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Inledning 

Vård- och underhållsplanen för Visseltofta kyrko-

gård är utförd av Regionmuseet Kristian-

stad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Osby 

pastorat. Fältarbetet utfördes under vintern 2017 

med påföljande rapportskrivning. Inventering samt 

rapportskrivning har utförts av byggnadsantikvari-

erna Maria Johansson samt biolog Tony Svensson.  

I denna vård- och underhållsplan ingår, föru-

tom huvudtexten, två bilagor. Den ena utgör Re-

kommendationer för vård och underhåll (separat bilaga) 

och den andra innehåller ett urval av kulturhistoriskt 

värdefulla gravplatser.  

Bakgrund 

År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 

4 kapitel. Genom de nya föreskrifterna finns ett 

lagstadgat krav på en vård- och underhållsplan. 

Riktlinjerna anger vissa krav på hur vård- och 

underhållsplanerna 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 kulturhi-

storiska värdet inte minskas och deras ut-

seende 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 före-

skrifter som finns för 4 kapitlet samt gällande di-

rektiv från Lunds stift och Länsstyrelsen i Skåne.  

Utifrån kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 

kulturmiljölagen är syftet med vård- och under-

hållsplanen att lyfta fram och tydliggöra kyrkogår-

dens kulturhistoriska värden. Den ska sedan ligga 

till grund för kyrkogårdsförvaltningens planering 

och skötsel. Målsättningen med arbetet är att kyr-

kogårdens värden ska bevaras. Genom vård- och 

underhållsplanen ska: 

 

 Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt 

så att de kulturhistoriska värdena säker-

ställs och utvecklas. 

 Tillståndshanteringen för såväl kyrko-

gårdsförvaltningen som Länsstyrelsen 

underlättas. 

 Förvaltningen få en vägledning i det kon-

kreta vårdarbetet med riktlinjer och prio-

riteringar. 

 De kulturhistoriska värdena för kyrko-

gårdsbesökare och allmänheten tydliggö-

ras. 

  

 
Fastighetsuppgifter 

 

Församling/pastorat/samfällighet: Osby Pastorat 
Kyrkogård/tomt/begravningsplats:  Visseltofta kyrkogård 
Fastighetsbeteckning:  Visseltofta 26:1 
Storlek (m²):   7500 m2 
Ägare/huvudmannaskap:  Osby Pastorat, begravningsverksamheten 
Totala antalet gravplatser:   596 
Kistgravplatser:  500  
Askgravplatser:  Inga 
Gemensamma gravområden: Minneslund 
Tillgängliga gravplatser:  - 
Antal gravskötselavtal:  54 
Antal återlämnade gravplatser   -  
finansierade av begravningsavgiften: 67 
Jordmån och växtzon:  Brunjord, svagt lerhaltig, Växtzon 3 
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Metod 

 Vård- och underhållsplanen består av en kun-

skapsdel där kyrkogårdens historia och dess nuva-

rande uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar 

sig på arkiv- och litteraturstudier, framför allt från 

kyrkogårdsarkivet hos pastoratet samt annan till-

gänglig litteratur, kartor och ritningsmaterial. Nu-

lägesbeskrivningen av kyrkogården omfattar fas-

tigheten Visseltofta 26:1 – Visseltofta kyrkogård 

med omgivande yttre kyrkogårdsmur och häckar. 

I detta område har byggnader, gångsystem, grav-

kvarter, gravplatser och gravvårdar samt växt- och 

djurliv inventerats och beskrivits. Särskild vikt har 

lagts vid kyrkogårdens karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 

fysiska anläggningarna utgör underlag till en be-

skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 

Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbe-

skrivning samt värdebeskrivning har vård- och 

underhållsbehov till följd av kyrkogårdens kultur-

historiska värden formulerats.  Vård- och under-

hållsplanen redogör också för sedvanligt löpande 

underhåll tillsammans med aktuella åtgärdsbehov. 

Under arbetets gång har församlingen, genom 

remissförfarande, givits tillfälle att ta del av arbetet 

och medverka i framtagandet av denna vård- och 

underhållsplan.  

Andra verktyg och dokument  

På kartan till höger är fornlämningar över Vissel-

tofta by markerade med blå fält. De flesta områ-

dena ingår i den gamla bytomten enligt äldre kar-

tor. 

 

Visseltofta by omfattas av en särskilt värdefull 

kulturmiljö utpekad i länsstyrelsens kulturmiljö-

program för Skåne. Öster om bykärnan ligger 

ytterligare ett utpekat område, Bodarp - 

Gräsljunga – Hanavrå, samt kulturmiljöstråket 

Helge å som även det är utpekat i länsstyrelsens 

kulturmiljöprogram.   

Närmaste riksintresse för kulturmiljövården är 

Skeingesjön med herrgårdslandskap och borgruin 

väster om Osby.   

Överst, t.h. Visseltofta ungefärligt markerad.  

 

Överst t.v. Visseltofta kyrkogård 2016/2017  

 

Nedan t.v. Utdrag ur fornminnesregistret (FMIS). De blå 
fälten markerar registrerade forn- och kulturlämningar.  
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 

Kulturmiljölagen (1988:950)  

Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljöla-

gens 4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kul-

turminne. Kyrkobyggnader, kyrkotomter 

och begravningsplatser tillkomna före 1940 

får inte på något väsentligt sätt ändras 

utan tillstånd från länsstyrelsen. Detta gäl-

ler även vissa yngre kyrkobyggnader och 

begravningsplatser utvalda av Riksantikva-

rieämbetet. 

 

För att få genomföra väsentliga föränd-

ringar som kan påverka det kulturhisto-

riska värdet behövs tillstånd från länssty-

relsen. Tillstånd krävs t.ex. för utvidgning, 

uppförande eller ändring av byggnader, 

murar, portaler eller andra fasta anord-

ningar samt större förändring av plante-

ring, trädbestånd och beläggning 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 

byggnader skyddas även i PBL. En byggnad 

som är särskilt värdefull ur kulturhistorisk 

synpunkt får inte förvanskas och ska un-

derhållas så att de särskilda värdena beva-

ras. Ändring och flyttning av en kulturhisto-

riskt värdefull byggnad ska utföras varsamt 

med hänsyn till dessa värden och byggna-

dens karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges 

till byggnad eller byggnadsdel som bör be-

varas på grund av byggnadens eller bebyg-

gelsens kulturhistoriska värde. Planlägg-

ning och bygglov handläggs av kommunen 

och ska ske med hänsyn till byggnadens 

kulturhistoriska värden så att dessa skyd-

das. De kulturhistoriska värdena ska säker-

ställas genom skydd i detaljplan i tätbe-

byggt område eller av områdesbestämmel-

ser på landsbygden. 

 

I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 

byggnader skyddas mot rivning samt mot 

förvanskning så att dess karaktärsdrag be-

varas. Byggnader är då märkta med ett q 

eller k i planen. Även träd och andra land-

skapselement kan vara skyddade. 

Miljöbalken (1998:808) 

Biotopskyddsområden anges av regeringen 

för att skydda små mark- eller vattenområ-

den som på grund av särskilda egenskaper 

är betydelsefulla livsmiljöer för hotade djur- 

eller växtarter. Bestämmelser om biotop-

skydd finns i 7 kap 11 § miljöbalken samt i 5-

8 §§ förordningen (1998:1252) om områ-

desskydd enligt miljöbalken m.m. På kyrko-

gårdar är det oftast alléer som omfattas av 

det generella biotopskyddet, men även 

stenmurar kan omfattas av biotopskydd om 

de ligger i anslutning till jordbruksmark. 

 

I de fall där det finns fridlysta arter på kyr-

kogården gäller Artskyddsförordningen 

(2007:845) Förordningen omfattar dels de 

arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv 

och habitatdirektiv, dels vissa andra vilt le-

vande arter som är hotade i Sverige. Flad-

dermöss är en djurgrupp som är vanlig på 

kyrkogårdar, en annan är grod- och kräldjur. 

Samtliga arter av fladdermöss och grod- 

och kräldjur är fridlysta i Sverige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor  

I äldre kartmaterial och planer över Visseltofta by 

kan kyrkogårdens utbredning och förhållande till 

omgivningarna till viss del följas. I församlingens 

arkiv finns endast mycket begränsat med hand-

lingar. Resten av arkivet har flyttats till landsarki-

vet i Lund. Båda arkivien har besöks i syfte att 

redogöra för begravningsplatsens historia. 

Litteratur, samt fotografier från tidigt 1900-tal 

och senare, kompletterar uppgifter från övrigt 

arkivmaterial. Dessa finns bland annat tillgängliga 

via Riksantikvarieämbetets digitala söktjänst Kul-

turmiljöbild samt i Regionmuseets arkiv. 

Visseltofta socken och by  

Visseltofta socken ligger i norra Skåne, bara några 

kilometer från den Småländska gränsen. Socknen 

delas av Helge å som slingrar sig genom land-

skapet. Visseltofta tillhörde, tillsammans med 

resten av Skåne, Danmark fram till freden i Ro-

skilde 1658. Arkeologiska lämningar visar att 

socknen varit bebodd länge. Troligtvis är det 

Helge å som gynnat bygden och bidragit till en 

kolonisation i området. 

