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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Bårslövs kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien 
i Skåne på uppdrag av Kvistoftas församling. Fältarbetet 
och påföljande rapportskrivning utfördes under hösten 
2017. Inventering och rapportskrivning har utförts av 
antikvarie Rebecca Olsson. Arbetet har utförts i dialog 
med representanter från församlingen. Den kulturhi-
storiska 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 kulturhistorisk 
dokumentation, värdebeskrivning och utvecklingsplan. 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4:e 
kapitel. Genom de nya föreskrifterna finns ett lagstad-
gat krav på en vård- och underhållsplan. Riktlinjerna 
anger vissa krav på hur planerna ska utformas: 
 
• Ägare till kyrkobyggnader, kyrkotomter och be-

gravningsplatser ansvarar för att en vård- och 
underhållsplan finns. 

• Planen ska redovisa hur objekten ska vårdas och 
underhållas så att det kulturhistoriska värdet inte 

minskar och deras utseende och karaktär 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  Bårslövs kyrkogård, Bårslöv 
Fastighetsbeteckning Bårslöv 24:1 
Socken  Bårslöv socken   
Kommun  Helsingborgs kommun  
Stift  Lund 
Landskap/län  Skåne 
Fastighetsförvaltare Kvistofta församling 
 
 
Kyrkogården omfattar 10922 m² och består av två olika delar. Den gamla kyrkogården 
och den nya kyrkogården. Sammanlagt så finns 287 gravplatser med olika former av 
skötselavtal. Bårslöv som tidigare varit en egen församling, uppgick 2010 till Kvistofta 
församling. Bårslöv bildar tillsammans med Glumslöv, Kvistofta och Fjärestad Kvistofta 
pastorat, som har över 12 000 invånare. 
 

Helsingborgs kommun, med den geografiska sockengränsen 
för Bårslövs 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 kyrkogårdsavdel-
ningen som länsstyrelsen underlättas. 

• Kvistofta församling får en vägledning i det kon-
kreta vårdarbetet med riktlinjer och prioritering-
ar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbesö-
kare och allmänheten tydliggöras. 

Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskapsdel 
där kyrkogårdens historia och dess nuvarande upp-
byggnad beskrivs. Historiken grundar sig på arkiv- och 
litteraturstudier, framförallt kyrkogårdsarkivets hand-
lingar samt annan tillgänglig litteratur, kartor och rit-
ningsmaterial. Nulägesbeskrivningen av kyrkogården 
omfattar fastigheten Bårslöv 24:1 med kyrkogårdsmur 
och yttre häckar. I detta område har byggnader, gång-
system, 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 kulturhistoriska 
värdering. Utifrån kunskapsdelen med historik, nulä-

gesbeskrivning samt värdebeskrivningen har vårdkrav 
till följd av kyrkogårdens kulturhistoriska värden for-
mulerats. Vård- och underhållsplanen redogör också 
för aktuella åtgärdsbehov. 
 
  

Översiktskarta över Bårslövs kyrka och kyrkogård med dagens avgränsningar utmarkerat i rött. Lantmäteriet.                                                             
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Bårslöv socken ligger i Luggude härad, på den 
uppodlade slätten sydöst om Helsingborg stad med 
Raus socken i väster. Socknen ingår i Helsingborgs 
kommun och består av tätorterna Bårslöv, Görarp 
samt en del av tätorten Gantofta. Rååns dalgång 
sträcker sig längs med den sydvästra sockengrän-
sen och Kövlebäcken rinner genom socknen i ös-
ter. Både Råån och Kövlebäcken med omgivande 
landskap är av riksintresse 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 Bårslöv 90:1 och skyddas enligt Kulturmil-

jölagens 2 kap. Fornlämningen omfattar Bårslövs 
gamla bytomt utsträckning. Områdets utbredning 
kan ses på karta sida 10. Inom den äldre by-
tomten är alla ingrepp i mark, utöver den normala 
gravgrävningen tillståndspliktiga då de kan beröra 
under mark dolda fornlämningar. Eventuella fynd 
av fornlämningar måste rapporteras till länsstyrel-
sen. Länsstyrelsen kan lämna mer information 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. 
 
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 Bårslöv är 
ett delområde. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Kyrkan i Bårslöv uppfördes under 1100-talet, men 
byn har sannolikt betydligt äldre anor än så. Namnet 
Bårslövs by och socken nämns först i skrift på 1200-
talet, då som ”Bareslefh”. I Skåne finns det flera ort-
namn som slutar med ändelsen ”-löv” som troligtvis 
har en fornnordisk härkomst och betyder ”något efter-
lämnat”. Bårslövs kyrka och kyrkogård ligger inom 
avgränsningarna för fornlämningen Bårslöv 90:1 som 
är registrerad som ”Bårslövs gamla bytomt” och överens-
stämmer med den äldre bytomten som finns doku-
menterad i kartmaterial från 1760-talet. Nordväst om 
kyrkan och kyrkogården har en omfattande villabyg-
gelse växt fram från 1960-talet och framåt.   
Mängden fornlämningar i kyrkan och kyrkogår-

dens närområde vittnar om att Bårslöv har varit be-
folkad sen stenåldern. Närheten till Råån och Kövle-
bäcken tillsammans med gynnsamt klimat och goda 
odlingsförhållanden har lett till att området tidigt varit 
attraktivt för bosättning. Från stenåldern finns det ett 
flertal boplatser och lösfynd registrerade i fornmin-
nesregistret. Från bronsåldern finns det flera gravhö-
gar som uppmärsammades av lantmätare redan på 
1700-talet. Dock har det rationaliserade jordbruket i 
bygden medfört att en mängd fornlämningar, inte 
minst högar har skadats eller odlats bort.  
Öster om Bårslövs kyrka och kyrkogård står det en 

minnessten med inskriften ”Åt minnet av konung Carl 
XI, Skånes räddare och hans här vilka under svåra 
förhållanden voro lägrade vid Bårslöv i nov, och seg-
rade vi lund den 4 dec 1676, reste traktbefolkningen 
denna sten år 1926”. Stenen är registrerad som en 
övrig kulturhistorisk lämning i fornminnesregistret.  

De blåa ytorna i kartbilden avbildar kända forn- och kulturlämningar. Fornsök, Riksantikvarieämbetet.  
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Kyrkans historia i korthet 
Under 1100-talet uppfördes det en stenkyrka i ro-
mansk stil i Bårslövs socken. Befolkningen i kyrkbyn 
växte, och på 1700-talet var Bårslöv en av de större 
byarna på landsbygen i närheten av Helsingborgs stad. 
Men det var först i samband med 1800-talets drastiska 
befolkningsökning som behovet av en större kyrka 
växte fram. Allt på den medeltida kyrkan förutom 
gaveln och tornet i väst revs, och år 1858 invigdes den 
nya kyrkan i Bårslöv.  
Stora delar av den medeltida kyrkans murverk 

återanvändes vid uppbyggnaden av den nya, och in-
nehåller stenar med spår efter senmedeltida kalkmål-
ningar från 1600-talet. Den medeltida kyrkan i Bårslöv 
har sannolikt varit dekorerad med kalkmålningar, likt 

många andra Skånska kyrkor från samma tid. Frag-
Fragment efter de senmedeltida kalkmålningarna 
finns kvar på gaveln i kyrkans torn med skriften ”Ano 
1672”.  

 
Kyrkogården 
Från kyrkogårdens äldsta utbredning finns det få käl-
lor. I samband med storskiftet i Bårslöv år 1763 så tog 
lantmätare fram en ägomätning över byns inägor. 
Detta är den äldsta kända kartan som redovisar Bårs-
lövs kyrka och kyrkogård. Kartan visar en medeltida 
bystuktur med tätt liggande gårdar, detta eftersom att 
storskiftet främst berörde åker- och ängsmark, inte 
bebyggelse.  
 

 
Kyrkan låg i den västra utkanten av Bårslövs kyrkby 
omgiven av ett flertal kringbyggda gårdar (se karta till 
vänster ovan). Prästgården var en av dem, och be-
nämns som gård nr 1 i kartan. Prästgården låg strax 
söder om kyrkan intill en vattensamling, som är ett av 
flera småvatten inom kyrkbyns gränser vid den här 
tiden. Kyrkogården tycks vara omgärdad och har en 
rektangulär utformning med en större omfattning 
öster om kyrkan. Inga entréer finns utmarkerade på 
kartan.  

