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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Grevie kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad/Lands-
antikvarien i Skåne på uppdrag av Förslöv-Grevie 
församling. Det huvudsakliga fältarbetet utfördes 
under våren och försommaren 2017 med påföljande 
rapportskrivning vintern 2018. Inventering samt rap-
portskrivning har utförts av antikvarierna Brita Tron-
de och Per Holmgren samt biologerna Åsa Jakobsson 
och Tony Svensson. Vård- och underhållplanen har 
utformats i enlighet med Kulturmiljölagen och de 
föreskrifter som finns för 4 kapitlet samt gällande 
direktiv från Lund stift och Länsstyrelsen 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 att lyfta fram och tydliggöra kyr-
kogårdens kulturhistoriska värden. Den ska sedan 
ligga till grund för Grevie-Förslöv pastorats 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. 

 
 Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Grevie kyrkogård 
Fastighetsbeteckning 44:1 och 9:2 
Socken  Grevie socken 
Kommun  Båstads kommun 
Fastighetsförvaltare Förslöv-Grevie församling 
Areal  20000 m² 
 
Grevie kyrkogård består av en äldre och en yngre kyrkogårdsdel som ligger avskilt från 
varandra. På Grevie gamla kyrkogård finns fyra kvarter, två på ömse sidor om kyrkan. På 
den nya kyrkogården finns det sex kvarter. På kyrkogården finns det en askgravlund, en 
minneslund, en äldre och en yngre urngravlund.  
 

Båstads kommun, med den geografiska sockengränsen 
för Grevie socken utmarkerad i rött.   
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• Förvaltningen få en vägledning i det kon-
kreta vårdarbetet med riktlinjer och priorite-
ringar. 

• 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 Grevie gamla 
och nya kyrkogård. I detta område har byggnader, 
gångsystem, gravkvarter, gravplatser och gravvårdar 
samt växt- och djurliv inventerats och beskrivits. 
Särskild vikt har lagts vid att beskriva kyrkogårdens 
karaktär. 
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 Grevie kyrkogård är framtagen 
av biolog Tony Svensson och Åsa Jakobsson i sam-
arbete med en arborist från Helgessons Träd Tjänst 
AB.  
  

Översiktskarta över Grevie kyrkogård. Lantmäteriet.  
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Grevie socken ligger i Bjäre härad, på den 
uppodlade Bjärehalvön söder om Båstad. 
Socknen ingår i Båstads kommun och 
består av Grevie kyrkby, Grevie tätort och 
flera småorter. Inom socknens gränser 
finns två golfbanor och naturreservatet 
Grevie backar. I sockens östra del löper en 
del av Hallandsåsen.  
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 
 
KULTURMILJÖLAG(1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagen 4 kap 
(11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. Kyrko-
byggnader, kyrkotomter och begravningsplatser 
tillkomna före 1940 får inte på något väsentligt 
sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Detta 
gäller även vissa yngre kyrkobyggnader och be-
gravningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbetet. 
 
För att få genomföra väsentliga förändringar som 
kan påverka det kulturhistoriska värdet behövs 
tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd krävs t.ex. för 
utvidgning, uppförande eller ändring av byggna-
der, murar, portaler eller andra fasta anordningar 
samt större förändring av plantering, trädbestånd 
och beläggning av gångar. Till fast anordning hör 
murar, portaler, fasta hägnader, staket, häckar, 
träd, dammar samt enskilda gravplatser av kultur-
historiskt värde som tillfallit upplåtaren. Enskilda 
gravanordningar såsom gravvårdar, staket eller 
stenramar utgör en del av kyrkogårdens helhet 
och karaktär. Länsstyrelsen ger besked om vad 
som behöver tillståndsprövas. 
 
Kyrkogården gränsar till ett fornlämningsområde 
som omfattar Grevies gamla bytomt och skyddas 
enligt Kulturmiljölagens 2 kap. Områdets utbred-
ning kan ses på karta sida 10. Inom den äldre 
bytomten är alla ingrepp i mark, utöver den nor-
mala gravgrävningen tillståndspliktiga då de kan 
beröra under mark dolda fornlämningar. Eventuella 
fynd av fornlämningar måste rapporteras till läns-

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

åtgärder påverkar kulturmiljön. Det finns fyra riks-
intresseområden för kulturmiljövård och fyra riks-
intresse för naturvård i Båstads kommun.  
 