Byn Visseltofta ligger längs med en landsväg 

som tidigare utgjorde riksväg mellan Osby och 

Markaryd. Riksvägen är idag flyttad norr om byn. 

Genom byn flyter ån Lillån i öst-västlig riktning 

och öster om byn flyter Helge å. Visseltofta by har 

tidigare bestått av några huvudgårdar – Söndra-

gård, Östragård, Vislagård, Norregård och Präst-

gården. Östragård är riven, men både Söndragård, 

Visslagård, Norregård och Prästgården finns kvar 

som gårdar. Till kyrkan fanns en Klockaregård 

som låg mitt emot infarten mot kyrkan, där nuvar-

Visseltofta bykärna: 
1. Visseltofta kyrka 
2. Prästgården 
3. F.d hembygdsmuseum  
4. Arrendebostad byggd 1926 
5. Klockaregården 
6. ”Bokhöjden” f.d småskola 
7. ”Håfströmsgård”. Tidigare plats för gamla Klockaregården. 
8. ”Vislagård”, Mellangård. T.h. om vägen låg gårdsbyggnaderna (rivna) och t.v. mangårdshuset 
9. Hembygdsgård/f.d. småskola 
10. Söndragård/”järnvägshotell” 
 

Karta © BLOM. Lantmäteriet/Metria/Osby kommun 
 

1 

2 
3 
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ande ”Håfströmsgården” ligger. Klockaregården 

var en fyrlängad gård som brann ner 1818. Det 

bestämdes då att Klockaregården skulle flyttas 

nordväst om ursprunglig plats och omkring 1820 

stod den färdig. Manngårdsbyggnaden brann dock 

ner på 1990-talet, men en nästintill identisk bygg-

nad återuppfördes kort därefter. 

På platsen för den urspungliga Klockaregården 

byggdes istället byns första skolhus 1828 och fat-

tighuset, den såkallade ”Håfströmgården”. Bygg-

naden hyste skola och fattighus fram till 1953 då 

en ny skolbyggnad, den såkallade ”Bokhöjden”, 

stod klar bredvid ”Håfströmsgården”. Här fanns 

även kommunalrum i byggnadens västra del. Efter 

att ”Bokhöjden” uppförts övertogs ”Håfströms” 

av en handlare som hade lanthandel i huset under 

en period. 

Under 1800- och början av 1900-talet tillkom 

många byggnader i byn och Visseltofta växte ös-

terut, längs med Visseltoftavägen. 

1925 byggdes återigen ett nytt skolhus, denna 

gång i de centrala delarna av ”nya Visseltofta by”, 

strax öster om den gamla bykärnan. Detta skolhus 

kompletterade ”Bokhöjden” som skola och an-

vänds sedan ett par år tillbaka som hembygdsgård. 

I mitten av 1800-talet påbörjades planeringen 

av södra stambanans utbredning och en station i 

Visseltofta fanns som förslag. Ägaren av Södra-

gård, Jon Sonesson, byggde en mangårdsbyggnad 

i två våningar som delvis kunde fungera som järn-

vägshotell om stambanan drogs genom byn. Så 

blev det dock aldrig.  

Visseltofta kyrka och prästgård. Ca 1850-tal. Foto: Kulturmiljöbild 

Visseltofta kyrka. Framför muren till väster i bild skymtar en byggnad. Troligvis tillhör den prästgården. Årtal okänt.  Foto: 
Kringla 
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Äldre bild av Visseltofta kyrka. Foto: kringla 

Socknen har tidigare blomstrat med bland annat 

sågindustri och affär. Sågindustrin var främst knu-

ten till Söndragård och 1907 byggdes en gammal 

kvarn om till en väl fungerande anläggning för 

sågverksrörelse, men fungerade också som kvarn 

för malning av säd. Sågverksindustrin blomstrade 

och virket skickades främst till Osby och Bjärnum. 

Visseltofta kyrka och prästgård 

Visseltofta församling har historiskt sett varit för-

enat med Verums församling i ett pastorat med 

kyrkoherden i huvudsak boende i Visseltofta. Det 

var inte förrän 1962 som Visseltofta – Verums 

församling slogs ihop med Vittsjö församling med 

Vittsjö som moderförsamling. 1973 ”flyttades” 

Visseltofta församling ut ur pastoratet för att läg-

gas under Osby pastorat. Så sent som 2006 inkor-

porerades Visseltofta i Osby församling och där-

med bildades Osby-Visseltofta församling. 

Visseltofta kyrka är bygd under 1100-1200-

talet. Det är troligast att kyrkan byggdes vid en 

redan etablerad plats. Man tror att Visseltofta 

kyrka ursprungligen byggdes som en enklare trä-

kyrka och att den därefter ersattes av en stenkyrka 

efterhand som befolkningen ökade. Det finns 

delar i den befintliga kyrkan som tros komma från 

1300-talet - koret och främre långhuset. Kyrkan 

har byggts om i omgångar. 1781 byggdes korsar-

men åt norr till. Den största förändringen skedde 

under början av 1800-talet då kyrkan etappvis 

byggdes om. 1839 förlängdes långhuset och tornet 

byggdes. Tidigare hade kyrkan inget torn, utan en 

klockstapel som revs i samband med att tornet 

byggdes. 

Prästgården, som idag används som församlings-

hem, finns tidigt med på kartmaterial. På en karta 

från 1780 är prästgården utpekad. Gården var 

dock större än vad den är idag. Kartor visar en 

nästan kringbyggd gård. Prästgårdens manbygg-

nad brann ner 1881, men återuppfördes igen 

samma år. 1904 byggs en ny ladugårdsbyggnad på 

gården. Enligt arkivmaterial från 1906 bestod 

gården vid tiden av en mangårdsbyggnad i öst 

sammanbyggd med en flygelbyggnad, en mellan-

länga med bl.a. vedbod, norra ladugårdslängan, 

västra längan som hyste loge, södra längan som 

hyste stall samt ett brygghus. På en karta från 

1842 tycks ett av husen legat strax utanför kyrko-

gårdens västra mur. Möjligen är det byggnaden på 

bilden på föregående sida. 1919 tycks många av 

gårdens byggnader vara rivna då man endast kan 

läsa om mangårdshus, brygghus och mellan-

längan. Några år senare, 1928 står det även om en 

välvd källare vilken finns kvar på prästgårdens 

östra sida idag. 1937 beslutas det att flygelbyggna-

den på mangårdshuset samt en öppen veranda 

skulle rivas. 1946 tycks den gamla mellanlängan 

ersättas av en ny ekonomilänga med vedbod, ga-

rage och hemlighus. 

På prästgården arbetade tidigare drängar och 

pigor vilka var de som drev gården medan prästen 

arbetade med sitt kyrkliga uppdrag. Det var dock 

inte förrän vid förra sekelskiftet (1900) som präst-

gårdens hemman övergick till fast arrende. Arren-

datorn bodde i en vinkelbyggnad till ladugården 

fram till 1926 då en arrendebostad byggdes. 1978 

beslutade kyrkorådet att riva ladugårdslängorna 

tillhörande arrendet pga. förfall. En av uthusläng-

orna, från 1700-talet, ett gammalt brygghus som 

fram till nyligen har hyst hembygdsmuseum beva-

rades dock. Den gamla prästgården användes som 

prästgård fram till ca 2000, då den siste boende 

prästen slutade. Idag använd byggnaden som för-

samlingshem. 
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Kyrkogårdens historik 

Kyrkogården har utvidgats i omgångar. Ursprung-

ligen utgjordes kyrkogården troligtvis av ett tajt 

område närmst kyrkan och låg då i en sluttning. 

1866 grävdes kyrkogårdens norra del, sluttningen, 

ut och massorna lades troligtvis på den södra si-

dan för att plana ut kyrkogården. Samtidigt utvid-

gades kyrkogården åt öster (kv K) och stödmuren 

runt om kyrkogården byggdes. 

1954 byggdes bårhuset i kyrkogårdens nord-

västra del. Byggnaden sprängdes in i muren och 

bakomliggande upphöjning. 1975 byggdes en 

förrådsbyggnad på kyrkogårdens nordöstra sida.  

2000 hård gjordes gången mellan huvudgrin-

den och kyrktornet efter att tidigare varit belagd 

med stenmjöl.   2006 anlades en minneslund norr 

om kyrkogården, i ett skogsparti. 

  

Historisk karta över delning 1781. Här syns kyrkan och prästgården (nr 1) samt tre av byns 
gårdar. 

 

 

Historik i korthet 

 

1100-1200-talet  Kyrkan byggs 

 

1781   Kyrkans korsarm byggs 

 

1839 Kyrkan genomgår stora förändringar. 

Bland annat tillkommer tornet och i sam-

band med det rivs klocktornet. Även 

långhuset byggs ut.  

1866 Kyrkogården utvidgas (kv K) och 

stödmuren byggs.  

 

1954  Bårhus byggs 

 

1975  Förrådsbyggnaden uppförs 

 

2005/2006  Minneslunden anläggs 
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Historisk karta över ägobyte 1842. Kyrkan är markerad. På denna karta tycks inga större 
förändringar skett med kyrkogård och prästgård.  

Enskifteskarta från 1817. Kyrkan är markerad. Bredvid kyrkan syns prästgårdens bebyg-
gelse. Här syns tydligt att det tidigare legat ett uthus närmast kyrkogårdsmuren i väst. 

