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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Kvistofta kyrkogård 
är utförd av Regionmuseet Kristian-
stad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Kvistof-
tas församling. Fältarbetet och påföljande rapport-
skrivning utfördes under hösten 2017. Inventering 
och rapportskrivning har utförts av antikvarie Re-
becca Olsson. Arbetet har utförts i dialog med repre-
sentanter från församlingen. Den kulturhistoriska 
värderingen är en ständigt pågående process där 
församlingen bidrar med värdefull information om 
t.ex. personhistorik. 
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 4 

kap som kyrkogård invigd före 1940. Vård- och un-
derhållsplanen har utformats i enlighet med Kultur-
miljölagen, de föreskrifter som finns för 4 kapitlet 

och gällande direktiv från Länsstyrelsen i Skåne. För 
att vara berättigad till kyrkoantikvarisk ersättning 
måste en vård- och underhållsplan innehålla kultur-
historisk dokumentation, värdebeskrivning och ut-
vecklingsplan. 

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

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

• Planen ska redovisa hur objekten ska vårdas 
och underhållas så att det kulturhistoriska vär-
det inte minskar och deras utseende och karak-
tär inte förvanskas. 

• Såväl sedvanligt underhåll som tillståndspliktiga 
åtgärder ska framgå av planen. 

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

planen. 
 

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Kvistofta kyrkogård, Kvistofta 
Fastighetsbeteckning Kvistofta 12:18 
Socken  Kvistofta socken   
Kommun  Helsingborgs kommun  
Stift  Lund 
Landskap/län  Skåne 
Fastighetsförvaltare Kvistofta församling 
 
 
Kyrkogården omfattar 16550 m² och består av tre olika delar. Den gamla kyrkogården, 
den nya kyrkogården och den östra kyrkogården. Sammanlagt så finns det 1282 grav-
platser med olika former av skötselavtal. Kvistofta bildar tillsammans med Glumslöv, 
Bårslöv och Fjärestad Kvistofta pastorat, som har över 12 000 invånare. 
 Helsingborgs kommun, med den geografiska sockengränsen 

för Kvistofta socken utmarkerad i rött. 
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Mål och syfte 
Med stöd av kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 
kulturmiljölagen är syftet med vård- och underhålls-
planen att lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens 
kulturhistoriska värden. Planen ska sedan ligga till 
grund för församlingens 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 ut-
vecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårdsav-
delningen som länsstyrelsen underlättas. 

• Kvistofta församling får en vägledning i det 
konkreta vårdarbetet med riktlinjer och priori-
teringar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbe-
sökare 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, framförallt kyrkogårdsar-
kivets handlingar samt annan tillgänglig litteratur, 
kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivningen av 
kyrkogården omfattar fastigheten Kvistofta 12:18 
med kyrkogårdsmur och yttre häckar. I detta område 
har byggnader, gångsystem, gravkvarter, gravplatser 
och gravvårdar samt växt- och djurliv inventerats 
och beskrivits. Särskild vikt har lagts vid att beskriva 
kyrkogårdens karaktär. 
Kyrkogårdens historik och de fysiska anläggning-

arna utgör underlag till kyrkogårdens kulturhisto-

riska värdering. Utifrån kunskapsdelen med historik, 
nulägesbeskrivning samt värdebeskrivningen har 
vårdkrav till följd av kyrkogårdens kulturhistoriska 
värden formulerats. Vård- och underhållsplanen 
redogör också för aktuella åtgärdsbehov. 
 
 
  

Översiktskarta över Kvistofta kyrkby och kyrkogård med dagens avgränsningar utmarkerat i rött. Lantmäteriet.                                           
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 Kvistofta socken ligger i Luggude härad, på den 
uppodlade slätten söder om Helsingborg stad med 
Öresund i väster. Socknen ingår i Helsingborgs 
kommun och består av Kvistofta kyrkby samt tä-
torterna Rydebäck, Vallåkra och huvudelen av tä-
torten Gantofta.  Rååns dalgång sträcker sig längs 
med den nordvästra sockengränsen och är av riks-
intresse för såväl naturvård som kulturmiljövård. 
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 
 

KULTURMILJÖLAG(1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagen 4 kap 
(11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. Kyrko-
byggnader, kyrkotomter och begravningsplatser 
tillkomna före 1940 får inte på något väsentligt 
sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Detta 
gäller även vissa yngre kyrkobyggnader och be-
gravningsplatser 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 byggna-
der, murar, portaler eller andra fasta anordningar 
samt större förändring av plantering, trädbestånd 
och beläggning av gångar. Till fast anordning hör 
murar, portaler, fasta hägnader, staket, häckar, 
träd, dammar samt enskilda gravplatser av kultur-
historiskt värde som tillfallit upplåtaren. Enskilda 
gravanordningar såsom gravvårdar, staket eller 
stenramar utgör en del av kyrkogårdens helhet 
och karaktär. Länsstyrelsen ger besked om vad 
som behöver tillståndsprövas. 
Kyrkogården ligger inom fornlämningsområde be-
nämnt Kvistofta 95:1 och skyddas enligt Kultur-
miljölagens 2 kap. Fornlämningen omfattar 
Kvistoftas gamla bytomt utsträckning. Områdets 
utbredning kan ses på karta sida 10. Inom den 
äldre bytomten är alla ingrepp i mark, utöver den 
normala gravgrävningen tillståndspliktiga då de 
kan beröra under mark dolda fornlämningar. Even-
tuella fynd av fornlämningar måste rapporteras till 
länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan lämna mer in-

formation om gällande regelverk. 
 
PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader 
skyddas även i PBL. En byggnad som är särskilt 
värdefull ur kulturhistorisk synpunkt får inte för-
vanskas och ska underhållas så att de särskilda 
värdena bevaras. Ändring och flyttning av en 
kulturhistoriskt värdefull byggnad ska utföras 
varsamt med hänsyn till dessa värden och bygg-
nadens karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 
byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras på 
grund av byggnadens eller bebyggelsens kulturhi-
storiska värde. Planläggning och bygglov hand-
läggs av kommunen och ska ske med hänsyn till 
byggnadens kulturhistoriska värden. De kulturhi-
storiska värdena ska säkerställas genom skydd i 
detaljplan eller områdesbestämmelse.  
    I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot för-
vanskning så att dess karaktärsdrag bevaras. 
Byggnader men även träd och andra landskaps-
element kan vara skyddade i plan.  
 
MILJÖBALKEN (1998:808) 
Riksintressen regleras genom Miljöbalken. Riksin-
tresse finns för att skydda och värna om att Sve-
riges mark, vatten och fysiska miljö används på 
ett långsiktligt och hållbart sätt. Områden som är 
utsedda som riksintresse för kulturmiljövården ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
kulturmiljön. En miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB, kan behövas för att klargöra hur planerade 
åtgärder påverkar kulturmiljön.  

 
Alléer på kyrkogårdar, det vill säga trädrader om 
minst fem lövträd, omfattas i de flesta fall av 
biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalkens 7 kap 
(11§). Bestämmelserna gäller alléer utmed vägar, 
tidigare vägar och även alléer som finns i ett öv-
rigt öppet landskap. Bestämmelserna gäller också 
stenmurar som angränsar till jordbruksmark. I 
Beskrivning och vägledning om biotopen allé i 
bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områ-
desskydd enligt miljöbalken sägs det att även en 
gångväg i vissa fall kan betraktas som väg. 
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyrkogår-
den gäller Artskyddsförordningen (2007: 845) 
Förordningen omfattar dels de arter som skyddas 
enligt EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv, dels 
vissa andra vilt levande arter som är hotade i Sve-
rige. Fladdermöss är en djurgrupp som är vanlig 
på kyrkogårdar. Alla arter fladdermöss är fridlysta 
i Sverige. 
 
NATUR- OCH KULTURMILJÖPROGRAM  
Natur- och kulturmiljöprogram är ett regionalt 
kunskapsunderlag för arbete med samhällsplane-
ring i t.ex. kommuner, för konsulter eller för tra-
fikverket. Helsingborgs natur- och kulturmiljöpro-
gram består av 14 olika delområden där Kvistofta 
är ett delområde. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Riksintresset för kulturmiljön är i området främst 
knutet till bebyggelsen i Kvistofta kyrkby, kultur-
landskapet med odlingslandskap och det omfattande 
fornlämningsbeståndet.  
Kyrkan i Kvistofta uppfördes under 1100-talet, 

men kyrkbyn har sannolikt anor från 1000-talet. 
Ortnamnet Kvistofta slutar med ändelsen ”-toft”, 
som betyder tomt/hustomt och anses härstamma 
från vikingatiden. Det öppna landskapet intill Rååns 
dalgång är präglat av storskalig, fullåker med spridda 
gårdar och kyrkbyar. Närheten till Råån tillsammans 
med gynnsamt klimat och goda odlingsförhållanden 
har lett till att området tidigt varit attraktivt för bo-
sättning, vilket mängden fornlämningar vittnar om. 
Från stenåldern finns det ett flertal boplatser och 
lösfynd registrerade i fornminnesregistret. Det finns 
även ett flertal utmärkande gravhögar från bronsål-
dern koncentrerade kring Kvistofta by och Rååns 
dalgång. Dock har det rationaliserade jordbruket i 
bygden medfört att en mängd fornlämningar har 
skadats eller odlats bort.  
Kvistofta kyrkogård ligger till stora delar inom 

avgränsningen för fornlämningen Kvistofta 95:1 
som är registrerad som ”Kvistoftas gamla bytomt”, som 
överensstämmer med den äldre bytomten som finns 
dokumenterad i kartmaterial från 1760-talet. Norr 
om Kvistofta kyrka i sluttningen vid Rååns dalgång 
söder om järnvägen mot Helsingborg ligger det ett 
område som benämns som ”Prästens grottor”, en övrig 
kulturhistorisk lämning, registrerad som en plats 
med tradition. Dock finns det inga källor som när-
mare beskriver platsens betydelse för sockenborna i 
Kvistofta.  
 