Alléer på kyrkogårdar, det vill säga trädrader om 
minst fem lövträd, omfattas i de flesta fall av 
biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalkens 7 kap 
(11§). Bestämmelserna gäller alléer utmed vägar, 
tidigare vägar och även alléer som finns i ett öv-
rigt öppet landskap. Bestämmelserna gäller också 
stenmurar som angränsar till jordbruksmark. I 
Beskrivning och vägledning om biotopen allé i 
bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områ-
desskydd enligt miljöbalken sägs det att även en 
gångväg i vissa fall kan betraktas som väg. 
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyrkogår-
den gäller Artskyddsförordningen (2007: 845) 
Förordningen omfattar dels de arter som skyddas 
enligt EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv, dels 
vissa andra vilt levande arter som är hotade i Sve-
rige. Fladdermöss är en djurgrupp som är vanlig 
på kyrkogårdar. Alla arter fladdermöss är fridlysta 
i Sverige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Grevie socken ligger uppe på Bjärehalvön, gränsar 
till Hallandsåsen i öster och Skälderviken i väster. 
Socknen består av odlad slättbygd med kuperad 
mossrik skogsbygd i öster med höjdpartier som 
överstiger 200 m.ö.h. Arealen uppgår till ca 45 km². 
Tidigare ingick Grevie i Bjäre härad men sedan 1971 
är det en del av Båstad kommun. Enligt ortnamn-
sarkivet uppträder Grevie första gången i skriftliga 
källor 1299, ”Gravehö”, några år senare, 1305 skrivs 
”Grawögha”. Tolkningen av namnet är att någon 
eller några av traktens stora bronsåldershögar varit 
namngivare. 
I området finns spår från förhistoriens samtliga 

perioder. Från stenåldern finns ett flertal boplatser 
samt talrika fynd av stenåldersredskap, men bygden 
är framförallt rik på lämningar från bronsåldern, 
företrädesvis stora gravhögar, men även hällristning-
ar i form av skålgropar. Inom en radie av 500 m runt 
kyrkan finns ett 15-tal bronsåldershögar bevarade. 
Många har namn som till exempel: Storehög, Aspe-
shög, Tingshög, Haraldshög, Grimmeshög och 
Grävlingehög. Uppgifter om fornlämningar finns 
tillgängligt i Riksantikvarieämbetets digitala forn-
minnesregister, FMIS. Inne på gamla kyrkogården, 
öster om kyrkan har man vid grävning stött på en 
stengrund, ca 12x12 m, sannolikt resterna av det 
medeltida kapell, Sankt Tostes eller Sankt Torstens 
kapell som i prästrelationerna från 1624 uppges ha 
legat på Grevie kyrkogård. Platsen är i dag markerad 
med en stenram i markytan. 
Vid tiden för storskiftet 1818, var Grevie by hu-

vudsakligen belägen sydost om kyrkan. Kyrkbyn 
bestod då av 9 hemman med ett 15-tal brukningsen-
heter. Norr om byn anslöt en större fäladsmark. 

Ungefär hälften av gårdarna flyttades vid skiftet. 
Gamla landsvägen mellan Ängelholm och Hov pas-
serade genom byn. Den väg som idag ligger mellan 
nya och gamla kyrkogården är en rest av denna 
gamla landsväg. 1885 invigdes järnvägslinjen Båstad-
Grevie, ett parti av västkustbanan. Järnvägen fick 
stor betydelse för bygdens näringar och stations-
samhället Grevie växte upp ett par km norr om den 
gamla kyrkbyn.  
Grevie har sedan medeltiden utgjort ett pastorat 

tillsammans med grannsocknen Förslöv. Prästgården 
låg från början i Grevie men efter en brand 1553 
flyttade prästen till Förslöv och Grevie blev annex-
församling i pastoratet. 
 

   Den blåmarkerade ytan i kartbilden avbildar i den gamla bytomten i Grevie. Fornsök, Riksantikvarieämbetet 



 

Grevie kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 | 11 

Kyrkans historia  
Kyrkan, uppförd av sandsten-och gråsten är ur-
sprungligen en romansk 1100-tals kyrka. Den har 
dock genom tiderna förändrats med om- och till-
byggnader. Delar av den romanska kyrkan finns 
fortfarande bevarad i långhuset. 1804 byggdes kors-
arm av gråsten på långhusets norra sida. Under 
1830-1850 talen utfördes genomgripande ombygg-
nader, då fönstren förstorades, de gamla valven er-
sattes med trätak, två vapenhus vid långhusets södra 
sida revs, nytt torn byggdes och långhuset förlängdes 
åt öster. Kyrkan är i dag putsad och vitfärgad föru-
tom korsarmen i norr som är oputsad med synliga 
gråstenar. Taket är täckt med kopparplåt, vilket er-
satte ett skiffertak 1983.  
  