Utsnitt ur Häradsekonomisk karta 1926-34. Här kan man 
ana kyrkogårdens utvidgning från 1866. Prästgårdens 
boningshus ligger kvar på ursprunglig plats. 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 

Visseltofta kyrka och kyrkogård ligger strax norr 

om bykärnan. Kyrkoområdet omgärdas av åker-

mark och skog. På kyrkogårdens västra sida ligger 

den gamla prästgården som idag används som 

församlingshem. Till prästgården hör två uthus 

som ligger i anslutning till huset. Det ena huset är 

ett gammalt stenhus som fram tills nyligen tjänst-

gjort som hembygdsmuseum. Det andra huset är 

ett garage/uthus.  

Kvarter 
Visseltofta kyrkogård består av 10 kvarter samt 
en minneslund. Kvarteren betecknas A-K, kv I 
finns dock inte. 

Kyrkogårdens begränsning 

Kyrkan med den omkringliggande kyrkogården 

ligger upphöjd i jämförelse med landskapet runt 

om. Hela kyrkogården omgärdas av en kallmurad 

stenmur av fältsten. I öster och söder är muren en 

stödmur mot den lägre omkringliggande åkern 

och i norr en stödmur mot ett högre beläget 

skogsparti med minneslund. I mitten av den norra 

muren finns ett högre stenblock inmurat i muren 

med texten rest vid kyrkogårdsutvidgningen 1866.  Åt 

väster fungerar muren endast som skiljemur. 

Längs den södra och östra sidan på kyrkogården 

sträcker sig ett galvat Gunnebostängsel. Utanför kyr-

kogården på den norra sidan ligger en minneslund 

i ett skogsparti. Här finns även några askgravplat-

ser.  

Grindar 

Kyrkogården nås via två grindar samt en öppning. 

Huvudgrinden ligger på kyrkogårdens västra sida, 

mitt för kyrktornet. Den består av en större öpp-

ning i mitten med två grindblad. På vartdera kant 

flankeras grinden av två mindre enkelgrindar. 

Mellan enkelgrinden och dubbelgrinden finns två 

pelare som fungerar som grindstolpar. I kanterna 

sitter enkelgrindarna fast i en stenpelare. Grinden 

är av järn med svartmålade vertikala stänger 

krönta av vitmålade kors. Pelarna är också av 

svartmålat järn med bredare utsmyckat kapitäl och 

bas. Kapitälet kröns av en urnliknande form.   

Den andra grinden är en enkelgrind på kyrko-

gårdens norra sida. Den leder upp till en parkering 

som ligger norr om kyrkogården samt till Min-

neslunden. Grinden är av svartmålat järn/stål, 

med vertikala stänger. Grindstolpen är modernare 

av svartmålat järn/stål. 

Norr om huvudingången, mellan kyrkogården 

och prästgården, finns en öppning i kyrkogårds-

muren. Här har tidigare suttit en grind vilket kan 

ses på de bevarade grindstolparna. 

Gångar och strukturer 

Gångarna på kyrkogården är belagda med hårt 

packad singel/grus, förutom huvudgångens mel-

lan grinden och kyrkporten, vilken är belagd med 

moderna betongstenar. Några av gångarna som 

avskiljer gravkvarteren är besådda med gräs. Vid 

minneslunden i norr finns skogsstigar.  

Ovan: Kyrkogårdsmuren åt väster 

T h: Huvudingången i väster. Hör syns belysningsstolpen 
samt delar av grinden. 
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Belysning 

På huvudgrindens norra sida, på utsidan av kyr-

kogården, finns en lyktstolpe av äldre typ i svart 

metall och fyrkantigt lykthus. En likadan lykt-

stolpe finns vid öppningen mellan kyrkogården 

och prästgården. På kyrkogårdens södra sida, på 

den östra och västra kanten finns en strålkastare 

riktad mot kyrkan, i övrigt saknas belysning inne 

på kyrkogården. 

På minneslunden finns lyktstolpar som är an-

passade till skogskaraktären på platsen med en 

modernare armatur på en stolpe av trä.  

Servicestationer 
På kyrkogårdens östra sida, strax utanför muren, 
finns en kompost för växtmaterial och en deponi 
för sten. Inne på kyrkogården finns soptunnor 
samt vaser, vattenkannor och vatten. På väg upp 
mot minneslunden finns också en vattenpost och 
vasbehållare.  

  

Minnessten över kyrkogårds-
utvidgningen 1866. Stenen är 
en del av stödmuren som 
omgärdar kyrkogården på 
dess norra sida. Bakom ste-
nen skymtar minneslunden.  

Förrådsbyggnaden på kyrkogårdens nordöstra sida. 

Bårhuset inbyggt i stödmuren och kullen bakom. 

Informationstavla 

Grind öster om förrådsbyggnaden. 

Deponiplats utmed kyrkogårdens östra mur. 
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Information 

På utsidan av kyrkogården, norr om huvudin-

gången finns en informationstavla av modernt 

slag. Inne på kyrkogården, framför tornet finns en 

toalett skylt som pekar mot förrådsbyggnaden där 

det finns toalett. Toalett finns även inne i präst-

gården, på dess östra gavel. 

Parkeringsplatser 

På kyrkogårdens västra sida finns en grusparke-

ring. P-platserna närmst kyrkan är avsedda för 

personer med rörelsehinder. Skylten är dock ner-

tagen och ligger längs med muren mot prästgår-

den. 

På kyrkogårdens nordöstra sida finns ytterli-

gare en parkeringsyta av grus. 

Byggnader 

Centralt på kyrkogården ligger kyrkan. På dess 

norra sida, insprängt i stödmuren och bakomlig-

gande upphöjning finns ett bårhus, byggt efter 

ritningar från 1953. Bårhuset används idag mest 

som förråd. Det består av två stora metallportar 

med träkarm kantade av huggen sten. Öster om 

bårhuset ligger ett förrådshus/kontorslokal/ 

toalettbyggnad som idag endast används sparsamt. 

Den är byggd efter ritningar från 1975 med brun-

rött tegel och tegeltak. Väster om bårhuset finns 

en jordkällare tillhörande prästgården, även den 

insprängd i kullen bakom kyrkogården. Jordkälla-

ren syns inte från kyrkogården och eftersom den 

tillhör Prästgården/församlingshemmet kommer 

den inte att behandlas i denna rapport. 

Gravplatser 
Majoriteten av gravplatserna på kyrkogården är 
grästäckta. Det finns också en del platser med en 
smalare stenkant som omgärdar ytan närmst 
gravvården. Fåtal gravplatser har en ordentlig 
stenram. De som har är antingen singeltäckta 
eller täckta med gräs. 

Träd 

Ovanför stödmuren, längs södra sidan av kyrko-

gården, står 7 knuthamlade äldre pyramidalmar, ca 

1,5 m höga. Dessa utgör kyrkogårdens trädkrans. 

Längs östra sidan av kyrkogården står 4 unga kat-

suror i glest spridda ovala planteringar och kan 

kanske anses ingå i trädkransen, såvida de inte 

utvecklas till buskar. Norr om kyrkan står 1 fri-

växande äldre tårbjörk och 1 ung hagtorn. Vid 

kyrkogårdens nordvästra hörn, utmed norrsidan, 

växer 1 medelålders katsura, medan det nära det 

sydöstra hörnet står 1 solitär äldre tårbjörk. Min-

neslunden har lagts norr om kyrkogården i vad 

som tidigare var tallskog. Man har röjt fram de 

äldre träden som bildar en öppen talldunge, med 

mindre inslag av ung ek. 

Häckar 

Längs hela västra sidan av kyrkogården står en 

drygt 3 m hög syrenhäck. Utanför södra muren 

står bitvis friväxande syren. 

Planteringar 

Några av de perenner som växer på kyrkogårdens 

gravplatser är kaukasiskt fetblad, vit fetknopp, 

taklök, murgröna, lavendel, mossflox, rosor, kär-

leksört, julros, fingerborgsblomma, prästkrage, 

vårljung och timjan. Under vintern växer också 

den 2-åriga silverek på flera gravplatser. 

Av buskar förekommer bl.a. syren, kinesisk en, 

sockertoppsgran, tuja, buxbom, klätterbenved, 

rododendron, ädelcypress, storbladig buxbom, 

häckberberis och tok. 

I de ovala planteringarna längs östra sidan av 

kyrkogården växer hortensia och nävor. I syren-

häcken längs västra sidan av kyrkogården växer 

lite mahonia. Ovanför stödmuren längs södra 

sidan växer spridda buskar av spirea och syren. 

Naturlig flora 

Mellan kyrkogård och omgivningar pågår ett 

ständigt utbyte av arter av både inhemsk flora och 

förvildade trädgårdsväxter. Här ingår bl.a. kärlväx-

ter, mossor, lavar och svampar som förekommer i 

sina nischer i gräsmatta, planteringar och på mu-

rar, träd och gravvårdar. 

