhällshistoriskt 
värde.  

Kyrkogårdsmiljön som helhet tillskrivs ett pedago-
giskt värde genom bland annat gravvårdarna och 
gravplatserna. De större gravplatserna kan jämföras 
med samtida betydligt enklare gravar vilket återspeg-
lar de skilda levnadsvillkoren. En vidare jämförelse 
med nya enklare gravvårdar och gravplatser berättar 
om folkhemmets framväxt baserat på en mer demo-
kratisk grundtanke. Det är framför allt sammantaget 
som gravvårdarna bidrar till kyrkogården som en 
värdefull kulturmiljö. Genom mångfald och variat-
ion finns en möjlighet att spegla bygdens komplexa 
historia.  

Gamla och nya kyrkogårdarnas skilda strukturer 
och karaktärsdrag bidrar tillsammans med en mång-
fald av gravplatser till en kulturmiljö som är rik på 
upplevelsevärden.  

Arkitekturhistoriska värden finns knutna till vårdar-
nas och gravplatsernas utseende. Gamla och nya 
kyrkogården tillsammans hyser ett litet urval av den 
stora variation av former och material som var ka-

rakteristiskt för slutet av 1800-talet. Variationen från 
smidda till gjutna järnkors, släta granitvårdar till vår-
dar med dekorativ behuggning berättar om stilhisto-
riska förändringar liksom om personliga resurser och 
teknikutveckling.  
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Biologiska värden 
Farstorp ligger i norra Skånes skogsbygd, men mar-
kerna sydost om Farstorp är uppodlade. Kyrkogår-
dens närmaste omgivning består därför främst av 
åkrar.  
Flera gräsmarker som inventerats i Jordbruksverkets 
Ängs- och betesmarksinventering finns inom 2 km 
från kyrkogården. De flesta var ej längre aktuella 
som betesmark eller äng, men ett objekt söder om 
Gammalstorp har kvar en rad naturvårdsarter.  
Närmaste naturreservat, kallat Lur, ligger ca 4,5 km 
öster om Farstorp kyrkogård och utgörs främst av 
hedädellövskog. Inga nyckelbiotoper förekommer i 
närheten av kyrkogården. Endast ett riksintresse för 
naturvård förekommer inom 5 km radie från kyrko-
gården. Ca 4,5 km åt väster ligger ett mindre Natura 
2000-område vid Nedre Bjärlångens strand i Bjär-
num. Farstorps kyrkogård omfattas inte av några 
riksintressen för kulturmiljövård eller länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram. 

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 Farstorp kyrkogård. De har sina viloplatser i 
byggnader eller gamla hålträd. Samtliga arter av flad-
dermöss liksom alla grod- och kräldjur är fridlysta 
och upptagna i Artskyddsförordningen. 

Rosa lundlav är rödlistad som sårbar (VU). Arten 
noterades på en av de äldre skogslönnarna på nya 
kyrkogården. Kyrkogårdens träd har utöver nämnda 
art flera andra epifyter som bidrar till trädens höga 
biologiska värde. Nämnas kan allélav, allémossa, 

kyrkogårdslav, klotterlav, grå punktlav, gro-
porangelav, fjällig dagglav och signalarterna lönnlav 
och guldlockmossa. Rödlistade arter utses av expert-
kommittéer vid Artdatabanken och utgörs främst av 
hotade och nära hotade arter. Signalarter är Skogs-
styrelsens urval av arter som är indikatorer på mil-
jöer där man kan förvänta sig att finna rödlistade 
arter.  

Tidigare registrerade fynd utgörs endast av ett 
äldre fynd från 1959 av den rödlistade skalbaggen 
Plateumaris rusticaNT. 

Vid länsstyrelsens trädinventering 2009 i sam-
band med Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 
träd, registrerades 4 lindar längs östra sidan av gamla 
kyrkogården. Samtliga lindar noterades som hålträd 
och med pågående hamling. Ytterligare 17 träd upp-
fyller Naturvårdsverkets kriterier för skyddsvärda 
träd. 