  
De blåmarkerade ytorna i kartbilden hänvisar till kända forn- och kulturlämningar. Fornsök, Riksantikvarieämbetet. 
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Kyrkans historik i korthet 
Den ursprungliga kyrkan i Kvistofta uppfördes un-
der 1100-talet, då som en romansk kyrka med ett 
tidstypiskt långhus, kor och absid med ett platt in-
nertak av trä (se figur 1 ovan). Under senmedeltiden 
ca 1400-1520 uppfördes tornet i väst samt ett va-
penhus i söder (se figur 2 ovan). Under den här pe-
rioden får kyrkan även tidstypiska valv och kalkmål-
ningar. Under 1700-talets senare hälft rivs vapenhu-
set och delar av den ursprungliga kyrkans långhus 
och kor. 1779 tillbyggs kyrkan med korsarmar i norr 
och söder (se figur 3 ovan). Under 1900-talet restau-
reras kyrkan både utvändigt och invändigt. 
 
Kyrkogården 
Från kyrkogårdens äldsta utbredning finns det få 
källor. I samband med storskiftesreformen år 1761 
gjorde man en ägomätning över byns inägomark, 
som är den äldsta kända kartan som redovisar 

Kvistofta kyrka och kyrkogård. Kartan visar att kyr-
kan låg i centrum av Kvistofta kyrkby och att det låg 
ett flertal kringbyggda gårdar med tillhörande åker- 
och ängsmark runt omkring kyrkan. De uppodlade 
åkertegarna låg ofta i nära anslutning till gårdarna 
medan ängsmarken koncentrerades på sluttningen 
vid Rååns dalgång. Norr om Råån låg delar av byns 
gemensamma fäladsmark. Kartan från 1761 visar en 
omgärdad kyrkogård koncentrerad till området 
närmst kyrkan. Kyrkogården tycks haft en rektangu-
lär form och låg tätt intill den kringbyggda prästgår-
den, gård nr 15. Den södra entrén är utmarkerad på 
samtliga kartor och verkar således ha funnits sedan 
lång tid. De andra entréernas antal och placeringar 
har däremot förändrats över tid. På den äldsta kartan 
från 1761 finns det en liten öppning i den norra 
murens mitt. Enligt kartan från 1805 var denna 
igensatt. Muren som idag går mellan den gamla och 
den nya kyrkogården är sannolikt en kvarleva från 
den mur som omgärdade kyrkogården på 1700-talet.  

 

Kvistofta kyrkas olika byggnadsskeden. Ägomätning 1761. Kyrkogårdens äldsta delar låg närmast kyrkan med en rektangulär utformning. 

Skiftesreformer 
Under 1700 och 1800-talet effektivisera-
des och omordnades jordbruket i Sverige 
genom lagstiftning. Detta under kontroll av 
myndigheter som med hjälp av lantmätare 
upprättade kartmaterial för att redovisa 
förändringarna. När en by skiftades slogs 
flera mindre åkertegar ihop till större sam-
manhängdande enheter. Det var en utdra-
gen process som verkade genom tre olika 
skiftesreformer. Till en början pågick Stor-
skiftet och enskiftet som två parallella skif-
teslagstiftningar, som 1827 ersattes av den 
riksomfattande stadgan om laga skifte.  
Under laga skifte kom även bystruktern att 
förändras, detta eftersom att flera gårdar 
var tvungna att flytta ut från den tidigare 
sammansvetsade bykärnan.  
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År 1805 i samband med enskiftesreformen tog man 
fram kartmaterial över byns inägomark. Kartan visar 
att flera mindre åkertegar har slagits ihop till större 
sammanhängande enheter och några gårdar har flyt-
tats ut från den tidigare täta bykärnan. Kyrkogården 
tycks ha samma utbredning som 1761, omgärdad 
och koncentrerad till området närmast kyrkan.  
Under 1800-talets första hälft tog man fram den 

Skånska rekognoseringskartan i ett militärt syfte för 
att kunna avläsa framkomlighet i landskapet. Därför 
visar den endast på placering i landskapet, inte om-
fattning. Troligtvis har det inte hänt några genom-
gripande förändringar sedan enskiftet 1805. På 1860-
talet anlades järnvägen mellan Helsingborg och Bil-
leberga och spåret drogs fram längs med Rååns dal-
gång strax norr om Kvistofta kyrka. Järnvägstation-
en förlades i grannorten Vallåkra som drastiskt växte 
som ett stationssamhälle, medan Kvistofta avstan-
nade i storlek. Förbättrade kommunikationsmöjlig-
heter, industrialisering och jordbruksutveckling bi-
drog till en kraftig befolkningsökning under 1800-
talet. Många kyrkogårdar var av den anledningen i 
behov av utvidgning, så även i Kvistofta.  
På den häradsekonomiska kartan från 1910-talet 

så kan man avläsa att kyrkogården har utvidgats 
söder om kyrkan på en tomt där det i tidigare kart-
material har legat en gård, gård nr 12. Kyrkogården 
har även utvidgats något norr om kyrkan på mark 
som tidigare varit uppodlad.   
  
  

Enskifte 1805. Skånska rekognoseringskartan 1810-tal. 

Häradsekonomisk karta 1910-tal. 
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Det är mellan 1810-1910 som den nuvarande om-
gärdningen kring den södra kyrkogårdsdelen i 
Kvistofta anläggs. Det här området benämns idag 
som den gamla kyrkogården. Under samma period 
utvidgades även kyrkogården något åt norr om kyr-
kan, det här området benämns idag som den nya 
kyrkogården. Utvidgningen av den nya kyrkogården 
har sannolikt skett i tre olika etapper, då den består 
utav tre terrasser med två stödmurar på sluttningen 
ner mot Råån. På flygfotot från 1940-talet så har den 
nya kyrkogården fått sin nuvarande omgärdning. 
År 1993 byggdes församlingsgården väster om 

kyrkan, där det tidigare legat en större gårdsanlägg-
ning. Gården syns på flygfoton från 1940-1950 talet 
(se bilder på s.14).  År 2008 utvidgas kyrkogården 
öster om den nya kyrkogården. Det här området 
benämns idag som den östra kyrkogården och här 
finns kistgravplatser, urn- och askgravplatser samt 
en askgravlund. Minneslunden på Kvistofta kyrko-
gård ligger norr om den östra kyrkogårdsdelen, men 
den fanns redan innan utvidgningen 2008. Den sen-
aste utvidgningen av kyrkogården gjordes på präst-
gårdstomten, gård nr 15. I samband med utvidg-
ningen av den östra kyrkogården byggdes det en 
ekonomibyggnad intill församlingsgården med per-
sonalutrymme och verkstad. 
Antalet träd innanför och utanför kyrkogårdens 

murar har minskat under 1900-talets senaste 
decennier. Fotografier från 1900-talets första del 
visar en lummig kyrkogård med mycket inslag av 
småträd, sorgeträd och buskar (se bild ovan till 
höger). Flygfoton från 1940-1950 talet  visar att 
antalet träd i närheten av kyrkogården har minskat, 
inte minst på prästgårdens tomt (se bilder på s.14).   

Ekonomisk karta 1969. 

Kvistofta kyrka och kyrkogård, år 1904.  
 

Fotografi med okänt datum. Träd framför kyrkan. 
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Flygfoto från år 1958. I bildens mitt, kyrkan och kyrkogården. Till vänster om kyrkan en större 
gård, till höger om kyrkan prästgården. Omgivande åkrar och betesmark. I bakgrunden syns järnvä-
gen. Fotografiet uppvisar en kyrkogård med flera träd såväl innanför som utanför kyrkogårdens 
murar. Bild från Carlotta, Kulturen i Lund. 

Flygfoto från 1940-talet. Fotografiet visar på en koncentrerad mängd träd i den norra 
delen av prästgårdstomten, som idag den de centrala delarna av den östra kyrkogår-
den. Lantmäteriet. 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Kartbilden visar byggnader, kvartersindelningar och yttre begränsningar. Min-
neslunden och ett större gräsområde norr om den östra kyrkogården saknas i kart-

bilden. Originalkarta: Kvistofta församling.  
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Omgivande landskap 
Kyrkogården ligger centralt i Kvistofta kyrkby, intill 
Ryavägen som går mot Vallåkra. Landskapet run-
tomkring byn domineras av ett rationaliserat odlings-
landskap som sluttar kraftigt ner mot Rååns dalgång 
i norr. De skogsbeväxta områdena i byns närområde 
är huvudsakligen knutna till dalgången där vatten-
draget Råån meandrar sig fram parallellt med järnvä-
gen som går mellan Helsingborg och Billeberga.  
Bebyggelsen i byn varierar i ålder och utseende, en 
del äldre gårdsanläggningar blandat med yngre be-
byggelse. Närmast kyrkan i väst ligger församlings-

gården samt en modern ekonomibyggnad med per-
sonalutrymme och verkstad som byggdes i samband 
med den senaste utvidgningen av kyrkogården. Ös-
ter om kyrkan ligger prästgården som idag är ett 
privatägt bostadshus. 
 
  

Hästhagar nordväst om kyrkogården på sluttningen ner mot Rååns dalgång.  En äldre bruksmur med natursten avgränsar den gamla 
och den nya kyrkogårdensdelen.   

Prästgården öster om kyrkogården.   
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Omgärdningar 
Den gamla och nya kyrkogården omgärdas av tre 
olika murtyper. Muren i söder som löper längs med 
Ryavägen är en bruksmur, putsad i en vit kulör på 
både den inre och den yttre fasaden, avtäckt med två 
rader enkupigt rött taktegel. I resterande väderstreck 
omgärdas den gamla och den nya kyrkogården av en 
bruksmur som är uppbyggd av natursten med gråa 
bruksfogar. Muren är vitputsad på den yttre fasaden 
avtäckt med två rader rött taktegel samt en rad nock-
tegel. Mellan den gamla och den nya kyrkogårdsde-
len löper en bruksmur med en annan karaktär och 
utan avtäckande taktegel, som sannolikt är en kvar-
leva från den mur som omgärdade kyrkogården på 
1700-talet. Den östra kyrkogården, som är den sen-
aste utvidgningen. Omgärdas i väster av den nya 
kyrkogårdens mur, och i resterande väderstreck av 
formklippt avenbokhäck.   