Kyrkogårdens äldre pyramidalmar har en 

oansenlig men tämligen värdefull epifytflora. På 

flera av dem växer signalarterna lönnlav och guld-

lockmossa. På katsuran utmed norra sidan växer 

signalarten krushättemossa. Sällan registrerade 

arter som pösgömming Eutypa lata var. lata, äppel-

gömming Melanopsamma pomiformis och mångspo-

rig kvistorangelav Athallia cerinella noterades också 

på almarna. Mer allmänna mossor som trubb-, 

skogs-, hår- och strimhättemossa förekommer 

liksom en rad allmänna lavar som t.ex. löv-

trädskantlav, allav, Lecanora hagenii, lekania, blemlav, 

fläcklav och rödbrun klotterlav. På de två tårbjör-

karna växer omkring 10-20 vanliga arter som är 
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anpassade till den surare barken. En av arterna, 

grynig blåslav, är dock något ovanligare i Skåne. 

Gräsmattorna är generellt sett svagt till 

måttligt näringspåverkade. Här växer arter som 

tyder på magrare jord bl.a. knippfryle, gråfibbla, 

bergbräsma och fläckar med pillerstarr och jung-

frukam. Andra arter som förekommer i gräsy-

torna är brunört, mjuknäva, hönsarv, jordreva, 

röllika, takmossa, enbjörnmossa och gräshak-

mossa. Enstaka krokus och snödroppe syns också 

i gräsmattan under tidig vår. Ovanför stödmuren 

längs södra sidan växer en del inspridda kärlväxter 

som såpnejlika och gråbo.  

Arter som växer direkt på murarna är bl.a. 

taklök, kaukasiskt fetblad, guldlockmossa, 

hårgrimmia, brännmossa, grå raggmossa, berg-

raggmossa, plattfläta, svart kantlav, brun spricklav, 

blocklav och kartlav. På gravvårdarna växer andra 

allmänna arter som kragkartlav, knölig sköldlav, 

ägglav, kuddägglav, glatt navellav, stoftlav och 

kaklav. På kantstenarna kring gravplatser växer 

också rödskaftad hättemossa, murtuss, stor 

neonmossa och kakmossa. 

Djurliv 

Trädbeståndet är den del på kyrkogården som har 

störst betydelse för djurlivet. Träd, häckar, plante-

ringar och gräsmattor bildar tillsammans en varie-

rad biotop som skapar livsutrymme för organ-

ismer av olika slag.  

Samtliga pyramidalmar och en av tårbjörkarna 

är så kallade hålträd, vilket innebär att de har en 

tydlig hålighet i stammen. Ihåligheterna kan ibland 

ha ansamling av mulm, vilket är en kompostlik-

nande massa av organiskt material som bryts ner 

av olika insekter och svampar. Mulm är en brist-

vara i landskapet då få gamla träd tillåts stå kvar så 

länge att värdefulla kvaliteter som till exempel 

grov stam och håligheter hinner utvecklas. Ett 

antal hotade arter av insekter är helt beroende av 

ständig tillgång till mulm och stamhåligheter. 

Äldre och ihåliga träd är också viktiga för flad-

dermöss som viloplatser under sommaren. Även 

om det finns en del ihåliga stammar på kyrkogår-

den är pyramidalmarna alltför småväxta för flad-

dermössens behov. Det förekommer troligen ändå 

fladdermöss i anslutning till kyrkan i Visseltofta, 

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 kyrkogår-

den under sommaren. Främst är det trastar, små-

fåglar, kråkfåglar och duvor som brukar hitta 

lämpliga platser för sina nästen i trädkronor eller 

buskar. Vid besök under tidig vår noterades 

gärdsmyg, blåmes, kaja och gröngöling (NT) på 

eller kring kyrkogården. Kyrkogården används 

flitigt för födosök, vila och skydd, av såväl häck-

ande som övervintrande fåglar och av flyttare 

under vår och höst.  

Av däggdjur förekommer sannolikt igelkott, 

ekorre, 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 och ljung, som innehåller 

nektar och pollen, besöks flitigt av olika småkryp. 

Förutom det gröna intresserar vindskyddade ytor 

och den lagrade värmen i gravvårdarnas, murarnas 

och grusgångarnas stenmaterial många insekter. 

 

  

Krushättemossa 
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Kvartersbeskrivning 

Eftersom merparten av kyrkogården har en likart-

ad karaktär kommer samtliga kvarter förutom 

minneslunden att beskrivas tillsammans. 

Kv A-K 
Kyrkogården består av tio kvarter – A-K, kvarter I 

saknas dock. De avskärmas av gångar med undan-

tag för kv B och C samt J och K där gränsen är 

mer diffus. 

Inom kvarteren är marken grästäckt och det 

saknas grusgångar. Det finns några singelgravar, 

några med omgärdning av sten och några med 

järn. I kv A och B, utmed gången till bårhuset, 

finns ett flertal singelgravar med stenomgärdning. 

Tillsammans visar de tydligt kyrkogårdens eventu-

ellt tidigare karaktär. 

Gravarna ligger i nord-sydliga rader. I kvarter J 

är vårdarna mer oregelbundet placerade än i öv-

riga kvarter, men merparten av dem vetter mot 

kyrkan. Gravvårdar som vetter mot kyrkan före-

kommer på hela kyrkogården, dock är det tydlig-

ast i kv J. Att vårdarna är placerade på gravens 

mitt är ovanligt då de generellt är placerade på 

gravens huvudsida.  

Merparten av gravvårdarna på kyrkogården är 

låga i diabas eller röd eller grå granit från senare 

hälften av 1900-talet. Det finns också en del äldre 

högre vårdar samt många liggande hällar. Många 

vårdar har en smalare stenkant och saknar större 

planteringar.  Det förekommer dock också många 

gravplatser utan omgärdning vilka då oftast saknar 

plantering. Norr om kyrkans sakristia, i kv F, finns 

en gravvård med en stor ängelstaty. 

Vid inventeringstillfället var merparten av grav-

platserna täckta av grankvistar och andra jular-

rangemang och det var därför svårt att avgöra hur 

mycket växtlighet som fanns på gravarna. Det 

förekom dock en del rosor och kärleksört vilka 

kunde ses genom riset. 

På kyrkogården förekommer en del vårdar 

med titel, de flesta äldre. Titlar som dominerar är 

lantbrukare, men även hemmansägare, åbo, 

nämndemannen, smedmästare och kyrkovaktmäs-

tare förekommer liksom många yrkestitlar. De 

flesta titlar är manliga eller syftar till personens 

förhållande till männen ex. hustru. Det finns dock 

två kvinnliga titlar; folkskolelärarinnan och hand-

arbetslärarinnan. I kvarter K finns den ovanliga 

titeln Lägenhetsägaren. Titeln syftar troligen till en 

mindre ägd egendom. Även titeln studerande är 

ovanlig då den troligen syftar till någon som stu-

derat på universitet el. dyl. och alltså lämnat lant-

bruksbygden runt Visseltofta. I övrigt speglar 

titlarna orten och de yrken som fanns förr ex. 

trävaruhandlaren, prost, häradsdomare, fabrikör, 

korgmakare, byggmästare, mjölnare, brobyggare 

och handlanden. 

 

Gravplatsen med Ängeln tillhör Jon 

Sonessons familjegrav, en man som på 

sin tid var känd i Visseltofta. Han lät 

uppföra en stor mangårdsbyggnad som 

skulle bli järnvägshotell när järnvägen 

planerade att dras genom byn. Detta 

blev dock aldrig av då järnvägen drogs 

norr om byn istället. Mangårdsbyggna-

den finns dock kvar idag. Vården är 

uppförd över hans fru Anna Jönsdotter 

som dog i barnsäng samt deras dotter 

som dog knappt 6 månader gammal, 

båda 1852. 
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Minneslund 
Minneslunden ligger norr om kyrkogården, på en 
trädbevuxen kulle. Lunden har en skogskaraktär 
och gångarnas material och form följer den na-
turliga terrängen. Minneslunden ligger närmst 
kyrkan och några få askgravplatser ligger längst i 
norr. Dessa stenar har en naturlik form och lig-
ger på rad närmst ytterkanten. I minneslundens 
mitt finns en båtformad smyckesplats/plantering 
och i dess västra del en minnestavla. 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska- och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 

Visseltofta kyrka och kyrkogård ligger inom om-

råde utpekat som kulturhistoriskt värdefullt i 

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne. 

Genom dess inverkan i en särskilt värdefull kul-

turmiljö har området tillskrivits ett kulturhistoriskt 

värde. 
Kyrkan och kyrkogården har lång historisk 

kontinuitet på platsen. Många människor har ett 

förhållande till kyrkan och dess närmiljö som 

sockencentrum. Platsen, med kyrka och omgi-

vande kyrkogård och mur, har härigenom ett trad-

itionsvärde. 

Kyrkogården rymmer social- och samhällshisto-

riska värden. Värdena är främst knuta till de titlar 

som finns på gravvårdarna på kyrkogården. Titlar 

berättar om vilka näringar som präglat bygden 

under skilda perioder, samtidigt som de belyser 

hur klass- och könstillhörighet varit avgörande för 

inom vilka ramar personer har levt sina liv. Både 

titlar och bytillhörighet anges ofta på vårdarna, 

även långt fram i tiden. Näringar kopplade till 

skogsbruk, träindustri och hantverk avspeglar sig i 

inskriptionerna. Många gravvårdar har inskript-

ionen lantbrukare vilket berättar att det varit en 

lantbruksbygd. Ett samhälle i förändring, den 

successiva utvecklingen från jordbruks- till indu-

strisamhälle kan delvis utläsas genom titlarna på 

kyrkogården. Yrkestitlar så som korgmakare, såg-

mästare, brobyggare, smedmästare och sko-

makarmästare visar på några av de praktiska yrken 

som fanns i bygden. Nämndemannen och direk-

tören är istället exempel på yrken i den övre sam-

hällsklassen som också förekommit. Vårdar med 

titeln hustrun eller makan rymmer en dold historia. 

