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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Billebergas kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad/Lands-
antikvarien i Skåne på uppdrag av Svalövsbygdens 
pastorat. Fältarbetet utfördes under hösten och vin-
tern 2017/2018 med påföljande rapportskrivning 
vintern 2017/2018. Inventering samt rapportskriv-
ning har utförts av antikvarie Rebecca Olsson och 
biologerna Åsa Jakobsson och Tony Svensson. Kyr-
kogården invigdes 1862 och skyddas enligt KML 4 
kap som kyrkogård invigd före 1940. Vård- och un-
derhållplanen har utformats i enlighet med Kulturmil-
jölagen och de föreskrifter som finns för 4 kapitlet 
samt gällande direktiv från Lund stift och Länsstyrel-
sen i Skåne. 
 

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

gravningsplatser ansvarar för att en vård- och un-
derhållsplan finns. 
Planen ska redovisa hur objekten ska vårdas och 

underhållas så att det kulturhistoriska värdet inte 
minskas och deras utseende och karaktär inte för-
vanskas. 

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

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

över planen. 

Mål och syfte 
Med bakgrund av kulturmiljölagen samt föreskrif-
terna till kulturmiljölagen är syftet med vård- och 
underhållsplanen är att lyfta fram och tydliggöra 
kyrkogårdens kulturhistoriska värden. Den ska sedan 
ligga till grund för kyrkogårdsförvaltningens plane-
ring och skötsel. Målsättningen med arbetet är att 
kyrkogårdens värden ska bevaras. Genom vård- och 
underhållsplanen ska: 
 

• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så 
att de kulturhistoriska värdena säkerställs 
och utvecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårds-
förvaltningen som länsstyrelsen underlättas. 

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

 
 Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Billeberga kyrkogård 
Fastighetsbeteckning 9:3 
Socken  Billeberga socken 
Kommun  Svalövs kommun 
Fastighetsförvaltare Svalövsbygdens pastorat 
Areal  13900 m² 
 
Billeberga kyrkogård består av en äldre och en yngre kyrkogårdsdel som ligger avskilt 
från varandra. Den gamla kyrkogården används idag som minneslund och lapidarium. 
Den nya kyrkogården har totalt 1472 gravplatser, varav 1344 är kistgravplatser och 
52 är askgravplatser.  
 

Svalövs kommun, med den geografiska sockengränsen 
för Billebergas socken utmarkerad i rött.   
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• De kulturhistoriska värdena för kyrko-
gårdsbesökare och allmänheten tydliggöras. 

Utformandet av vård- och underhållsplanen har också 
gjorts i enlighet med gällande direktiv från Lunds stift 
och Länsstyrelsen angående planens omfattning och 
innehåll. För att vara berättigad till kyrkoantikvarisk 
ersättning måste en vård- och underhållsplan inne-
hålla fyra delar. Dessa är vid planens framställande; 
kulturhistorisk dokumentation, värdebeskrivning, 
trädvårdsplan och utvecklingsplan.  

Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 
arkiv- och litteraturstudier samt annan tillgänglig 
litteratur, kartor och ritningsmaterial.  Nulägesbe-
skrivningen av kyrkogården omfattar Billeberga 
gamla och nya kyrkogård. I detta område har bygg-
nader, gångsystem, gravkvarter, gravplatser och 
gravvårdar samt växt- och djurliv inventerats och 
beskrivits. Särskild vikt har lagts vid att beskriva kyr-
kogårdens karaktär. 
Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 

fysiska anläggningarna utgör underlag till en be-
skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 
Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbeskriv-
ning samt värdebeskrivningen har vårdkrav till följd 
av kyrkogårdens kulturhistoriska värden formulerats.  
Vård- och underhållsplanen redogör också för aktu-
ella åtgärdsbehov. 

Andra verktyg och dokument  
Trädvårdsplanen för Billeberga kyrkogård är framta-
gen av biolog Åsa Jakobsson i samarbete med en 
arborist från Helgessons TrädTjänstAB.  

  

Översiktskarta över Billeberga gamla och nya kyrkogård. Den gamla kyrkogården används idag som minneslund och la-
pidarium. Lantmäteriet.  
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 
 
KULTURMILJÖLAG(1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagen 
4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begrav-
ningsplatser tillkomna före 1940 får inte på 
något väsentligt sätt ändras utan tillstånd 
från länsstyrelsen. Detta gäller även vissa 
yngre kyrkobyggnader och begravningsplat-
ser utvalda av Riksantikvarieämbetet. 
 
För att få genomföra väsentliga förändringar 
som kan påverka det kulturhistoriska värdet 
behövs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd 
krävs t.ex. för utvidgning, uppförande eller 
ändring av byggnader, murar, portaler eller 
andra fasta anordningar samt större föränd-
ring av plantering, trädbestånd och belägg-
ning av gångar. Till fast anordning hör murar, 
portaler, fasta hägnader, staket, häckar, träd, 
dammar samt enskilda gravplatser av kultur-
historiskt värde som tillfallit upplåtaren. En-
skilda gravanordningar såsom gravvårdar, 
staket eller stenramar utgör en del av kyrko-
gårdens helhet och karaktär. Länsstyrelsen 
ger besked om vad som behöver tillstånds-
prövas. 
 
Kyrkogården ligger inom fornlämningsområde 
benämnt Billeberga 27:1 och skyddas enligt 
Kulturmiljölagens 2 kap. Fornlämningen om-
fattar Billebergas 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. Eventuella fynd 
av fornlämningar måste rapporteras till läns-
styrelsen. Länsstyrelsen kan lämna mer in-
formation om gällande regelverk. 
 
PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bygg-
nader skyddas även i PBL. En byggnad som 
är särskilt värdefull ur kulturhistorisk syn-
punkt får inte förvanskas och ska underhål-
las så att de särskilda värdena bevaras. Änd-
ring och flyttning av en kulturhistoriskt vär-
defull byggnad ska utföras varsamt med 
hänsyn till dessa värden och byggnadens 
karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 
byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras 
på grund av byggnadens eller bebyggelsens 
kulturhistoriska värde. Planläggning och 
bygglov handläggs av kommunen och ska 
ske med hänsyn till byggnadens kulturhisto-
riska värden. De kulturhistoriska värdena ska 
säkerställas genom skydd i detaljplan eller 
områdesbestämmelse.  I detaljplan eller om-
rådesbestämmelse kan byggnader skyddas 
mot rivning samt mot förvanskning så att 
dess karaktärsdrag bevaras. Byggnader men 
även träd och andra landskapselement kan 
vara skyddade i plan.  
 
MILJÖBALKEN (1998:808) 
Riksintressen regleras genom Miljöbalken. 
Riksintresse finns för att skydda och värna 

om att Sveriges mark, vatten och fysiska 
miljö används på ett långsiktligt och hållbart 
sätt. Områden som är utsedda som riksin-
tresse för kulturmiljövården ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada kulturmil-
jön. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
kan behövas för att klargöra hur planerade 
åtgärder påverkar kulturmiljön. Det finns sex 
riksintresseområden för kulturmiljövård och 
fyra riksintresse för naturvård i Svalövs 
kommun.  
 
Alléer på kyrkogårdar, det vill säga trädrader 
om minst fem lövträd, omfattas i de flesta 
fall av biotopskyddsbestämmelserna i miljö-
balkens 7 kap (11§). Bestämmelserna gäller 
alléer utmed vägar, tidigare vägar och även 
alléer som finns i ett övrigt 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 områdesskydd 
enligt miljöbalken sägs det att även en gång-
väg i vissa fall kan betraktas som väg. 
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyrko-
gården gäller Artskyddsförordningen (2007: 
845) Förordningen omfattar dels de arter 
som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv och 
habitatdirektiv, dels vissa andra vilt levande 
arter som är hotade i Sverige. Fladdermöss 
är en djurgrupp som är vanlig på kyrkogår-
dar. Alla arter fladdermöss är fridlysta i Sve-
rige. 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Billeberga är en by med förhistoriska anor. Ett 
flertal boplatslämningar från stenåldern vittnar om 
att området tidigt varit attraktivt för bosättning.  
Närheten till Braån tillsammans med gynnsamt 
klimat och goda odlingsförhållanden har spelat en 
stor roll för bygdens framväxt. Från bronsåldern 
finns det ett flertal gravhögar i kyrkbyns närom-
råde. Bland annat Klövhög, som är en av Skånes 
största gravhögar.  
Billebergas gamla och nya kyrkogård ligger inom 

avgränsningarna för fornlämningen Billeberga 27:1 
som är registrerad som ”Billebergas gamla bytomt” i 
fornminnesregistret. Fornlämningens omfattning 
överensstämmer med den äldre bytomten som finns 
dokumenterad i kartmaterial från 1790-talet. Platsen 
där Billebergas medeltida kyrka och kyrkogård låg 
fram till 1861 ligger inom fornlämningen Billeberga 
7:1 som är registrerad som en ödekyrkogård.  
Nordväst om Billebergas kyrka och kyrkogård 

står det ett monument rest 1911 till minne av slaget 
vid Ylleshed den 14 juli 1677, där nära 5000 man 
stupade.  
Norr om kyrkan löper järnvägen som går mellan 

Helsingborg och Eslöv. Billeberga förseddes med en 
järnvägsstation på 1860-talet, som har bidragit till att 
samhället har expanderat väster och söder om kyr-
kan.  
 

De blåmarkerade ytorna i kartbilden avbildar kända forn- och kulturlämningar. Fornsök, Riksantikvarieämbetet. 
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Kyrkans historik  

Den gamla kyrkan  
Under 1100-talet uppfördes det en stenkyrka i ro-
mansk stil i Billeberga. En blyertsteckning på den 
gamla kyrkan i Billeberga från mitten av 1800-talet 
visar en romansk kyrka med ett tidstypiskt långhus, 
kor och absid med en tillbyggnad mot söder. Till-
byggnaden kan vara en av två korsarmar eller ett 
vapenhus. På toppen av kyrkans torn syns en vind-
flöjel. Enligt blyertsteckningen stod det en fristående 
klockstapel uppförd i trä öster om kyrkan.   
Under 1800-talet växte befolkningen i socknen 

och kyrkbyn, vilket såsmåningom ledde till ett ökat 
behov av en större kyrka.  

Oftast uppfördes de nya 1800-tals kyrkorna på 
samma plats som de ursprungliga medeltida kyr-
korna hade legat på. Men så var inte fallet i Bille-
berga, för i Billeberga låg den gamla kyrkan på 
sankmark som översvämmades under vinterhalvåret. 
1858 stod det klart att en ny kyrka skulle byggas, 

på en ny och ännu bättre plats. Året därpå såg lant-
mätare ut en tomt där den nya kyrkan skulle byggas, 
och 1861 revs den medeltida kyrkan i Billeberga.  
Byggnadsmaterialet från den gamla kyrkan 

återanvändes vid uppbyggnaden av den nya kyrkan, 
vilket har resulterat i att det idag inte finns spår kvar 
efter den gamla kyrkan. Däremot finns platsen för 
den medeltida kyrkan utmarkerad i det som idag är 
en minneslund. Den medeltida kyrkan finns avbildad 
i ett kartmaterial från 1797 som stämmer väl överens 
med blyertsteckningens avbild av kyrkan. Dock finns 

det ingen klockstapel utritad i kartbilden från 1797, 
vilket kan innebära att den har tillkommit vid ett 
senare skede.  

Den nya kyrkan 
Byggnationen av den nya kyrkan i Billeberga påbör-
jades 1861, och stod klar för invigning den 1 janu-
ari 1862. Drygt fem år efter invigningen av kyrkan 
uppstod problem med den nya kyrkobyggnaden. 
Bygget visade sig vara bristfälligt och 1914 genom-
fördes en större renovering av kyrkan. I samband 
med renoveringen utsattes kyrkan för en brand och 
det enda som återstod efter eldsvådan var kyrkans 
ytterväggar. Billeberga kyrka byggdes upp igen efter 
branden och invigdes på nytt den 5 februari 1917. 
Den senaste renoveringen av kyrkan genomfördes 
år 1993.  

Blyertsteckning av Billebergas gamla kyrka från 1800-talets mitt. Foto efter teckning. Original i Hand-
teckningssamlingen, ATA. Bildkälla: Kulturmiljöbild.  