 
Grindar och ingångar 
Kyrkogården har totalt åtta stycken ingångar, varav 
fem med grind, och tre utan grind. Kyrkogårdens 
grindar varierar i utseende, men samtliga är tillver-
kade i svartmålat järn. På den södra helt vitputsade 
muren finns det en dubbelgrind centralt placerad 
och två enkelgrindar på vardera sida om dubbelgrin-
den. Grindformen är enkel med ett oregelbundet 
grafiskt mönster. Grindpålarna är precis som muren 
vita, slätputsade och avtäckta med två rader rött 
taktegel. På den östra muren mot prästgården finns 
det en enkelgrind som är mer romantiskt utformad, 
med en dekorativ bård längst ner med ett stjärnmo-
tiv. På yttersta kanten av den nya kyrkogården finns 
det ännu en enkelgrind ut mot Rååns dalgång. Grin-
den har raka platta svartmålade spjälor i järn, och 
grinden är fäst på grindpålar av gult tegel. På muren 
väster om kyrkan finns två ingångar som leder från 
församlingsgården och parkeringen in till kyrkan. En 

av ingångarna har en svartmålad trägrind och den 
andra ingången saknar grind. Ingångarna från den 
nya kyrkogården till den östra kyrkogården saknar 
helt grind.  
 
Belysning och Servicestationer 
Kykogården är väl upplyst med ett flertal lampor 
inom kyrkogården samt gatbelysning längs med 
Ryavägen. Samtliga lampor inom kyrkogården är av 
samma utförande med en svart stolpe med ett runt 
lykthus. Det finns ett flertal vatten- och servicestat-
ioner utplacerade på kyrkogården med ställning för 
verktyg, plastvaser, källsortering, vattenkannor och 
dragkärror till vattenkannorna, eftersom att vatten-
stationerna inte alltid ligger i direkt anslutning till 
servicestationerna.  
 
Parkeringsplats 
Det finns tre asfalterade parkeringar för besökare i 
anslutning till kyrkan och kyrkogården. En mindre 

   Dubbelgrind på den södra muren  Enkelgrind i norr mot Rååns dalgång. Entré utan grind från församlingsgården i väster.                    
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parkeringsyta direkt söder om kyrkogården intill 
Ryavägen, med en större parkeringsplats på motsatt 
sida av vägen. Intill församlingsgården finns det 
ännu en parkeringsplats som ligger något mer av-
skild från Ryavägen.  

Bänkar 
Parkbänkar med ett dekorativt underrede i svart 
smide med sitt- och ryggbrädor i trä finns 
utplacerade på gamla, nya och östrakyrkogården. 
Flera av bänkarna på kyrkogården flankeras av 
formklippt häck.  

Byggnader 
Vid kyrkogårdsmuren, söder om kyrkan finns ett 
bårhus och en toalettbyggnad intill varandra. Båda 
byggnaderna har en putsad fasad i en vit kulör, och 
ett sadeltak täckt med rött taktegel. Bårhuset har ett 
dekorativt fönster och en dubbeldörr på den norra 
gaveln samt ett korsformat fönster på den södra 
gaveln. 

Gångar och strukturer 
Den gamla och den nya kyrkogården utgörs av ett 
rutnät med raka singellagda gångar som samtidigt 
delar in kyrkogården i olika kvarter. Det finns totalt 
11 stycken gravkvarter på den gamla kyrkogården. 
Gravplatserna omgärdas av buxbom och är belagda 
med singel precis som gångarna. Gångarna närmast 
och runt kyrkan är hårdgjorda med bysten för att 
öka tillgängligheten på kyrkogården. På den nya 
kyrkogården finns det totalt 17 stycken gravkvarter. 
På den östra kyrkogården finns det totalt 6 gravkvar-
ter där gräslagda ytor dominerar. Ett mindre diago-
nalt gångstråk belagt med singel går igenom områ-
det, resterande gångar är belagda med gatsten.  

  

Ovan till vänster: Bårhusets norra gavel, toalett-
byggnad och servicestation. 

Till höger: Stenlagd gång från församlingsgården 
upp till kyrkans torn.  

Nedan till vänster: Stenlagd mittgång från kyr-
kans södra korsarm mot Ryavägen.   
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Träd 
På den gamla kyrkogården finns det få träd, endast 
två hamlade lindar och två körsbärsträd. Ett foto-
grafi från år 1904 (se s.13) visar att förekomsten av 
träd, framförallt småträd och sorgeträd har minskat 
på den gamla kyrkogården. På den nya kyrkogården 
står det två solitära ihåliga hängbjörkar mitt ibland 
gravkvarteren och längs med den norra muren står 
det tre högväxta oxlar, en lind och en ek. På den 
östra kyrkogården förekommer det flera yngre träd 
av varierande trädslag. Bland annat lönn, rönn, bok, 
björk, pelaravenbok och 11 stycken hästkastanjer 
planterade i en allé. I minneslunden står det en soli-
tär lind.  

Häckar 
De flesta gravarna på den gamla och den nya kyrko-
gården omgärdas av låg, klippt buxbomhäck. På den 
nya kyrkogården används formklippta häckar av 
idegran och ädelcypress som rygghäckar samt som 
kvartersavdelare. På den östra kyrkogården före-
kommer det mycket avenbokhäck, inte minst runt 
minneslunden. Att rama in områden med hjälp av en 
häck ger både en trygg känsla samtidigt som det ger 
skydd mot vind och insyn. 
 
Planteringar 
På såväl den gamla som på den nya kyrkogårdsdelen 
växer det perenner, rosor, hortensia och murgröna. 
På flera av gravplatserna står det vintergröna buskar 
i par flankerande gravvården. Några av buskarna är 
klippta lågt eller i klotform medan andra är släppta 
att växa fritt på höjden, vilket ger rumslig variation 
på kyrkogården. Buskar som förekommer på gamla 
kyrkogården är främst tuja, ädelcypress och idegran. 

På den östra kyrkogården växer det planterade barr- 
och lövträd, buskar och exoter i ett grönt stråk längs 
med ett anlagt kanalsystem i den speciellt utformade 
askgravlunden. Inom området finns det även flera 
arrangerade planteringsytor med stenram. 
 
 
  

Ovan en översikt över buxbomsomgärdningar, rygghäckar, rosor och perenner på den nya kyrkogården. 
 

Till höger: Trädrad längs med den norra muren.  
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Ovan till vänster: Kyrkogårdslav på en ek. 
 

Mitten till vänster: Insektshotell norr om  
kyrkogården.  

 
Nedan till vänster: Orange lockespindel.  

 

Naturligt förekommande kärlväxter och 
kryptogamer 
Generellt har kyrkogårdens träd och stenmurar en 
artfattig lav- och mossflora. På eken som står längs 
med den norra muren förekommer det rikligt med 
den naturvårdsintressanta kyrkogårdslaven och de 
mer allmänna arterna slånlav, vägglav och blågrå 
mjöllav. De gräsytor som förekommer är måttligt till 
tydligt näringspåverkade och har främst inslag av 
konkurrenskraftiga och näringsgynnade örter. 

Djurliv 
Tillsammans bidrar kyrkogårdens träd, häckar, plan-
teringar och gräsmattor till en omväxlande biotop 
som skapar livsutrymme för många organismer. 
Trädbeståndet är den del på kyrkogården som har 
störst betydelse för djurlivet. 
Minst fyra av kyrkogårdens träd har tydliga stam-

hål, vilket är gynnsamt för många arter. Gamla träd 
kan ibland ha ihålig stam med ansamling av mulm, 
som är en kompostliknande massa av organiskt 
material som bryts ner av olika insekter och svam-
par. Mulm är en bristvara i landskapet då få gamla 
träd tillåts stå kvar så länge att värdefulla kvaliteter 
som till exempel grov stam och håligheter hinner 
utvecklas.  
Äldre och ihåliga träd är viktiga för fladdermöss 

som viloplatser under sommaren. De dagvilar eller 
övervintrar dessutom gärna i kyrktorn och på 
kyrkloft. Då det finns flera lämpliga hålträd strax 
norr om kyrkogården i Råånsdalgång, är det troligt 
att det förekommer fladdermöss i anslutning till 
kyrkan i Kvistofta, särskilt då de ofta dras till kultur-
byggnader. 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. Täta 
buskage av idegran är viktiga gömslen för småfåglar. 
Under tidig höst noterades ringduva, talgoxe, blåmes 
och kaja.  
Däggdjur som igelkott, ekorre, harar, kanin och 

mindre gnagare förekommer sannolikt mer eller 
mindre regelbundet. Större däggdjur som rådjur kan 
också besöka kyrkogården sporadiskt.  
De flesta organismer på kyrkogården är annars 

små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, 
fjärilar, blomflugor, spindlar och skalbaggar är några 
av dessa. Gravplatser och rabatter med rikt blom-
mande växter som kärleksört och lavendel innehåller 
nektar och pollen, och besöks flitigt av olika små-
kryp. Förutom det gröna intresserar vindskyddade 
ytor och den lagrade värmen i gravvårdarnas och 
grusgångarnas stenmaterial många insekter. Norr 
om kyrkogården har man satt upp ett insektshotell 
för att locka fler insekter till kyrkogården. Några 
smådjur som noterades på kyrkogården är parks-
näcka, trädgårdssnäcka och orange lockespindel.  
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Kvartersbeskrivningar 
För att underlätta kvartersbeskrivningarna på 
Kvistoftas kyrkogård så har flera kvarter med 
samma eller liknande karaktär slagits ihop och be-
skrivs gemensamt. I följande avsnitt beskrivs grav-
kvarteren på den gamla kyrkogården, därefter kvar-
teren på den nya kyrkogården och avslutningsvis 
kvarteren på den östra kyrkogården. 
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Gamla kyrkogården, Kvarter 1-9

Gravplatser 
Kvarter 1-9 på den gamla kyrkogården ligger söder 
och öster om kyrkan och karaktäriseras av singel-
lagda gravplatser som omgärdas av buxbom. Kvar-
teren avgränsas sinsemellan av raka gångar belagda 
med singel eller gatsten. Kvarteren består av 3-4 
rader i nordsydlig riktning, med 20-60 gravplatser i 
varje kvarter. Flera gravplatser saknar gravvård. 
Överlag är det gröna inslaget i kvarter 1-9 sparsamt 
förekommande. I kvarter 1 närmast bårhuset växer 
det syrenhortensia, i kvarter 4 och 7 står det en 
hamlad lind i respektive kvarter och i kvarter 5 står 
det ett körsbärsträd. I kvarter 2-9 förekommer det 
formklippta vintergröna buskar som flankerar 
gravvårdarna på flera av gravplatserna. Planteringar 
förekommer sporadiskt på ett fåtal gravplatser i 
respektive kvarter.  