Det är tydligt att kvinnor får titlar med familjean-

knytning, vilket är ovanligt för män. På kyrkogår-

den förkommer dock två kvinnliga yrkestitlar, 

folkskolelärarinnan och handarbetslärarinnan. Grav-

vårdar kan även genom beskrivande texter berätta 

om livet på bygden och vem som levde där. Grav-

vården i kvarter F, en vård formad som en ängel 

(se bilaga), påminner oss om en stor familjetragedi 

och förhöjer det social- och samhällshistoriska värdet.    

Kyrkogårdsmiljön tillskrivs ett pedagogiskt värde 

genom bland annat gravvårdarna och gravplatser-

na. De större gravplatserna kan jämföras med 

samtida betydligt enklare gravar vilket återspeglar 

de skilda levnadsvillkoren men även med den nya 

kyrkogårdens enklare gravvårdar och gravplatser 

där folkhemmets demokratiska grundtanke ger 

fullt utslag. 

Kyrkogården har ett upplevelsevärde genom dess 

variation av vårdar, dess placering i landskapet och 

dess omgivning. 

Det är framför allt tillsammans som gravvår-

darna bidrar till kyrkogården som en värdefull 

kulturmiljö. Att mångfalden i gravvårdarna beva-

ras, både storslagna och anspråkslösa, för sina 

titlar likväl som för sin utformning är viktigt för 

att kyrkogården ska spegla en tidigare samhälls-

struktur. På Visseltofta kyrkogård finns stor vari-

ation av gravvårdar, från de anspråkslösa till de 

mer påkostade. Mångfalden av vårdar ger oss en 

mångfacetterad inblick i en äldre samhällsstruktur 

som den sett ut i Visseltofta. Trots detta faktum är 

det viktigt att beakta att majoriteten av de livsöden 

som utspelat sig i Visseltofta socken idag är osyn-

liga på kyrkogården. Historien över de personer, 

oftast ur lägre samhällsskick, vilka inte framträder 

genom bevarade gravvårdar eller inskriptioner 

återfinns i bästa fall i ett skriftligt källmaterial. Om 

kyrkogården på ett rättvisande sätt ska kunna 

användas för att återspegla hela samhällets historia 

måste vi ta hänsyn till detta. 

De gravvårdar som finns på kyrkogården idag 

är främst av sten, men järnkors förekommer 

också, liksom enstaka modernare träkors. Stenar-

na är de som efter år av slitage, väderpåverkan och 

naturlig nedbrytning finns kvar. Det är även vik-

tigt att ha i åtanke vilka vårdar som inte finns kvar 

och vilka de representerade. Förr var det vanligt 

med träkors för de som inte hade det så gott ställt, 

men dessa finns endast i undantagsfall kvar, dock 

inga äldre i Visseltofta. 

Biologiska värden 

Visseltofta ligger i skogsbygd, medan kyrkogården 

närmast omges av odlingsmark, skog och bebyg-

gelse. Av de gräsmarker som inventerats i Jord-

bruksverkets Ängs- och betesmarksinventering 

(Tuva) finns ett par betesmarker och en äng ut-

med Helgeå vid Gräsljunga. Flera betesmarker, 

ängar och restaurerbara marker finns söder om 

Visseltofta vid Möllegården och Råstad, liksom 

vid Ravnarp och Hanavrå. 

Det förekommer inga naturreservat inom 3 

km från kyrkogården. Kring Visseltofta ligger 

flera biotopskyddsområden med ädellövskog. Den 

närmsta av dem ligger vid Kungakillan strax söder 

om Visseltofta, ett annat vid Möllegården ca 2 km 

åt söder och ett par vid Hallaböke drygt 2 km åt 
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nordost. Flera nyckelbiotoper ligger söder om 

Visseltofta mot Hanavrå, liksom kring Hallaböke 

där det också förekommer ett par områden klas-

sade som naturvärde. 

1,5 km norr om Visseltofta sträcker sig ett 

riksintresse för naturvård, Helge å mellan Delary 

och Hallaböke, med flera ingående Natura 2000-

områden. 5 km söder om Visseltofta ligger riksin-

tresset Hörlinge ängar, Vieån, Ubbalt. Lika långt 

åt nordväst ligger ett mindre riksintresse vid namn 

Flybäcken och Sjuhulta fly. 

Kyrkogårdar har en närmast unik biotoptyp 

som drar till sig många organismer av olika slag. 

Blommorna på gravplatser och i planteringar 

lockar till sig insekter. Fåglar söker föda, skydd 

eller vila i kyrkogårdens träd, häckar och plante-

ringar. Fladdermöss förekommer ofta i kulturmil-

jöer och sannolikt även på Visseltofta kyrkogård. 

De har sina viloplatser i byggnader eller gamla 

hålträd. Samtliga arter av fladdermöss liksom alla 

grod- och kräldjur är fridlysta och upptagna i Art-

skyddsförordningen. 

Kyrkogårdens träd har ett flertal arter av lavar 

och mossor som bidrar till trädens biologiska 

värde. Nämnas kan signalarterna guldlockmossa, 

lönnlav och krushättemossa. Av fåglar observera-

des den rödlistade gröngöling (NT) födosökande i 

skogsområdet söder om kyrkogården. Rödlistade 

arter utses av expertkommittéer vid Artdataban-

ken 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.  

I Artportalen är sedan tidigare ett fåtal rödlis-

tade arter, matt starrbock (NT) och Uloma rufa 

(NT), båda skalbaggar, registrerade från kyrkogår-

den eller dess närhet. Fynden är dock från 1930-

talet respektive 1950-talet. Nålbjörnbär (NT) är 

registrerad drygt 200 m från kyrkan. 

Vid länsstyrelsens trädinventering 2009 i sam-

band med Åtgärdsprogram för särskilt skydds-

värda träd, registrerades 1 träd på kyrkogården. 

Det var en skogsalm, stående nordost om kyrkan, 

som registrerades som grovt träd. Alla kyrkogår-

dens träd omfattas av kulturmiljölagen.  

Växtlighet 
 Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser och gångstråk bör förnyas vid behov 

med samma växtmaterial som det befintliga.  

 Äldre och unika växtsorter, exempelvis mur-

grönekullar, bör i första hand vårdas och få 

stå kvar på gravplatserna även sedan de har 

återlämnats. Äldre eller unika växter samt väx-

ter 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 in-

formera nya gravrättsinnehavare om dess 

värde. Skötselavtal kan skrivas för bevarande 

av växtlighet på gravplatsen.  

 Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör iden-

tifieras och skyltas/märkas eller markeras i 

skötselplan för att underlätta vård- och un-

derhållsåtgärder.  

 Undvik att gödsla gräsmattan för att behålla 

de kärlväxter som t.ex. knippfryle, gråfibbla 

och pillerstarr som trivs i en torrängsliknande 

miljö. Hålls gräsmarken mager ökar efterhand 

den biologiska mångfalden genom att fler 

växter som är typiska för miljön hittar dit, vil-

ket i sin tur ökar mångfalden av insekter. 
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Karaktärsdrag för Visseltofta kyrkogård  

 

 
  

Stor variation i gravvårdar och gravplatser. Vårdarna 
står i gräs och skiljs åt genom grusgångar. Många av 
gravvårdarna i kv J står vända mot kyrkan istället för i 
nord-sydliga rader som gravplatserna. 

Kyrkogården 
stöds av en hög 
kallmurad 
stödmur av 
fältsten.   

Vid bårhuset finns en samling bevarade 
singelgravar med stenomgärdning som visar på 
kyrkogårdens tidigare karaktär.  

Sten i den norra muren som berättar att kyr-
kogården utvidgades 1866. 

Minneslund med uppvuxen tallskog.  

Gravvård med en staty av en 
ängel i kv E.  
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Vård och underhåll 

Riktlinjer för vård och underhåll 

För att kyrkogårdens kulturhistoriska värden ska 

bevaras måste de vårdas och underhållas. Genom 

kartbilden till höger anges riktlinjerna för vård och 

underhåll av kyrkogårdens kulturhistoriska värden.  

 

Större åtgärder såsom exempelvis omlägg-

ning av gångar, kvarter eller ersättande av 

växtmaterial såsom buxbomshäckar och 

rygghäckar är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet 

om en åtgärd är tillståndspliktig bör man 

samråda med Länsstyrelsen. Vård- och un-

derhållsplanen kan ses som ett planeringsun-

derlag för tillståndsansökan i dessa fall.  

 

Område med betydelse för kyrko-
gårdens karaktär och kulturhisto-
riska värde 

 

På kyrkogården bör: 

  

 Yttre murar och grindar bevaras.  

 Gravvårdarna bevaras på plats tills behov 

finns att återanvända gravplatsen. Gravplat-

serna bör inte lämnas tomma.  