Billebergas nya kyrka och kyrkogård, fotografi taget från sydväst.  
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Kyrkogårdens historik 

Den gamla kyrkogården 
Ett kartmaterial över Billebergas inägomark togs 
fram av lantmätare i samband med laga skiftesdel-
ning 1797. Det är det äldsta kända kartmaterialet 
som redovisar den medeltida kyrkan och dess kyr-
kogård i Billeberga. Kartan visar att kyrkan låg i 
centrum av byn, omgiven av kringbyggda gårdar och 
mindre gathus. Kyrkogården har en rektangulär 
form, med en något större utbredning söder om 
kyrkan. Kyrkogården tycks vara omgärdad med en 
entré öster om kyrkan. Enligt blyertsteckningen på 
kyrkan från 1800-talets mitt (se bild s.11) var kyrko-
gården möjligen omgärdad av en trädkrans. På kyr-
kogården stod det resta gravvårdar tillsammans med 

liggande gravhällar söder om kyrkan vid tidpunkten 
då teckningen konstruerades.   
I samband med enskiftet 1810 togs ett nytt kart-

material fram över byns inägor. Kyrkogården tycks 
ha samma utbredning 1810 som 1797. Omgärdad 
och med en entré öster om kyrkan. Den Skånska 
rekognoseringskartan togs fram i ett militärt syfte för 
att kunna avläsa framkomlighet i landskapet mellan 
1812-1820. Kartan visar endast på kyrkans placering 
i landskapet, inte kyrkogårdens omfattning. Troligt-
vis har det inte hänt några genomgripande föränd-
ringar sedan enskiftet 1810. 1861 revs den gamla 
kyrkan och 1862 invigdes den nya kyrkan och kyr-
kogården i Billeberga. Den gamla kyrkogården fick 
leva kvar även efter invigningen av den nya kyrko-
gården. Detta eftersom att man inte flyttade på 
gravvårdarna som stod på den gamla kyrkogården. 

På den häradsekonomiska kartan från 1910-1915 
finns den gamla kyrkogården utritad som en träd-
gård. På ett fotografi från 1935 syns den norra delen 
av den gamla kyrkogården, omgärdad av träd med 
gångsystem och symboler som kan vara gravvårdar 
(se bild på s. 15). På ett flygfoto från 1940 över Bil-
leberga kan man avläsa vegetationen på den gamla 
och den nya kyrkogården. Den gamla kyrkogården 
omgärdas 1940 av flera träd som sannolikt har ingått 
i en trädkrans. Innanför den gamla kyrkogårdens 
omgärdning står det flera stora träd. Den gamla 
kyrkogårdens omfattning är oförändrad sedan den 
medeltida kyrkan revs 1861 och området används 
idag som minneslund sedan 1987.  På den gamla 
kyrkogården finns det även ett lapidarium med en 
samling äldre resta gravvårda och liggande hällar. 

Laga skiftesdelning, 1797 Enskifte, 1810 Skånska rekognoseringskartan, 1820 
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Den nya kyrkogården 
I samband med kyrkobygget 1862 anlades en ny 
kyrkogård. Den förseddes med ett omgärdade staket 
och en trädkrans. På den häradsekonomiska kartan 
från 1910-1915 har den nya kyrkan och kyrkogården 
gjort entré i kartbilden. Kartan visar en rektangulär 
kyrkogård med en något större omfattning öster om 
kyrkan. Väster och norr om kyrkan omges kyrko-
gården av öppen åkermark. 
 Fotografier på kyrkogården med okänt datum, 

men som troligtvis är från 1900-talets första decen-
nier, visar en lummig kyrkogård söder om kyrkan 
och en öppen, avskalad kyrkogård norr om kyrkan 
(se bilder på s.14-15). Söder om kyrkan står flera 
högväxta träd och gravplatserna som omgärdas av 
buxbom. Det går bland annat att utskilja en allé som 

går upp mot kyrkan från öster och en singellagd 
rundeln söder om kyrkan som omgärdas av träd och 
häck.  
På ett flygfoto från 1940 kan man ana hur den 

nya kyrkogården omgärdarts av en fullständig träd-
krans, som har ersatts med nya yngre trädindivider 
norr om kyrkan. Den nyplanterade delen av träd-
kransen etablerades aldrig, och är idag ersatt med 
häck. Idag leder två alléer upp till kyrkan från öst 
och väst som båda syns på flygfotografiet från 1940. 
Äldre fotografierna pekar på att allén väster om kyr-
kan planterats vid ett senare tillfälle än allén öster om 
kyrkan.  
Den nya kyrkogården utvidgades mellan 1940 

och 1969. 1941 beslutades en utvidgning av kyrko-
gården på åkermarken väster om kyrkogården (se 
ritning på s.15). I samband med utvidgningen fälldes 

trädraden väster om kyrkan och en ny trädrad plan-
terades längs med den nya yttre begränsningen. Ut-
vidgningen resulterade i en lika stor kyrkogård på 
ömse sidor om kyrkan.  
På ett flygfoto från 1970 över Billeberga syns det 

hur trädkransen väster och norr om kyrkan har er-
satts med yngre trädindivider och att det saknas träd 
söder och öster om kyrkan (se bild s.16). Trädkran-
sen söder och öster om kyrkan har omplanterats vid 
ett senare tillfälle med lind, som står kvar än idag.  
Den nya kyrkogårdens omfattning är oförändrad 

sedan den senaste utvidgningen. 2015 anlades det en 
askgravplats på den nya kyrkogården, norr om kyr-
kan. 
  

Häradsekonomiska kartan, 1910-1915 Flygfotografi, 1940 Ekonomiska kartan, 1969 
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Ovan till vänster: Kyrkan och kyrkogården från söder. Singellagd 
rundel med gravvårdar i mitten som omgärdas av häck och unga 
träd. Okänd fotograf från okänt datum. Bildkälla: Kulturmiljöbild, 
Riksantikvarieämbetet 

Nedan till vänster: Kyrkan och kyrkogården från sydväst. Möjlig 
hästkastanj till höger i bilden, som kan vara en rest av den äldsta 
trädkransen. Till höger om kastanjen syns ett yngre träd. Fotograf: 
O. Lilljeqvist, okänt datum. Bildkälla: Kulturmiljöbild, Riksantikva-
rieämbetet 

Nedan till höger: Kyrkan och kyrkogården från sydöst. Lummig kyr-
kogård med mycket träd och buxbomsomgärdningar runt gravplat-
serna. Gravvårdarna står tätt, huvudelen tycks vara högresta stenar 
med pyramidformad topp eller krönt av kors. Fotograf: O. Lilljeqvist, 
okänt datum. Bildkälla: Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet 
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  Julkort med ett fotografi på den nya kyrkan i Billeberg. Okänd fotograf från okänt datum. 
Bildkälla: Carlotta, Kulturen i Lund. 

 

Flygfoto från 1935 på Billebergas nya kyrka och kyrkogård. Längst ner till vänster i bilden 
syns den gamla kyrkogården, omgärdad av träd och med gångsystem. Bildkälla: Carlotta, 
Kulturen i Lund. 

Förslag till utvidgning av Billeberga nya kyrkogård väster om kyrkan, 
1941. Bildkälla: Regionmuseets arkiv.  
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  Fotografi taget från sydväst, okänt datum. Glest utspridda gravplatser 
med gräsytskikt. Bildkälla: Regionmuseets arkiv.   

Flygfoto 1970. Trädkransen söder och öster om kyrkan saknar träd. Bildkälla: 
Regionmuseets arkiv.   

Fotografi taget från sydväst, okänt datum. Nyplanterade avenbokhäckar. 
Bildkälla: Regionmuseets arkiv.   

Fotografi taget från södravägen 1975. Till vänster i bild syns ett yngre lindträd på 
kyrkogårdens sydöstra hörn framför trappstegsgaveln. Bildkälla: Kulturmiljöbild, 
Riksantikvarieämbetet 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Billebergas gamla kyrkogård som idag är minneslund.  



 

Billeberga kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 | 19 

  

Billebergas nya kyrkogård 
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Omgivningar 
Både den gamla och den nya kyrkogården ligger 
centralt i Billeberga kyrkby norr om årupsvägen, 
söder om järnvägen. Billeberga är en idyllisk kyrkby 
med en lantlig prägel som omges av öppna åkrar och 
betesmarker. Bebyggelsen närmast kyrkan och kyr-
kogården består av friliggande gathus med en ålder-
domlig karaktär som ligger utmed vägrarna i byn. 
Söder om järnvägen, norr om den nya kyrkogården 
ligger det en allmän gräsyta. 

Kyrkogårdens yttre begränsningar  
Den gamla kyrkogården omgärdas huvudsakligen av 
ett svartmålat gjutjärnsstaket med en enkel utform-
ning förutom i öst, där de angränsande tomternas 
gröna nätstängsel utgör kyrkogårdens avgränsning.   

Den nya kyrkogården omgärdas likaså av ett 
svartmålat gjutjärnsstaket som uppträder i två olika 
utformningar. I öst, väst och sydlig riktning har 
järnstaket en övre bård av kryssdektor.  I söder står 
staketet fast på en granitsockel, som även fyller en 
funktion som en stödmur. I nordöst övergår järnsta-
ketets utformning till att prydas av pildekor med 
rundbågar.  
Runt den gamla kyrkogården står det flera äldre 

trädindivider av olika trädslag som troligtvis har in-
gått i en trädkrans.  
På den nya kyrkogården har den ursprungliga 

trädkransen ersatts med nya träd öster, väster och 
söder om kyrkan. Längs med den norra gränsen 
återfinns det inga träd alls, där har man istället valt 
att plantera olika sorters häckväxter.  

  

Gjutjärnsstaket och delar av en trädkrans i den norra delen av den gamla kyrkogården, 
som idag är minneslund.  

Ålderdomlig gathusbebyggelse utmed årupsvägen, trädkrans av lind och gjutjärnsstaket 
med kryssdektor söder om den nya kyrkogården i Billeberga.   

Illustration som visar den nya kyrkogårdens gjutjärns-
staket. Staketet uppträder i två olika utformningar. 
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Grindar och ingångar 
På den gamla kyrkogården finns det två ingångar, 
som båda är försedda med grindar. En dubbelgrind 
i norr och en enkelgrind i söder. Både enkel- och 
dubbelgrinden har precis som resterande omgärd-
ningen en enkel utformning men med en dekorativ 
övre bård.  
På den nya kyrkogården finns det totalt 6 stycken 

ingångar, varav 4 med grind. Ingången öster om 
kyrkan är den mest utmärkande, då det är en portal 
genomgång i en den gamla sockenstugan. En tvåsi-
dig allé leder upp mot kyrkan från porten.  
Söder och väster om kyrkan återfinns det dub-

belgrindar med en övre bård av kryssdekor. In-
gången i nordväst är en större öppning i staketet 
utan grind som leder ut till en deponi för sten-
material. Nordöst om kyrkan finns det två enkel-
grindar strax efter varandra. En med pildekor och en 
utan varken bård eller dekor.  
 

Gångar och strukturer 
På den gamla kyrkogården finns ett gångsystem runt 
kyrkogården, där huvuddelen är hårdlagd med gat-
sten. Här finns inga kvartersindelningar eller aktiva 
gravrätter, en buxbomshäck markerar ut den gamla 
kyrkans placering i landskapet.  
På den nya kyrkogården finns det ett omfattande 

gångsystem som huvudsakligen är belagd med 
singel. Mittgången som leder från parkeringen i väst 
upp till kyrkans torn är belagd med sjösten.  
Väster om kyrkan är rygghäckar och buxboms-

omgärdningar påtagliga strukturer. Gångsystemen 
sinsemellan kvarteren är belagda med gräs eller 
singel. Direkt norr om kyrkan ligger ett mindre av-
skilt kvarter som omgärdas av formklippta buskar 
och med ett inre gångsystem av sjöstensplattor. Ös-
ter och söder om kyrkan är majoriteten av gravarna 
återlämnade och planterade med gräs eller helt bort-
tagana, vilket har resulterat i stora öppna gräsytor 
med glest utspridda gravvårdar.  
 

  

Ingång med dubbelgrind öster om kyrkan. Rygghäckar, buxbomsomgärdningar och singellagda 
gångar och gravplatser nordväst om kyrkan. 

Singellagda gångar och gräslagda gravplatser norr om 
kyrkan. 

Portal ingång öster om kyrkan i den gamla 
sockenstugan. 
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Belysning och servicestationer 
Den gamla kyrkogården är liten och omsluten av 
grönska, dock är den väl belyst inom och utanför 
området. Lamporna inne på den gamla kyrkogården 
är låga, svarta aluminiumstolpar med ett omslutet 
lykthus.  
Den nya kyrkogården är stor och öppen med bra 

belysning såväl innanför som utanför kyrkogårdens 
avgränsningar. Lamporna är av rostfritt stål med ett 
ovalt lyckthus i ett modernt stuk.  
På den gamla kyrkogården finns en servicestation 

med tillgång till vatten i anslutning till minneslunden. 
På den nya kyrkogården finns det ett flertal service-
stationer utplacerade med verktyg, plastvaser, vatten 
och vattenkannor. Källsortering finns också på såväl 
den gamla som den nya kyrkogården.  
Informationstavlor finns utplacerade vid den 

västra och den östra ingången på den nya kyrkogår-
den. 