 
  

Ägoinmätning över Bårslövs ”norra vång” från 1763. Kyrkogården låg närmast kyrkan med en rektangulär utformning. 

 
Skiftesreformer 
Från år 1749 till 1827 pågick Storskiftet på 
Sveriges landsbygd. Storskiftet var en jord-
skiftesreform med en vision om att rational-
isera det småskaliga jordbruket. Detta genom 
att slå ihop många små åkertegar till större 
och sammanhängande enheter.  
Storskiftet pågick parallellt med enskiftet, en 
skiftesreform som endast fick genombrott i 
Skåne Men det var först under Laga skifte, 
med avstamp år 1827 som hela Sveriges 
landsbygd kommer att påverkas. Flera mindre 
åkertegar slogs ihop till större enheter och 
flera gårdar var tvungna att flytta ut från den 
tidigare sammansvetsade bykärnan, vilket 
medförde att även bystrukturen ändrade ut-
seende. Det var under laga skifte som majori-
teten av de stengärdsgårdar som vi kan se i 
landskapet idag uppkom. 
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I samband med enskiftesreformen år 1806 så tog man 
fram två kartmaterial över Bårslövs inägor, där kyrkan 
och kyrkogårdens finns utritade. Ägomätningen från 
1801 visar kyrkans läge i landskapet, och att kyrkogår-
den är omgärdad och koncentrerad närmast kyrkan. I 
enskifteskartan över Bårslöv från år 1806 finns inte 
den faktiska kyrkobyggnaden utritad i kartan. Däre-
mot så kan man utläsa kyrkogårdens avgränsning, 
med en oförändrad omfattning från 1801.  
Den skånska rekognoseringskartan togs fram i 

början av 1800-talet i ett militärt syfte för att kunna 
avläsa framkomlighet i landskapet. Kartan visar kyr-
kogårdens placering i landskapet utan närmare detalj. 
Troligtvis har det inte hänt några genomgripande för-
ändringar sedan enskiftet år 1806. Vad man däremot 
kan se är hur bystrukturen och vägnätet har förändrats 
i samband med enskiftet 1806. De skrafferade ytorna i 
anslutning till gårdarna i kartan visar på trädgårdarnas 
ungefärdliga utbredning. Prästgården som låg strax 
söder om kyrkan hade en förhållandevis stor trädgård, 
som låg i direkt anslutning till kyrkogårdens södra 
mur. På 1820-talet inspirerades de ofta botaniskt in-
tresserade prästerna av herrgårdarnas trädgårdar, vil-
ket ledde till att moderna prästträdgårdar växte fram. 
Troligtvis förseddes prästträdgården i Bårslöv med 
inhemska och exotiska träd, fruktträd och gångstråk 
under den här tiden. Som vi kan se spår efter än idag.  
  

Enskifte 1806                 Skånska rekognoseringskartan 1810-tal. 

Ägomätning 1801. 
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Den gamla prästgården som låg strax söder om kyr-
kan, väster om vattensamlingen brann ner i början på 
1900-talet. År 1929 uppfördes det en ny prästgård, 
söder om vattensamlingen, sydöst om kyrkan. i Mellan 
1910-1915 så togs den häradsekonomiska kartan fram, 
som ger en god inblick över landskapet i början på 
1900-talet.  
I kartan från benämns en större gård i vägkorset 

söder om Bårslövsvägen som kyrkoherdebostad. 
Detta var efter att den gamla prästgården hade brun-
nit ner och innan den nya prästgården hade byggts 
upp. I kartmaterialet (1910-1915) går det även att ut-
läsa hur den äldsta prästgårdens parklika trädgård som 
låg i direkt anslutning till kyrkogårdens södra mur 
finns kvar. De norra delarna av trädgården började 
utnyttjas som kyrkogård under 1900-talets senaste 
decennier och benämns i dag som den nya kyrkogår-
den. På 1970-talet byggs ett församlingshem sydväst 
om kyrkan.  
  

Häradsekonomisk karta 1910-tal. Prästgården har brunnit ner, men trädgården ligger kvar söder om kyrkogården.  

Ekonomisk karta 1960-tal. Den gamla prästgårdens trädgård söder om kyrkan betecknas som fruktodling/trädgård.  

Flygfoto från 1935. Kyrkan från Väster. Bebyggelse och odlingsland-
skap omger kyrkan. En vitkalkad mur med synlig naturstenomgärdar 
kyrkan i väst. Gravplatserna omgärdas av buxbom och är indelade i 
kvarter. Bild från Carlotta, Kulturen i Lund. 
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Planterade trädkransar och alléer är karaktäristiska 
inslag på många landsbygdskyrkogårdar. Dock tycks 
det aldrig ha funnits någon trädkrans runt Bårslövs 
kyrkogård enligt det historiska kartmaterialet och 
äldre fotografier från 1900-talet. Däremot står det en 
allé med hamlade lindar på insidan av den norra kyr-
kogårdsmuren längs med Ekebyvägen, samt en träd-
rad med lindar på utsidan av den östra muren. Allén 
syns tydligt på två äldre fotografier utan datum, men 
som troligtvis är från 1900-talets första hälft.  
På flygfotografier från 1935 och 1940-talet syns allén 

och en större trädindivid intill enkelgrinden i det nord-
västra hörnet, som inte längre finns kvar idag (se bild på 
s.13). Det större trädet går att skymta till höger om kyr-
kans torn på ett utav de äldre fotografierna på kyrkan (se 
bild till ovan till höger).  
 
 
 

 
  

Fotografier på Bårslövs kyrka, tagna från norr. Okänt datum. På fotografierna syns unga trädindivider av lind planterade i en allé, samt en vitkalkad mur med synliga naturstenar. Murens 
utseende ändras mellan de två fotona. En förklaring kan vara att den har renoverats på den nedersta bilden. Bilder från kulturmiljöbild och Carlotta.  

Allé längs med kyrkogårdens norra mur, och trädraden på utsidan av den östra muren, idag 2017.   
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Förekomsten av träd innanför och utanför 
kyrkogårdens murar har minskat under 1900-talets 
senaste decennier. Enligt det historiska kartmaterialet 
omfattar den nya kyrkogården mark som tidigare har 
tjänat som trädgård till den gamla prästgården, som 
låg direkt söder om kyrkan.  Idag finns det några 
äldre trädindivider samt några enstaka nyplanteringar 
i området.  
Ett fotografi med okänt datum, som troligtvis är 

från början av 1900-talet visar på en rik förekomst av 
yngre träd på den nya kyrkogården närmast kyrkogår-
dens södra mur, som sannolikt är fruktträd. Fruktträ-
den växte på ömse sidor av den väg som gick mellan 
kyrkogårdens södra ingång och prästgården sydöst om 
kyrkan. Fruktträden syns både på flygfotot från 1935, 

1940-talet och på den ekonomiska kartan från 
1960-talet. Delar av gångvägen finns kvar, samt 
några fruktträd i den södra delen utanför den nya 
kyrkogården. I den norra delen närmast kyrkogår-
dens södra mur finns det inga fruktträd kvar, däre-
mot finns det några äldre trädindivider. Bland annat 
kaukasisk vingnöt, valnöt, bok och äkta kastanj som 
är vanligt förekommande träd i park- och träd-
gårdsmiljöer.  
 
 
  

Den nya kyrkogårdens norra del, september 2017.  

Flygfoto över Bårslövs kyrkogård från 1940-talet med dagens avgränsningar i rött.     Den nya kyrkogårdens norra del. Fotografiet är sannolikt taget i början på 1900-talet 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Kartbilden visar byggnader, kvartersindelningar och yttre begränsningar. Ett större 
gräsområde med rester av en fruktodling och ett lapidarium söder om den nya kyr-

kogården saknas i kartbilden. Originalkarta: Kvistofta församling.  
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Omgivande landskap 
Kyrkogården ligger i den västra utkanten av Bårslövs 
kyrkby, söder om Ekebyvägen.  Bebyggelsen i kyrkbyn 
närmast kyrkan varierar i ålder och utseende, men 
tätorten som växt fram nordväst om kyrkan domine-
ras huvudsakligen av yngre villabebyggelse. Öster om 
kyrkogården ligger det en inhägnad vattensamling i ett 
mindre skogsparti. Som finns utritad på kartan från år 
1763. Intill vattensamlingen löper en gammal väg som 
troligtvis har verkat som uppfart till den gamla präst-
gården som brann ner i början av 1900-talet. Sydöst 
om kyrkogården ligger den nya prästgården. Sydväst 
om kyrkogården ligger församlingshemmet från, som 
omges av ett öppet jordbrukslandskap i väst.  