Alla kyrkogårdens träd omfattas av kulturmiljöla-
gen. Trädkransen kan omfattas av det generella bio-
topskyddet i miljöbalken, då den kan klassas som en 
allé. Länsstyrelsen gör dock en bedömning från fall 
till fall. 
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Gamla och nya kyrkogårdens gravkartor med färgmarkering som anger ”Område med stor betydelse för kyrkogårdens karaktär”. På följande sida återges de riktlinjer som bör 

gälla för dessa områden. Den kulturhistoriska värderingen pekar på att det är den samlade miljön, kyrkogårdarna som helhet och tillsammans, som uppbär det största 

kulturhistoriska värdet. 
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Vård och underhåll 

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

Område med stor betydelse för kyrkogår-
dens karaktär 
I områden med stor betydelse för kyrkogårdens 
karaktär bör: 
  
� Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 

yttre kringgärdning.  
� Kyrkogårdens huvudgångar, och yttre begräns-

ningar 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 befintliga förut-
sättningarna. 

� På gamla kyrkogården finns längs södra sidan en 
uppställningsplats för gravvårdar som flyttats 
från gravplatsen, likaså finns en uppställnings-
plats i kvarter Ö på nya kyrkogården. Många av 
dessa gravvårdar har höga kulturhistoriska vär-
den, bland annat de hantverksmässigt tillverkade 
smideskorsen, och bör bevaras där de står.  

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

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

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

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

� Återlämnade gravvårdar med kulturhistoriskt 
värde bör få stå kvar på ursprunglig plats och 
endast i undantagsfall flyttas till lapidarium.  
 

Växtlighet 

� Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-
platser och gångstråk bör förnyas vid behov 
med samma växtmaterial som det befintliga.  

� Äldre och unika växtsorter, exempelvis murgrö-
nekullar, bör i första hand vårdas och få stå kvar 

på gravplatserna även sedan de har återlämnats. 
Äldre eller unika växter samt växter med höga 
biologiska värden kan finnas på samtliga delar av 
kyrkogården. Vid behov kan de behöva flyttas 
och föryngras på annan plats på kyrkogården.  

� För bevarandet av äldre växter bör man infor-
mera nya gravrättsinnehavare om dess värde. 
Skötselavtal kan skrivas för bevarande av växt-
lighet på gravplatsen.  

� Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör identi-
fieras och skyltas/märkas eller markeras i sköt-
selplan för att underlätta vård- och underhållsåt-
gärder.  

 

Trädvård 

Trädvårdsplanens åtgärder bör väga in både biolo-
giska värden och kulturhistoriska aspekter.  

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

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

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

Murar  
De olika kyrkogårdsmurarna runt såväl gamla som 
nya kyrkogården är i gott skick.  

 
• Årlig besiktning av murarna för att upptäcka 

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

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

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

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

 
• Årlig översyn av samtliga järngrindar. Rost-

skyddsbehandling och ommålning görs vid be-
hov.  

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

Gångar och trappor 
Gångar och trappor är i gott skick. 
• Årlig översyn av gångarnas tillgänglighet. Gång-

arna ska ha en jämn yta med god packning. Ytan 

ska vara fast och tillgodose tillgänglighetsbeho-
ven. Nytt grus bör vara naturfärgat.  

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

jämna och säkra trappsteg.  

Bårhus 
Bårhuset är i stort sett i gott skick men visar alg-
påväxt i mindre utsträckning på norra fasaden, små 
partier av bortfallen fog mellan sockel och fasad 
samt rikligt med mossa på takpannorna och växtlig-
het i hängrännorna.  
• Hängrännor och stuprör bör snarast rensas, och 

sedan vara en årligt återkommande åtgärd.  
• Rensa bort sly och hängande grenar som ligger 

intill bårhuset. Detta kan bidra till att moss-
påväxten på takpannorna torkar upp.  

• Se över fogen mellan sockeln och fasaden och 
täta med samma sorts murbruk som tidigare an-
vänts för att undvika väta tränger in och orsakar 
större skador i längden.   

Ekonomibyggnad 
Ekonomibyggnaden är i dagsläget välhållen och i 
gott skick utan några större åtgärdsbehov.  
 
• Årlig rensning av hängrännor och stuprör.  

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.  
 

• Smideskorsen längs gamla kyrkogårdens södra 
sida bör varsamt rengöras och målas med linol-
jefärg i enlighet med instruktioner i bilagan Re-
kommendationer för vård och underhåll.  

• Vårdarnas inskriptionstavlor eller framsidor bör 
rengöras med varsamma metoder. Vid mycket 
lavpåväxt är det dock bättre att undvika rengö-
ring då man annars riskerar att stenen förstörs.  

Planteringar 
Både gamla och nya kyrkogården utgörs av öppna 
gräsytor med mycket sparsam växtlighet.  
 