Parkeringsplatser  
Det finns två parkeringsplatser som tillhör Billeberga 
gamla och nya kyrkogård. En liten asfalterad plan 
öster om den nya kyrkogården samt en större asfal-
terad plan väster om den nya kyrkogården.  

Byggnader 
Öster om kyrkan ligger en ekonomibyggnad med 
toaletter och personalutrymme. Byggnaden är den 
gamla sockenstugan och har en slätputsad fasad i en 
vit kulör med trappstegsfasader. Taket är belagt med 
rött enkupigt taktegel och dörrar och fönster är må-
lade i en brun kulör. Genom byggnaden går det en 
spetsbågeformad portal genomgång som används 
som en entré in till kyrkogården från östra parke-
ringen.  

Framsidan av ekonomibyggnaden öster om kyrkan. Baksidan av ekonomibyggnaden öster om kyrkan. 

Belysning på den nya kyrkogården.  Belysning på den gamla kyrkogården.  
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Träd  
Trädbeståndet på Billeberga kyrkogård omfattar 87 
träd och huvuddelen av dessa ingår antingen i en 
trädkrans eller i en allé.  
Kring gamla kyrkogården växer en gles trädkrans 

av äldre ädellövträd. Utmed södra sidan står en bok, 
en lind och en hästkastanj. Längs västra sidan växer 
tre äldre bokar. Utmed norra sidan står två bokar, en 
hästkastanj och en lind. Östra sidan har tre bokar 
och en lind. Gränsen utåt, i alla väderstreck, marke-
ras även av en stor mängd lövbärande buskar. 
Centralt på gamla kyrkogården står det grova solitä-
rer av skogsek, ask och tysklönn, samt en nyplante-
rad hängblodbok. 
Trädkransen vid nya kyrkogården börjar i nord-

västra hörnet med en äldre oxel. Trädraden fortsätter 
längs västra sidan med 11 lindar. Mellan dessa träd är 
buskar av olika slag planterade, bland annat syren. 
Vidare längs södra sidan står 18 lindar och mot öster 
finns fyra lindar. Från den östra entrén vid stigluckan 
in mot kyrkan löper en dubbelsidig allé av 14 medel-
ålders knuthamlade lindar. Från västra entrén in mot 
kyrkan löper en dubbelsidig allé av 12 äldre lindar. 
Sydost om kyrkan står äldre solitärer av hängbjörk 
och hängask. Norr om och parallellt med kyrkan står 
en rad om fem purpuraplar. Två unga aplar har plan-
terats vid den nya askgravplatsen norr om kyrkan. 

Häckar  
Den gamla kyrkogården är också omgärdad av en 
varierad buskplantering med häggmispel, paradis-
buske, syren, forsythia, måbär, spirea, rosenrips och 
körsbär. Den sistnämnda är sannolikt självsådd. 
Kring grunden där den gamla kyrkan en gång låg 

växer en formklippt buxbomshäck som en slags 
markör av platsen. 
Den nya kyrkogården innehåller gott om häckar, 

det finns både rygghäckar av avenbok och omfatt-
ningshäckar av buxbom. Längs östra och norra sidan 
av nya kyrkogården löper även en häckliknande 
buskplantering med blandade sorter som samsas 
med träden. Här växer forsythia, syren, häckoxbär, 
paradisbuske och brudspirea. I gränsen mot söder 
finns det varken buskar eller häckar. 

Planteringar  
Planteringar är vanligast i de yngre gravkvarteren på 
kyrkogården. Huvuddelen av nya kyrkogårdens 
gravplatser med plantering, innehåller yngre grav-
vårdar från omkring 1940 och fram till idag. Plante-
ringarna utgörs till stor del av perenner. Under våren 
syns till exempel tovsippa, balkansippa, vintergäck, 
flocktulpan, vårlök, dvärgvårlök, pärlhyacint, hyacint 
och rysk blåstjärna. Under sommar och höst fylls 
planteringarna av trädgårdsrosor, kärleksört, ljung, 
pelargonier och andra arter.  
När det gäller de äldsta gravplatserna är plante-

ringarna borta och ersatta med ett ytskikt av gräs. 
Det sistnämnda gäller även för den gamla kyrkogår-
den som saknar perenner men vars grönska istället 
är uppbyggd av buskar och träd. En installation för 
snittblommor finns intill hängblodboken.  
När det gäller buskar i plantering finns stora ex-

emplar av buxbom som utgör fyra fristående plante-
ringar i kyrkans närhet i söder och öster.  
På nya kyrkogården finns även vintergröna bus-

kar och flera av dem är planterade i par, varav vissa 
nu är nästan lika stora som träd. Idegran, ädelcypress 
och tuja är klassiska inslag, som är gröna året om 

och de finns representerade på både gamla och nya 
kyrkogården i Billeberga.  

Hamling av träd kan förlänga dess livslängd och dessa 
knuthamlade lindar öster om kyrkan kommer troligen att 
finnas mycket länge. Under tiden blir de allt mer intres-
santa för andra organismer i och med att sällsynta 
strukturer bildas inuti träden. 

Idegranens bär är en viktig födoresurs för fåglar under 
vintern. Idegran lockar även till sig insekter, en annan 
födoresurs. 
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Naturlig flora 
Mellan kyrkogården och dess omgivningar pågår ett 
ständigt utbyte av arter av både vilda växter och 
förvildade trädgårdsväxter. Här ingår kärlväxter, 
mossor, lavar och svampar som förekommer i sina 
nischer i gräsmatta, planteringar och på murar, träd 
och gravvårdar.  

Gräsytorna är många men det finns även gott 
om grusade ytor i gångsystem och i vissa gravkvar-
ter. Gräsmattorna är generellt sett måttligt närings-
påverkade vilket ger frodiga men artfattiga ytor. 
Några vilda arter finns ändå som bidrar med variat-
ion; tusensköna, gråfibbla, maskros, rölleka, viol och 
svartkämpe. Under vårmånaderna syns en del för-
vildade vårblommor på kyrkogården, ofta i och kring 
häckar. På den gamla kyrkogården växer det bland 
annat vildtulpan, rödkämpe, vårlök och svalört.  

En möjlig kulturreliktväxt är noterad från Bil-
leberga i Artdatabanken. Det handlar om hål-
nunneört, en art som är rödlistad i kategorin nära 
hotad (läs mer om kulturrelikväxter på s.45). 

Ett trettiotal olika lav- och mossarter notera-
des på kyrkogårdens träd. De flesta är allmänna arter 
som till exempel skrynkellav, slånlav, ljuslav, blemlav 
och kornskruvmossa. Några av dem är mindre van-
liga och visar på en viktig del av den biologiska 
mångfalden på kyrkogården. På flera av lindarna i 
trädkransen växer en rödlistad art, grynig dagglav 
(NT). Laven är fertil med apothecier (sporbildande 
skålar) på flera av träden, vilket är sällsynt. Arten 
noterades även i minneslunden på en grov ask och 
en tysklönn. På hängasken vid kyrkan växer rikligt av 
lavparasiten Tremella phaeophysciae på kranslav. Denna 
lavparasit får hittills betecknas som mycket sällsynt 

då den bara har registrerats tre gånger tidigare i lan-
det, men är troligen förbisedd.  

Djurliv 
Kyrkogårdens träd ramar in kyrkogården med sin 
grönska och lockar till sig arter av alla slag. Några av 
träden har håligheter i stammen viket gör dem extra 
intressanta eftersom de kan innehålla ett sällsynt 
material. Det handlar om mulm som är en bristvara i 
landet då få gamla träd tillåts stå kvar så länge att 
värdefulla kvaliteter som till exempel grov stam och 
håligheter hinner utvecklas. Ett antal hotade arter av 
insekter är helt beroende av ständig tillgång till mulm 
och stamhåligheter. Rent krasst är mulm en kom-
postliknande massa av organiskt material som bear-
betas av insekter och svampar.  
Äldre och ihåliga träd är även viktiga för flad-

dermöss som viloplatser under sommaren. Flad-
dermöss finns nästan vid varje kyrkogård, så de 
finns sannolikt även i Billeberga, även om de inte 
syns. De söker sig gärna till äldre byggnader för dag-
vila eller övervintring och är vanliga besökare i kyrk-
torn och på kyrkloft.  
Kyrkogården i Billeberga används flitigt för fö-

dosök, vila och skydd, av såväl häckande som över-
vintrande fåglar och av flyttare under vår och höst. 
De som häckar är främst trastar, småfåglar, kråkfåg-
lar och duvor som hittar plats för sina nästen i träd-
kronor eller buskar. Vid besök under våren sågs 
järnsparv, hämpling, sädesärla, talgoxe, turkduva, 
ringduva, koltrast, björktrast, grönfink, kaja och råka 
på kyrkogården. På den gamla kyrkogården notera-
des stjärtmes, ringduva, koltrast, samt en koloni med 
råkor. På hösten påträffades bland annat skata, råka, 
ringduva, turkduva, talgoxe, rödhake och gärdssmyg. 
Råkorna syns och hörs mest. Dessa kan ha funnits i 

byn under flera generationer. Fåglarna häckar alltid i 
grupp. Boet som byggs i mars kan användas under 
flera års tid om det står emot väder och vind. Linné 
beskriver råkans typiska uppträdande från sin 
skånska resa 1749: ”Råkorna ropa i alla träd som är 
planterade på slätten”. Råkpopulationen var illa ute på 
1960-talet men har därefter ökat stadigt.  
Fler däggdjur förekommer förmodligen mer eller 

mindre regelbundet på kyrkogården så som ekorre, 
hare, kanin och mindre gnagare. Spår efter igelkott 
konstaterades vid ett besök. Det är också troligt att 
grod- och kräldjur använder kyrkogårdsmiljön.  
De flesta organismer på kyrkogården är dock 

små och lever mer eller mindre obemärkta. Bin, 
humlor, fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några 
av dessa. De gravplatser med växter som har blom-
mor som innehåller nektar och pollen, besöks flitigt 
av olika småkryp. Även trädens blomning är värde-
full för insekterna under sommaren, inte minst lind. 
 Förutom det gröna, intresserar vindskyddade 

ytor och den lagrade värmen i gravvårdarnas, mu-
rarnas och grusgångarnas stenmaterial många insek-
ter. Gravplatser och grusgångar som innehåller 
smått och sandblandat grus kan användas av steklar 
som gräver ut bon i sanden. 
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Råkan är en karaktärsart för den skånska slättbygden. På gamla kyrkogården finns det en hel koloni som 
är omöjlig att missa vid ett besök. Skräniga under ett par månader men likväl en del av vår kulturhistoria 
då de följer i människans spår. 

 

Kyrkogården är en unik miljö som lockar till sig många olika arter. Här är en turkduva som troligen häckar 
i något av träden. 

Vackra vårblommor på en yngre gravplats där planteringsytan 
framför vården har en infattningsram av röd granit. 
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Kvartersbeskrivning 

Den nya kyrkogården 

Kvarter A-B 
Kvarter A och B ligger sydväst om kyrkan och be-
döms vara av samma karaktär. Kvarteren karaktäri-
seras av raka gräsbeväxta gångar, rygghäckar av 
avenbok, mindre gravplatser med planteringar och 
huvudsakligen yngre gravvårdar.  

Gravplatser 
Kvarter A är ett litet kvarter som består av endast 
två gravvårdar i det sydvästra hörnet av kvarter B. 
De två gravplatserna i kvarter A saknar båda om-
gärdning och har ytskikt av gräs. En av vårdarna 
flankeras av högväxta vintergröna buskar, i övrigt 
förekommer det ingen vegetation i kvarter A.  
Kvarter B består av dubbla rader med gravplatser 

i nordsydlig riktning. Gravplatserna har ett ytskikt av 
gräs och saknar omgärdningar. Framför, i stort sett 
varje gravvård, finns det en mindre planteringsyta 
med/eller utan en infattningsram. Lyktor, dekorat-
ioner och personliga hälsningar är vanligt förekom-
mande på gravplatserna i kvarter B. Flera av vårdar-

na flankeras av formklippta vintergröna buskar av 
buxbom, tuja, idegran eller cypress.  
Bakom varje gravvård löper det en rygghäck av 

avenbok vilket ger kvarteret en rumslig variation.  