 
Omgärdningar 
Den gamla kyrkogården omgärdas av två olika murty-
per (se karta s.17). Den norra muren som löper längs 
med Ekebyvägen och den östra muren är en låg 
bruksmur av natursten med gråa bruksfogar som av-
täcks av flata stenblock. I norr mot Ekebyvägen har 
muren förstärks på insidan av en högre hagtornshäck 
samt en allé med hamlade lindar. I resterande väder-
streck omgärdas den gamla kyrkogården av en bruks-
mur uppbyggd av natursten med ljusgrå/vita fogar 
som är avtäckt med två rader enkupigt rött taktegel. 
Den södra muren utgör en gräns mellan den gamla 
och den nya kyrkogårdsdelen. Den nya kyrkogården 
omgärdas i väster mot församlingshemmet av en  
 

 
 
speciellt utformad mur, som vid en första anblick ser 
kallmurad ut men som är uppbyggd av ett dolt mur-
bruk och avtäcks med planteringsyta. I öster mot vat-
tensamlingen löper det en kallmur, och i resterande 
väderstreck omgärdas den nya kyrkogården av 
idegran- och körsbärskornellhäck (se karta s.17).  
 
 
  

Kyrkogårdens norra mur, hagtornshäck och allé som löper parallellt med Ekebyvägen. 
 

Bruksmur avtäckt rött taktegel.                       
 

Bruksmur avtäckt med planteringsyta.  
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Grindar och ingångar 
Kyrkogården har totalt sex stycken ingångar, varav 
fyra med grind och två utan grind (se karta s.17). På 
den gamla kyrkogården i väster finns det en svartmå-
lad dubbelgrind i järn som hänger på svarta järnpelare. 
Både grinden och pelarnas utformning är enkel och 
har ett modernt uttryck. Från dubbelgrinden upp till 
huvudingången går en trappa med ett svartmålat järn-
räcke i mitten. I sydväst, intill bårhuset finns en enkel-
grind i liknande utformning som huvudgrinden men 
som sitter fastgängad i cementpålar, utan trappa. I 
nordväst finns ännu en enkelgrind, och i nordöst en 
dubbelgrind. Båda är svartmålade järngrindar med 
liljelika spjälor som sitter fastgängade i massiva sten-
pelare med pyramidtopp. Samtliga grindar är i gott 
skick och är enkla att öppna.  Intill den nya kyrko-
gårdsdelen och minnes- och askgravlunden finns det 
två ingångar, båda utan grind. I muren mellan den 
gamla och  
 

 
nya kyrkogårdsdelen finns en öppning, den också 
utan grind.  
 
Belysning och servicestationer 
Samtliga delar av Bårslövs kyrkogård är väl upp-
lysta. På den gamla kyrkogården närmast kyrkan 
finns det inga lampor. Däremot så finns det spot-
lights längs med murarna riktade mot kyrkan, samt 
gatbelysning längs med Ekebyvägen. På den nya 
kyrkogården, minnes- och askgravlunden finns det 
ett flertal lampor som är utplacerade med en god 
spridning. Samtliga lampor inom kyrkogården är av 
samma utförande med en grå stolpe och ett runt lykt-
hus. Det finns ett flertal servicestationer utplacerade 
på den gamla och nya kyrkogården med verktyg, 
plastvaser, källsortering, vattenkannor och dragkärror 
till vattenkannorna, eftersom vattenstationerna inte 
alltid ligger i direkt anslutning till servicestationerna.  

Spotlights lyser upp den gamla kyrkogården.                                              

Dubbelgrind i väst, mot parkeringen. Enkelgrind i nordväst ut mot Ekebyvägen. 
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Parkeringsplats 
Det finns en parkeringsplats väster om kyrkan med 
goda parkeringsmöjligheter.  Det är ett asfalterat plan 
som är gemensam med församlingshemmet. Två av 
kyrkogårdens ingångar ligger i direkt anslutning till 
parkeringsplatsen.  

Gångar och strukturer 
Kyrkogården delas in av ett rätvinkligt gångsystem 
som utgör gränser mellan de olika kvarteren. Den 
genomgående huvudgången i västöstlig riktning leder 
genom hela den gamla kyrkogårdsdelen och är till stor 
del belagd med singel. Upp till kyrkans huvudingång 
finns det en rullstolsramp. Gången som leder upp till 

rampen från parkeringen är belagd med cementplattor 
och bysten för att öka tillgängligheten. Det finns även 
singelgångar som följer de yttre konturerna, i såväl 
den gamla som den nya kyrkogårdsdelen. I minnes- 
och askgravlunden finns inga singellagda gångar, end-
ast en mittgång som är belagda med gatesten.  
 
Byggnader 
Söder om kyrkan ligger ett bårhus. På baksidan av 
byggnaden finns det toaletter, som på utsidan avskär-
mas av träplank. Byggnaden har en putsad fasad i en 
vit kulör, gavlar med trappstegsdekor och ett sadeltak 
lagt med rött taktegel. Direkt söder om bårhuset ligger 
det en verkstadsbyggnad med en mörkbrun träpanel.  
  Västöstlig huvudgång som övergår från singel till sten-

plattor närmast rullstolsrampen. 

Stenlagd gång som leder upp mot kyrkan och rullstolsrampen.                                                    Bårhusets baksida med avskärmade toaletter.  
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Träd 
På den gamla kyrkogårdsdelen finns det ett fåtal träd. 
Innanför den gamla kyrkogårdens norra mur, står det 
en allé med hamlade lindar. Kronan på träden har 
beskurits hårt vid minst två tillfällen, vilket har med-
fört ett särskilt utseende med flera stamutskott. På 
utsidan av den östra muren står det en trädrad med 
fem yngre lindar, som även dem har beskurits vid ett 
flertal tillfällen.  
På den nya kyrkogårdsdelen förekommer det några 

nyplanterade träd samt ett antal äldre träd, från den 
gamla prästgårdens trädgård. Arter som förekommer 
är bland annat kaukasisk vingnöt, valnöt, bok, rönn, 
pimpernöt och äkta kastanj. Väster om den nya kyr-
kogårdsdelen ligger minnes- och askgravlunden, där 
det återfinns ett flertal askar. Minneslunden angränsar 
till en gammal fruktodling väster om prästgården och 
söder om den nya kyrkogården, där ett flertal äppel-
träd av olika sorter återfinns. Bland annat belle de 
boskoop och transparente blanche.  Asken klassas 
som starkt hotad (EN) i rödlistan, eftersom att den är 
kraftigt drabbad av den vindspridda askskottsjukan. 
Samtliga individer på Bårslövs kyrkogård är i gott 
skick och viktiga för den biologiska mångfalden på 
kyrkogården och i dess närområde.  
 
 

Ovan till vänster: Trädrad med hamlade lindar på utsidan av 
den östra muren.  
Ovan till höger: Allé längs med Ekebyvägen. 
Mitten till vänster: Äkta kastanj på den nya kyrkogården. 
Nedan till vänster: Gammal fruktodling söder om den nya kyr-
kogården.  
Nedan till höger: Askar intill minneslunden. 
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Häckar 
Majoriteten av gravplatserna på den gamla kyrkogår-
den omgärdas av låg, formklippt buxbomhäck. Ett 
mindre antal gravvårdar omgärdas av stenram eller 
järnstaket. På den nya kyrkogården omgärdas inga 
gravvårdar av buxbom, däremot används formklippta 
häckar av avenbok som kvartersavdelare och som 
rygghäckar bakom gravvårdarna. Utmed insidan av 
den nya kyrkogården finns en gångväg belagd med 
singel som följer de yttre konturerna. I söder hägnas 
gångvägen in av högväxta häckar av idegran och körs-
bärskornell. I minnes- och askgravlunden hägnas 
gräsytorna in av formklippt idegranshäck. 
 