• Perenner, lökväxter och städsegröna buskar bör 

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

Träd 
• Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

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

• Svenska kyrkans mål att arbeta med beskärning 
och stabilisering som metod för att bevara sär-
skilt skyddsvärda träd kan med fördel användas 
på träden vid Farstorps 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 
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står kulturhistoriska och biologiska värden på 
spel som är svåra att omvandla till siffror.  

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

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 och fladdermöss. 

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

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

• Tidigt blommande träd och buskar är mycket 
viktiga för nyvaknade humlor och bin under vå-
ren. Lönn, körsbär, sälg, pil och hästkastanj är 
viktiga vårblommare som gärna får gynnas vid 
trädplantering. Vårblommande växter som kro-
kus, tulpan, vintergäck och sippor ger endast lite 
nektar, men insekterna dras ändå till dessa då de 
också samlar pollen som de kan överleva på. 
Under sommaren är lind kanske det värdefull-
aste trädslaget för pollinerande insekter. 

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

• Bibehålla strukturen med kringgärdade 
gravplatser 

• Bevara äldre gravvårdar på gravplatsen tills 
efterfrågan finns av att återanvända grav-
platsen 

 

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

• Låta kyrkogården vara ett livsrum för både 
djur och växter 

• Vid skötsel och nyplantering av växter och 
träd tänka mångfald, så att många olika in-
sekter och djur kan trivas på kyrkogården 

 

Vi vill göra kyrkogården tillgänglig genom att: 

• Kontinuerligt arbeta för att tillgodose be-
sökarnas tillgänglighetsbehov 

 

 

 

 

 

 

Vi vill tillgodose behovet av nya gravplatser genom 
att: 

• Snarast påbörja arbetet med att anlägga en 
askgravlund på kyrkogården.  

 
Vi tillgodoser behovet av begravningar för andra 
religioner genom avtal med Hässleholms försam-
ling. 
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Ordförklaring 

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

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

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

Rödlistan: 

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

Rödlistans kategorier: 

CR  Akut hotad (Critically endangered) 

EN  Starkt hotad (Endangered) 

VU  Sårbar (Vulnerable) 

NT  Nära hotad (Near threatened) 
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Förslag på växter 
Prydnadsväxter som kan användas i planteringar är 
sådana som blommar länge eller är vintergröna. 
Traditionellt sett har blå och vita blommor använts 
på kyrkogårdar medan röda varit tabu. Den rödrosa 
kärleksörten är ett undantag och även rosen ’Röd-
hätte’. På äldre vykort från 1960- och 1970-talen 
över skånska kyrkogårdar kan man ofta se en hel del 
röda rosor. Ofta har förändringar lett till att många 
rosor försvunnit på senare år.  
 
Funkia – Hosta, en traditionell sort är exempelvis 
gravfunkia, Hosta crispula. 
 
Hortensia – Hydrangea macrophylla, har en lång blom-
ningstid och passar bra. Finns på kyrkogården. 
 
Höstflox – Phlox paniculata varav sorterna ’Alma 
Jansson’ och ’Ingeborg från Nybro’ är från 1930-
talet och är Grönt kulturarv®-perenner. 
 
Julros – Helleborus, är vintergrön och passande. 
 
Järnek – Ilex aquifolium, har förknippats med Kristus 
törnekrona och passar därför i kyrkogårdssamman-
hang. Finns på kyrkogården och är användbar som 
ett mindre träd. 
 