Gravvårdar 
I kvarter A återfinns endast två gravvårdar, som är 
resta mellan 1860-1920. En högrest vård och en 
mindre rektangulär vård.  
 I kvarter B dominerar breda, låga gravvårdar 

huggna i grå, svart eller röd granit där utformningen 
på vårdens livsten varierar. Majoriteten av dessa här-
rör från 1900-talets senaste decennier fram till nutid. 
Det återfinns enstaka äldre vårdar i kvarter B. 
Trots de relativt sentida gravvårdarna är yrkestit-

lar vanligt förekommande i kvarter A och B. Titlar 
med jordbruks- eller hantverksanknytning dominerar 
såsom lantbrukaren, lantmästaren, smedmästaren, träd-
gårdsmästaren och byggmästaren. Men här vilar även 
bagaren, brunnsgrävaren, köpmannen, arkitekten, överban-
mästaren och åkeriägaren. Inga kvinnliga yrkestitlar 
förekommer i kvarter A-B.    
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Kvarter C 
Kvarter C Kvarter C ligger söder om kyrkan. Kvar-
teret karaktäriseras av glest utspridda äldre gravvår-
dar på en stor öppen gräsyta.  

Gravplatser 
Samtliga gravplatser i kvarter C har ytskikt av gräs 
och saknar helt omgärdningar och planteringar. Det 
enda gröna inslaget i kvarter C är ett högväxt bux-
bomsbuskage som inte tillhör någon gravplats. 

Gravvårdar 
Majoriteten av gravvårdarna i kvarter C härrör från 
decennierna kring 1800-talets mitt fram till tidigt 
1900-tal. Gravvårdarnas material och utformning 
varierar i allt från gjutjärnskors och kolonner till 
högresta vårdar i blandade material som kröns av 
kors. Flera av vårdarna har reliefer och detaljer av 
biskviporslin med klassicistiska motiv. Bland de 
kvinnliga gravsatta dominerar familjeanknutna titlar 
som hustru, maka och dotter. Inga kvinnliga yrkestit-
lar återfinns i kvarter C. Bland de manliga gravsatta 

i kvarter C dominerar yrkestitlar med jordbruksan-
knytning som åboen och drängen.  
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Kvarter D 
Kvarter D ligger direkt söder om kyrkan. Kvarteret 
karaktäriseras av en mindre samling gravplatser på 
en oval gräsyta som omgärdas av en singellagd run-
del.   

Gravplatser 
Kvarter D är ett litet gravkvarter som består av fem 
gravplatser. Fyra av fem gravplatser omgärdas av 
formklippt buxbomshäck och har ytskikt av singel 
och en gravplats omgärdas av ett gjutjärnsstaket fäst 
på stenram.  En av gravvårdarna i kvarter D flanke-
ras av högväxta vintergröna buskar, i övrigt består 
det gröna inslaget i kvarteret av buxbomsomfatt-
ningarna och mindre planteringar på gravplatserna. 
Nils Dunér, Johan Quiding, Justus Lindau och 

Carl Gunnar Fredrik Lund ligger begravda i kvarter 
D och deras gravplatser är märkta som kulturgravar.  

Gravvårdar 
I kvarter D finns det en samling gravvårdar som är 
resta över Billebergas kyrkoherdar och prostar. Här 
dominerar titlarna kyrkoherden, kontraktsprosten och 

prosten. Vårdarnas storlek, material och utformning 
speglar olika tiders ideal hos den kyrkliga överheten i 
Billeberga socken. Inga kvinnliga yrkestitlar repre-
senteras i kvarter D. Dock finns det en vård huggen i 
svart granit eller diabas rest över änkefrun Sofie Wil-
helmina Nybohm som sticker ut från de övriga 
gravvårdarna.  
  



 

Billeberga kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 | 29 

Kvarter E-F 
Kvarter E och F ligger söder och öster om kyrkan 
och bedöms vara av samma karaktär. Kvarteren ka-
raktäriseras av öppna gräsytor med sporadiskt ut-
spridda vårdar, det finns inga gångar eller tydliga 
strukturer finns inom kvarteren. En singellagd gång 
och en tvåsidig allé öster om kyrkan skiljer kvarteren 
från varandra.   

Gravplatser 
Majoriteten av gravplatserna i kvarter E och F har 
ytskikt av gräs och saknar både omgärdningar och 
planteringar. Ett fånget antal gravplatser omgärdas 
av stenram, järnstaket eller buxbom. De gravplatser-
na som har omgärdning har oftast en mindre plante-
ringsyta i anslutning till gravvården. I övrigt består 
det gröna inslaget i kvarter E och F av ett högväxt 
buxbomsbuskage, en stor formklippt buxbom, en 
hängbjörk, en hängask och hamlade lindträd som 
ingår i en allé. Flera av godsägarna på Hällstorps 
gård ligger begravda i kvarter E. Deras gravplats 
sticker ut från de övriga, då den omgärdas av form-
klippta buskar och järnstaket. 

Gravvårdar 
Gravvårdarna i kvarter E och F varierar i ålder och 
utförande. De äldsta vårdarna är huvudsakligen 
högresta vårdar huggna av granit eller diabas. Men 
det förekommer även klassicistiska, naturroman-
tiska och nygotiska former i blandade material. 
Rektangulära, breda gravvårdar huggna av röd, grå 
eller svart granit dominerar bland de yngre vårdar-
na. Majoriteten av dessa härrör från decennierna 
kring 1900-talets mitt fram till dagens datum.  
I kvarter E finns det flera gravvårdar av samma 

utformning, som dessutom står intill varandra.  
Inskriptionernas innehåll varierar och förekom-

mer både i östlig- och västlig riktning. Bynamn före-
kommer på ett flertal vårdar, bland dessa kan Södra 
Möinge, Tostarp, Wärmö, Billeberga och Hällstorp näm-
nas.  Totalt förekommer det nära 20 olika titlar på 
gravvårdarna i kvarter E och F. Vårdar som bär titlar 
med jordbruksanknytning såsom lantbrukaren, åboen, 
husägaren och hemmansägaren dominerar men har säll-
skap av spannmålshandlaren, kyrkvärden, kvarnägaren, 
mjölnaren, smeden, nämndemannen, snickarmästaren och 
byggmästaren m.fl. Närheten till järnvägsstationen i 
Billeberga avspeglar sig i titeln Stationskarlen som 
förekommer på flera av vårdarna.  
De kvinnliga gravsatta benämns som hustru, 

maka, och dotter i relation till de övriga gravlagda. På 
en gravvård beskrivs den kvinnliga gravlagda som 
åboedotter. Några kvinnliga yrkestitelar påträffas inte i 
kvarter E och F.  
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Kvarter G 
Kvarter G består av ett litet område direkt norr om 
kyrkan som karaktäriseras av mycket grönska och 
yngre gravvårdar. 
 

Gravplatser  
Kvarter G ligger något avskilt från de övriga kvarte-
ren, då det omgärdas av häck och olika vintergröna 
växter. Gravplatserna är små och omfattar en grav-
vård och en mindre planteringsyta som i vissa fall 
har en infattningsram. Gravplatserna återfinns hu-
vudsakligen längs med kvarterets yttre begräsningar. 
Inne i kvarteret finns ett mindre omfattande gångsy-
stem belagt med sjösten och i mitten av kvarteret 
växer det purpurapel på rektangulära gräsytor där det 
finns plats för fler gravplatser.  

Gravvårdar 
Majoriteten av gravvårdarna i kvarter G härrör från 
decennierna kring 1970-talet fram till nutid. Rek-
tangulära, breda och låga gravvårdar huggna av röd, 
grå eller svart granit dominerar tillsammans med 

liggande hällar och natursstensvårdar. Vårdarnas 
inskriptioner i kvarter G innehåller oftast bara in-
formation om den avlidnes fullständiga namn samt 
födelse- och dödsdatum. Inga bynamn och sällan 
yrkestitlar. En titel som däremot påträffas är mö-
belsnickare.  
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Kvarter K-L 
Kvarter K och L ligger nordöst om kyrkan och 
bedöms vara av samma karaktär. Kvarteren 
karaktäriseras av öppna gräsytor med sporadiskt 
utspridda vårdar. Inom kvarteren finns det inga 
gångar eller tydliga strukturer, förutom en 
singellagd gång som löper tvärs emellan kvarter K 
och L. Ett avstyckat område av kvarter K används 
idag som askgravplats. 

Gravplatser  
Majoriteten av gravplatserna i kvarter K och L 
omgärdas av en stenram men det förekommer även 
buxbomsomgärdningar och gravplatser som helt 
saknar omgärdning. Gravplatsernas ytskikt varierar 
mellan singel och gräs. Flera av gravvårdarna 
flankeras av formklippta eller friväxande vintergröna 
buskar.  

Gravvårdar 
Gravvårdarna i kvarter K och L varierar i ålder och 
utförande. Det förekommer några äldre vårdar 
huggna av granit eller diabas från 1900-talets första 
decennier. Men huvudsakligen dominerar yngre 

rektangulära, breda gravvårdar huggna av röd, grå 
eller svart granit i kvarteren.  Trots de relativt sentida 
gravvårdarna är yrkestitlar vanligt förekommande. 
Bland dem kan lantbrukaren, sjökaptenen, 
stationsinspektören, kantorn, organisten, folkskoleläraren, 
stationskarlen, smedmästaren och skomakaremästaren 
nämnas.    



 

32 |Billeberga kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 

Kvarter H-I 
Kvarter H och I ligger väster om kyrkan och 
bedöms vara av samma karaktär. Kvarteren 
karaktäriseras av stora gravplatser och familjegravar 
med högrestra vårdar.   

Gravplatser 
Majoriteten av gravplatserna i kvarter H och I 
omgärdas huvudsakligen av stenram och ytskikt av 
singel, med eller utan mindre plantering. Två av 
gravplatserna omgärdas av gjutjärnstaket, två 
gravplatser saknar omgärdning och har ytskikt av 
gräs. Flera gravplatser saknar helt gravvård. 
Det gröna inslaget i kvarteren utgörs av 

flankerade vintergröna buskar och mindre 
planteringar. 

Gravvårdar 
Gravvårdarna som återfinns i kvarter H och I är 
huvudsakligen höga vårdar huggna i granit eller 
dibas, resta under 1800- och 1900-talet. Flera av 
vårdarna i kvarteren är såkallade ”bautastenar” som 
karaktäriseras av stora, höga vårdar med en mer 

sparsmakad stil och dektor, ofta med grovhuggna 
sidor. Inskriptionernas innehåll varierar och 
förekommer både i östlig- och västlig riktning. 
Flera av vårdarna är resta över familjegravar, och 
innehåller såleds lite information om de gravlagda. 
Yrkestitlarna disponenten, kaptenen och fabrikören 
vittnar om välstånd vilket de påkostade 
gravvårdarna understyrker.   
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Kvarter J, V, T och R 
Kvarter J, V, T och R ligger nordväst om kyrkan 
och bedöms vara av samma karaktär. Kvarter V, T 
och R ligger på den senaste utvidgningen och kvar-
ter J på den äldre delen av kyrkogården. Inom kvar-
teren löper det raka singellagda gångar i nordsydlig 
riktning.  

Gravplatser 
Majoriteten av gravplatserna i kvarter V, T och R 
saknar helt gravvård. Alla gravplatserna omgärdas 
av buxbomshäck och är belagda med singel, även 
de som saknar gravvård.  
Det gröna inslaget i kvarteren utgörs huvudsakli-

gen av buxbomsomgärdningarna, rygghäckar av 
avenbok och formklippta vintergröna buskar som 
flankerar flera av vårdarna. Majoriteten av gravplat-
serna med gravvård omfattar en mindre planterings-
yta.  

Gravvårdar  
Majoriteten av gravvårdarna i kvarter J, V, T och R 
härrör från 1930-talet fram till dagens datum. Rek-

tangulära, breda och låga gravvårdar huggna av röd, 
grå eller svart granit dominerar. 
Trots de relativt sentida gravvårdarna är manliga 

yrkestitlar vanligt förekommande såsom lantbrukare, 
förskolelärare, målarmästare, murare och banvakt. Bland 
de kvinnliga gravlagda dominerar familjeanknutna 
titlar såsom maka, hustru och dotter. Kantorn och 
organisten är den enda kvinnliga yrkestiteln som 
återfinns i kvarteren. 
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Kvarter Q, S och U 
Kvarter Q, S och U ligger  sydväst om kyrkan på 
den senaste utvidgningen av kyrkogården. Kvarteren 
karaktäriseras av raka singellagda gångar, rygghäckar 
av avenbok, buxbomsomgärdade gravplatser med 
planteringar och yngre gravvårdar.  

Gravplatser 
Kvarter Q, S och U består av dubbla rader med 
gravplatser i nordsydlig riktning. Gravplatserna är 
belagda med singel om omfattas av buxbomshäck. 
På de flesta gravplatserna finns det en mindre plan-
teringsyta med eller utan en infattningsram.  
Lyktor, dekorationer och personliga hälsningar är 

vanligt förekommande på gravplatserna. Flera av 
vårdarna flankeras av formklippta vintergröna bus-
kar av buxbom, tuja, idegran eller cypress. Bakom 
varje gravvård löper det en rygghäck av avenbok. 
 