Planteringar 
På såväl den gamla som på den nya kyrkogårdsdelen 
växer det rosor, kärleksört, röd solhatt, lavendel, pion, 
ljung, hortensia, höstaster och murgröna m.fl. På flera 
av gravplatserna i den gamla kyrkogårdsdelen står det 
vintergröna buskar som tuja, ädelcypress och idegran i 
par flankerande gravvårdarna. På minst två gravplatser 

flankeras gravvårdar av friväxande ek. På den nya kyr-
kogården är gravplatserna mindre, med en stenom-
gärdad planteringsyta framför gravvården som ibland 
inramas av formklippta buskar. Längs med den södra 
muren mellan den gamla och den nya kyrkogården 
löper det en planteringsyta med blandade säsongspe-
renner och prydnadsgräs. Den västra muren som lö-
per längs med församlingshemmet och minnes- och 
askgravlunden är avtäckt med en planteringsyta där 
det bland annat växer fetbladsväxter.   
 
  

Friväxande ek flankerar en gravvård på den gamla kyr-
kogården. 

Rygghäckar i kvarter D och E på den nya kyrkogården.    Avskärmande häckar av idegran och körsbärskornell. Plantering längs med den gamla kyrkogårdens södra mur. 
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Ovan till höger: Fågelholkar finns på kyrkogården 
för att gynna fågellivet. Nedan till höger: Vägglav 
på kyrkogårdens östra mur. 

 

Naturligt förekommande kärlväxter och 
kryptogamer 
Många av kyrkogårdens lindar har en tämligen rik 
epifytflora, d.v.s. förekomst av lavar och mossor. Vid 
inventeringen noterades de mer allmänna arterna cy-
pressfläta, blågrå mjöllav, finlav och skrynkellav till-
sammans med möjlig grynig dagglav som är klassad 
som nära hotad (NT) i rödlistan. På den gamla kyrko-
gårdens mur växer det rikligt med vägglav, och i 
sprickor och håligheter i murbruket växer det murtuss 
och murgröna.  
Gräsmattorna på Bårslövs kyrkogård är måttligt 

näringspåverkade och av den anledningen påträffas 
oftast bara näringsgynnade örter och gräs.  

Djurliv 
Tillsammans bidrar kyrkogårdens träd, häckar, plante-
ringar och gräsmattor till en omväxlande biotop som 
skapar livsutrymme för många organismer. Trädbe-
ståndet är den del på kyrkogården som har störst be-
tydelse för djurlivet. På den gamla kyrkogården finns 
det flera hamlade ihåliga lindar i en allé innanför kyr-
kogårdens mur och i en trädrad utanför muren. Äldre 
träd med ihåliga stammar är viktiga livsmiljöer för 
fåglar, fladdermöss, insekter och däggdjur.  
Flera fågelarter häckar sannolikt på kyrkogården 

under sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, 
kråkfåglar och duvor som brukar hitta lämpliga platser 
för sina nästen i trädkronor eller buskar. Församlingen 
har låtit sig sätta upp ett fågelbad och fågelholkar 
längs med gaveln på verkstadsbyggnaden för att gynna 
fågellivet på kyrkogården.  På kyrkogården finns det 
gott om buskage och häckar som är viktiga gömslen 
för småfåglar. Under tidig höst noterades pilfink, ring-
duva skata och kaja på kyrkogården.  Däggdjur som 

igelkott, ekorre, harar, kanin och mindre gnagare före-
kommer sannolikt mer eller mindre regelbundet. 
Större däggdjur kan också besöka kyrkogården spora-
diskt.  
De flesta organismer på kyrkogården är annars 

små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, fjäri-
lar, blomflugor, spindlar och skalbaggar är några av 
dessa. De gravplatser med rikt blommande växter som 
kärleksört och lavendel som innehåller nektar och 
pollen, besöks flitigt av olika småkryp. Förutom det 
gröna så intresserar vindskyddade ytor och den lag-
rade värmen i gravvårdarnas och grusgångarnas sten-
material många insekter. Några smådjur som notera-
des på kyrkogården är parksnäcka och trädgårds-
snäcka. 
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Kvartersbeskrivningar 
Bårslövs kyrkogård består av totalt 5 gravkvarter 
samt en minnes- och askgravlund. I följande avsnitt 
beskrivs gravkvarteren på den gamla kyrkogården, 
därefter kvarteren på den nya kyrkogården och av-
slutningsvis minnes- och askgravlunden.  
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Ovan en översikt över kvarter A med singellagda gravplatser som omgärdas av buxbom eller stenram.  

Gamla kyrkogården, Kvarter A 
Gravplatser 
Kvarter A på den gamla kyrkogården i Bårslöv ligger 
söder och öster om kyrkan och karaktäriseras av 
singellagda gravplatser som omgärdas av buxbom 
eller stenram. Ett fånget antal gravplatser omgärdas 
av järnstaket och en gravplats är belagd med sten-
plattor. Kvarter A består av 17 rader i nordsydlig 
riktning, med nära 290 gravplatser. Flera gravplatser i 
kvarteret saknar omgärdning eller gravvård. Det 
gröna inslaget i kvarter A består huvudsakligen av 
buxbomsomgärdningarna och de vintergröna bus-
karna som flankerar flera utav gravvårdarna. Plante-
ringar förekommer sporadiskt på ett fåtal gravplatser 
och det finns inga träd inom kvarteret.  

 
Gravvårdar 
Gravvårdarna i kvarter A 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. Liggande 

hällar och rektangulära, breda gravvårdar huggna av 
röd, grå eller svart granit dominerar bland de yngre 
vårdarna. Majoriteten av dessa härrör från 
decennierna kring 1900-talet mitt fram till dagens 
datum. Inskriptionernas innehåll varierar och 
förekommer både i östlig- och västlig riktning. By- 
och gårdsnamn förekommer på ett flertal vårdar, 
bland dessa kan Bårslöv, Attarp och Görarps mölla 
nämnas.  Totalt förekommer det nära 20 olika titlar 
på gravvårdarna i kvarter A.  

Vårdar som bär titlar med jordbruksanknytning 
såsom lantbrukare och hemmansägare dominerar men 
har sällskap av andra yrkestitlar såsom, kvarnägare, 
slaktmästare, husägare, lantbrevbärare, snickare, nämndeman-

nen, trädgårdsmästare, skolrådsledarmot, handlare och rust-
hållare.  Flera av vårdarna bär kyrkliga titlar som Pros-
ten, kyrkvaktmästaren, kantorn, kyrkoherden och kyrkovär-
den. Bland de kvinnliga gravlagda är familjeanknutna 
titlar som hustru, maka och dotter i klar dominans. 
Kvinnliga yrkestitlar förekommer sällan, i kvarter A 
återfinns socionomstudenten och trotjänarinna. 
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Ovan en översikt över kvarter B. Gravplatser är belagda med singel eller gräs Stenlagd mittgång delar av kvarteret.   

 
Gamla kyrkogården, Kvarter B 
Gravplatser 
Kvarter B på den gamla kyrkogården i Bårslöv ligger 
söder och väster om kyrkan och karaktäriseras av 
gravplatser belagda med singel eller gräs som om-
gärdas av buxbom eller stenram. Inga gravplatser 
omgärdas av järnstaket. Från bårhuset i söder upp 
till kyrkans torn i väster löper det en stenlagd gång 
som delar av kvarteret, och mindre singellagda 
gångar delar av kvarteret sinsemellan. Kvarter B be-
står av 9 rader i nordsydlig riktning, med nära 120 
gravplatser. Flera gravplatser i kvarteret saknar grav-
vård. Utöver buxbomsomgärdningarna utgörs det 
gröna inslaget i kvarter B främst utav vintergröna 
formklippta buskar och friväxande ekar som ramar 
in gravvårdarna på flera utav gravplatserna. Plante-
ringar förekommer på ett fåtal gravplatser. 

 
 
 

Gravvårdar 
De äldsta vårdarna i kvarter B är högresta 
vårdar/obelisker, huggna av grå granit eller diabas. 
Men det förekommer även naturromantiska och 
nygotiska former i blandade material. Rektangulära, 
breda gravvårdar från 1900-talet mitt fram till idag, 
huggna av röd, grå eller svart granit dominerar bland 
de yngre vårdarna.  

By- och gårdsnamn förekommer på ett flertal vår-
dar, bland dessa kan Bårslöv, Tullstorp och Brunnsberga 
nämnas.  Det förekommer totalt 6 olika titlar på grav-

vårdarna i kvarter B, där vårdar som bär titeln lantbru-
kare dominerar.  Här vilar även kvarnägaren, kyrkovär-
den, köpmannen, häradsdomaren och banvakten.  
Bland de kvinnliga gravlagda så dominerar familje-

anknutna titlar som hustru och maka.   
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Ovan en översikt över kvarter C. Gravplatser är belagda med singel som omgärdas av buxbom.  