Stora snäckor finns utplacerade på flera av grav-
platserna som är ett gemensamt karaktärsdrag.  

Gravvårdar 
Gravvårdarna i kvarter 1-9 varierar i ålder och 
utförande. De äldsta vårdarna är huvudsakligen 
högresta vårdar huggna av granit eller diabas. Men 
det förekommer även klassicistiska, 
naturromantiska och nygotiska former i blandade 
material. Rektangulära, breda gravvårdar huggna av 
röd, grå eller svart granit dominerar bland de yngre 
vårdarna. Majoriteten av dessa härrör från 
decennierna kring 1900-talets mitt fram till dagens 
datum. Inskriptionernas innehåll varierar och 
förekommer både i östlig- och västlig riktning. 
Bynamn förekommer på ett flertal vårdar, bland 
dessa kan Kastlösa, Fortuna, Gantofta, Rya och 
Örby nämnas.  Totalt förekommer det nära 50 olika 
titlar på gravvårdarna i kvarter 1-8. Vårdar som bär 
titlar med jordbruksanknytning såsom lantbrukare, 
åbo och hemmansägare dominerar men har sällskap av 
andra yrkestitlar såsom, kvarnägare, vagnfabrikör, 
tunnbindarmästare, skomakare, murare, bryggare, major, 
smed, skräddarmästare, sadelmakare, lantbrevbärare, 
handlare m.fl.  På några av vårdarna från 1800-talets 
senare hälft finns det ett flertal tidstypiska titlar 
representerade såsom förskolelärare, 
stationsföreståndare och banarbetare. Även närheten till 
havet återspeglas i titlar som skeppare, fiskare och 
kapten. Bland de kvinnliga gravlagda är titlarna 
hustru och maka i klar dominans. Men titlarna fröken, 
husmor, sjuksköterska, lärinnan, trotjänarinna och 
bibelkvinna förekommer också.  
 

 Ovan till höger: en översikt över kvarter 1. 
Nedan till höger: Snäckor utsmyckar flera gravplatser i 
kvarter 1-9. 
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Gamla kyrkogården, Kvarter 10

Gravplatser 
Kvarter 10 på den gamla kyrkogården ligger norr 
om kyrkan och karaktäriseras av liggande hällar 
som avgränsas av buxbom på tre av fyra sidor med 
stenlagda gångar sinsemellan. Kvarteret består av 4 
rader i östvästlig riktning med nära 80 gravplatser. 
Det gröna inslaget i kvarteret utgörs huvudsakligen 
av buxbomsomgärdningarna och lågväxta vinter-
gröna växter. Planteringar förekommer på i stort 
sett alla gravplatserna i kvarter 10.  

Gravvårdar 
Gravvårdarna i kvarter 10 är alla i samma ålder och 
av samma utförande. Längs med den gamla kyrko-
gårdsmuren mot den nya kyrkogårdsdelen står det 
ett fåtal resta vårdar, resterande vårdar i kvarteret är 
liggande hällar eller obehandlade naturstenar med 
inskriptioner. Majoriteten av dessa härrör från 
1900-talets senare hälft fram till dagens datum. 
Vårdarnas inskriptioner i kvarter 10 innehåller 

oftast bara information om den avlidnes fullständiga 
namn samt födelse- och dödsdatum. Inga bynamn 

och sällan yrkestitlar. En titel som däremot påträffas 
är sadelmakare.  
  

Ovan en översikt över kvarter 10 som karaktäriseras av liggande hällar som avgränsas av buxbom med stenlagda 
gångar sinsemellan.  
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Gamla kyrkogården, Kvarter 11

Gravplatser 
Kvarter 11 på den gamla kyrkogården ligger norr 
om kyrkan och karaktäriseras av liggande hällar 
som avgränsas med stenram. Kvarteret består av 1 
rad gravvårdar i östvästlig riktning med ryggen mot 
den gamla kyrkogårdsmuren. I kvarteret finns det 
nära 20 gravplatser. Det finns inga gångar inom 
kvarteret, endast ytskikt av gräs. Det gröna inslaget 
utgörs av en stor formklippt buxbom och plante-
ringar som förekommer på i stort sett alla gravplat-
serna i kvarter 11.  

Gravvårdar 
Gravvårdarna i kvarter 11 är huvudsakligen i 
samma ålder och av samma utförande. Liggande 
hällar eller obehandlade naturstenar med inskript-
ioner från 1970-talet och fram till dagens datum 
dominerar. Men det finns även två äldre vårdar, en 
mindre vård huggen i diabas omgärdad av buxbom 
samt ett gjutjärnskors.  
Vårdarnas inskriptioner i kvarter 11 innehåller 

oftast bara information om den avlidnes fullständiga 

namn samt födelse- och dödsdatum. Inga bynamn 
eller yrkestitlar.   

Ovan en översikt över kvarter 11 som karaktäriseras av stenomgärdade liggande gravvårdar. 
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Nya kyrkogården, Kvarter 1-7 

Gravplatser 
Kvarter 1-7 på den nya kyrkogården ligger norr om 
den äldre bruksmuren som delar den nya och den 
gamla kyrkogården. Den nya kyrkogårdsdelen be-
står av tre terrasser med två stödmurar. Kvarter 1-7 
ligger på den översta terrassen och karaktäriseras 
utav singellagda gravplatser som omgärdas av bux-
bom. Kvarteren avgränsas av singellagda gångar 
och högväxta rygghäckar av ädelcypress och 
idegran. De högväxta rygghäckarna ger ett rumsligt 
och lummigt inryck. Kvarteren består av 1-7 rader i 
både nordsydlig och östvästlig riktning, med 7-20 
gravplatser i varje kvarter. Flera gravplatser saknar 
gravvård. Det gröna inslaget i kvarteren består hu-
vudsakligen av rygghäckar, buxbomsomgärdningar, 
vintergröna växter, rosor samt mindre planteringar.  

Gravvårdar 
Gravvårdarna i kvarter 1-7 på den nya 
kyrkogårdsdelen domineras av rektangulära, breda 
gravvårdar huggna av röd, grå eller svart granit eller 
diabas. Majoriteten av dessa härrör från 

decennierna kring 1900-talets mitt fram till dagens 
datum. De finns ett fåtal äldre vårdar från 1900-
talets första hälft, och de är huvudsakligen mindre 
vårdar huggna i granit eller diabas. Men det 
förekommer även ett fåtal antal högresta vårdar.  
Trots de relativt sentida gravvårdarna är bynamn 
och titlar vanligt förekommande. Bland bynamnen 
kan Rya, Kastlösa och Fortuna nämnas. Bland de 
kvinnliga gravsatta dominerar familjeanknutna titlar 
som Hustru, maka och dotter. Sjuksköterska är den 
enda kvinnliga yrkestiteln.   
Bland de manliga gravsatta dominerar yrkestitlar 
med jordbruks- eller hantverksanknytning som 
lantbrukare, smedmästare, slaktmästare och 
målarmästare. Men här vilar även husägare, skeppare 
folkskollärare och stationsinspektören tillsammans med 
några mer utmärkande titlar som bilreparatören, 
kirurg överläkaren, sysslomannen, kronofjärdingsmannen 
och marinflyg sergeanten.  
  

Ovan till höger: Mindre vård i granit rest över makarna Albin 
och Esther Hansson och deras dotter Kerstin.  

  
Mitten till höger: Större gravmonument rest över kronofjär-

dingsmannen Theodor Wingren och hans hustru Ida Gustava.  
 

Nedan till höger: Översikt över kvarter 1.  
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Nya kyrkogården, Kvarter 9-12 och 15 

Gravplatser 
Kvarter 9-12 och 15 på den nya kyrkogården ligger 
på den mellersta terrassen där kvarteren utgörs av 
singellagda gravplatser, omgärdade av lågväxt bux-
bom som avgränsas av singellagda gångar.  Kvarte-
ren består av 1-7 rader i både nordsydlig och öst-
västlig riktning, med 6-30 gravplatser i respektive 
kvarter. Flera gravplatser saknar gravvård. I kvarter 
11 och 12 står det en solitär hängbjörk i respektive 
kvarter, i övrig utgörs det gröna inslaget i kvarteren 
av vintergröna växter, mindre rygghäckar, rosor 
och mindre planteringar.  I Kvarter 15 så finns det 
en gravplats med ett gräsytskikt som utmärker sig 
jämtemot de i övrigt singellagda gravplatserna.  

Gravvårdar 
Liggande hällar och breda, rektangulära gravvårdar 
huggna av röd, grå eller svart granit från 1900-talets 
mitt fram till dagens dato dominerar i kvarteren. 
Mindre vårdar huggna i granit eller diabas från 
1900-talets första hälft förekommer i ett fånget 
antal. Inskriptionernas innehåll varierar och 
förekommer i alla väderstreck. Bynamn och titlar 

uppträder på flera utav vårdarna i kvarteren. Bland 
bynamnen kan Olstorp, Gantofta och Fortuna 
nämnas. Titlar med jordbruks- eller 
hantverksanknytning som lantbrukare, tunnbindare, 
smedmästare, sadelmakarmästare och byggmästare 
dominerar. Men här vilar även trotjänaren, banvakten, 
förmannen, maskinisten, riggaren, skepparen och 
folkskolläraren m.fl. Några mer utmärkande titlar i 
kvarteren är fanjunkare, gymnastikdirektör och 
justitieråd. Bland de kvinnliga gravlagda är titlarna 
hustru och maka i klar dominans.   
 
  

Ovan en översikt över kvarter 11.  
 

Den enda gravplatsen med ett gräsytskikt, resterande 
gravplatser är belagda med singel.    
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Nya kyrkogården, Kvarter 13-14 och 17 

Gravplatser 
Kvarter 13-14 och 17 ligger på den tredje, sista 
tersassen på den nya kyrkogården. Gravplatserna i 
kvarter 13-14 och 17 norr om den sista stödmuren 
karaktäriseras av gräslagda gravplatser utan om-
gärdning medan gravplatserna söder om stödmuren 
i kvarter 13 och 14 karaktäriseras av avsingellagda 
gravplatser omgärdade av buxbom. Kvarteren be-
står av 1-2 rader i östvästlig riktning, med ett 10-tal 
gravplatser i respektive kvarter. Det gröna inslaget i 
kvarteren består huvudsakligen utav rygghäckarna i 
kvarter 13 och 14 och de mindre planteringsytorna 
som finns framför de yngre gravvårdarna.  