 Texter och inskriptioner på gravvårdarna 

rengöras och vid behov förtydligas för att inte 

vårdarnas pedagogiska värde ska förloras.  

 Det fåtal kringgärdade gravplatser som fortfa-

rande finns kvar bevaras. Liksom de kring-

gärdade gravplatser med singel.  

 Minneslunden hålls i sådant skicka att den 

inte växer igen, men behåller skogskaraktären.  

 Vid planläggning av nya gravplatser bör man 

utgå från befintliga utformningar och struk-

turer med kulturhistoriska värden. 

 I kv J bör vårdarna vara placerade så att de 

vetter mot kyrkan.  

 

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 
Dessa redovisas i en separat bilaga. 

 

 Vid skötsel av dessa gravvårdar hänvisas till 

vård och underhållsplanens bilaga Rekommen-

dationer för vård och under håll.  

 Vårdåtgärder som inte kan karakteriseras som 

normalt underhåll är tillståndspliktigt liksom 

flyttning eller borttagning av kulturhistoriskt 

värdefulla gravvårdar. 

Trädvård 
Trädvårdsplanens åtgärder bör väga in både bio-

logiska värden och kulturhistoriska aspekter. I 

Naturvårdsverkets rapport Åtgärdsprogram för sär-

skilt skyddsvärda träd -Mål och åtgärder 2012-2016 

finns det mål och åtgärder som särskilt gäller för 

Svenska kyrkans arbete med värdefulla träd på 

kyrkogårdar och begravningsplatser. Dessa är 

följande:  

 

 Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrko-

gårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tä-

torter minskar inte på grund av avverkning, 

där alternativ finns.  

 Beskärning och stabilisering som metod för 

att bevara särskilt skyddsvärda träd är väl 

spridd och används normalt i arbetet med 

dessa träd från och med 2012.  

 I majoriteten av all nyplantering används det 

eller de trädslag som är mest värdebärande 

och typiskt för traktens kulturlandskap.  

 Trädvårdsplaner med nödvändiga åtgärder för 

att vidmakthålla särskilt skyddsvärda träd 

finns framtagna senast 2012 och tillämpas 

inom minst 70 % av kyrkogårdarna inom för-

valtningen 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 

begravningsplatser för att hitta de värdefullaste 
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träden. Träd som registrerats som särskilt skydds-

värda finns inlagda i Trädportalen på internet. 

Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med ef-

tertänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogår-

dens naturvärden. Samtidigt värnar man om det 

upplevelsevärde som kyrkogården har för besö-

kande. 
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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. 

Byggnader 

Förrådsbyggnad 
 Mossa från taket bör kontinuerligt borstas 

bort. 

 Trasiga takpannor, liksom befintliga avvi-

kande pannor, byts till lika ursprungliga.   

 Träfönster bör målas bruna, likt befintligt, 

inom de närmsta åren. 

 Takfoten bör målas brun, likt befintlig, om 

inom de närmsta åren. 

 Lös ”panel” på dörr och garagedörr åt öster 

bör inom kort spikas fast och målas. 

Bårhus 
 Träkarm bör målas brun, likt befintlig, inom 

de närmsta åren.  

 Fogarna mellan stenplattorna, som omgärdar 

porten, har delvis släppt. Dessa bör fogas 

om inom kort för att förhindra frostspräng-

ning eller andra skador på stenen. 

Murar 

 Den södra stödmuren har kalvat något. Åt-

gärd bör diskuteras med fackman. 

 Se över muren kring bårhuset så att denna 

inte rasar. 

Grindar 

 Grindarna ser i sin helhet bra ut. Det finns 

dock antydan till rostangrepp och flagnad 

färg. Detta bör åtgärdas inom de närmsta 

åren och därefter med kontinuerligt under-

hållsarbete. 

Vägar och gångar 

 Gruset i gångarna är hårt packat och inte i 

behov av åtgärd. Vid framtida behov bör nytt 

grus fyllas på i etapper för att gruset ska hållas 

packat. 

  Eventuellt nytt grus bör i färg och dimension 

vara likt befintligt. 

 Det förekommer ett trappsteg vid gången vid 

förrådsbyggnaden. Trappstenen har börjat 

slutta något vilket bör åtgärdas inom kort för 

att minska risken för fallolyckor. 

Tillgänglighet 

 Kyrkogården är relativt flack och möjlig att 

nå i alla sina delar. De utbredda gräsbesådda 

partierna kan vara svåra att ta sig fram på om 

man har svårt för att gå eller är rullstolsbu-

ren. Inom kyrkogården finns några få trapp-

steg. Här går det att undvika trappan och 

istället använda andra vägar för att nå kyrko-

gårdens olika delar. 

 På kyrkogården finns tydlig information till 

toalett, minneslund och dyl. Vid huvudin-

gången finns även en informationstavla. Det 

finns dock ingen skylt från huvudparkering-

en (i väst) till parkeringsytan i nordöst. Detta 

bör kompletteras. 

 Parkeringsytan väster om kyrkan har tillgång 

till handikapparkering. Vid påfyllnad av grus 

bör det ske etappvis för att hålla platsen hårt 

packad för att minska risken för fallolyckor.   

 Huvudgången, i väst, sluttar något och är 

belagd med betongsten. Vintertid finns en 

risk för halka. Därför bör gången komplette-

ras med handledare.    

 Mellan parkeringsplatsen och öppningen i 

muren norr om huvudingången sluttar mar-

ken. Eventuellt kan även denna kompletteras 

med handledare för att minska eventuella 

problem med framkomligheten. 

Gravplatser 

 Några av gravplatserna på kyrkogården har 

stenram eller ram av gjutjärn. Ramarna ser i 

dagsläget fina och välbevarade ut. Några ste-

nomgärdningar har dock blivit överväxta av 

gräs vilka bör tas fram. Håll uppsikt över ra-

marna så att de inte går sönder eller sätter 

sig. Även de i gjutjärn bör kontrolleras regel-

bundet för att minska risken för rostangrepp 

och dylikt. 
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Gravvårdar 
På kyrkogården finns en del kulturhistoriskt vär-
defulla gravvårdar. De bör inventeras kontinuer-
ligt, förslagsvis i 10-års intervaller, och listan på 
de kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna revi-
deras så att bevarandevärda gravplatser bevaras. 
 

 Vårdar bör, efter återlämning, få stå kvar 

på sin plats fram tills dess att platsen ska 

återanvändas. Detta för att kyrkogården 

inte skall utarmas.  

 Vårdarna bör kontinuerligt kontrolleras 

avseende dess stabilitet. Stabiliteten på 

gravvårdarna bör kontrolleras enligt stan-

dardiserade anvisningar från Centrala 

Gravvårdskommittén. 

 Gjutjärnskorsen är bitvis rostangripna. 

Ommålning bör ske inom 1 år med linol-

jefärg enligt instruktionerna i bilagan Re-

kommendationer för vård och underhåll. 

 Många gravvårdar är i behov av rengö-

ring så att inskriptionernas pedagogiska 

värde inte försvinner. Detta sker enligt 

instruktionerna i bilagan Rekommendationer 

för vård och underhåll. 

Planteringar 

Planteringar på kyrkogården är få. De flesta finns i 

anslutning till gravplatser. Planteringar på åter-

lämnade gravplatser bör bevaras och eventuellt 

kompletteras med ny likt befintlig.  

 

 Bevara växtligheten vid gravplatserna.  

Träd 

 Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åt-

gärder i trädvårdsplanen. Ha i minnet att 

denna väger in både biologiska värden och 

kulturhistoriska aspekter. 

 Svenska kyrkan har målsättningen att arbeta 

med beskärning och stabilisering som metod 

för att bevara särskilt skyddsvärda träd. Knut-

hamlade gamla pyramidalmar kan anses vara 

skyddsvärda trots att de inte uppfyller Natur-

vårdsverkets kriterier. Länsstyrelsen har ofta 

tagit med just hamlade träd vid sina invente-

ringar av skyddsvärda träd. 

 Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regel-

bundet för att varje enskilt träd skall kunna 

finnas på platsen så länge som möjligt. De 

kostnader förvaltaren lägger på regelbunden 

trädvård under ett träds livslängd förväntas 

vara lägre än kostnaden för omfattande akuta 

insatser och nyplantering med ett tätare inter-

vall. Samtidigt står kulturhistoriska och biolo-

giska värden på spel som är svåra att om-

vandla till siffror. 

 Samråd med länsstyrelsen innan större åtgär-

der i trädbeståndet utförs, så att inte biotop-

skyddade träd riskerar påverkas. 

Djurliv 

Genom att planera långsiktigt och agera med ef-

tertänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogår-

dens naturvärden. Samtidigt värnar man om det 

upplevelsevärde som kyrkogården har för besö-

kande. 

 

 När ett gammalt träd till sist måste tas bort är 

det av stort värde för insektslivet om man 

sparar delar av stammen och lägger den i en 

permanent vedsamling eller en så kallad fau-

nadepå. 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 boplat-

sen. Undvik att spika i träden, häng istället 

upp holken med plastklädd ståltråd kring en 

gren. Använd holkar med plåtskydd kring in-

gångshålet. 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, vatten-

snäckor och salamandrar. En liten damm 

skapar livsutrymme för många arter, men om 

det inte finns möjlighet till detta, kan man 

istället nöja sig med att placera ut ett fågelbad 

som många småfåglar kan dra nytta av, inte 

minst varma sommardagar. 