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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1. Stora Herrestads kyrka – utvändig renovering, Stora Herrestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014-2016 
2. Bolshögs kyrkogård, Bolshög sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
3. Östra Vemmerlövs kyrkogård, Östra Vemmerlöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
4. Stävie kyrka – fasad- och takrenovering, Stävie sn, AM, Maria Sträng, 2016 
5. Fuglie kyrkogård, Fuglie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
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 
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, Johan Dahlén, Per Holmgren, Emelie Petersson, Brita Tronde, 2016 
11. Örkened kyrkogård, Örkened socken, VP, Åsa Jakobsson och Cissela Olsson, 2017 
12. Västra Hoby kyrka – Invändig omgestaltning, 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, Färlöv sn, AM, Johan Dahlén, 2017 
16. Osby kyrkogård, Osby sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 
17. En axel och fyra vingar – Bröddarps mölla blir körbar igen, Västra Ingelstad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015-2017 
18. Farstorps kyrkogård, Farstorps sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2017 
19. Haga-området i Hässleholm, Hässleholm sn, KU, Maria Johansson, Emelie Petersson, Cissela Olsson, 2017 
20. Skrivaremöllan, Torna Hällestad sn, DK, Anna Rabow, 2017 
21. Skjulet, Torekov sn, AM, Maria Johansson 2017 
22. Visseltofta kyrkogård, Visseltofta sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2017 
23. Valleberga kyrka, rampanläggning, Valleberga sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
24. Ballingstorpsgården – arbeten på stallet, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2017 
25. Emmislöv kyrka – utvändig renovering av tornet, Emmislövs sn, AM, Emelie Petersson, 2017 
26. Häljarps mölla – Finjustering av kronhjul och segel, Tofta sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2017 
27. Norra kapellet i Telleborg, Om- och tillbyggnad 2016, Trelleborg sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2017 
28. Revinge kyrka – utvändig torntrappa, Revinge sn, AM, Maria Sträng, 2017 
29. Helsingborgs krematorium – renovering värme och ventilation, Helsingborg sn, AM, Maria Sträng, 2016-2017 
30. Återställande av ”Bånken”, f.d. Riksbanken i Kristianstad, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson 2017  
31. Västra Vram kyrka – byte av plåttäckning, V Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2017. 
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Bilaga 1. Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser och 

gravvårdar, Farstorp kyrkogård 

 
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, grav-
överbyggnader, stenramar, staket eller liknande på en gravplats. Om möjligt bör 
gravanordningen lämnas kvar på platsen, alternativt ställas upp på en annan 
lämplig plats. Detta innebär att åtgärder på de gravanordningar som bedöms som 
kulturhistoriskt värdefulla och har återlämnats till församlingen är tillståndsplik-
tiga enligt kulturmiljölagens 4 kap 13§. 
 

De enskilda gravanordningarna utgör en viktig del av kyrkogårdsmiljön och 
har betydelsefulla miljöskapande värden. Det är framförallt tillsammans som grav-
anordningarna bevarar kyrkogården som en värdefull kulturmiljö. Vid en när-
mare titt på gravvårdarnas årtal, titlar, bynamn och material ges möjlighet att 
bilda sig en djupare uppfattning om hur lokalsamhället såg ut vid en viss tid. Det 
stora antalet titlar av olika slag ger en insikt i livets realitet för människorna i 
socknen. Vårdar över till exempel hemmansägare, torpare, änkor, barn, barn-
morska, urfabrikör och hustrur ger insyn i samhällsstrukturer som styrde männi-
skors liv, baserat på bland annat köns- och klasstillhörighet.  

Detta dokument presenterar ett urval av kulturhistoriskt värdefulla grav-
anordningar på Farstorps kyrkogård utan att hänsyn har tagits till huruvida de har 
tillfallit upplåtaren eller ej. Regionmuseet vill betona att dokumentet är just ett 
urval och att en revidering bör ske regelbundet.  

 
Riktlinjer för urval av gravvårdar med särskilda kulturhistoriska värden har 

upprättats av Centrala Gravvårdskommittén i Handbok för kulturhistorisk inventering, 
bevarande och återanvändning av gravanordningar. Här föreslås att en lokal bedöm-
ningsgrupp tillsätts för att mera långsiktigt arbeta med kyrkogårdens kulturmiljö-

vård. Ett steg i detta arbete kan vara att dokumentera de kulturhistoriskt värde-
fulla gravanordningarna/gravvårdarna med foto och text samt komplettera bi-
lagda förteckning med gravanordningar/gravvårdar som är av personhistoriskt 
intresse i Farstorp samt de berättelser som hör samman med dessa. Allteftersom 
gravplatser återlämnas kan församlingen, utifrån Centrala Gravvårdskommitténs 
riktlinjer bedöma om anordningarna på dessa har sådana kulturhistoriska värden 
att de bör bevaras. 

Regionmuseet rekommenderar församlingen att aktivt arbeta för att det beva-
rade beståndet av gravanordningar/gravvårdar speglar hela samhällsstrukturen 
t.ex. att enkla och anspråkslösa gravar bevaras i samma utsträckning som påkos-
tade dito samt att gravvårdar över kvinnor och med kvinnors titlar särskilt upp-
märksammas. 