 
Gamla kyrkogården, Kvarter C 
Gravplatser 
Kvarter C på den gamla kyrkogården i Bårslöv ut-
görs av ett långsträckt område beläget norr om kyr-
kan.  Området karaktäriseras av gravplatser belagda 
med singel som omgärdas av buxbom eller stenram. 
En del gravplatser saknar omgärdningar.  Kvarter C 
består av 24 rader i nordsydlig riktning, med närmare 
175 gravplatser, men flera gravplatser i kvarteret 
saknar gravvård framförallt i den östra delen av kvar-
teret. Det gröna inslaget i kvarter C består främst 
utav vintergröna formklippta buskar och rosor, 
mindre planteringar förekommer på ett fåtal grav-
platser. En samling äldre gravvårdar finns placerade 
på en gräsyta i mitten av kvarteret. 

 
Gravvårdar 
Det finns ett flertal vårdar i kvarter C där 
information om födelse- och dödsdatum helt 
utelämnas. Många av dem är anonyma familjegravar. 

Bland de äldsta vårdarna dominerar högresta 
vårdar/obelisker, huggna av granit eller diabas. 
Breda, låga eller liggande vårdar från 1900-talets 
senare hälft dominerar bland de yngre vårdarna. 
Större delen av dessa är huggna i röd, grå eller svart 
granit.  Inskriptionernas innehåll varierar och 
förekommer både i östlig- och västlig riktning. Bland 
de kvinnliga gravlagda dominerar familjeanknutna 
titlar såsom hustru och maka. Bland de manliga 
gravlagda dominerar yrkestiteln lantbrukare men har 
sällskap av handlare, hemmansägare, leverantörsbiträde och 

kvarnägare. Titlar med koppling till olika 
hantverksyrken är vanligt förekommande i kvarter C 
som t.ex. vagnmakare, skomakarmästare, slaktmästare, 
smedmästare, trädgårdsmästare, skräddarmästare och 
urmakarmästare. I vissa fall så efterföljs den 
gravlagdes titel, namn och uppgifter om födelse- och 
dödsdatum av ett by- eller gårdsnamn. Bland dessa 
kan Bårslöv och Görarp nämnas.   
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Nya kyrkogården, Kvarter D och E 
Gravplatser 
Kvarter D och E ligger på den nya kyrkogården, 
söder om kyrkan. Kvarteren bedöms vara av samma 
karaktär och beskrivs gemensamt i följande avsnitt. 
Kvarter D och E karaktäriseras utav gräslagda grav-
platser som helt saknar omgärdningar.  Majoriteten 
av gravplatserna i kvarter D är ännu inte använda, 
och inga gravplatser i kvarter E används. Detta med-
för stora öppna gräsytor. Inom kvarteren finns det 
flera rygghäckar av idegran och avenbok. De flesta 
gravvårdarna i kvarter D har en mindre planterings-
yta framför sig med en stenlagd ram, perenner och 
utsmyckningar.  
 

Gravvårdar 
 Gravvårdarna i kvarter D är huvudsakligen i samma 
ålder och av samma utförande. Rektangulära, breda 
eller smala vårdar med eller utan hörnprofiler huggna 
i grå, röd eller svart granit från 1970-talet och fram 
till dagens datum dominerar. 
 

Vårdarnas inskriptioner i kvarter D innehåller oftast 
bara information om den avlidnes fullständiga namn 
samt födelse- och dödsdatum. Yrkestitlar förekom-
mer sällan, men av de som återfinns kan rektor och 
lantbrukare nämnas.  
  

Ovan till höger och väster: översikt över kvarter D. Nedan till vänster: Kvarter E till höger om grusgången.  
Nedan till höger: Fontän i kvarter D.  
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Minnes- och askgravlund 
Väster om den nya kyrkogården ligger minnes- och 
askgravlunden. I en askgarvlund gravsätts askan efter 
den avlidne i ett gemensamt gravsättningsområde 
utan gravrätt, där läget för den avlidnes gravplats inte 
finns utmarkerat. En namnplakett tillhandahålls med 
gemensam placering. I en minneslund gravsätts as-
kan utan anhörigas närvaro, helt anonymt och utan 
namnplanketter. Minnes- och askgravlunden på 
Bårslövs kyrkogård karaktäriseras av ett mindre om-
råde intill ett stenlagt vattenstråk och två runda, 
öppna gräsytor som till viss del omgärdas av ide-
granshäck. Namnplaketterna är metallbrickor utfor-
made som löv som placeras ut på stenpelare i ask-
gravlunden. 
  

Ovan en översikt över minnes- och askgravlunden på Bårslövs kyrkogård.  
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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, konsthantverk 
samt kyrkogårdshistoria. Värdebeskrivningen tar fasta 
på alla dessa delar. 
Bårslövs kyrka med kyrkogård har i sina äldsta de-

lar kontinuitet på platsen sedan 1100-talet. Många 
människor har ett förhållande till kyrkan och dess 
närmiljö som sockencentrum. Platsen, med kyrkan, 
omgivande kyrkogård och mur, som en central punkt i 
Bårslövs expanderande villasamhälle har härigenom 
ett traditionsvärde. Den rika förekomsten av fornläm-
ningar i närområdet förstärker Bårslövs historiska 
kontext.  
Den varierade växtligheten på kyrkogården skapar 

en grön oas av värde för både människor, djur och 
biologisk mångfald. Alla olika komponenter på kyrko-
gården; grindar, häckar, träd, växtlighet, gravplatser 
och gravvårdar, skapar en helhet som bidrar till kyrko-
gårdens upplevelsevärde.  
På Bårslövs gamla kyrkogård utgör muren, träden, 

och grusångarna tillsammans med gravplatserna med 
buxbomsomgärdningar och de äldre gravvårdarna 
äldre strukturer på kyrkogården. Strukturer som går 
att se på fotografier från början av 1900-talet och på 
ett flygfoto från år 1935 (se sidan 13). Att detta fortfa-
rande går att avläsa utgör ett kyrkogårdshistoriskt värde.  
Den senaste utvidgningen av kyrkogården gjordes 

på den gamla prästgårdens trädgård strax söder om 
den gamla kyrkogården södra mur. Området rymmer 
ett miljöskapande- och kulturhistoriskt värde med gångs-
tråk, äldre inhemska och exotiska träd samt rester av 
en fruktodling. Församlingen kan erbjuda kist- och 
askgravplatser även i framtiden genom att utnyttja den 

gamla prästgårdens trädgård som kyrkogård, samtidigt 
som miljön förblir levande då de gamla gångstråken 
återanvänds och underhålls, äldre träd bevaras och ny 
träd planteras.  
Kyrkogården rymmer samhälls- och socialhistoriska 

värden, eftersom att gravvårdarnas inskriptioner kan ge 
oss en inblick i vilka som har bott och verkat i sock-
nen. I äldre tider utgjordes befolkningen i Bårslövs 
socken huvudsakligen av jordbrukare, varför titlar 
såsom lantbrukare och hemmansägare är vanligt före-
kommande. Gravvårdarnas storlek, material, läge, 
titlar och inskriptioner uttrycker människors villkor 
och sociala ställning i bygden. Vårdar över personer ur 
de lägre samhällskikten som fått träkors som minnes-
märke över sig saknas idag av förklarliga skäl. På den 
gamla kyrkogården finns få bevarade gravvårdar som 
är resta över kvinnor eller barn. Kvinnan presenteras 
oftast som dotter eller hustru/maka. De står oftast ihop 
på mannens grav, och de står nästan alltid underst 
trots de tillfällen då kvinnan avlidit tidigare. Kvinnliga 
yrkestitlar förekommer sällan på Bårslövs kyrkogård. 
Detta speglar kvinnans tidigare underordnade roll i 
samhället. Barngravarna är ofta små och anonyma 
långt in på 1900-talet, och riskerar att inte synas bland 
de mer högresta och uppseendeväckande gravvårdar-
na. För att det samhällshistoriska värdet skall bestå är det 
viktigt att mångfalden av gravvårdar bevaras och vår-
das.  
Gravvårdar med kont- och hantverksmässiga värden 