 För att gynna fjärilar och andra nektar- och 

pollensökande insekter, plantera gärna 

blommor som doftar och har klara färger. Bra 

blommande växter för fjärilar är exempelvis 

kärleksört, rosenflockel, röd solhatt, fackel-

blomster, rosenspirea, lavendel, salvia, 

kungsmynta och rosenbuddleja. 

 Tidigt blommande träd och buskar är mycket 

viktiga för nyvaknade humlor och bin under 

våren. Lönn, körsbär, sälg och pil är viktiga 
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vårblommare som gärna får gynnas vid träd-

plantering. 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 över-

leva på. Under sommaren är lind kanske det 

värdefullaste trädslaget för pollinerande insek-

ter. 

 Vid nyplantering använd gärna buskar och 

träd som producerar bär, då de är värdefulla 

för många fåglar. Sidensvans och samtliga ar-

ter av trastar är särskilt förtjusta i bär, men 

även en del småfåglar drygar under vinter-

halvåret ut kosten genom att även äta frukt 

och bär. Tillgången på bär har stor betydelse 

för både de flyttande fåglarna och för 

stannfåglarna som försöker klara vintern på 

minimala resurser. Rönn, oxel, hagtorn, aro-

nia, 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 för-
samlingens planer och behov under den närmaste 
tioårsperioden.  
 
Vi vill förstärka kyrkogården som kulturmiljö 

genom att:  

 Arbeta med att belysa vissa historiska inslag 

på kyrkogården, som vård- och 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 Visseltofta kyrkogård. 

 
Vi vill arbeta för att förstärka kyrkogårdens 

växt- och djurliv genom att:  

 Vid nyplantering och etablering av växter 

tänka mångfald, så att många olika insekter 

och djur kan trivas på kyrkogårdarna.  

 Vid trädval välja blommande träd, som ger 

både pollen och frukt till djur och insekter. 

 Placera större grenar och stockar som blir 

över från trädfällningar, och spara dem i an-

slutning till kyrkogården. I den gamla veden 

kan många insekter och larver bo och över-

vintra. 

Vi vill arbeta för att säkerställa behovet av grav-

platser genom att:  

 Tillvarata och återanvända återlämnade grav-

platser. Det finns idag ett rimligt antal lediga 

gravplatser på varierande platser på kyrko-

gården. 

 Undersöka anläggandet av en askgravlund 

eller askgravplatser. 
 

Vi vill arbeta för att tillfredsställa behovet av 

begravningsplats för andra religioner genom 

att:  

 Vid önskemål erbjuda plats på Visseltofta 

kyrkogård.  

 Vid förfrågan från andra trossamfund ta upp 

frågan inom förvaltningen och kyrkorådet. 

 
Finns det enkelt avhjälpta hinder som kan för-

bättra tillgängligheten. 

 Det finns trappor och dylikt som skapar hin-

der på kyrkogården. Dock finns det möjlighet 

att ta sig fram genom sluttningar, ett alternativ 

till trappor. 
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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 an-
vänts på kyrkogårdar medan röda varit tabu. Den 
rödrosa kärleksörten är ett undantag och även 
rosen ’Rödhätte’. 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 
blomningstid och passar bra. Finns på kyrkogår-
den. 
 
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 Kris-
tus törnekrona och passar därför i kyrkogårds-
sammanhang. Finns på kyrkogården och är an-
vändbar som ett mindre träd. 
 
Kinesisk kärleksört – Sedum spectabile, finns på 
östra kyrkogården. Sorten ’Granlunda’ är en Grönt 
kulturarv®-perenn. Den har rosa blommor men det 
finns även med vita blommor.  
 
Kärleksört – Sedum telephium ssp maximum är 
egentligen mer traditionell än Sedum spectabile i 

kyrkogårdssammanhang. 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 (Galan-
tus nivalis), kejsarkrona (Fritillaria imperalis), brun-
röd daglilja (Hemerocallis fulva), morgonstjärna (Or-
nithogalum  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 
Matteuccia struthiopteris.  
 
Rosor – vilka sorter som finns på kyrkogården är 
ej utrett. Det finns gamla rosor som kallas för 
kyrkogårdsrosor i Sverige, Rosa x francofurtana. 
Sorten ’Frankfurt’ är förmodligen den äldsta av 
rosorna i Francofurtana-gruppen, Frankfurtro-
sorna anses ha uppkommit genom spontan hybri-
disering 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 flori-
bundarosen och har funnits sedan 1911. Den är 
remonterande med halvfyllda, ceriserosa till klar-
röda 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 mid-
sommar 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 

odling i Sverige sedan före 1940. De har 

lång odlingstradition, intressant kultur-

historia och bra odlingsegenskaper. Sor-

terna har samlats in inom Perennupp-

ropet som var en landsomfattande inven-

tering 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 vegetativt förökade väx-

ter. Sorterna finns att köpa i handels-

trädgårdar. 

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/gront-kulturarv-perenner/hostflox-alma-jansson/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/gront-kulturarv-perenner/hostflox-alma-jansson/
http://www.pom.info/perenn/perenn.htm
http://www.pom.info/perenn/perenn.htm
http://www.pom.info/bevarande.htm
http://www.pom.info/bevarande.htm
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Ordförklaring 

Kulturhistoriska kriterier  
 

Arkitektoniskt värde 

Grundar sig på estetiska egenskaper och kvali-

teter såsom gestaltning, proportioner och hel-

hetsintryck. Det kan tillämpas på gravvårdar 

samt hela kvarter eller kyrkogårdar.  

 

Arkitekturhistoriskt värde 

Formgivning som är tidstypisk (rep.) eller ovanlig 

för sin tid. Det kan avspeglas i gravvårdarnas 

utformning, storlek, material, yttäckning eller 

kringgärdning såsom smidesstaket eller stenram. 

Det kan även tillskrivas gravkvarterens respek-

tive kyrkogårdens struktur och form med stora 

sammanhängande gräsmattor eller smala grus-

gångar.   

 

Hantverksmässigt värde 

Utgår från gravvårdar som visar en hög hant-

verksskicklighet eller speciell tillverkningsmetod. 

Det berör ofta äldre gravvårdar och utsmyck-

ningar som vanligtvis inte är industriellt tillver-

kade, såsom kalkstens- och marmorvårdar, gjut-

järnskors eller smidesstaket.  

 

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 

uthuggen dekor eller en skulptur.  

 

Kulturhistoriskt värde 

Definieras som den kunskap eller förståelse som 

kan inhämtas både från materiella och immateri-

ella företeelser. Som exempelvis olika händelser, 

historiska sammanhang eller människors skilda 

livsvillor. Dessa kan exempelvis avspeglas i grav-

kvarter eller gravplatsers utformning. 

 

Lokalhistoriskt värde 

Berättar om ortens historia ur ett lokalt perspek-

tiv. Det kan vara gravvårdar resta över personer 

som haft betydelse i bygden, titlar med tydlig 

lokal koppling, gårdsnamn eller inskriptioner 

som berättar om lokalt betydelsefulla händelser.   

 

Miljöskapande värde 

Grundar sig på en sammanhållen miljö eller ett 

objekts läge. Exempelvis kan en gravvårds place-

ring vara särskilt betydelsefull för helhetsintryck-

et på kyrkogården eller inom ett visst gravkvar-

ter.  

 

Samhällshistoriskt värde 

Berättar om samhällets historia utifrån ett lokalt, 

regionalt eller nationellt perspektiv.  Det kan 

exempelvis vara gravvårdarnas utformning, in-

skriptioner eller yrkestitlar som berättar om tidi-

gare samhällsförändringar 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 av-

saknaden av inskriptioner, titlar eller bestående 

gravvårdar berättar om tidigare sociala villkor 

som klasstillhörighet och genus. 

 

Symbolvärde 

Kan skapas avsiktligt eller omedvetet. Kyrkor 

har ofta ett symbolvärde kopplat till deras lång-

gående funktion och placering. Gravvårdar kan 

istället ha inskriptioner som förmedlar en hän-

delse med symbolisk innebörd.  

 

Åldersvärde 

Utgår ifrån en kyrkogårds, gravkvarters eller 

gravvårds ålder. En gravvård rest före mitten av 

1800-talet har ett starkt åldersvärde då de är fåta-

liga, 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 uppdate-

ras vart 5:e år. 

CR  Akut hotad (Critically endangered) 

EN  Starkt hotad (Endangered) 

VU  Sårbar (Vulnerable) 

NT  Nära hotad (Near threatened) 
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BILAGA 1 

Urval av gravvårdar 

Enligt kulturmiljölagen skall gravanordningar som tillfallit upplåtaren och som 

bedöms ha ett kulturhistoriskt värde räknas som fast anordning på en begrav-

ningsplats. Till gravanordningen räknas enligt begravningslagen gravvårdar, 

gravöverbyggnader, stenramar, staket eller liknande på en gravplats. Om möj-

ligt bör gravanordningen lämnas kvar på platsen, alternativt ställas upp på en 

annan lämplig plats. Detta innebär att åtgärder på de gravanordningar som 

bedöms som kulturhistoriskt värdefulla och har återlämnats till församlingen 

är tillståndspliktiga enligt kulturmiljölagens 4 kap 13§. 