 
På gamla kyrkogården finns längs södra sidan en uppställningsplats för 

gravvårdar som flyttats från gravplatsen, här finns bl.a. en samling unika 
och hantverksmässigt framställda gravvårdar i smidesjärn. Likaså finns en 
uppställningsplats i kvarter Ö på nya kyrkogården. Många av dessa grav-
vårdar har höga kulturhistoriska värden och bör bevaras där de står.  



 

 

Gravplatsnummer Inskription Beskrivning Värde  

Gamla B 7-8 

Minne af Rusthållaren Nils 
F:d. i Pålstorp 
D. 22/5 1802. 
D:d i Skered.  
D: 21/? 18?? 
 

Minne åt 
landtbrukaren 
Nils Nilsson 

Skeröd 
*28/5 1802 †21/1 1866 

Och hans hustru 
Kelu Torkelsd. 

*16/6 1814 †14/12 1893 
Upp 14:13 

 

Gravvården är en uppslagen bok i järn som tidigare möjligtvis varit vitmålad.  
Titeln Rusthållare var ägaren av en gård som istället för att betala skatt fick be-
kosta häst, ryttare och annan utrustning som en del av arméns kavalleri.  
 
Gravvården är en högrest vård med dubbla socklar i svart granit. Denna vård 
restes rimligen vid hustruns begravning då den äldre gravvården på gravplatsen är 
minne över samma man. Hans titel har mellan de två gravvårdarnas tillkomst 
ändrats från Rusthållare till Lantbrukare. Titeln lantbrukare berättar vad som 
ännu under 1900-talets början var den vanligaste titeln för manliga gravlagda och 
således ett vanligt sätt att försörja sig. Hustrun är den absolut vanligaste titeln för 
kvinnliga gravlagda. Tillsammans berättar titlarna om en samhällsstruktur där 
männen värderades utifrån yrkeskunnande, ägande och verksamhet i offentlighet-
en medan kvinnors status, möjligheter och myndighet var direkt kopplad till 
närmaste manliga släkting. Arbetet som ligger bakom de oavlönade titlarna 
Hustru/Mor m.fl. är omfattande men historiskt sett också osynligt. 
 

Konst- och hantverkshistoriskt 
värde. 
Social- och samhällshistoriskt värde. 

 

     

Gamla M 12 

Sjuksköterskan 
Clara V. Jönsson 

Tofta 
*26/12 1891 †17/6 1922 

Sv. Ps. 48:4  

Gravvården i form av en bautasten är monumental och till sin utformning tidsen-
lig men ovanligt iögonfallande med sin massiva volym i kombination med titeln.  
Yrken sammankopplade med vård- och omsorg var bland de första att anses 
passande för kvinnor. Kvinnor hade ytterst få andra möjligheter till ett yrkesliv 
eller offentliga positioner. 1921 blev samtliga kvinnor myndiga från och med 21 
års ålder och 1925 öppnades statliga tjänster (undantaget polismyndigheten och 
teologiska yrken) även för kvinnor.  
 

Social- och samhällshistoriskt värde.  

 

 
   

 

Gamla S 15 
Bengta Möller 

1854-1947 
Luhr 

 

En enkel gravvård i liten skala, tillverkad i svart granit. Materialet svart granit, eller 
diabas, fanns i riklig tillgång i Östra Göinge. Gravvårdarnas och gravplatsernas 
utformning ger oss inblick i levnadsförhållanden i trakten och ger oss en möjlig-
het att jämföra enklare vårdar med mer påkostade dito vilket kan tydliggöra soci-
ala skillnader. Gravvården är även relativt sentida då en enklare och mer sam-
stämmig utformning på gravvårdar slog igenom som ett uttryck för en mer de-
mokratisk samhällssyn där det inte längre var lika viktigt att med grav-
vård/gravplats kommunicera vilken social status man haft i livet. 

Stilhistoriskt -, social- och samhälls-
historiskt värde. 
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Gamla K12-15 

------ 
Hustru 

Hanna Olsd. 
*--- 1822 
†--- 1885 

 
Ola Nilsson 

---- 
Hemmansägare?/Gammalstorp? 

 
Hustru  

Sissa –d. 
--- 
PS.  

Singeltäckt gravplats med stenram. Centralt belägen gravvård med sockel av gra-
nit på vilken vilar en uppslagen bok av marmor mot ett granitkors. Texten över 
fyra gravlagda personer på marmorbokens uppslagna sidor är mycket svårtydd 
och delvis kraftigt vittrad.  
 