Gravvårdar  
I kvarter Q, S och U dominerar breda, låga gravvår-
dar huggna i grå, svart eller röd granit där utform-
ningen på vårdens livsten varierar. Majoriteten av 
dessa härrör från 1940-talet fram till dagens datum. 

Gravvårdarnas inskriptioner i kvarteren 
innehåller oftast bara information om den avlidnes 
fullständiga namn samt födelse- och dödsdatum. 
Inga bynamn och sällan yrkestitlar. 
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Kvarter X-Z och Å-Ö 

Kvarter X, Y, Z, Å, Ä och Ö är små kvarter som 
består av en eller två vårdar i respektive kvarter. 
Kvarteren ligger på ömse sidor av den väg som leder 
från parkeringen i väst upp till kyrkans torn.  

Gravplatser 
Gravplatserna omfattas av stenram och är belagda 
med singel. Flera av gravvårdarna flankeras av vin-
tergröna växter, och framför vården finns det ofta en 
mindre planteringsyta med eller utan infattningsram.  

Gravvårdar 
I samtliga kvarter dominerar breda, låga gravvårdar 
från 1940-talet huggna i grå, svart eller röd granit 
fram till dagens datum.  
Gravvårdarnas inskriptioner i kvarteren 

innehåller oftast bara information om den avlidnes 
fullständiga namn samt födelse- och dödsdatum. 
Inga bynamn, men i flera fall yrkestitlar såsom 
lantbrukaren och organisten.   
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Askgravplats 
Askgravplatsen ligger norr om kyrkan, på en av-
styckad del av kvarter K. Askgravplatsen är ett litet 
område med en centrerad gruslagd rundel som 
omgärdas av avenbokhäck, lavendel och mindre 
stenblock. På stenblocken placeras de gravsattas 
namnplanketter. Plaketterna är formade som blad i 
metall och innehåller endast information om den 
avlidnes fullständiga namn, födelse- och dödsda-
tum.    
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Den gamla kyrkogården 

Minneslunden 
Minneslunden i Billeberga ligger på den gamla kyr-
kogården strax väster om den nya kyrkogården. 
Området ligger avskilt och är avskärmat med träd 
och buskar. Minnesplatsen ligger centralt på den 
gamla kyrkogården och består av vashållare i varie-
rade höjder, en åttakantig ljushållare krönt av ett 
kors intill ett stenblock och en hängblodbok. Plat-
sen för den gamla medeltida kyrkan finns utmarke-
rad med en formklippt buxbomshäck och ett rest 
träkors intill minnesplatsen som är en karaktäristisk 
struktur för området. Inom området finns det 
också ett lapidarium med en samling äldre gravvår-
dar.  
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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 dessa delar. 

Kulturhistoriska värden 
Utvecklingen på Billebergas kyrkogård är typisk för 
en landsortskyrkogård. Dock utmärker den sig ge-
nom att den gamla kyrkogården finns kvar även efter 
att den nya kyrkan och kyrkogården anlades på en 
annan plats under 1860-talet. Idag används området 
som minneslund och lapidarium. Den gamla kyrko-
gården tillskrivs ett pedagogisk värde eftersom att om-
rådet fortfarande används samt att platsen för den 
gamla kyrkan placering finns utmarkerad i landskap-
et. Att den gamla kyrkogården finns kvar än idag 
med spår av gamla arkitekturstilar och begravnings-
traditioner är även ett kyrkogårdshistoriskt värde. 
I lapidariumet står en samling äldre gravvårdar 

som flyttats från sin ursprungliga gravplats, exem-
pelvis gjutjärnskors och skånska kalkstensvårdar. 
Den Skånska kalkstensvården var den vanligaste 
gravvårdstypen i Skåne mellan 1810- och 1860-tal 
och känns igen på den tunna, ljusa gråaktiga livsten-
en som är huggen i finkornig kalksten. Det finns 
även liggande gravhällar. De är exempel på gravvår-
dar från tiden före 1800, troligtvis från 1700-talet. 
Gravhällar av den här typen är få, då de tillverkades 
för att ligga inne på kyrkans golv, över de rika och 
välbärgade personerna i socknen. När begravningar 
inne i kyrkan förbjöds 1815, flyttades hällarna ut på 
kyrkogården.  

På den nya kyrkogården i Billeberga, närmast 
kyrkan åt söder bär kyrkogården bl.a. spår av det 
sena 1800-talets ideal med delar av en trädkrans, 
buxbomsomgärdade gravplatser, gruslagda raka 
gångar, alléer och vintergröna buskar. Även gravvår-
darna återspeglar det sena 1800- talets ideal gällande 
utformning, val av material, inskriptioner och ut-
smyckningar.  
Kyrkogårdens gravvårdar och gravplatser rym-

mer social- och samhällshistoriska värden. Majoriteten av 
de äldre vårdarna på Billebergas kyrkogård är resta 
över yrkesverksamma män, och deras familjer.  Titlar 
med jordbruksanknytning såsom lantbrukare, åboe 
och hemmansägare har präglat bygden.  
De kvinnliga gravlagda står oftast ihop med sin 

man, som hustru eller tillsammans med föräldrarna 
som dotter.  I Billeberga återfinns det flera vårdar 
resta över ensamma kvinnor. De är antingen ogifta, 
änkor eller barn. Oftast grundar sig då titeln på ma-
kens eller faderns roll i samhället, bland dessa kan 
änkefrun och åbodottern nämnas.   
Under 1800-talet och i början på 1900-talet var 

barnadödligheten betydligt högre än den är idag, och 
sjukvården var outvecklad. Trots det finns det få 
gravvårdar som speglar den här tiden på Billebergas 
kyrkogård. Deras frånvaro symboliserar en tyst 
historia som inte framträder genom bevarade grav-
vårdar. Gravvårdar som berättar historier om Bille-
berga med omnejder ur ett lokalt perspektiv har ett 
lokalhistoriskt värde.   
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.   
  

Skiss över en av gravhällens symboler. Gravhällens ut-
formning och utsmyckning med symboler och ornament 
förmedlade den dödes status till eftervärde. Änglarnas 
vingar sägs symbolisera tillhörigheten med den himmelska 
regionen genom fjädrarnas lätthet. 

 

En av gravhällarna på den gamla kyrkogården är väl 
bearbetad med en ornerad ram, inhuggen text i försänkt 
relief och symboler som föreställer änglar. Ett exempel 
på gravvårdar från tiden före 1800.  
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Ovan till vänster: I gravkvarter E står det en högrest gravvård huggen i svart diabas 
med ett fotografi på en emaljskiva av den gravlagda flickan, Karin Jespersson. Karin 
dog endast 12 år gammal, i Värmö strax utanför Billeberga. Gravvårdens inskriptioner 
ger oss inte mycket mer information än så, men den väcker desto fler frågor; Vem var 
Karin? Hur dog hon? Varför har hon bortrakat hår? Varför reste man en påkostad vård 
till hennes minne? Gravvårdar som den här har ett lokalhistoriskt värde eftersom att 
inskriptionerna har en tydlig lokal koppling. Men den har även social- och samhällshisto-
riska värden då den ger oss en glimt av ett levnadsöde som väcker frågor hos oss. 
Ibland kan skriftliga källor såsom kyrkoböcker hjälpa oss vidare att tolka och förstå.   

I ett utdrag ur 1893 års dödsbok för Billeberga församling kan vi läsa att Karin var dot-
ter till hemmansägare Per Jespersson och hans hustru Hanna. Per var även utnämnd till 
kyrkvärd, vilket inte vem som helst var kvalificerad till att bli. Vi kan därför anta att 
familjen tillhörde de rikare lantbrukarfamiljerna i Billeberga socken. Vilket innebar att de 
helt enkelt hade råd att påkosta den avlidna dottern en fin, och rent av sällsynt grav-
vård. Karin dog 12 år gammal av den smittsamma luftvägssjukdomen difteri, som var 
en vanlig dödsorsak bland barn under 1800-talet. Ingen annan i familjen tycks ha in-
sjuknat i difteri.  

 

Nedan till höger: I gravkvarter D, söder om kyrkan står det en hög granitvård, märkt 
som kulturgrav, rest över en betydelsefull person för Billbergas kyrka och socken. Jo-
han Elof Quiding var kontraktsprost och kyrkoherde i Billeberga och Tirup mellan 1864 
fram till hans död 1892. Quiding var mycket omtyckt av sockenborna, vilket inskript-
ionerna ”Mångas tacksamhet och tillgivenhet reste vården” vittnar om. Hans sägs ha 
haft en stor kärlek för barn, och visade sin omtanke för barns fostran genom en gene-
rös donation till skolväsendet. Det var även Quiding som tog initiativet till att Billeberga 
tillsammans med flera andra socknar fick en sparkbank. Gravvårdar som den här har 
främst ett social- och samhällshistoriskt värde, men också ett lokalhistoriskt värde 
eftersom att Quiding hade en stor betydelse för bygdens framväxt. 

Porträtt av Johan Elof Quidling. Bildkälla: Kringla.  
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Biologiska värden 
Billeberga by ligger i en fullåkersbygd på slätten i den 
västra delen av Skåne, vilket medför att kyrkogården 
fungerar som en välkommen tillflyktsort för många 
djur och växter. Variationen av träd, häckar, plante-
ringar, gräsmattor och grusgångar på kyrkogården 
erbjuder många slags livsutrymmen.  
Trädbeståndet är den del av det gröna på kyrko-

gården som har störst betydelse för djurlivet. Några 
av träden sticker dessutom ut som särskilt intres-
santa livsmiljöer eftersom de har ett enormt stam-
omfång eller innehåller ihåliga rum. De sistnämnda 
träden har en tydlig hålighet i stammen som orsakats 
av beskärningsinsatser eller skador som uppstått vid 
hård blåst, påkörning eller liknande. Lindarna i den 
knuthamlade allén är alla hålträd med en stor pot-
ential att gagna djurlivet under lång tid. Ytterligare 
träd är ihåliga och extra värdefulla, bland annat 
hängasken söder om kyrkan (se trädvårdsplanen).  
På trädens bark lever ett flertal arter av lavar och 

mossor som bidrar till platsens biologiska värde. 
Mest intressant är den rödlistade laven grynig 
dagglav (NT) och signalarten lönnlav. Andra värde-
fulla arter är alléskruvmossa och dvärghättemossa. 
Den sistnämnda hör inte till de vanligaste även fast 
exponerade lövträd i kyrkogårdsmiljö är dess rätta 
miljö. Alléskruvmossa var tidigare rödlistad men 
sedan den ökat i antal anses den numer som livskraf-
tig. Lönnlav är en signalart som indikerar att omgiv-
ningen är en värdefull trädmiljö. 
Av fåglar observerades en rödlistad art, stare 

(VU) sjungande från kyrkan. Rödlistade arter pekas 
ut av expertkommittéer vid Artdatabanken och. 
Signalarter är Skogsstyrelsens urval av arter som är 

indikatorer på miljöer där man kan förvänta sig att 
finna rödlistade arter.  
Blommorna på gravplatser och i rabatter lockar 

till sig insekter. Många fågelarter söker föda, skydd 
eller vila i kyrkogårdens träd, häckar och plantering-
ar. Fladdermöss förekommer ofta i kulturmiljöer 
och sannolikt även vid Billeberga kyrkogård. Samt-
liga arter av fladdermöss liksom alla grod- och kräl-
djur är fridlysta och upptagna i Artskyddsförord-
ningen. Det krävs extra hänsyn där det finns flad-
dermöss, särskilt när det gäller förändringar i trädbe-
ståndet. 
Det sker hela tiden ett utbyte av arter mellan kyr-

kogården och dess omgivningar. Förutsättningarna 
för ett rikt växt- och djurliv är dock inte de bästa 
eftersom Billeberga kyrkby omges av ett fullåker-
slandskap som tyvärr rymmer få gröna ytor. Det 
finns få registrerade biologiskt värdefulla marker i 
området kring byn med ett växt- och djurliv som kan 
ha en ekologisk anknytning till kyrkogården. I Jord-
bruksverkets ängs- och betesmarksinventering 
(TUVA) finns en liten yta längs Braån, i sydost, som 
finns inprickad på grund av att det finns äldre pilar 
och popplar där. Braån, som är ett biflöde till Saxån, 
rinner dock genom Billeberga och vattendraget lig-
ger inte långt från kyrkogården. Vattnet lockar till sig 
liv och kan även fungera som en möjlig spridnings-
väg för olika slags arter. Icke att förglömma är träd-
gårdarna i byn vars växt- och djurliv är samman-
kopplat med kyrkogården. Området Saxån-Braån är 
ett utpekat riksintresse för naturvården. 
22 av kyrkogårdens träd uppfyller Naturvårds-

verkets kriterier för att räknas som särskilt skydds-
värda träd. De knuthamlade lindarna i allén öster om 
kyrkan (nr 35-48) är värdefulla på grund av de biolo-

giska kvaliteter som beskärningen skapar hos träden 
med tiden. Tre andra träd (nr 27, 52 och 62) har 
utvecklade håligheter i stammen. På den gamla kyr-
kogården finns fem träd som har en stamdiameter 
på omkring eller mer än 1 meter och räknas därmed 
som så kallade jätteträd. Det gäller skogseken (nr 
84), asken (nr 85) och tre bokar (nr 70, 80 samt 82) i 
trädkransen. De är ännu inte registrerade i Trädpor-
talen.  
Alla träd på kyrkogården omfattas av kulturmiljö-

lagen. Trädkransen, både kring gamla och nya kyr-
kogården, kan dessutom omfattas av det generella 
biotopskyddet i miljöbalken, då de klassas som alléer 
av minst 5 träd på rad utmed en väg. Alléerna inne 
på kyrkogården räknas sannolikt också som biotop-
skyddområden. Kontakta länsstyrelsen i god tid före 
eventuella trädåtgärder, de gör en bedömning från 
fall till fall. 
 