Gravvårdar 
Liggande hällar och breda, rektangulära gravvårdar 
huggna av röd, grå eller svart granit från 1900-talets 
senare hälft fram till dagens dato dominerar i 
samtliga kvarter. Någon enstaka mindre vård från  
1900-talets första hälft förekommer i kvarter 13 
och 14. Vårdarnas inskriptioner i kvarter 13-14 och 
17 innehåller oftast bara information om den 
avlidnes fullständiga namn samt födelse- och  

 
dödsdatum. Sällan bynamn och yrkestitlar. Ett 
bynamn som påträffas är Fortuna och en titel som 
påträffas är barnmorskan.  
  

Ovan till höger: Nyare gravvårdar som saknar omgärd-
ning, i den norra delen av kvarter 13. 
 
Nedan till höger: Översikt över kvarter 17. 
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Östra kyrkogården, Kvarter 1-2 och 4 

Askgravplats 
Kvarter 1-2 och 4 på den östra kyrkogårdsdelen är 
askgravplatser som karaktäriseras av gräslagda ytor 
med rektangulära, långsträckta askgravplatser be-
lagda med singel som omgärdas av en stenram. Det 
gröna inslaget i kvarteren består av planterade bus-
kar och växter där församlingen ansvarar för sköt-
seln.  
 
  

Ovan en översikt över askgravplatserna i kvarter 1 och 2 på den östra kyrkogårdsdelen.  
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Östra kyrkogården, Kvarter 3

Askgravlund 
Kvarter 3 på östra kyrkogården är en askgravlund. I 
en askgarvlund gravsätts askan efter den avlidne i 
ett gemensamt gravsättningsområde utan gravrätt, 
där läget för den avlidnes gravplats inte finns ut-
markerat. En namnplakett tillhandahålls med ge-
mensam placering. Askgravlunden på Kvistofta 
kyrkogård karaktäriseras av ett långsträckt område 
längs med ett anlagt vattenstråk. Längs med vattnet 
växer planterade barr- och lövträd, buskar och exo-
ter. Namnplaketterna är metallbrickor utformade 
som löv som placeras ut på stenblock längs med 
vattnet. I mitten av vattenstråket finns det en gång-
bro och ett lykthus. 
  Askgravlunden på Kvistofta kyrkogården  
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Östra kyrkogården, Kvarter 5-6

 Gravplatser 
Kvarter 5 och 6 ligger på den östra kyrkogården 
och karaktäriseras av öppna grässådda gravplatser 
utan omgärdningar. I kvarter 6 står gravvårdarna 
glest utspridda med ryggen mot avenbokshäckar. 
Kvarteren består av 3-8 rader i östvästlig och nord-
sydlig riktning, med ett 40–100-tal gravplatser i 
respektive kvarter. I nuläget finns det endast en 
handfull gravlagda i kvarter 6 och inga gravlagda i 
kvarter 5.  Det gröna inslaget i kvarteren består 
huvudsakligen utav rygghäckar och de mindre plan-
teringsytorna framför gravvårdarna.  

Gravvårdar 
I kvarteren återfinns enbart sentida gravvårdar 
huggna av röd, grå eller svart granit från 2000-talet. 
Trots de sentida gravvårdarna är titlar vanligt 
förekommande, bland dessa kan tandläkare och 
yrkeslärare nämnas.  
  

Ovan en översikt över kvarter 6 på den östra kyrkogårdsdelen.  
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Minneslund 
Minneslunden på Kvistofta kyrkogård är placerad på 
den östra kyrkogårdens norra del och finns inte utri-
tad på kyrkogårdskartan. Området ligger något av-
skild från den närliggande askgravlunden och ramas 
in av formklippt idegran- och avenbokshäck i olika 
höjder och etapper, vilket ger en rumslig variation 
och fungerar som både insynsskydd och vindskydd. 
Den södra delen av minneslunden är belagd med 
gatsten, här finns även minnesplatsen med ljusbä-
rare, en fontän och bänk. Den norra delen är gräs-
beväxt och i mitten av gräsytan står det en solitär 
lind.  

 

 

 

 

 
 
  
  

Minneslunden på Kvistofta kyrkogård.   

Ritning över Minneslunden på Kvistofta kyrkogård.  Källa: 
Kvistofta församling. 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska- och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Kyrkogårdar utgör komplexa kulturhistoriska mil-
jöer. De omfattar faktorer som berör omgivning, 
landskap, växter, djurliv, personhistorik, konsthant-
verk samt kyrkogårdshistoria. Värdebeskrivningen 
tar fasta på alla dessa delar. 
Kvistofta kyrkogård ligger vid vägkorset mellan 

Gantofta, Vallåkra, och Glumslöv, väl sammankopp-
lad med byn och utgör tillsammans med prästgården 
och övrig bebyggelse ett sockencentrum med lång 
kontinuitet. Den rika förekomsten av fornlämningar, 
inte minst bronsåldersgravhögar i närområdet för-
stärker Kvistoftas historiska kontext.  
Kyrkogårdens växtlighet skapar en grön oas av 

värde för både människor, djur och biologisk mång-
fald. Alla olika komponenter på kyrkogården; grin-
dar, häckar, träd, växtlighet, gravplatser och gravvår-
dar skapar en helhet som bidrar till kyrkogården 
upplevelsevärde.  
På den gamla kyrkogården utgör muren, de raka 
singelgångarna, de äldre gravvårdarna ihop med de 
singellagda, buxbomsomgärdade gravplatsen delar 
av en äldre struktur på kyrkogården. Strukturer som 
går att se på fotografier och flygfoton från början 
och mitten av 1900-talet (se s.13-14). Mellan den 
gamla och den nya kyrkogårdsdelen löper en bruks-
mur som sannolikt är en kvarleva från den mur som 
omgärdade kyrkogården på 1700 -talet. Terrasse-
ringen på den nya kyrkogården visar på en successiv 
utvidgning av kyrkogården. Att strukturerna, skilje-
muren och terrasseringen fortfarande går att avläsa 
utgör ett kyrkogårdshistoriskt värde. 
På flera av gravplatserna på den gamla kyrkogår-

den återfinns det stora snäckor som utsmyckning. 
Enligt kyrkogårdspersonalen har snäckorna funnits 

på gravplatserna under en lång tid. Tillsammans med 
gravvårdarna och gravplatserna har de ett symbolvärde, 
som har skapats avsiktligt och som blivit ett karak-
tärsdrag för den gamla kyrkogården.  
Gravvårdarnas inskriptioner kan ge oss en inblick 

i vilka som har bott och verkat i socknen och har 
därför stora sociala- och samhällshistoriska värden. Det 
som inte syns berättar om vad som skalades bort 
och inte ansågs lika viktigt i samhället.  
I äldre tider utgjordes befolkningen i Kvistofta 

socken huvudsakligen av jordbrukare, varför titlar så 
som lantbrukare, åbor och hemmansägare är vanligt fö-
rekommande på gravvårdarna. Närheten till havet 
återspeglas i titlar som skeppare, fiskare och kapten.  
På Kvistoftas gamla och nya kyrkogård finns det 

ett flertal bevarade äldre gravvårdar som är resta 
över kvinnor eller barn. Att kvinnliga gravlagda pre-
senteras med en yrkestitel är generellt ovanligt, men i 
Kvistofta finns det förhållandevis många kvinnliga 
yrkestitlar på gravvårdarna. Trots det så dominerar 
familjeanknutna titlar såsom hustru, maka, dotter eller 
syster. Oftast står kvinnan underst, trots de tillfällen 
då kvinnan avlidit tidigare än mannen. Detta speglar 
kvinnans tidigare underordnade roll i samhället. 
Många av de gravlagda barnen dog i tidig ålder.  

Detta ger en inblick i den tuffa verkligheten som 
rådde när barnadödligheten var högre än den är idag 
och sjukvården outvecklad. Barngravarna är ofta 
små och anonyma och riskerar att inte synas bland 
de mer högresta och uppseendeväckande gravvår-
darna. För att det samhällshistoriska värdet skall 
bestå är det viktigt att mångfalden av gravvårdar 
bevaras och vårdas.  
På kyrkogården är det främst de äldre gravvår-

darna som har ett högt konst- och hantverkshistoriskt 

värde. Under 1800-talet och 1900-talets början var 
hantverkskunnandet inom stenhuggeri högt och de 
konstnärliga uttrycken var varierande. Det är främst 
vårdarna i kalksten och marmor samt de tidiga gra-
nitvårdarna som har väl bearbetade stenar med rik 
dekor och långa inskriptioner. Infällningar med tav-
lor, fotografier, rosetter, krönkors och porslinsbi-
skvier är exempel på detaljer med konst- och hantverks-
historiskt värde. Olika tiders gravvårdar återspeglar 
olika stilideal, till exempel jugend, nyklassicism, na-
turromantik och funktionalism.  
De högresta vårdarna, särskilt granitvårdarna 

med fasade eller vinklade avslut är strama i sitt ut-
tryck med få dekorer. De bidrar, tillsammans med 
övriga högresta vårdar, genom sin massverkan ett 
arkitektoniskt uttryck och ger kyrkogården en ålder-
domlig karaktär.      
Flera av gravvårdarna på den gamla och nya kyr-

kogården i Kvistofta berättar om ortens historia ur 
ett lokalt perspektiv. Det kan vara gravvårdar som är 
resta över personer med en speciell betydelse i byg-
den, titlar med en tydlig lokal koppling, gårds- och 
bynamn eller inskriptioner som berättar om lokalt 
betydelsefulla händelser. Dessa har ett lo-
kalhistoriskt värde.   
På s. 45 förklaras fler kulturhistoriska kriterier, 

och i bilaga 1 presenteras kulturhistoriskt värdefulla 
gravplatser- och vårdar. 
Gravvårdarna på nästkommande sida presenterar 

några av de berättelser som representerar de männi-
skor som gravlagts här. En del är mer utförligt be-
skrivna redan på gravvårdarna, andra vårdar förtäljer 
mindre men döljer lika rika livshistorier.   
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Ovan och nedan till vänster: I kvarter nr 3 står det en högrest vård i polerad diabas 
rest över Lantbrukaren Nils Hansson och hans hustru Bothilda Hansson i Rya. Det är 
en familjegrav med inskriptioner på tre av fyra sidor, som ger oss information om de 
båda makarnas tragiska livsöde.  Nils och Bothilda fick sannolikt två barn tillsammans. 
En son vid namn Harald, som dog endast två månader gammal och en dotter vid 
namn Nancy som dog 16 år gammal. Deras sorg över sina förlorade barn uttrycks i 
inskriptionerna ”Harald - Lik en solstråle flög du bort” och ”Nancy - En brusten lilja. I 
Edens lustgård omplanterad”. Nils dog vid 83 års ålder och Bothilda vid 97 års ålder. 
De begravs då bredvid sina avlidna barn.  