 

Samtliga enskilda gravanordningarna utgör en viktig del av kyrkogårdsmiljön 

och har betydelsefulla miljöskapande värden. Det är framförallt tillsammans 

som gravanordningarna bevarar begravningsplatsen som en värdefull kultur-

miljö. Vid en närmare titt på gravvårdarnas årtal, titlar och material ges möj-

lighet att bilda sig en djupare uppfattning om hur lokalsamhället såg ut vid en 

viss tid. På Visseltofta kyrkogård ges insikt i livets realitet för människorna i 

socknen. Vårdar över åbor, torpare, studerande, prost, lägenhetsägare, torpare 

och lantbrukare ger insyn i samhällsstrukturer som styrde människors liv, 

baserat på bland annat köns- och klasstillhörighet. Den rikliga och varierande 

andelen titlar berättar också om mångfalden av yrken som funnits i socknen 

under 1900-talet, såsom sågmästare, trävaruhandlare och smedmästare vittnar 

om hantverkspräglade näringsverksamhet. Den allra vanligaste titeln är emel-

lertid lantbrukaren. Kvinnliga yrkestitlar såsom folkskolelärarinnan och hand-

arbetslärarinnan är förhållandesvis ovanliga, varför dessa är särskilt viktiga att 

värna. Samtliga gravvårdar som är äldre än 1850 har ett högt kulturhistoriskt 

värde på grund av ålder och på grund av deras hantverksmässiga framställ-

ning. På Visseltofta kyrkogård är gravvårdar som tillkommit före år 1900 rela-

tivt ovanliga och bör därför så långt som möjligt få stå kvar på sin plats.  

 

Detta dokument presenterar ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar 

på Visseltofta kyrkogård utan att hänsyn har tagits till huruvida de har tillfallit 

upplåtaren eller ej. Regionmuseet vill betona att dokumentet är just ett urval 

och en revidering bör ske regelbundet. Riktlinjer för urval av gravvårdar med 

särskilda kulturhistoriska värden har upprättats av Centrala Gravvårdskom-

mittén i Handbok för kulturhistorisk inventering, bevarande och återanvänd-

ning av gravanordningar. Här föreslås att en lokal bedömningsgrupp tillsätts 

för att på ett långsiktigt sätt arbeta med kyrkogårdens kulturmiljövård. Ett 

steg i detta arbete kan vara att dokumentera de kulturhistoriskt värdefulla 

gravanordningarna/gravvårdarna med foto och text samt komplettera bilagda 

förteckning med gravanordningar/gravvårdar som är av person- och lokalhi-

storiskt intresse i Visseltofta, samt de berättelser som hör samman med dessa. 

Allteftersom gravplatser återlämnas kan församlingen, utifrån Centrala Grav-

vårdskommitténs riktlinjer bedöma om anordningarna på dessa har sådana 

kulturhistoriska värden att de bör bevaras. 

 

Regionmuseet rekommenderar församlingen att aktivt arbeta för att det beva-

rade beståndet av gravanordningar/gravvårdar speglar hela samhällsstruk-

turen t.ex. att enkla och anspråkslösa gravar bevaras i samma utsträckning 

som påkostade dito samt att gravvårdar över kvinnor och med kvinnors titlar 

särskilt uppmärksammas. 
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Gravplats-
nummer 

Årtal Inskription Titel Kommentar Kriterier Foto 

VI H 30, 
31 

1970 
 
 
 
 
1974 

Handarbetslärarinnan 

Alma Viktoria Andersson 

*12/3 1884 †18/6 1970 

 

Folkskolelärarinnan 

Nimi Andersson 

*17/2 1897 †31/10 1974 

 

Ps. 447 v.7 
 

Handar-
betslära-
rinnan 

och Folk-
skolelära-

rinnan  

Kvinnliga yrkestitlar på 
modern vård. Ingår i ett 

sammanhang tillsammans 
med de två övriga vårdar-
na på gravplatsen (från två 

olika tidsperioder).    

Social- och Samhällshi-
storiskt värde 

 

VI D 16, 
17 

1903 Åboen 
Per Persson 
i Gräsljunga 

*8/3 1818 †28/9 1903 
 

Hustrun 
Pernilla persdr. 

*29/7 1830, †6/11 1905 
 

Ps. 491 

Åboen Titel som syftar till ett 
ägande/förvaltande av 
mark. Enkel äldre sten 

med dekorhuggen baksida.  

Åldersvärde, Konsthi-
storiskt värde. Hant-

verksvärde, social- och 
samhällshistoriskt 

värde.  

 

VI D 45, 

46 

1766 Åbon i H—styde 
Måns Sonasson 

Född d 27 nov 1692 
Död d 16 feb 1766 

Åbon Titel som syftar till ett 
ägande/förvaltande av 

mark. Ålderdomlig grav-
vård stående på en tydlig 
bas. Inskription även på 

basen.  

Åldersvärde, hant-
verksvärde, konsthisto-
riskt värde, social- och 

samhällshistoriskt 
värde 
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VI K 1 1979 Stenarbetaren 
Sigfrid Persson  
*1890 †1979 

Stenarbe-
taren 

Titel kopplad till industri-
ellt/hantverksmässigt 
yrke. Modern liggande 

vård av natursten.    

Social- och samhällshi-
storiskt värde 

 
VI J 96, 97 1936 Lantbrukaren  

Bengt Olof Nilsson 
Boalt 

*10/10 1866 †3/4 1936 
 

Jeanette Nilsson 
*6/4 1873 †26/1 1971 

 
Sv. Ps. 213  

Lantbru-
karen 

Titel som syftar till ett 
ägande/förvaltande av 
mark. Singeltäckt grav 

med omgärdning av sta-
ket. Bynamn.  

Konstnärligt värde, 
hantverksvärde. Social- 
och samhällshistoriskt 

värde 

 
VI K 94, 
95, 96, 135, 
136, 137 

1905 Nils Månsson 
Kulleröd 

1837 – 1905 
 

Christina 1843 – 1915 Månsson 

- Bautasten med fornnor-
diskt tema. Ett annorlunda 

inslag på kyrkogården. 
Bynamn.  

Konsthistoriskt värde, 
social- och samhällshi-

storiskt värde 

 
VI K 123, 
124 

1927 Lägenhetsägare 
Henrik Persson 

*10/3 1881 †10/10 1927 
 

Hustrun Anna  
*29/12 1882 †18/12 1966 

Lägen-
hetsäga-

ren 

Titel som syftar till ett 
ägande/förvaltande av 
mark. Låg gravvård av 

svart granit. Mycket ovan-
lig titel.  

Social- och samhällshi-
storiskt värde.   
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VI K 249 1868 Studerande 
Håkan Nilsson 

1848-1868 
 

Wesljunga 

Stu-
derande 

Titel kopplad till social 
status. Järnkors med in-

skriptionstavla.  

Arkitektioniskt värde. 
Hantverksvärde. Soci-
al- och samhällshisto-

riskt värde 

 
VI C 9, 10, 
11, 12 

1927 --- 
C J Carlemans 

Familjegrav 
 

Carl Carleman 
1850 – 1927 

Alma Carleman 
1856-1939 

--- 
--- 

Torsten Carleman 
1892 – 1949 

Lektor 
C Gösta Carleman 

1891 – 1957 
- Änkman (?) 

Wilhelm Ljungmark  
1889 – 1952 

Majken Ljungmark 
1889 - 1985   

Aina Carleman 
1893 - 1979 

 
 
 

 -  Familjegrav med flera 
gravsatta. Torsten Carle-
man var en svensk mate-
matiker. Gravplats med 
stenomgärdning av  na-
tursten. Mycket grönska.  

Lokalhistoriskt värde. 
Konstnärligt värde.  

Social- och samhällshi-
storiskt värde.  
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VI B 109 1879 Helga Wadström 
Född Westdahl 

18 juni 1838 †18 juli 1979 
--- 
--- 

 
 

 -  Ålderdomlig garvvård från 
tiden då kyrkogårdens 
nyligen utvidgats. På-
kostad vård rest över 

kvinna.  

Hantverksmässigt 
värde. Arkitekturhisto-
riskt värde. Social- och 

samhällshistoriskt 
värde.  

 
VI E 3 1849 Minne 

af 
Nämndemannen Jon Andersson 

Råstad Född  den 27/8 1811 
Död 25/5 1849 

Namn-
deman 

Ålderdomligt järnkors. 
Titel kopplad till ett äm-

bete/social status.   

Hantverksmässigt 
värde. Arkitekturhisto-
riskt värde. Social- och 

samhällshistoriskt 
värde. 

 
Kv E  -  BGTA Andersson 

Gräsljunga 
 -  Anspråkslös gravvård av 

granit.  
Social- och samhällshi-

storiskt värde  
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VI F 1 1852 Jon Sonessons  
Familjegraf 

-- 
-- 
-- 
-- 
 

- Ålderdomlig gravvård 
krönt med staty förestäl-
landes en ängel. Berättar 
om en familjetragedi och 
hur vanligt det förr var 
med mödrar och barn 
som dog i barnsäng.   

Ålderdomligt värde. 
Lokalhistoriskt värde. 

Hantverksmässigt 
värde. Social- och sam-

hällshistoriskt värde.   

 



 

 

 
 

 