 
  

På trädens bark lever ett flertal arter av lavar och mossor 
som bidrar till kyrkogårdens biologiska värde. På bilden 
syns arten grynig dagglav (NT).  
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Kulturreliktväxter 
Under senare år har växter som är starkt sammankopplade med 
människan, men som riskerar att försvinna, uppmärksammats 
extra. Det rör sig om arter som vi en gång har odlat och använt till 
husbehov.  
 
En del av dessa följeslagare blir vi aldrig av med som exempelvis 
kirskål. Andra finns det bara ett fåtal individer och populationer 
kvar av, nu som levande fornminnen. De sistnämnda finns ofta på 
kyrkogårdar, vid prästgårdar och andra äldre gårdar och löper stor 
risk att försvinna för gott med några oaktsamma spadtag eller 
efter en dusch med ogräsmedel. Hjärtstilla, äkta vallört, humle, 
murreva och gul nunneört är exempel på känsliga arter att hålla 
utkik efter. De kan vara svåra att upptäcka. Rådet är att tänka en 
extra gång om du ser en växt som inte liknar någon annan och att 
fråga någon som kan känna till den.  
 
Kontakta gärna Nordiskt Genresurscenter vid SLU i Alnarp, som är 
en institution för bevarande och hållbart nyttjande av växter, hus-
djur och skog. De kan hjälpa till!  
 

Gul nunneört växer på en gravplats på Löderups kyrkogård.   Murreva växer på en gravplats på sankt Peters kloster kyrkogård. 
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Vårdkrav  

Riktlinjer för vård och underhåll  
Genom kartbilden till höger anges riktlinjerna för 
vård och underhåll av den nya kyrkogårdens kul-
turhistoriska värden.  
 
Obs! 

Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 

av gångar, kvarter eller samt även ersättande av 

växtmaterial såsom buxbomshäckar och rygg-

häckar är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en 

åtgärd är tillståndspliktig bör man samråda med 

Länsstyrelsen. Vård- och underhållsplanen kan 

ses som ett planeringsunderlag för tillståndsan-

sökan i dessa fall.  

  
 

Områden med stor betydelse för kyrko-

gårdens karaktär 

I områden med stor betydelse för kyrkogårdens 
karaktär bör:   

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 
yttre kringgärdning.  

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

• Gravvårdarna bör i första hand bevaras på 
plats. Gravvårdar kan användas som huvud-
sten vid ny gravsättning.   

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

 
 

 

Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser  

Dessa redovisas i bilaga 1.  
• Gravvårdarna ska stå kvar på gravplatserna 

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

• Vårdåtgärder som inte kan karaktäriseras 
som normalt underhåll är tillståndspliktigt 
liksom flyttning eller borttagning av kultur-
historiskt värdefulla gravvårdar. 

• Märk gärna ut kulturhistoriskt intressanta 
gravplatser och vårdar som Kulturgravar.  

 
Områden eller element med höga kultur-

historiska värden  

Områden med högt kulturhistoriskt värde är särskilt 
känsliga för förändring eller företräder en unik hän-
delse/form/miljö eller liknande. Hela gamla kyrko-
gården i Billeberga är ett område med höga kulturhi-
storiska värden. På Billebergas nya kyrkogård gäller 
detta trädkransen samt kvarter C, D, E och F som 
bevarar en ålderdomlig struktur i gravplatser, grav-
vårdar och växtlighet. I dessa områden bör: 

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 
yttre kringgärdning.   

• Kyrkogårdens huvudgångar, rygghäckar och 
yttre begränsningar såsom murar och staket 
bevaras.   
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• Gravvårdarna bör i första hand bevaras på 
plats. Gravvårdar kan också användas som 
huvudsten vid ny gravsättning.   

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

 

Växtlighet 
• Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

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

• Äldre och unika växtsorter bör i första hand 
vårdas och få stå kvar på gravplatserna även se-
dan de har återlämnats. Äldre eller unika växter 
samt växter med biologiska kvaliter 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.  

• Var observant på udda växter som växer i kan-
ter, längs murar och intill stenar. Det kan vara en 
kulturreliktväxt, som kanske inte finns på någon 
annan plats. Låt plantan stå och rådfråga en bo-
taniker om vilken art det kan vara och om den 
kräver extra hänsyn. 

• Ängsvegetation bör skötas enligt anvisningar i 
bilaga Riktlinjer för vård och underhåll.  
 

Trädvård 
Trädvårdsplanens åtgärder väger in både biologiska 
värden och kulturhistoriska aspekter.  
   I Rapporten Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 
träd -Mål och åtgärder 2012-2016 finns det mål och 
åtgärder som särskilt gäller för Svenska kyrkans ar-
bete med värdefulla träd på kyrkogårdar och begrav-
ningsplatser. Dessa är följande:  
 
• Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrko-

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

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

• 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 och tillämpas inom minst 70 % av 
kyrkogårdarna inom förvaltningen i Götaland 
och södra Svealand från och med samma år. 

 
De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd 
som har en stamdiameter på mer än 1m, mycket 
gamla träd som är äldre än 140/200 år (beroende på 
trädslag) och ihåliga träd med stamdiameter på mer 
än 40 cm.  

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 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 fåg-
lar i murarna under denna tid. 

• Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-
möss bör åtgärder som berör träd och häckar 
endast utföras under september till och med no-
vember månad.  

• 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 och är något som på-
gått under mycket lång tid. 
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Åtgärdsbehov 
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Åtgärdsbehov 
Följande förslag till åtgärder på kyrkogården syftar 
till att bevara och utveckla kyrkogårdens karaktär 
med både kulturhistoriska och biologiska värden. 
Vissa åtgärder kan kräva länsstyrelsens tillstånd. I 
bilagan Rekommendationer för vård och underhåll finns 
vidare information om åtgärderna. 

Yttre begränsningar 
• På den nya kyrkogården, sydväst om kyr-

kan har en del av järnstaketet lossnat, det 
finns även rostskador samt lossnade detal-
jer generellt på staketet.   

• Åtgärdsförslag av sakkunnig bör tas fram. 
Underhåll av omgärdningen kan ske 
etappvis. 

Grindar 
• Dubbelgrinden väster om kyrkan saknar en 

grind. En ny grind bör sättas upp.  

• Norr om kyrkan fattas det en del av det 
omgärdande staketet. Öppningen leder ut 
till en deponi för stenmaterial. Öppningen 
bör förses med en grind för ett bättre hel-
hetsinryck.  

• Årlig översyn av samtliga järngrindar. 
Rostskyddsbehandling och ommålning 
görs vid behov. 

Vägar och gångar 
• Årlig översyn av gångarnas tillgänglighet. 

Gångarna ska ha en jämn yta med god 
packning. Ytan ska vara fast och tillgodose 
tillgänglighetsbehoven. Se över och justera 
plattsättningen vid behov 

• Nytt grus bör vara naturfärgat. 

Gravplatser 
• Huvuddelen av de återlämnade gravplatser-

na i kvarter C, E och F är planterade med 
gräs, detta för att underlätta skötseln. En 
kulturhistorisk konsekvensanalys bör alltid 

föregå framtida förändringar likt dessa. 
Eventuella åtgärder kräver länsstyrelsens 
tillstånd.  

• Kyrkogårdskartan för Billeberga kyrkogård 
är inaktuell då det har skett omdaningar i 
kvartersindelningen, och det har tillkommit 
en askgravplats. En ny version bör tas fram, 
där det är enkelt att utläsa kvarter och grav-
nummer på gravplatserna.  

• Gravkvarteren har ändrat namn och om-
fattning. Kyrkogårdskartan bör vid ett till-
fälle uppdateras. 
 

Gravvårdar 
• De kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna 

ska få stå kvar på sina ursprungliga platser. 
På så sätt bevaras eventuella samband, 
främst i form av de familjeförhållanden, 
som kan finnas med de omgivande grav-
vårdarna.  

Putsskador och synliga lagningar.  Gravplats i dåligt skick.  Järnstaket som har lossnat.   
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• I kvarter C och E, söder om kyrkan, har 
gravvårdarna en rik påväxt av alger, lavar 
och mossor. Vid mycket lavpåväxt är det 
dock bättre att undvika rengöring då man 
annars riskerar att stenen förstörs. 

• Bland annat i kvarter F och L, öster om 
kyrkan, finns instabila gravvårdar. Stabilite-
ten på gravvårdarna bör kontrolleras enligt 
standardiserade anvisningar från Centrala 
Gravvårdskommittén. Församlingen kan 
bugetera för att dubba om några per år.   

Byggnader 
• På ekonomibyggnaden vid östra ingången 

uppvisar putsskador i form av bortfall och 
har synliga lagningar men är annars välbeva-
rad.  

• Underhåll bör ske kontinuerligt för att upp-
rätthålla en god teknisk standard. 

Planteringar 
• Planteringar och vintergröna buskar bör i 

första hand vårdas och stå kvar på gravplat-
serna även sedan de återlämnats. Komplet-
tera gärna med mer växtlighet för en rikare 
grönska. Avsnittet Förslag på växter kan an-
vändas som inspiration. 

Träd 
• Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åt-

gärder i trädvårdsplanen. Träden gås ige-
nom årligen och sköts vid behov för att 
varje enskilt träd skall kunna finnas på plat-
sen så länge som möjligt.  

• Naturvårdsverkets målsättning för Svenska 
kyrkan är att arbeta med beskärning och 

stabilisering som metod för att bevara sär-
skilt skyddsvärda träd.  

• Samråd med länsstyrelsen innan större åt-
gärder i trädbeståndet utförs. Träd med bio-
topskydd har ett extra starkt skydd för att 
värna om känsliga arter. Dispens kan krävas. 

• Vid framtida utveckling av kyrkogården kan 
äldre borttagna strukturer och element med 
fördel återinföras. Detta kan innefatta att 
återplanera träd runt den singellagda run-
deln som omger kvarter D och återplantera 
trädraden norr om kyrkan.  

Djurliv 
• När ett gammalt träd till sist måste tas bort är 

det av stort värde för djurlivet om man sparar 
delar av stammen och lägger den i en perma-
nent vedsamling, en så kallad faunadepå. Depån 
fylls på någon enstaka gång men lämnas för öv-
rigt helt utan åtgärder för att förmultna under 
lång tid.  

• Många hålhäckande fåglar gynnas av att man 
sätter upp fågelholkar. Främst är det svartvit 
flugsnappare, talgoxe, blåmes, nötväcka och 
stare som accepterar en konstgjord boplats. 
Undvik att spika i träden, häng istället upp hol-
ken med plastklädd ståltråd kring en gren. An-
vänd holkar med plåtskydd kring ingångshålet. 
Tänk även på holkar för ugglor, tornfalkar, ladu-
svalor och fladdermöss om det finns plats. 

• Tidigt blommande träd och buskar har en avgö-
rande roll för humlor och bin under våren. Välj 
gärna lönn, körsbär, sälg och pil som blommar 
tidigt vid trädplantering. Växter som krokus, 
tulpan, vintergäck och sippor ger endast lite 
nektar, men insekterna dras ändå till dessa då de 

också samlar pollen som de kan överleva på. 
Under sommaren är lind kanske det värdefull-
aste trädslaget för pollinerande insekter.  