Ovan och nedan till höger: I kvarter nr 6 står 
det en granitvård på en hög sockel med ett 
naturromantiskt ornament samt ett fotografi på 
en emaljskiva av den gravlagda flickan, Alice. 
Inskriptionerna berättar om ett emigrantöde. 
Alice Krispäng föddes1884 i Chicago, dit hen-
nes föräldrar troligtvis emigrerade i slutet av 
1800-talet som så många andra Svenskar 
gjorde vid den här tiden. Alice dog i Kingelstad 
endast 11 år gammal. Vilket vittnar om att 
Alice familj flyttade tillbaka till Sverige igen.  
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Biologiska värden 
Kyrkogårdens närmaste omgivningar utgörs av väg, 
järnväg, gårdar, åkermark och Rååns dalgång. När-
heten till Rååns dalgång med skogsbeklädda raviner 
och ett meandrande vattendrag är viktig att lyfta 
fram som ett biologiskt värde. Då det växer flera 
gamla, grova och ihåliga träd i dalgången som är 
viktiga för den biologiska mångfalden på kyrkogår-
den och i dess närområde.  Kvistofta by ligger i en 
fullåkersbygd, vilket innebär kyrkogården och dal-
gången fungerar som värdefulla tillflyktsorter för 
många djur och växter i det hårt uppodlade land-
skapet. 
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 
pollinerande insekter. Fåglar söker föda, skydd eller 
vila i kyrkogårdens träd, häckar och planteringar. 
Fladdermöss förekommer ofta i kulturmiljöer nära 
vatten och skog och sannolikt även på Kvistofta 
kyrkogård. De har sina viloplatser i byggnader eller 
gamla hålträd. Samtliga fladdermusarter är fridlysta 
och är upptagna i Artskyddsförordningen.  
Mossor och lavar växer på murar och solexpone-

rade träd i kulturmiljöer och gynnas av uppvirvlat 
mineralrikt damm från omgivande åkrar och från 
krattning av kyrkogårdens grusgångar. Rödlistade 
arter utses av expertkommittéer vid Artdatabanken 
och utgörs främst av hotade och nära hotade arter. 
Signalarter är Skogsstyrelsens urval av arter som är 
indikatorer på miljöer där man kan förvänta sig att 
finna rödlistade arter.  Inga rödlistade arter eller 
signalarter kunde hittas på kyrkogården. Däremot 
växer den naturvårdsintressanta kyrkogårdslaven på 
en ek på den nya kyrkogården. Arten är svårspridd 

och ställer vissa krav på sitt värdträd, det ska bland 
annat vara en stabil växtmiljö med lång kontinuitet. 
Trädraden av hästkastanjer på den östra kyrko-

gården består av minst 5 träd som står utmed en väg 
i ett övrigt öppet landskap, och skyddas därmed av 
det generella biotopskyddet för alléer i miljöbalken. 
De två lindarna som står på den gamla kyrkogår-

den är hamlade, det sätter en stark prägel på land-
skapsbilden samtidigt som det bidrar till en ökad 
biologisk mångfald i såväl landskapet som i själva 
trädet. Det är därför viktigt att kontinuerligt fortsätta 
hamla träden med regelbundna intervall. Vid trädro-
ten på en av lindarna observerades flera ingångshål 
gjorda av ett mindre däggdjur, troligtvis sork. Detta 
visar på att det finns liv i trädets närområde som är 
en viktig komponent som stärker den biologiska 
mångfalden på kyrkogården.  
 
 

På den nya kyrkogården står flera träd med ihå-
liga stammar.  Äldre, ihåliga träd är en bristvara i 
dagens landskap som är viktiga livsmiljöer för fåglar, 
fladdermöss, insekter och däggdjur. 
Vid länsstyrelsens trädinventering 2009 i sam- 

band med Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 
träd, registrerades fyra av kyrkogårdens träd som 
friska med ett skyddsvärde som hålträd.  
På den östra kyrkogården finns det en stor variat-

ion av nyplanterade träd. Även på den gamla och 
den nya kyrkogården finns det en variation av 
trädslag som är viktigt att behålla vid ersättning av 
gamla träd och nyplantering.   

Ovan till vänster: Möjligt sorkhål vid trädroten på en av de hamlade lindarna på den gamla kyrkogården. Ovan till höger: 
Ihåligheter i en av hängbjörkarna på den nya kyrkogården.  
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Vård av kulturhistoriska värden  
Kvistoftas kyrkogård har ett kulturhistoriskt värde 
som helhet och därför är det viktigt att bevara dess 
karaktär. Kyrkogårdens miljö är i hög grad föränder-
lig vilket beror på förändringar i brukande och i 
skötsel. De kulturhistoriska värdena kan snabbt för-
ändras genom exempelvis ovarsam skötsel. Värdena 
kan också gå förlorade genom många små föränd-
ringar som sker under en längre tid. För att bevara 
kyrkogårdens värden måste de vårdas aktivt och 
medvetet och underhållas löpande. Följande vård-
krav är översiktliga och syftar till att bevara kyrko-
gårdens övergripande värden så att de inte förvans-
kas. De är formulerade med utgångspunkt i beskriv-
ningen av kyrkogården och de kulturhistoriska vär-
dena.  
För Kvistofta kyrkogård bör följande vårdkrav 

gälla: 
 

• Omgärdande murar och grindar samt mu-
rar som markerar äldre gränser inom kyr-
kogården bevaras.  

• Grusgångar och kvartersindelning inom 
kyrkogården bevaras. 

• Buxbomshäckar, järnstaket, kättingar och 
stenramar som kringgärdar gravplatserna 
bevaras. 

• Äldre och kulturhistoriskt värdefull växt-
lighet bör i första hand vårdas och stå kvar 
på gravplatserna, även efter återlämnande 
av gravplats. Vid behov kan växter förnyas 
med samma eller liknande växtmaterial 
som befintliga eller flyttas till annan plats 
på kyrkogården. 

• För bevarandet av äldre växter bör grav-
rättsinnehavare informeras om växters kul-
turhistoriska och biologiska värden. Sköt-
selavtal kan skrivas för bevarande av växt-
lighet på gravplatsen. Kulturhistoriskt vär-
defull växtlighet bör identifieras och skyl-
tas eller markeras i skötselplan. 

• Kyrkogårdens allé och trädrad bör bevaras 
i sin omfattning och vid behov återplante-
ras med passande trädslag. 

• Gravvårdarna bevaras på plats tills behov 
finns att återanvända gravplatsen. Grav-
platserna bör inte lämnas tomma.  

• Texter och inskriptioner på gravvårdarna 
rengöras och vid behov förtydligas för att 
inte vårdarnas pedagogiska värde ska förlo-
ras.  

Kulturhistoriskt värdefulla gravvår-
dar 

• På gravplatser med högt kulturhistoriskt 
värde bör gravvårdar, ytmaterial, omgärd-
ningar och växtmaterial vårdas och bevaras 
(Dessa gravplatser redovisas i en separat 
bilaga). 

• Vid skötsel av dessa gravvårdar hänvisas 
till vård och underhållsplanens bilaga Re-
kommendationer för vård och under håll.  

• Vårdåtgärder som inte kan karakteriseras 
som normalt underhåll är tillståndspliktigt 
liksom flyttning eller borttagning av kul-
turhistoriskt värdefulla gravvårdar. 

Trädvård 
• I Naturvårdsverkets rapport Åtgärdsprogram 

för särskilt skyddsvärda träd -Mål och åtgärder 

2012-2016 finns det mål och åtgärder som 
särskilt gäller för Svenska kyrkans arbete 
med värdefulla träd på kyrkogårdar och 
begravningsplatser. Dessa är följande:  

• Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyr-
kogårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans 
mark i tätorter 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 värdebä-
rande och typiskt för traktens kulturland-
skap.  

• Trädvårdsplaner med nödvändiga åtgärder 
för att vidmakthålla särskilt skyddsvärda 
träd finns framtagna senast 2012 och till-
lämpas 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 ihå-
liga träd med stamdiameter på mer än 40 
cm. Länsstyrelsen har inventerat många 
begravningsplatser för att hitta de värde-
fullaste träden. Träd som registrerats som 
särskilt skyddsvärda finns inlagda i Träd-
portalen på internet. 

Djurliv 
• Genom att planera långsiktigt och agera 

med eftertänksamhet kan man ta väl hand 
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om kyrkogårdens naturvärden. Samtidigt 
värnar man om det upplevelsevärde som 
kyrkogården har för besökande.  

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

• Med hänsyn till fåglar och eventuella flad-
dermöss bör åtgärder som berör träd endast 
utföras under augusti till och med novem-
ber månad. Åtgärder som rör häckar kan ut-
föras under större del av året, utom som-
marperioden maj-juli, som är fåglarnas hu-
vudsakliga häckningssäsong. 