återspeglar även tidstypiska trender i tillverkningsme-
tod, material, inskriptioner och dekor. Från mitten av 
1800-talet ökade antalet gravvårdar ute på kyrkogår-
darna runt om i Skåne. Allt fler fick råd att skaffa en 
gravvård huggen i sten, även de från arbetar- och me-

delklassen. Detta medförde att de välbärgades grav-
vårdar blev mer påkostade. 
Flera av gravvårdarna på den gamla kyrkogården i 

Bårslöv berättar om ortens historia ur ett lokalt per-
spektiv. Det kan vara gravvårdar som är resta över 
personer med en speciell betydelse i bygden, titlar med 
en tydlig lokal koppling, gårds- och bynamn eller in-
skriptioner som berättar om lokalt betydelsefulla hän-
delser. Dessa har ett lokalhistoriskt värde.   
På s. 42 förklaras fler kulturhistoriska kriterier, och 

i bilaga 1 presenteras kulturhistoriskt värdefulla grav-
platser- och vårdar. 
På nästkommande sida presenteras två väldigt 

skilda gravvårdar men som båda rymmer samhälls- och 
socialhistoriska värden. 
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Ovan till höger: I Kvarter A står det en högrest vård 
med ett samhälls- och socialhistoriskt värde över 
Kvarnägaren och kyrkovärden Per Nilsson på Gö-
rarps mölla, född 1836 och död 1896 och hans 
hustru Anna Sofia Nilsson, född 1837 och död 
1911. Per Nilsson var troligtvis en mycket fram-
gångsrik och betydelsefull man i Bårslövs socken, 
som hävdar sin ställning i bygden genom sin påkos-
tade högresta gravvård. Görarps mölla låg väster om 
Bårslöv kyrkby och finns utritad på kartmaterial från 
1700-talet och framåt. Gravvården har även ett 
lokalhistoriskt värde, eftersom att möllan nämns vid 
namn på den gravlagde kvarnägares vård.  
 
Ovan till vänster: Målning på Görarps mölla från 
1929 och fotografi på Görarps mölla från 1921, 
fotograf Mårten Sjöbeck. Idag återstår endast ruiner 
av möllan, men under Per Nilssons tid som kvarnä-
gare i Görarp så kan vi tänka oss att möllan blomst-
rade. Bilder från Helsingborgs museer och Folklivsar-
kivet i Lund. 

 
  

Nedan till vänster: Barngrav från 1970-talet. Maria, den 
gravlagda flickan dog under sitt första levnadsår. Grav-
vården är en förhållandevis oansenlig liggande häll framför 
en högrest vård. Med endast förnamn, födelse- och döds-
datum som inskription. 
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Biologiska värden 
Kyrkogårdens närmaste omgivningar utgörs av 

vägar, gårdar, åkermark, en mindre vattensamling samt 
en mindre skogsdunge. Bårslövs kyrkby och tätort 
ligger i fullåkersbygd, vilket innebär att byn och inte 
minst kyrkogården fungerar som en värdefull till-
flyktsort för många djur och växter i det hårt uppod-
lade landskapet. Kyrkogården som biotop är värdefull 
för många organismer. Blommande växter, träd och 
buskar på gravplatser och i planteringar lockar till sig 
insekter. Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyrkogår-
dens träd, häckar och planteringar. Fladdermöss före-
kommer ofta i närheten av kulturmiljöer och sannolikt 
även på Bårslövs kyrkogård. De har sina viloplatser i 
byggnader eller i gamla hålträd. Samtliga fladdermus-
arter är fridlysta och är upptagna i Artskyddsförord-
ningen. 
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 Art-
databanken och utgörs främst av hotade och nära 
hotade arter. Signalarter är Skogsstyrelsens urval av 
arter som är indikatorer på miljöer där man kan för-
vänta sig att finna rödlistade arter. Den rödlistade 
grynig dagglav (NT) växer möjligtvis på några utav 
lindarna längs med den östra kyrkogårdsmuren. Men 
osäkerheter råder kring artbestämningen.  
Trädraden av lind längs med den norra muren intill 

Ekebyvägen omfattas av det generella biotopskyddet 
för alléer i miljöbalken, då den består av minst 5 träd 
stående utmed en väg. Alléer är kulturskapta land-
skapselement med höga kulturvärden som rymmer en 
stor biologisk mångfald. Alléer fungerar ofta som 
linjeobjekt mellan olika biotoper i dagens odlingsland-

skap, och är livsavgörande för flera arters spridning i 
landskapet.  
Samtliga lindar på den gamla kyrkogården är ham-

lade eller beskurna vid ett eller flera tillfällen. Hamling 
innebär att man beskär samtliga grenar på ett lövträd 
med regelbundna intervall. Hamling är vårt lands 
äldsta och fortfarande levande kulturarv, som dessu-
tom bidrar till en ökad biologisk mångfald i såväl land-
skapet som i själva trädet. Detta beror på att hamlings-
ingreppet åldrar trädindividen i förväg, påskyndar 
innanröta och trädet utvecklas successivt till ett hål-
träd. Äldre, ihåliga träd är en bristvara i dagens land-
skap som är viktiga livsmiljöer för fåglar, fladdermöss, 
insekter och däggdjur. Hamlade träd på kyrkogårdar 
sätter en stark prägel på landskapsbilden samtidigt 
som det bidrar till en ökad biologisk mångfald och 
håller ett kulturarv levande. Genom att hävda och 
kontinuerligt hamla tidigare beskurna eller hamlade 
träd så ökar den biologiska mångfalden i såväl land-
skapet som i själva trädet.  
Vid länsstyrelsens trädinventering 2009 i sam- 

band med Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 
träd, registrerades samtliga lindar på den gamla kyrko-
gården i Bårslöv som friska med ett skyddsvärde som 
hålträd, hamlade träd och som övrigt skyddsvärt träd.  
Den nya kyrkogården i Bårslöv omfattar den 

gamla prästgårdens trädgård med rester av en fruktod-
ling samt äldre inhemska och exotiska parkträd. Bland 
annat kaukasisk vingnöt, valnöt, bok och äkta kastanj. 
Församlingen lyfter fram vissa gamla äppelsorter och 
träd med skyltar, det kan tillskrivas ett pedagogiskt värde.  

Valnötsträd och en bok med murgröna på den nya 
kyrkogården.   
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Vård av kulturhistoriska värden  
Bårslövs kyrkogård har ett kulturhistoriskt värde 

som helhet och därför är det viktigt att bevara dess 
karaktär. Kyrkogårdens miljö är i hög grad föränderlig 
vilket beror på förändringar i brukande och i skötsel. 
De kulturhistoriska värdena kan snabbt förändras 
genom exempelvis ovarsam skötsel. Värdena kan 
också gå förlorade genom många små förändringar 
som sker under en längre tid. För att bevara kyrkogår-
dens värden måste de vårdas aktivt och medvetet och 
underhållas löpande. Följande vårdkrav är översiktliga 
och syftar till att bevara kyrkogårdens övergripande 
värden så att de inte förvanskas. De är formulerade 
med utgångspunkt i beskrivningen av kyrkogården 
och de kulturhistoriska värdena.  
För Bårslövs kyrkogård bör följande vårdkrav 

gälla: 
 

• Omgärdande murar och grindar samt murar 
som markerar äldre gränser inom kyrkogår-
den bevaras.  

• Grusgångar och kvartersindelning inom kyr-
kogården bevaras. 

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

• Äldre och kulturhistoriskt värdefull växtlig-
het 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 be-
fintliga eller flyttas till annan plats på kyrko-
gården. 

• För bevarandet av äldre växter bör gravrätts-
innehavare informeras om växters kulturhi-

storiska och biologiska värden. Skötselavtal 
kan skrivas för bevarande av växtlighet på 
gravplatsen. Kulturhistoriskt värdefull växt-
lighet bör identifieras och skyltas eller mark-
eras i skötselplan. 

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

• 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 förlo-
ras.  

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 
• På gravplatser med högt kulturhistoriskt 

värde bör gravvårdar, ytmaterial, omgärd-
ningar och växtmaterial vårdas och bevaras 
(Dessa gravplatser redovisas i en separat bi-
laga). 

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

• Vårdåtgärder som inte kan karakteriseras 
som normalt underhåll är tillståndspliktigt 
liksom flyttning eller borttagning av kultur-
historiskt 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 be-
gravningsplatser. Dessa är följande:  

• Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyr-
kogårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark 
i tätorter minskar inte på grund av avverk-
ning, där alternativ finns.  