• Tänk på djurlivet när nya växtarrangemang pla-
neras på kyrkogården. Välj gärna buskar och 
träd som producerar bär, då de ger föda åt 
många fåglar. Rönn, oxel, hagtorn, aronia, ligus-
ter, oxbär, måbär och berberis är några bärande 
träd och buskar som kan göra skillnad för över-
levnaden. 

• Om det legat ris och löv en längre tid i en öppen 
kompost bör man vara försiktig under vår och 
sommar då den ska tömmas. Det kan finnas 
småfåglar, igelkottar och grod- och kräldjur i 
den.  

• En damm eller vatteninstallation skapar livsut-
rymme för många arter, inte minst fåglar, insek-
ter, grodor, vattensnäckor och salamandrar om 
den är väl utformad. Finns inte möjlighet till 
detta, kan man istället placera ut fat och andra 
vattentäta behållare som kan fyllas på regelbun-
det.  

• Plantera gärna blommor som doftar och har 
klara färger, det gynnar fjärilar och andra nektar- 
och pollensökande insekter, Bra växter är exem-
pelvis kärleksört, rosenflockel, röd solhatt, fack-
elblomster, rosenspirea, lavendel, salvia, kungs-
mynta och rosenbuddleja. 
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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 
Kyrkogårdsförvaltningens egna planer och text.  
Svalövsbygdens pastorat har formulerat följande 
punkter för sitt målsättnings- och utvecklingsarbete 
på samtliga sina kyrkogårdar.  
 

• Förstärka kyrkogården som kulturmiljö 
genom att arbeta med att få fram poli-
cys/riktlinjer för vilka gravvår-
dar/gravplatser som pastoratet vill bevara. 
Hur dessa gravanordningar ska vårdas och 
utveckla ett informationssystem (QR-
system) som ökar tillgängligheten av in-
formation kring kulturbevarande gravplat-
ser och dess historia. Samt tillgängliggöra 
allmän information om pastoratets kyrko-
gårdar och säregna drag, historik och bety-
delse. Under slutet av 2016 beslutades det 
om att kulturminnesmärka fyra prästgrav-
vårdar i Billeberga och två gravar i Tirup. 
Gravarna markeras ut med ett kulturmin-
nesmärke.  

• Pastoratet vill arbeta för att gynna kyrko-
gårdens växt- och djurliv genom att arbeta 
för att bibehålla ett varierat växtbestånd, 
dels för djurlivet men även för gardering 
gentemot sjukdomar. Genom trädvårds-
planer kommer pastoratet att planera för 
kontinuerligt underhåll för att kunna skapa 
de bästa förutsättningarna för träden på 
kyrkogården. Men också genom att skapa 
”oaser” genom nya eller förändringar 
bland äldre planteringar.  

• För att förbättra tillgängligheten på våra 
kyrkogårdar vill vi förstärka belysningen på 
Svalövs kyrkogård längs med gången upp 

till redskapsboden, då den är mörk. Det 
vore också önskvärt med belysning vid 
askgravplatsen i Billeberga samt punktbe-
lysning vid kulturbevarande gravplatser 
och vid planteringar/träd för att skapa en 
större trygghetskänsla och vara av attrakt-
ionsvärde.  

• För att tillgodose behovet av begravningar 
för andra religioner har pastoratet avsett 
gravmark för muslimska begravningar på 
Svalövs kyrkogård. I nuläget finns det tre 
gravsatt inom området. En plan över om-
rådet, utformning av gravplatser och pas-
toratets rutiner vid muslimsk begravning 
finns inte, det måste upprättas.  

• Det finns i dagsläget inget behov av ut-
vidgning på någon av pastoratets kyrko-
gårdar för att tillgodose tillgången av grav-
platser de närmaste tio åren. En ny ask-
gravplats har anlagts på en befintlig åter-
lämnad gravplats på Svalövs kyrkogård. 
Genom att använda gravar i befintliga 
gravområden kan gravmark tas tillvara och 
återanvändas med fördel istället för nyan-
läggning på oanvänd mark. Kyrkogårds-
gruppen vill planera för askgravlunder i 
Billeberga, Tirup och Svalöv samt för ask-
gravplatser i Tirup på återlämnade grav-
platser i befintliga gravområden. I Svalöv 
ska den tidigare oanvända askgravplatsen 
slopas och urnfältet utökas, en plan för 
detta behövs.  

• Pastoratet måste få en rutin i arbetet med 
lösa/fallna stenar på kyrkogårdarna, då det 
är ett problem. På Billeberga, Tirups och 
Svalövs kyrkogård finns det flera gravvår-
dar placerade i gräs, vars gravplatser har 

slopats för att underlätta skötslen. Återigen 
behövs en bedömning för vilka gravvår-
dar/gravplatser som ska bevaras och hur 
de ska placeras för ett tilltalande uttryck.  

• Pastoratet önskar att tillgodo se möjlighet-
en till flertalet gravskick på kyrkogårdarna, 
tidigare nämnt i form av askgravplatser 
och askgravlundar.  

  



 

50 |Billeberga kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 

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) 
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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar 
Se planritning på s. 57.  

 
Kvarter & 
Gravplats 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Värderingsbedömning  

Bi C Tredelad hög granitvård som kröns 
av ett kors i samma material. In-
fälld inskriptionsplatta i marmor 
och en rund marmorplatta med en 
ett motiv av en stjärna. På vårdens 
mellansockel sitter det en symbol 
av två händer som fattar varandra i 
biskviporslin. Rik påväxt av alger, 
lavar och mossor.  
 

Åboen 
H.S. Andersson  
*9/2 -1812 †/ – 1878 
 
Resterande inskriptioner är svårtydda pga. 
Den rika lav- och algpåväxten i kombination 
med vittring av marmorplattan.  

Gravplatsen har ett ytskikt av gräs, ingen 
omgärdning och inte heller någon ytter-
ligare plantering/växtlighet.  

Gravvården är rest under den senare delen av 
1800-talet, och har således en lång kontinuitet på 
kyrkogården. Titeln åboe tycks vara vanligt före-
kommande på de äldre vårdarna på Billebergas 
kyrkogård, och är ett social- och samhällshi-
storiskt värde. Vårdens utsmyckning med detal-
jer i biskviporslin visar en hög hantverksskick-
lighet och är ett konst- och hantverkshisto-
riskt värde.  

Bi C 223 Gjutjärnskors med dekorelement. 
Korset är fäst på en sockel av gra-
nit.   

Minne af 
Drängen Nils Nelsson 
Född i södra Möinge 4/9 1855 
Död 23/8 1877 

Gravplatsen har ett ytskikt av gräs, ingen 
omgärdning och inte heller någon ytter-
ligare plantering/växtlighet. 

Gravvården är rest under den senare delen av 
1800-talet, och har således en lång kontinuitet på 
kyrkogården. Gjutna gravvårdar är de tidigaste 
och mest allmänt spridda spåren av svensk indu-
strihistoria som bevarats på sin ursprungliga 
plats och har av den anledningen ett kulturhi-
storiskt värde och ett arkitektoniskt värde.  
 

Bi C 238 Röd tredelad granitvård i form av 
en bruten kolonn. Rik påväxt av 
alger, lavar och mossor. 

Ynglingen 
Johannes Nordblad 
*1853 †1881 
PS 473 

Gravplatsen har ett ytskikt av gräs, ingen 
omgärdning och inte heller någon ytter-
ligare plantering/växtlighet. 

Gravvården har ett symbolvärde då den saknar 
kapitäl och betraktas som en symbol för det 
avbrutna livet. Den gravlagde mannen dog i ung 
ålder, vilket möjligtvis kan ha påverkat valet av 
gravvård, och är ett social- och samhällshisto-
riskt värde.  
 

Bi D 27 Tredelad hög granitvård med ned-
sänkt text med korsdekor. Vården 
kröns av en urna i marmor.  

Kontraktsprosten 
Kyrkoherden i Billeberga och Tirups försam-
ling 1864-1892 
L.N.O 

Gravplatsen omgärdas av ett järnstaket 
med liljelik dekor som sitter fäst på en 
stenram. Gravplatsens ytskikt är täckt 
med singel.  

Den gravlagde hade en stor betydelse för byg-
dens framväxt. Gravvården har av den anled-
ningen ett lokalhistoriskt värde. Titlarna berät-
tar om den gravlagdes sociala ställning i sam-
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Johan Elof Quiding 
Född 23/9 1818, Död 10/6 1892 
DAV. OS 25:1. ROM 8:8 – 11 
 
Mångas tacksamhet och tillgivenhet reste 
vården 

 
Gravplatsen är märkt som kulturgrav.  

hället vilket är ett social- och samhällshisto-
riskt värde.  Gravvården visar en hög hant-
verksskicklighet och har ett konst- och hant-
verkshistoriskt värde. 

Bi D 7 Liten rektangulär gravvård, huggen 
i svart granit eller diabas på sockel 
av röd granit.  

Enkefru 
Sofie Wilhelmina Nybohm 
Född Collijn 
*26/10 1833, † 5/10 1903 
PS. 477:8 
 

Gravplatsen omgärdas av buxbom och 
gravvården flankeras av en ormbunks-
växt.  

I Billeberga presenteras få kvinnor med en titel. 
Alla de kvinnor som beskrivs med en titel är 
antingen ogifta, änkor eller barn. Den här grav-
vården är rest över en änka. Gravvårdar som 
den här har ett social- och samhällshistoriskt 
värde eftersom att den beskriver sociala villkor 
som klasstillhörigheter och genus.  
 

Bi E 1 En stor och hög livsten, en s.k. 
”Bautasten”. Gravvårdens alla 
sidor är grovhuggna med en spar-
smakad stil och dekor. 

Godsägaren 
Hans Christia Jensen 
Hällstorp 
*3 okt 1840 † 17 dec 1909 
Och hans maka 
Nancy Elisabeth Birch 
*2 dec 1852 † 21 dec 1926 
H.G. Birch-Jensen 
*16 jan 1879 † 16 maj 1958 
Och hans maka  
Syster Anna F. Hörstedt 
*30 okt 1889 † 25 feb 1970 
H.E. Birch-Jensen 
*21 aug 1918 † 5 juli 1982 
 

Gravvården flankeras av två formklippta 
idegransbuskar. Gravplatsen omgärdas 
av ett järnstaket med dekorativa inslag. 
Två formklippta idegransbuskar ramar in 
grinden in till gravplatsen. Grinden sitter 
fast på två cementpollare. På gravplatsen 
finns det ytterligare en mindre gravvård 
och en stor björk. Gravplatsen har ett 
ytskikt av singel och planteringar med 
perenner och hortensior. 

Familjegravplats för godsägare på gården Hälls-
torp. Gården Hällstorp nämns vid namn i grav-
vårdens inskriptioner vilket är ett lokalhisto-
riskt värde. Gravvården har ett social- och 
samhällshistorisk värde eftersom att titlarna 
Godsägare och syster beskriver de gravlagda 
människornas sociala ställning i samhället. 

Bi E 127 Gravvård huggen i svart granit eller 
diabas med pyramidformad topp, 
tredelad med en mellansockel. Rik 
påväxt av alger, lavar och mossor.  

Åbo dottern 
Karna Nilsson 
Södra Möinge 
*d 7/5 1845 
†d 8/1 1883 

Gravplatsen har ett ytskikt av gräs, ingen 
omgärdning och inte heller någon ytter-
ligare plantering/växtlighet. 

På vårdens inskriptioner presenteras den grav-
lagda ogifta kvinnan i relation till sin faders yrke 
som åbodotter och har av den anledningen ett 
social- och samhällshistoriskt värde. Grav-
vården har även ett lokalhistoriskt värde ef-
tersom att Södra Möinge nämns vid namn i 
inskriptionerna.  
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Bi E 144 Tredelad hög diabasgravvård med 

ett rektangulärt tvärsnitt och en 
pyramidformad topp, även kallas 
obelisk. På gravvårdens övre sten 
sitter ett fotografi på en emaljskiva 
av den gravlagda flickan, Karin. Rik 
påväxt av alger, lavar och mossor.  

Karin  
Jespersson 
Född Tafta d 18/10 1881 
Död Wärmö d 10/12 1893 

Gravplatsen har ett ytskikt av gräs, ingen 
omgärdning och inte heller någon ytter-
ligare plantering/växtlighet. 

Vården har främst ett social- och samhällshi-
storiskt värde, då obelisker var påkostade grav-
vårdar som ofta restes över välbärgade män och 
deras familjer, sällan över barn som den är i det 
här fallet. Även fotografier på emaljskivor var en 
sällsynt företeelse på 1800-talets kyrkogårdar, 
vilket också ger vården ett konst- och hant-
verkshistoriskt värde. Att födelse- och döds-
plats finns utskrivet i inskriptionerna är ett lo-
kalhistoriskt värde.  
 