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

• Undvik att belägga grusgångar med asfalt, 
krossten eller annan hårdgörning. Det är 
vanligt  

 
Större åtgärder såsom exempelvis omlägg-
ning av gångar, kvarter eller ersättande av 
växtmaterial såsom buxbomshäckar och 

rygghäckar är tillståndspliktigt. Vid osä-
kerhet om en åtgärd är tillståndspliktig bör 
man samråda med Länsstyrelsen. Vård- 
och underhållsplanen kan ses som ett pla-
neringsunderlag för tillståndsansökan i 
dessa fall.  
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 Områden med stor betydelse för kyrko-

gårdens karaktär 

 
De skrafferade områdena i kartbilden visar ett om-
råde med ett högt kulturhistoriskt värde som är sär-
skilt känsligt för förändring. Det avser gravkvarter, 
gravplatser, gravvårdar och strukturer. För Kvistof-
tas kyrkogård gäller det framförallt kvarteren på den 
gamla och den nya kyrkogårdsdelen där strukturer, 
gravplatser och gravvårdar visar på en ålderdomlig 
karaktär. Den östra kyrkogårdsdelen utvidgades 
2008 och innehåller endast yngre gravvårdar och har 
av den anledningen inte lika högt kulturhistoriskt 
värde. Däremot finns det ett lapidarium med äldre 
gravvårdar från röjda gravar med ett särskilt beva-
rande värde i utkanten av den östra kyrkogården.  
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Åtgärdsbehov 
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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. 
 
Omgärdningar 
• Målning av järngrindar och räcken bör utföras 

vart tionde år med svart linoljefärg. 
• Avsyning och underhåll av murarnas ytskikt, 

murbruk och avtäckning bör ske kontinuerligt 
för att hålla god standard 

Tillgänglighet 
• Grindarna bör underhållas kontinuerligt för att 

upprätthålla god fysiskt tillgänglighet. 
• En kort historik, beskrivningar av växter och 

gravvårdar, lista på gravplatser med kulturhisto-
riskt intressanta personer och tillhörande karta 
bör finnas på informationstavlan. 

Gravplatser 
• Ta sticklingar från frisk buxbom på kyrkogården 

och komplettera de häckar som kringgärdar 
gravplatserna. Detta är viktigt för att bevara kyr-
kogårdens struktur.  

• Ett förbud om införsel av buxbom till kyrko-
gården bör finnas då den allvarliga svampsjuk-
dom Cylindrocladium buxicola hotar buxbomen. 

• Befintliga buxbomshäckar bör vattnas vid torka 
och ges näring årligen, detta för att öka mot-
ståndskraften mot sjukdomar.  

• Buxbomshäckar bör skyddas från mekaniska 
skador och klippas regelbundet. Klippningen 
bör ske så att basen är något större än toppen 

• Gravplatsernas omgärdningar och växtmaterial 
bör vårdas och underhållas regelbundet för att 
bevaras. 

• För att komplettera växtligheten kan nya plan-
teringar göras i kvarter där det finns få växter. 
Solitära blommande buskar/perenner kan t.ex. 
planteras på återlämnade gravplatser för att till-
föra mer liv och karaktär på den gamla kyrko-
gårdsdelen närmast kyrkan.  

Gravvårdar 
• Gravvårdar som är uppstöttade, nedtagna, in-
stabila eller har dåliga infästningar bör dubbas. 
Stabiliteten på gravvårdarna bör kontrolleras en-
ligt standardiserade anvisningar från Centrala 
Gravvårds-kommittén. Församlingen bör bud-
getera för omdubbning av några av kyrkogår-
dens nedlagda/instabila vårdar per år. 

Byggnader 
• Samtliga byggnaden bör ses över och kontinuer-

ligt underhållas för att hålla en god standard.  
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Planteringar 
• De rabatter och låga planteringar som finns bör 

bevaras och underhållas genom jordförbättring 
och påfyllnad av växter. Det bör vara en jämn 
fördelning av vintergrönt och blommande väx-
ter. 

• Nya planteringar kan göras, antingen intill 
gravvårdar., i gravplatsernas hörn eller på andra 
platser där det är tomt. På så sätt förstärks le-
vandekaraktären på kyrkogården. Se vidare un-
der Förslag på växter. 

Växtlighet 
• Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser och gångstråk bör förnyas vid behov 
med samma växtmaterial som det befintliga.  

• 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 
• Antalet träd innanför och utanför den gamla 

och nya kyrkogårdens murar har minskat under 
1900-talets senaste decennier. Fotografier från 
1900-talets första del visar en lummig kyrkogård 
med mycket inslag av småträd, sorgeträd och 
buskar (se bild på s.13-14). När tillfället ges kan 

det vara en god idé att återinföra den typen av 
växtlighet på gravplatser och gångstråk för att 
återskapa en lummig känsla på den gamla och 
nya kyrkogården. 

• På den gamla och nya kyrkogården växer det 
oxel, lind, ek och körsbär. Vid ersättning av 
gamla träd och vid nyplantering bör man i första 
välja något av dessa trädslag.   

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

• Möjliga sorkhål observerades vid en trädrot på 
den gamla kyrkogården. Sorkar äter gärna på 
trädrötter, vilket på sikt kan försämra trädets vi-
talitet. Om omplantering skulle bli aktuellt bör 
det vara av samma trädslag. 

• Samråd med länsstyrelsen bör ske innan större 
åtgärder i trädbeståndet utförs, så att inte bio-
topskyddade 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.  
 
• 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. 

• 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.  

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

• Tidigt blommande träd och buskar är mycket 
viktiga för nyvaknade humlor och bin under vå-
ren. Lönn, körsbär, sälg, pil och hästkastanj är 
viktiga vårblommare som gärna får gynnas vid 
trädplantering. 
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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 sorternaoch ’Inge-
borg 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.. 
 
Jättedaggkåpa – Alchemilla mollis, är egentligen inte en 
traditionell kyrkogårdsväxt men är tålig och bra som 
marktäckare.  
 
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 cyparissias. 
 
  Perennsorter som lanseras under varumärket 
Grönt kulturarv® har funnits i odling i Sverige 
sedan före 1940. De har lång odlingstradition, 
intressant kulturhistoria och bra odlingsegen-
skaper. Sorterna har samlats in inom Perenn-
uppropet som var  en landsomfattande inven-
tering av äldre prydnadsperenner och pågick 
mellan 2003 och 2010. Bakom uppropet stod 
Programmet för odlad mångfald, POM. Pe-
rennsorterna som säljs under varumärket 
Grönt kulturarv® är utvalda att bevaras i den 
svenska genbanken för vegetativt förökade 
växter. Sorterna finns att köpa i handelsträd-
gårdar 
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Målsättning och utveckling 
Behovet av nya gravplatser bedöms som lågt och 
inga större förändringar är att vänta inom den 
närmaste 10-årsperioden. Församlingen har angett 
följande målsättningar och utvecklingsplaner för 
Kvistofta kyrkogård. 
 
Förstärka kyrkogården som kulturmiljö genom att: 

- Behålla den äldre strukturen och kulturhi-
storiskt värdefulla gravvårdar inom den 
gamla kyrkogården. 

-  
Förstärka kyrkogårdens växt- och djurliv: 

- Genom att församlingen väljer att plantera 
träd, buskar och växter som gynnar djurli-
vet.  

- Församlingen har tillverkat ett eget in-
sektshotell för att gynna och locka fler in-
sekter till kyrkogården.  
 

För att förbättra tillgängligheten på kyrkogården? 
- Se över och utveckla tillgängligheten kon-

tinuerligt. Kyrkogården har nyligen till-
gänglighetsanpassats. 

 
Tillmötesgå samhällets olika religioner och begravningstren-
der genom att: 

- Genom avtal med Helsingborg för begrav-
ningar för andra religioner.   
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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 (rep.) eller ovanlig 
för sin tid. Det kan avspeglas i gravvårdarnas ut-
formning, storlek, material, yttäckning eller kring-
gärdning såsom smidesstaket eller stenram. Det kan 
även tillskrivas gravkvarterens respektive kyrkogår-
dens struktur och form med stora sammanhäng-
ande 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) 



 

46 | Kvistofta kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2017 

Källmaterial 

Litteratur 
Andréasson, Anna, 1982, Gravvårdar i sten – ett mång-
skiftande kulturarv. Stad & Land 184. Alnarp. 

Bringéus, Nils-Arvid, 1997, ”Skånsk kyrko-
gårdsvandring”. I Skånska kyrkor, Skånes Hembygds-
förbunds årsbok. ”, s. 185-215, Kristianstad.  

Bucht, Eivor (red.), 1992, Kyrkogårdens gröna kultur-
arv, Movium Alnarp.  

Carlsson, Åke & Hultengren, Svante (red), 2009, 
Kyrkogården – en Noas ark, Naturcentrum 
Stenungsund.  

Hansson, Hans-Erik, Bielawski, Jarema & Jönsson, 
Karna, 2002, Vård av gravstenar. Riksantikvarieäm-
betet.  

Klintborg Ahlklo, Åsa, 2001, ”Mellan trädkrans 
och minneslund. Svensk kyrkogårdsarkitektur i 
utveckling 1940-1990.” ur Stad & Land 167. Mo-
vium, Alnarp.  

Sandell, Angela, Kyrkogårdshandboken med kvalitetsbe-
skrivningar 2012, Stad och Land 182, Movium, Al-
narp. 

Svala, Catharina, 2010, Kyrkogårdsmuren – kultur och 
konstruktion, Stad och Land 180, Movium, Alnarp.  

Sveriges stenindustriförbund SSF, 2005, En handbok 
om natursten, Gravvårdar, Johanneshov.  

Sörensen, Ann-Britt, 2005, ”Begrepp i begrav-
ningsverksamheten 2005.” i Gröna Fakta 5/2005. 
Movium, Alnarp. 

Sörensen, Ann-Britt & Wembling, Mona, 2007, 
”Minnenas trädgård – om kyrkogårdens form och 
växter.” ur Stad och Land 173, Movium, Alnarp.  

Ulfsparre, Anna Christina, red. (2010). Helsingborgs 
historia, del VIII:1 : Landsbygden. Helsingborg: 
Helsingborgs stad.  

Otryckta källor 
Cissela Olsson och Anna Rabow, Buxbom, Handbok 
om buxbom på begravningsplatser i Skåne och Blekinge, 
Rapport, Regionmuseet Kristianstad 2014. 