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

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

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

• De särskilt skyddsvärda träden omfattar jät-
teträd 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 be-
gravningsplatser för att hitta de värdefullaste 
träden. Träd som registrerats som särskilt 
skyddsvärda finns inlagda i Trädportalen på 
internet. 

Djurliv 
• Genom att planera långsiktigt och agera med 

eftertänksamhet kan man ta väl hand om 
kyrkogårdens naturvärden. Samtidigt värnar 
man om det upplevelsevärde som kyrkogår-
den har för besökande.  
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• Med hänsyn till grod- och kräldjur som kan 
övervintra i frostfria lägen inne i murar bör 
renovering av kallmurar ske under juni till au-
gusti. Man bör dock vara observant på even-
tuella 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 november 
månad. Åtgärder som rör häckar kan utföras 
under större del av året, utom sommarperi-
oden maj-juli, som är fåglarnas huvudsakliga 
häckningssäsong. 

• Om det legat ris och löv en längre tid i kom-
post bör man vara försiktig då den ska töm-
mas. 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 van-
ligt  

 
Större åtgärder såsom exempelvis omlägg-
ning av gångar, kvarter eller ersättande av 
växtmaterial såsom buxbomshäckar och 
rygghäckar är tillståndspliktigt. Vid osäker-
het om en åtgärd är tillståndspliktig bör man 
samråda med Länsstyrelsen. Vård- och un-
derhållsplanen kan ses som ett planerings-
underlag 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 Bårslövs 
kyrkogård gäller det kvarteren på den gamla kyrko-
gårdsdelen där strukturer, gravplatser och gravvårdar 
visar på en ålderdomlig karaktär. Den nya kyrkogår-
den samt minnes- och askgravlunden är en senare 
utvidgning som innehåller yngre gravvårdar och har av 
den anledningen inte lika högt kulturhistoriskt värde. 
Däremot finns det ett nyanlagt lapidarium med äldre 
gravvårdar från röjda gravar med ett särskilt bevarande 
värde som inte finns utritat i kyrkogårdskartan, söder 
om den nya 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 
• Kraftigväxande gräs och lövuppslag i murens 

sprickor bör regelbundet ryckas bort.  
• Målning av järngrindar och räcken bör utföras 

vart tionde år med svart linoljefärg. 
• Avsyning och underhåll av murarna och grindar 

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 grav-
platserna. Detta är viktigt för att bevara kyrkogår-
dens struktur.  

• Ett förbud om införsel av buxbom till kyrkogår-
den bör finnas då den allvarliga svampsjukdom 
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 ska-
dor 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 plante-
ringar göras i kvarter där det finns få växter. Soli-
tära blommande buskar/perenner kan t.ex. plan-
teras på återlämnade gravplatser för att tillföra 
mer liv och karaktär på den gamla kyrkogårdsde-
len närmast kyrkan.  

Gravvårdar 
• Gravvårdar som är uppstöttade, nedtagna, insta-
bila eller har dåliga infästningar bör dubbas. Sta-
biliteten på gravvårdarna bör kontrolleras enligt 
standardiserade anvisningar från Centrala Grav-
vårds-kommittén. Församlingen bör budgetera 
för omdubbning av några av kyrkogårdens ned-
lagda/instabila vårdar per år. 

Byggnader 
• Samtliga byggnaden bör ses över och kontinuer-

ligt underhållas för att hålla en god standard.  

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 växter. 

• Nya planteringar kan göras, antingen intill grav-
vårdar., i gravplatsernas hörn eller på andra plat-
ser där det är tomt. På så sätt förstärks levande-
karaktären på kyrkogården. Se vidare under För-
slag på växter. 

Växtlighet 
• Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla gravplat-

ser 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 informera 
nya gravrättsinnehavare om dess värde. Skötselav-
tal kan skrivas för bevarande av växtlighet på 
gravplatsen.  

• Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör identifie-
ras och skyltas/märkas eller markeras i skötsel-
plan för att underlätta vård- och underhållsåtgär-
der.  

Trädvård 
• Genom att hävda och kontinuerligt hamla tidigare 

beskurna eller hamlade träd så ökar den biolo-
giska mångfalden i såväl landskapet som i själva 
trädet. 

• Vid ersättning av gamla träd eller vid nyplantering 
bör det vara av trädslag som redan återfinns på 
kyrkogården. 

• Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regelbundet 
för att varje enskilt träd skall kunna finnas på plat-
sen så länge som möjligt. De kostnader förvalta-
ren 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.  
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• Samråd med länsstyrelsen bör ske innan större 
åtgärder i trädbeståndet utförs, så att inte biotop-
skyddade 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 fladdermöss 

bör åtgärder som berör träd endast utföras under 
augusti till och med november månad. Åtgärder 
som rör häckar kan utföras under större del av 
året, utom sommarperioden maj- juli, som är fåg-
larnas huvudsakliga häckningssäsong. 

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

• Undvik att belägga grusgångar med asfalt, 
krossten eller annan hårdgörning. Det är vanligt 
att 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 permanent ved-
samling 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 ro-
senbuddleja. 

• Tidigt blommande träd och buskar är mycket 
viktiga för nyvaknade humlor och bin under vå-
ren. Lönn, körsbär, sälg, pil och hästkastanj är vik-
tiga vårblommare som gärna får gynnas vid träd-
plantering. 
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Förslag på växter 
Prydnadsväxter som kan användas i planteringar är 
sådana som blommar länge eller är vintergröna. Trad-
itionellt sett har blå och vita blommor använts på kyr-
kogårdar medan röda varit tabu. Den rödrosa kär-
leksörten 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 grav-
funkia, 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 kul-
turarv®-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 egentli-
gen mer traditionell än Sedum spectabile i kyrkogårds-
sammanhang. Den är låg och har röda blommor. 
 
Lagerhägg – Prunus laurocerasus, är vintergrön och pas-
sar 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 mur-
grönekullar.. 
 
Ormbunke – en traditionell sort är strutbräken Mat-
teuccia struthiopteris.  
 
Rosor – vilka sorter som finns på kyrkogården är ej 
utrett. Det finns gamla rosor som kallas för 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 han-
deln 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 Poul-
sen’ från 1924.  

Ytterligare två härdiga och traditionella sorter som 
kan rekommenderas är ’Rödhätte’ och ’Orange Tri-
umph’. ’Rödhätte’ är den äldsta floribundarosen och 
har funnits sedan 1911. Den är remonterande med 
halvfyllda, ceriserosa till klarröda blommor i stora 
klasar. Den är vintertålig och klarar sig även på utsatta 
och skuggiga platser. ’Orange Triumph’ är en klas-
blommande 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 vin-
tergröna med blå blommor eller Vinca minor ’Alba’ 
med vita blommor.  
 
Vårtörel – Euphorbia cyparissias. 
 
  

Perennsorter som lanseras under varumär-
ket Grönt kulturarv® har funnits i odling i 
Sverige sedan före 1940. De har lång od-
lingstradition, intressant kulturhistoria och 
bra odlingsegenskaper. Sorterna har samlats 
in inom Perennuppropet som var  en lands-
omfattande inventering av äldre prydnads-
perenner och pågick mellan 2003 och 
2010. Bakom uppropet stod Programmet 
för odlad mångfald, POM. Perennsorterna 
som säljs under varumärket Grönt kultur-
arv® är utvalda att bevaras i den svenska 
genbanken för vegetativt förökade växter. 
Sorterna finns att köpa i handelsträdgårdar 
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Målsättning och utveckling 
Behovet av nya gravplatser bedöms som lågt och 
inga större förändringar är att vänta inom den närm-
aste 10-årsperioden. Församlingen har angett föl-
jande målsättningar och utvecklingsplaner för Bårs-
lövs kyrkogård. 
 
Förstärka kyrkogården som kulturmiljö genom att: 

- Behålla den äldre strukturen och kulturhisto-
riskt värdefulla gravvårdar inom den gamla 
kyrkogården. 

-  
Förstärka kyrkogårdens växt- och djurliv: 

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

- Församlingen har satt upp fågelholkar på 
kyrkogården  
 

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

nuerligt. Kyrkogården har nyligen tillgäng-
lighetsanpassats. 