Bi F 18,19 Naturromantiskt inspirerad vård. 
Nedsänkt förgylld text, oregelbun-
det placerad på vården.  

Lant? 
Anna Hindersson 
*1856 
† 1919 
Catharina Hindersson 
*1857 
†1941 

Gravplatsen har ett ytskikt av gräs, ingen 
omgärdning och inte heller någon ytter-
ligare plantering/växtlighet. 

Den övre inskriptionen på vården är svårläst, 
men troligtvis är vården rest över två ogifta 
systrar och har ett social- och samhällshisto-
riskt värde.  



 

 

 

  

Bi C  Bi C 223  Bi C 238  Bi D 27 

Bi D 7  Bi E 1  Bi E 127  Bi E 144  

Bi E 144  

Bi F 18, 19  
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Billebergas nya kyrkogård med kulturhistoriskt värdefulla gravplat-
ser- och vårdar utmarkerade.  



 

58 |Billeberga kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 

Regionmuseets E-rapportserie 2018 
Kulturmiljö 

 
1. Eppingska lusthuset, Helsingborg, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
2. Billeberga kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
3. Tirup kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
4. Svalöv kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 

 
 

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 



skrynkellav Parmelia sulcata 6198288 1324431 på stam av oxel i yttre trädkrans Tony Svensson

blåslav Hypogymnia physodes 6198288 1324431 på stam av oxel i yttre trädkrans Tony Svensson

gulkantad dagglav Physconia enteroxantha 6198288 1324431 på stam av oxel i yttre trädkrans Tony Svensson

gulpudrad sköldlav Melanelixia subaurifera 6198288 1324431 på stam av oxel i yttre trädkrans Tony Svensson

finlav Physcia tenella 6198288 1324431 på stam av oxel i yttre trädkrans Tony Svensson

stiftbrunlav Melanelixia glabratula 6198288 1324431 på stam av oxel i yttre trädkrans Tony Svensson

ljuslav Xanthoria candelaria 6198288 1324431 på stam av oxel i yttre trädkrans Tony Svensson

slånlav Evernia prunastri 6198288 1324431 på stam av oxel i yttre trädkrans Tony Svensson

kustsnurrmossa Dicranoweisia cirrata 6198288 1324431 på stam av oxel i yttre trädkrans Tony Svensson

blågrå mjöllav Lepraria incana 6198288 1324431 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

mjölkantlav Lecanora expallens 6198288 1324431 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

gulkantad dagglav Physconia enteroxantha 6198288 1324431 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

ljuslav Xanthoria candelaria 6198288 1324431 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

skrynkellav Parmelia sulcata 6198288 1324431 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

gulpudrad sköldlav Melanelixia subaurifera 6198288 1324431 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

finlav Physcia tenella 6198288 1324431 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198332 1324372 NR 2 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

brämlav Tuckermanopsis chlorophylla 6198288 1324431 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198319 1324370 NR 4 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198275 1324366 NR 10 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198262 1324364 NR 12 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198259 1324368 NR 13 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198251 1324381 NR 15 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

stiftbrunlav Melanelixia glabratula 6198288 1324431 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

kranslav Phaeophyscia orbicularis 6198288 1324431 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198250 1324388 NR 16 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198247 1324394 NR 17 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

pukstocklav Hypogymnia tubulosa 6198288 1324431 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198242 1324407 NR 19 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198241 1324421 NR 21 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

grå tagellav Bryoria capillaris 6198288 1324431 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198239 1324430 NR 23, mkt rikligt på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson
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grynig dagglav Physconia grisea 6198236 1324444 NR 24 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198237 1324450 NR 25 (träd 27 - hålträd) på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198237 1324468 NR 28 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198234 1324481 NR 29 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198234 1324490 NR 30 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198240 1324493 NR 31 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198246 1324500 NR 32 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198254 1324505 NR 33 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

alléskruvmossa Syntrichia virescens 6198288 1324431 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

skogshättemossa Orthotrichum stramineum 6198288 1324431 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

strimhättemossa Orthotrichum affine 6198288 1324431 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

trubbskruvmossa Syntrichia latifolia 6198288 1324431 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

kornskruvmossa Syntrichia papillosa 6198288 1324431 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

dvärghättemossa Orthotrichum pumilum 6198234 1324481 NR 29 på stam av lind i yttre trädkrans Tony Svensson

pukstocklav Hypogymnia tubulosa 6198288 1324431 knuthamlat träd av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

vägglav Xanthoria parietina 6198288 1324431 knuthamlat träd av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

blåslav Hypogymnia physodes 6198288 1324431 knuthamlat träd av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

finlav Physcia tenella 6198288 1324431 knuthamlat träd av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

skrynkellav Parmelia sulcata 6198288 1324431 knuthamlat träd av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

brämlav Tuckermanopsis chlorophylla 6198288 1324431 knuthamlat träd av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

gulpudrad sköldlav Melanelixia subaurifera 6198288 1324431 knuthamlat träd av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

klubbsköldlav Melanelia exasperatula 6198288 1324431 knuthamlat träd av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

mjölkantlav Lecanora expallens 6198288 1324431 knuthamlat träd av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

kranslav Phaeophyscia orbicularis 6198288 1324431 knuthamlat träd av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

gulkantad dagglav Physconia enteroxantha 6198288 1324431 knuthamlat träd av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

strimhättemossa Orthotrichum affine 6198288 1324431 knuthamlat träd av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

hårhättemossa Orthotrichum diaphanum 6198288 1324431 knuthamlat träd av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

skogshättemossa Orthotrichum stramineum 6198288 1324431 knuthamlat träd av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

vägglav Xanthoria parietina 6198288 1324431 på stam hängask på kyrkogård Tony Svensson

kranslav Phaeophyscia orbicularis 6198288 1324431 på stam hängask på kyrkogård Tony Svensson

Tremella sp. 6198263 1324459 NR 62, hålträd parasit på kranslav hängask på kyrkogård Tony Svensson

ljuslav Xanthoria candelaria 6198288 1324431 på stam av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

finlav Physcia tenella 6198288 1324431 på stam av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson



skrynkellav Parmelia sulcata 6198288 1324431 på stam av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

blågrå mjöllav Lepraria incana 6198288 1324431 på stam av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

gulpudrad sköldlav Melanelixia subaurifera 6198288 1324431 på stam av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

brämlav Tuckermanopsis chlorophylla 6198288 1324431 på stam av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

hårhättemossa Orthotrichum diaphanum 6198288 1324431 på stam av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198296 1324385 NR 53 på stam av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

alléskruvmossa Syntrichia virescens 6198288 1324431 på stam av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

trubbskruvmossa Syntrichia latifolia 6198288 1324431 på stam av lind i allé på kyrkogård Tony Svensson

gulkantad dagglav Physconia enteroxantha 6198318 1324291 på grov stam av bok på kyrkogård Tony Svensson

skrynkellav Parmelia sulcata 6198318 1324291 på grov stam av bok på kyrkogård Tony Svensson

slånlav Evernia prunastri 6198318 1324291 på grov stam av bok på kyrkogård Tony Svensson

stiftbrunlav Melanelixia glabratula 6198318 1324291 på grov stam av bok på kyrkogård Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198335 1324322 NR 79 på grov stam av bok på kyrkogård Tony Svensson

blemlav Phlyctis argena 6198318 1324291 på grov stam av bok på kyrkogård Tony Svensson

grynig ägglav Candelariella xanthostigma 6198318 1324291 på grov stam av bok på kyrkogård Tony Svensson

finlav Physcia tenella 6198318 1324291 på grov stam av bok på kyrkogård Tony Svensson

vägglav Xanthoria parietina 6198318 1324291 på grov stam av bok på kyrkogård Tony Svensson

ljuslav Xanthoria candelaria 6198318 1324291 på grov stam av bok på kyrkogård Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198285 1324302 NR 83 på grov stam av bok på kyrkogård Tony Svensson

blågrå mjöllav Lepraria incana 6198318 1324291 på grov stam av bok på kyrkogård Tony Svensson

trubbskruvmossa Syntrichia latifolia 6198318 1324291 på grov stam av bok på kyrkogård Tony Svensson

strimhättemossa Orthotrichum affine 6198318 1324291 på grov stam av bok på kyrkogård Tony Svensson

blågrå mjöllav Lepraria incana 6198318 1324291 på beskuggad stam hästkastanj på kyrkogård Tony Svensson

mjölig skivlav Buellia griseovirens 6198318 1324291 på beskuggad stam hästkastanj på kyrkogård Tony Svensson

gulkantad dagglav Physconia enteroxantha 6198318 1324291 på beskuggad stam hästkastanj på kyrkogård Tony Svensson

gulkantad dagglav Physconia enteroxantha 6198318 1324291 på stam av alm på kyrkogård Tony Svensson

gulpudrad sköldlav Melanelixia subaurifera 6198318 1324291 på stam av alm på kyrkogård Tony Svensson

mjölkantlav Lecanora expallens 6198318 1324291 på stam av alm på kyrkogård Tony Svensson

blågrå mjöllav Lepraria incana 6198318 1324291 på stam av alm på kyrkogård Tony Svensson

lönnlav Bacidia rubella 6198339 1324313 NR 78, hålträd på stam av alm på kyrkogård Tony Svensson

ljuslav Xanthoria candelaria 6198318 1324291 på stam av alm på kyrkogård Tony Svensson

mjölig brosklav Ramalina farinacea 6198318 1324291 på stam av alm på kyrkogård Tony Svensson

slånlav Evernia prunastri 6198318 1324291 på stam av alm på kyrkogård Tony Svensson



blågrå mjöllav Lepraria incana 6198318 1324291 på stam av alm på kyrkogård Tony Svensson

grön spiklav Calicium viride 6198318 1324291 på stam av alm på kyrkogård Tony Svensson

kranslav Phaeophyscia orbicularis 6198318 1324291 på stam av alm på kyrkogård Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198311 1324301 NR 86 på stam tysklönn på kyrkogård Tony Svensson

allévägglav? 6198318 1324291 NR 86 på stam tysklönn på kyrkogård Tony Svensson

ljuslav Xanthoria candelaria 6198318 1324291 på stam tysklönn på kyrkogård Tony Svensson

mjölig brosklav Ramalina farinacea 6198318 1324291 på stam tysklönn på kyrkogård Tony Svensson

slånlav Evernia prunastri 6198318 1324291 på stam tysklönn på kyrkogård Tony Svensson

blågrå mjöllav Lepraria incana 6198318 1324291 på stam tysklönn på kyrkogård Tony Svensson

finlav Physcia tenella 6198318 1324291 på stam tysklönn på kyrkogård Tony Svensson

kranslav Phaeophyscia orbicularis 6198318 1324291 på stam tysklönn på kyrkogård Tony Svensson

grön spiklav Calicium viride 6198318 1324291 på stam tysklönn på kyrkogård Tony Svensson

blemlav Phlyctis argena 6198318 1324291 på stam tysklönn på kyrkogård Tony Svensson

grynig dagglav Physconia grisea 6198316 1324289 NR 85 på stam av ask på kyrkogård Tony Svensson

gulkantad dagglav Physconia enteroxantha 6198318 1324291 på stam av ask på kyrkogård Tony Svensson

vägglav Xanthoria parietina 6198318 1324291 på stam av ask på kyrkogård Tony Svensson

hårhättemossa Orthotrichum diaphanum 6198318 1324291 på stam av ask på kyrkogård Tony Svensson

cypressfläta Hypnum cupressiforme 6198318 1324291 på stam av ask på kyrkogård Tony Svensson

alléskruvmossa Syntrichia virescens 6198318 1324291 på stam av ask på kyrkogård Tony Svensson

blågrå mjöllav Lepraria incana 6198318 1324291 på stam av ek på kyrkogård Tony Svensson

rostfläckig nållav Chaenotheca ferruginea 6198318 1324291 på stam av ek på kyrkogård Tony Svensson

grå nållav Chaenotheca trichialis 6198318 1324291 på stam av ek på kyrkogård Tony Svensson

rödkämpar Plantago media 6198318 1324291 i gräsmatta på kyrkogård Tony Svensson

tusensköna Bellis perennis 6198318 1324291 i gräsmatta på kyrkogård Tony Svensson

revsuga Ajuga reptans 6198318 1324291 i gräsmatta på kyrkogård Tony Svensson

ogräsmaskrosor Taraxacum sect. Ruderalia 6198318 1324291 i gräsmatta på kyrkogård Tony Svensson

vildtulpan Tulipa sylvestris 6198318 1324291 förvildad i trädgårdsbryn på kyrkogård Tony Svensson

murgröna Hedera helix 6198318 1324291 förvildad i trädgårdsbryn på kyrkogård Tony Svensson