Muntliga uppgifter 

Åke Rydqvist, Kyrkogårdsförman Kvistofta försam-
ling 

Internet 
Natur- och kulturmiljöprogram. Kvistofta delom-

råde – Helsingborgs kommun 

https://helsingborg.se/wp-

ctent/uploads/2015/05/naturochkultur_kvistofta_

2015_remiss_sbf.pdf 

 

Kvistofta kyrka, Helsingborgs stadslexikon  

https://stadslexikon.helsingborg.se/kvistofta-

kyrka/ 

 

Biotopskyddsområden, Naturvårdsverkets Hand-

bok 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-

miljoarbetet/vagledning/skyddade-

omraden/biotopskydd/Biotopskyddsomraden-

handbok2012-1.pdf  

 
Fornsök  

http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-

fmis/ 

 
Historiska kartor, Lantmäteriet:  
http://www.lantmateriet.se  
 
Carlotta, kulturen i Lund: 
http://carl.kulturen.com/ 
 
Kulturmiljöbild: 
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/public_search.htm
l 
Gravar.se 
http://gravar.se/ 
 
Riksintressen för kulturmiljövården – Skåne Län: 
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/
riksintressen/ 
 
Trädportalen: 
http://www.tradportalen.se 
 
Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kul-
turlandskapet 2012-2016: 
http://naturvardsverket.se/Documents/publikatio
ner6400/978-91-620-6496-9.pdf 
 

 

Kristianstad 2017-11-10 

Rebecca Olsson 



 

Kvistofta kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2017 | 47 

Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar (se planritning s. 52): 
 

Kvarter & 
Gravplats 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Kommentar 

Gamla KG 
Kv 3, 41b 

Vård i granit eller sandsten med 
infälld inskriptionsplatta i marmor. 
Infälld biskvimedaljong med moti-
vet Dagen av Thorvaldsen.  

Paul Nilsson 
18??-1852 
 
Resterande inskriptioner är oläsliga.  

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 
Gravvården intill är betydligt yngre och 
flankeras av två sorgeträd.  

Konst- och hantverkshisto-

riskt värde 
 

Gamla KG 
Kv 3, 42a 

Gravvård i sandsten med inskript-
ionsplatta och krönkors av mar-
mor. Infälld biskvimedaljong med 
motivet Natten av Thorvaldsen. 

Flickan  
Anna Jönsson  
 
Resterande inskriptioner är oläsliga.  

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Samhällshistoriskt värde 
Konst- och hantverkshisto-

riskt värde 
  

Gamla KG 
Kv 4, 8 

Hög naturromantisk vård i form av 
en avbruten trädstam, huggen i grå 
granit. 

Wagnmakaren 
Sven Jönsson 
Familjegrav 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Samhällshistoriskt värde 
Konst- och hantverkshisto-

riskt värde 

Gamla KG 
Kv 4, 22 

Tvådelad Mindre granitvård med 
pyramidtopp på en bred sockel. 
Nedsänkt text.  

Skomakare 
Johan Persson 
1859-1941 
Maria Persson 
1858-1942 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Samhällshistoriskt värde 
 

Gamla KG 
Kv 4, 47 

Tredelad Obelisk i polerad diabas 
med kvadratiskt tvärsnitt och py-
ramidformig topp. Står på en ljus-
grå granit sockel. Inskriptioner på 
tre av fyra sidor.  

Lantbrukare 
Nils Hansson  
Rya 
*17/9 1856, †26/4 1939 
Hustrun 
Bothilda Hansson 
*7/2 1867, †14/8 1964 
Nancy  
*23/1 1903, †20/7 1919 
En bruten lilja. 
I Edens lustgård omplanterad. 
Harald 
*29/5, †21/7 1908 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Samhällshistoriskt värde 

Socialhistoriskt värde 
Lokalhistoriskt värde 
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Lik en solstråle flög du bort. 
Gamla KG 
Kv 5, 39  

Gravvård i marmor med spetsig 
topp, krönt kors av samma materi-
al, dekor i relief med en stiliserad 
ros. Nedsänkt text.  

Kyrkovärden  
Nils Persson 
I Qvistofta 
*15/9 1814, †7/11 188? 
Hustrun 
Bengta Jönsson 
*21/11 1818, †10/10 ???? 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Konst- och hantverkshisto-
riskt värde 
Samhällshistoriskt värde 

Lokalhistoriskt värde 
 

Gamla KG 
Kv 6, 13a 

Granitvård med infälld inskript-
ionsplatta i marmor samt en bi-
skvimedaljong med motivet Dagen 
av Thorvaldsen. 
 
 

Hemmansegaren 
Lars Persson 
Nr 14 Qvistofta 
1792-1866 
Och hans maka 
Bengta Bengtsdotter 
Född i Qvistofta 1796 
Död 1839 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Konst- och hantverkshisto-

riskt värde 
Samhällshistoriskt värde 
Lokalhistoriskt värde 

Gamla KG 
Kv 6, 13b 

Mindre gravvård i diabas (nedta-
gen)  

Majoren 
Nils Peter Curtz 
*14/7 1854, †1/10 1925 
Hustrun Matilda 
*19/11 1876, †11/11 1967 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet 

Samhällshistoriskt värde  

Gamla KG 
Kv 6, 7 

Tredelad Obelisk med kvadratiskt 
tvärsnitt och pyramidformig topp. 
Står på en ljusgrå granit sockel 
Nedsänkt text och blomsterdekor.  

Stationsförståndaren 
Ludvig Bengtsson 
1873-1932 
Anna Bengtsson  
1871-1916 
Ida Bengtsson  
1877-1950 
Vila i frid 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Samhällshistoriskt värde 

Gamla KG 
Kv 6, 6 

Granitvård på en hög sockel med 
ett naturromantiskt ornament samt 
ett fotografi på en emaljskiva av 
den gravlagda flickan, Alice. 

Minne af 
Alice Krispäng 
F.I. Chicago ILL. U.A. 1/5 1884 
D.I. Kingelstad 16/4 1895 
SV. PS. 345: V.I. 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Socialhistoriskt värde 
Kulturhistoriskt värde 

Lokalhistoriskt värde 

Gamla KG 
Kv 6, 36 

Grovhuggen Bautasten i granit 
med en finhuggen framsida och en 

Lars Lindberg 
1841-1911 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning, 
igenväxt av markkrypande växtlighet. 

Konst- och hantverkshisto-

riskt värde 
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nedsänkt oval inskriptionsyta med 
nedsänkt ifylld text.  

Beata Lindberg 
1842-1920 
Sjuksköterskan 
Gerda Lindberg 
1874-1954 

 
Socialhistoriskt värde 

Gamla KG 
Kv 8, 1a 

 Låg naturromantisk vård i blan-
dade material. Dekor av ekblad, 
infälld textplatta och krönkors i 
marmor samt två händer som fattar 
varandra huggna i biskviporslin.  

Kaptenen 
R.S.O. 
Eberhard Thomas Munck af Rosenschöld 
F. 28/12 1818 D.18/4 1875 
Den bortgångne fåfängt man begråtet först hos gud vi 
träffa honom åter 
JOH. 1 EP.  

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Konst- och hantverkshisto-
riskt värde 
Samhällshistoriskt värde  

Gamla KG 
Kv 8, 4 

Mindre rektangulär vård med bru-
ten topp. Naturinspirerat orna-
ment.  

Greve Gösta Wachtmeister 
*24/3 1908 †22/9 1986 
Elisabeth Wachtmeister 
F.d Champs 
*9/8 1910 †7/4 1951 
Birgitta Wachtmeister 
F. Jensen 
*10/10 1913 †8/4 1983 
Rydebäck  

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Vården flankeras av formklippt idegran 
och rosbuskar. 

Samhällshistoriskt värde 
Lokalhistoriskt värde 

Nya KG  
Kv 6, 4a 

Bred grovhuggen granitvård i ju-
gend stil.  

Kronofjärdingsmannen 
Theodor Wingren 
1875-1931 
Ida Gustava 
1871-1938 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning 
och perenner.  

Samhällshistoriskt värde 
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Kv 3, 41b Kv 3, 42a 

Kv 4, 8 Kv 4, 22 Kv 4, 47 Kv 5, 39 
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Kv 6, 13a & 13b Kv 6, 7 Kv 6, 6 Kv 6, 36 

Kv 8, 1a Kv 8, 4 Kv 6, 4a 
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Kartbilden visar ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar mar-
kerade i rött. Urvalet koncentrerar sig i de äldsta kyrkogårdsdelarna.  
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Regionmuseets E-rapportserie 2017 
Kulturmiljö 

 
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, och 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 och 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 
32. Ålabodarna vid Ravlunda skjutfält, Maglehem och Ravlunda sn, DK, Emelie Petersson och Anna Rabow, 2017 

Förkortningar:  
AF- antikvarisk förundersökning 
AM- antikvarisk medverkan 
AU- arkeologisk utredning 
DK- dokumentation 
FU- arkeologisk förundersökning 
KA- kulturhistorisk analys 
MD- murverksdokumentation 
OU- osteologisk undersökning 
PJ- projektrapport 
VP- vårdplan 
UN- arkeologisk undersökning 
BD- byggnadsdokumentation 
BAD- byggn-ark-dokumentation 
BMU- byggnadsminnesutredning 
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33. Den skånska fruktodlingens kulturarv, Landskap, mångfald och tradition, PJ, Cissela Olsson, 2017 
34. Tyringe kyrka, underhållsplan 2017, Finja sn, BAD, Helén Lilja, 2017 
35. Tomelilla Byagårds tak, Tryde sn, AM, Anna Rabow, 2017 
36. Adam & Eva, restaurering av kalkugnar, Bjärsjölagård, Kärrstorps sn, AM, Johan Dahlén, 2017 
37. Loshult kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2017 
38. Stora Herrestads kyrka – invändig renovering, St Herrestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015-2017 
39. Brytestuga i Spjutseröd, Perstorps sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2017 
40. Örumshuset – tak och invändiga arbeten, Hörups sn, AM, Anna Rabow, 2017 
41. Röke kyrka, Röke sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2017 
42. Takomläggning och fasadrenovering av f.d. Posthuset i Kristianstad, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2017 
43. Maglehems kyrka – bänkar, pannrum och el, Maglehems sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
44. Östra Nöbbelöv – utvändig renovering, Östra Nöbbelöv sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
45. Kvistofta kyrkogård, Kvistofta sn, VP, Rebecca Olsson, 2017 
46. Bårslöv kyrkogård, Bårslövs sn, VP, Rebecca Olsson, 2017 



 

 