 
Tillmötesgå samhällets olika religioner och begravningstrender 
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 utform-
ning, storlek, material, yttäckning eller omgärdning 
såsom smidesstaket eller stenram. Det kan även till-
skrivas gravkvarterens respektive kyrkogårdens 
struktur och form med stora sammanhängande 
gräsmattor eller smala grusgångar.   

Hantverksmässigt värde 
Utgår från gravvårdar som visar en hög hantverks-
skicklighet eller speciell tillverkningsmetod. Det be-
rör 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 före-
teelser. Som exempelvis olika händelser, historiska 

sammanhang eller människors skilda livsvillor. Dessa 
kan exempelvis avspeglas i gravkvarter eller gravplat-
sers utformning. 

Lokalhistoriskt värde 
Berättar om ortens historia ur ett lokalt perspektiv. 
Det kan vara gravvårdar resta över personer som 
haft betydelse i bygden, titlar med tydlig lokal kopp-
ling, gårdsnamn eller inskriptioner som berättar om 
lokalt betydelsefulla händelser.   

Miljöskapande värde 
Grundar sig på en sammanhållen miljö eller ett ob-
jekts läge. Exempelvis kan en gravvårds placering 
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 exem-
pelvis vara gravvårdarnas utformning, inskriptioner 
eller yrkestitlar som berättar om tidigare samhällsför-
ändringar och företeelser.   

Socialhistoriskt värde 
Beskriver människors villkor och deras sociala ställ-
ning i samhället under olika tider. Det kan ta sig ut-
tryck genom gravvårdars placering, storlek, material, 
yrkestitlar och inskriptioner. Även avsaknaden av 
inskriptioner, titlar eller bestående gravvårdar berät-
tar 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 Art-
databanken/SLU i Uppsala och uppdateras vart 5:e 
år. 

 

 
  

Rödlistans kategorier: 
 
CR  Akut hotad (Critically endangered) 
 
EN  Starkt hotad (Endangered) 
 
VU  Sårbar (Vulnerable) 
 
NT  Nära hotad (Near threatened) 
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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 

Kv A, 24  Hög, stående diabasvård med en 
rundad topp. Opolerade sidopar-
tier. Polerad, inskriptionsplatta med 
korsdekor. 

Prosten 
A.N. Thelander 
F.D 2/1 1829, D 27/9 1906. 
JOH.EV.11:25.PS480. 

Singeltäkt ytskikt, saknar omgärdning och 
ingen plantering eller växtlighet.  

Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde  
 

Kv A, 72 Diabas vård. Sten med formen av 
en pulpet med en uppslagen bok, 
på framsidan dekor av en öppen 
grind ett kors och en krona.  

Vilorum för 
Per Jönsson 
1858-1927 
Olof Jönsson 
1863-1946 

Singeltäkt ytskikt, saknar omgärdning, 
plantering eller växtlighet. 

Socialhistoriskt värde 
Konst- och hantverkshisto-
riskt värde 
 

Kv A, 136 Mindre diabasvård på en låg granit 
sockel  

Trotjänarinnan 
Pernilla Knutsson 
Bårslöv 
1840-1932 
VILA I FRID 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Socialhistoriskt värde 
Lokalhistoriskt värde 

Kv A, 190 Två gjutjärnskors Minne af 
Lantbrukaren 
Per Mårtensson 
Född den 4 april 1790  
Död den 19 oktober 1870 
PS. 493 
 
Minne af 
Rusthållare Per Månssons kära maka 
Gertrud Johans dotter 
F.d. 9/10 1800 D.d 3/3 1864 
PS. 488 

Singeltäkt ytskikt, vårdarna omgärdas bux-
bom och ett gjutjärnstaket med sil-
verdektor. 

Åldersvärde 
Socialhistoriskt värde 
Konst- och hantverkshisto-
riskt värde 
 

Kv A, 222 Tredelat monument i grå granit och 
diabas med polerad framsida och 
nedsänkt text. Kölformad topp 

O. Ljungberg 
*1809 † 1868  
Hustrun  

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet. 

Socialhistoriskt värde 
Konst- och hantverkshisto-
riskt värde 
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med huggen dekor.  Anna Ljungberg 
*1808 † 1890 
Barnen 
Petronella 
*1847 †1886 
Maria 
*1840 †1918 
Johan 
*1837 †1921 
Nils 
*1850 †1924 
Bothilda 
*1843 †1925 
FAMILJEGRAV 

Kv A, 271 Marmor vård på granit sockel. 
Uthuggen dekor och nedsänkt text. 
Ej ifylld.  

Nämndemannen och kyrkovärden 
Måns Påhlsson 
I Bårslöf 
Född d. 7/3 1819 Död d. 24/3 1875 
PS. 463:13.14 
Hustrun 
Johanna Svensdotter 
Född d. 6/8 1821 Död d. 24/4 1897 
Dottern 
Maria Paulsson 
1846-1905 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning 
och en liten planteringsyta med en perenn.  

Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde  
Lokalhistoriskt värde 
Konst- och hantverkshisto-
riskt värde 

Kv A, 283 Obelisk i rödgrå granit med en 
polerad framsida.   

Kvarnägare och kyrkovärden 
Per Nilsson 
På Görarps mölla 
*20/12 1836 
†12/9 1896 
Hustrun Anna Sofia 
Nilsson 
*7/9 1837 
† 22/11 1911 
Ps.. 416 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet 

Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde  
Lokalhistoriskt värde 
Konst- och hantverkshisto-
riskt värde 

Kv B, 30 Granit vård med pyramidformad Rusthållare och kyrkovärd Singeltäkt ytskikt och omgärdas av Åldersvärde 
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topp och slipad livsten.  Jon Svensson 
Å No 4 Bårslöf 
1790-1850 
Hustrun  
Karna Åkesdotter 
1792-1883 
Rusthållaren  
Pål Jonsson 
1823-1900 
Hustrun  
Pernilla Nilsson 
1825-1866 
Dess söner 
John 1852-1853 
Nils 1855-1869 
Olof 1858-1882 
J.B.1:21. Ps. 482 6v. 

stenram. Ingen plantering eller växtlighet Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde  
Lokalhistoriskt värde 
 

Kv B, 65 Låg naturromantisk vård i sand- 
eller kalksten. Dekor av vinrankor. 

Lantbrukare 
Jöns Olsson 
*d 4/10 1821 
†d 10/1 1900 
Ps. 224 
Ock dess hustru 
Hanna Jönson 
*d ?? 1820 
†d 10/10 1890 
Ps. 477 v.78 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet 

Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde  
Konst- och hantverkshisto-
riskt värde 

Kv B, 94 Gravmonument i Jugend/Art nou-
veau stil. Granit vård med infälld 
inskriptionsplatta i diabas.  

Banvakten 
Nils Larsson 
1836-1915 
Hustrun 
Eva 
1833-1916 
Efter slutat arbete 
Är viljan ljuv och god 

Grästäckt ytskikt, saknar omgärdning och 
planteringar 

Kulturhistoriskt värde 
Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde  
Konst- och hantverkshisto-
riskt värde 

Kv C, 90 Mindre granitvård med rundad Leverantörsbiträdet Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. Samhällshistoriskt värde 
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topp med kors- och ekblads dekor. Nils August 
Borgström 
*29/6 1874 †1473 1905 

Ingen ytterligare plantering eller växtlighet Socialhistoriskt värde 

Kv C, 99 Tredelad vård med livsten och 
mellansockel i marmor och sockel i 
rödgrå gnejs.   

Lantbrevbärare 
Per Pehrssons 
Familjegrav 

Singeltäkt ytsikt, buxbomsomgärdning och 
en liten planteringsyta utan växtlighet. 
Vården flankeras av tujor.  

Samhällshistoriskt värde 
Konst- och hantverkshisto-
riskt värde 

Kv C, 113 Mindre diabas vård med spetsig 
topp och aktrotier.  

Smedmästare 
H.P. Nilsson 
1862-1836 
Hustrun Maria 
1866-1956 
Sonen Hugo 
1896-1960 

Singeltäkt ytskikt, buxbomsomgärdning. 
Ingen ytterligare plantering eller växtlighet 

Samhällshistoriskt värde 
Socialhistoriskt värde 
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Kartbilden visar ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar mar-
kerade i rött. Urvalet koncentrerar sig i den äldsta kyrkogårdsdelen  
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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 
33. Den skånska fruktodlingens kulturarv, Landskap, mångfald och tradition, PJ, Cissela Olsson, 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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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 

 
 



 

 