 

Konsthistoriskt- och hantverksmäss-
igt värde, miljöskapande värde, ål-
dersvärde 

 
   

Gamla L 4 

Barnmorskan 
Nilla Lindkvist 

Farstorp 
*19/3 1841 – 12/1-1925 

Elof Lindkvist 
*19/11 1848 - 3/12 1928 

Svante I. Lindkvist 
*10/1 1874 - 29/1 1949 

Yrken sammankopplade med vård- och omsorg var bland de första att anses 
passande för kvinnor. Kvinnor hade ytterst få andra möjligheter till t.ex. ett yrkes-
liv eller offentliga positioner. 1921 blev samtliga kvinnor myndiga från och med 
21 års ålder och 1925 öppnades statliga tjänster (undantaget polismyndigheten 
och teologiska yrken) även för kvinnor.  
 

Social- och samhällshistoriskt värde 

    

Nya K 3 

Jordbruksarb. 
Ernst Nilsson 

*18/7 1897 †12/2 1976 
 

En enkel gravvård i liten skala, tillverkad i svart granit. Materialet svart granit, eller 
diabas, fanns i riklig tillgång i Östra Göinge och dominerar denna del av kyrko-
gården. Gravvårdarnas och gravplatsernas utformning ger oss inblick i levnads-
förhållanden i trakten och ger oss en möjlighet att jämföra enklare vårdar med 
mer påkostade dito vilket kan tydliggöra sociala skillnader. Gravvården är även 
relativt sentida då en enklare och mer samstämmig utformning på gravvårdar slog 
igenom som ett uttryck för en mer demokratisk samhällssyn där det inte längre 
var lika viktigt att med gravvård/gravplats kommunicera vilken social status man 
haft i livet. Även titeln återspeglar ett mer demokratiskt och jämlikt samhälle där 

Social- och samhällshistoriskt värde 
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arbete, och inte främst ägande, var det som kommunicerades. Användandet av 
titeln kan eventuellt också återspegla ett skötsamhetsideal som präglade framväx-
ten av folkhemmet. Det vill säga där duktiga, pålitliga samhällsmedborgare arbe-
tade och ”gjorde rätt för sig”.   
 

     

Nya M 13 

Nelly Bengtsson 
*13 nov 1876 I Troedstorp 

†10 okt 1951 i Lund 
Lärarinna i Löberöd 

1896-1936 

Tidstypisk gravplats som återspeglar 1950-talets ideal. Gravvården i ljus granit har 
utanpåliggande skrift i koppar. Formspråket är enkelt och rätlinjigt. Kröner en 
stenramsomgärdad och singeltäckt gravplats.  

Konst- och arkitekturhistoriskt värde  

 

     

Nya V 19 

Sömmerskan  
Selma Nilsson 

Farstorp 
*10/12 1873 †25/11 1919 
Ahnf. 90. Joh. Upp. 14:13. 

Högrest gravvård i jugendstil, tillverkad i svart granit. Materialet svart granit, eller 
diabas, fanns i riklig tillgång i Östra Göinge och dominerar denna del av kyrko-
gården.  

Konsthistoriskt värde 

 

     

Gamla J 18 

Flickan Edla Jenny Nilsdotter 
Hörröd. Född d. 12 mars 1865. 

Död d. 4 december 1868. 
Sv.Ps. 

493 
 

En ålderdomlig grav i gjutjärn i form av en oval planteringsram krönt av ett kors 
på vilket inskriptionen är belägen. Graven över ett barn som dog bara tre år 
gammal berättar även om en tid då barnadödligheten var hög.  

Social- och samhällshistoriskt värde, 
åldersvärde, konsthistoriskt värde 

 

     

Nya T 19 

Hustrun 
Susanna Gustavson 

Sparrarp 
*19/10 1865 †8/8 1917 

Högrest och påkostad gravvård i form av en livsten på sockel, krönt av ett stort 
kors i svart granit. Materialet svart granit, eller diabas, fanns i riklig tillgång i Östra 
Göinge och dominerar denna del av kyrkogården. Gravvårdarnas och gravplat-
sernas utformning ger oss inblick i levnadsförhållanden i trakten och ger oss en 
möjlighet att jämföra enklare vårdar med mer påkostade dito vilket kan tydliggöra 
sociala skillnader. Vid denna tid var det fortfarande viktigt att med gravår-
den/gravplatsen kommunicera vilken social status man haft i livet.  
 

Social- och samhällshistoriskt värde 
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