Grevie kyrka, 1952. Bildkälla: Carlotta, Kulturen i Lund.   

Grevie kyrka, 2017. Grevie kyrka, 1967. Bildkälla: Carlotta, Kulturen i Lund. 
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Kyrkogårdens historik 

Gamla kyrkogården 

De äldsta kartorna som visar kyrkogårdens utsträck-
ning är Skånska rekognoseringskartan och de kartor 
som upprättades vid storskiftet av Grevie by. Samt-
liga dessa kartor är från 1810-talet. Här ses kyrko-
gården som en 4-sidig, närmast kvadratisk figur be-
lägen omedelbart öster om gamla landsvägen Äng-
elholm-Hov. Kyrkogården har med mindre juste-
ringar behållit samma utsträckning fram till i dag. I 
mitten av 1950-talet byggdes ett bårhus norr om 
kyrkan. Ritningen gjordes av Eiler Graebe och god-
kändes av Kungliga Byggnadsstyrelsen 1955. Senare 
anlades även en urngravlund i anslutning till byggna-
den.  Öster om gamla kyrkogården har under senare 
år ett ca 20-40 m brett markstycke inkorporerats. 
Denna yta används dock inte för begravningar. De 
äldre kartorna visar att en av byns gårdar ligger 

omedelbart intill kyrkogårdens sydöstra hörn. Bo-
ningshuset till denna 4-längade gård ligger fortfa-
rande kvar, men övriga byggnader har rivits under 
senare år. Kartorna visar vidare att byggnader fun-
nits både omedelbart öster och väster om kyrkogår-
den. Vilken funktion dessa byggnader haft framgår 
inte i kartbeskrivningarna. 

Nya kyrkogården 

I mitten av 1900 talet behövdes ytterligare gravplat-
ser och en ny kyrkogård planerades. Ett ca 1 hektar 
stort åkerområde inköptes väster om gamla landsvä-
gen. Ritningar och arbetsbeskrivningar utfördes av 
domkyrkoarkitekten Eiler Graebe 1949. Efter livliga 
diskussioner med 1:e provinsialläkaren i länet angå-
ende dräneringen på nya kyrkogården, kunde pla-
nerna godkännas av Kungliga Byggnadsstyrelsen 
1951. Gravområdet skulle innehålla fem kvarter med 
sammanlagt 553 gravplatser, en mur skulle byggas 
längs gamla landsvägen, här skulle också parkerings-

platser iordningsställas. Vidare planerades ett bårhus 
i sydöstra hörnet, något som inte blev verkställt. I 
stället byggdes bårhuset inne på gamla kyrkogården, 
norr om kyrkan. Under senare år har nya kyrkogår-
den utvidgats ca 30 meter åt väster med plats för 
trädplantering och blomsteräng. Vidare har anlagts 
både en askgravlund och en urnlund. 

Storskifteskarta, utägomark, 1817.   Storskifteskarta, inägomark, 1818.   Skånska rekognoseringskartan 1812-1820.    
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Häradsekonomiska kartan, 1926-1934.     Flygfoto, 1940.      Ekonomiska kartan, 1969.      

På ett flygfoto från mitten av 1900-talet syns den nya kyrkogårdens strukturer tydligt. Bildkälla: Carlotta, 
Kulturen i Lund.  

Förslag till ny kyrkogård i Grevie. Bildkälla: ATA. 
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Grevie kyrka, okänt datum. Troligtvis är 
fotografiet taget i slutet av 1800-talet. 
Söder om kyrkan syns flera högresta 
gravvårdar. Bildkälla: Kulturmiljöbild, 

Riksantikvarieämbetet.   

Grevie kyrka, 1904. Söder och öster 
om kyrkan finns inga symetriska gång-

system. Bildkälla: Kulturmiljöbild, 
Riksantikvarieämbetet.   

Flygfoto över Grevie kyrka, 1935. Allé väster om 
kyrkan, stora gruslagda gravplatser söder om kyrkan. 
Trädunge söder om kyrkogården. Bildkälla: Carlotta, 

Kulturen i Lund.   

Grevie kyrka, okänt datum. Kyrkogården 
norr om kyrkan. Bildkälla: Kulturmiljöbild, 

Riksantikvarieämbetet.   
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Grevie kyrka och kyrkogård ligger i nordvästra delen 
av den medeltida byn. Bebyggelsen ligger i kanten av 
ett större höjdområde på Bjärehalvön med vidsträckt 
utsikt. Området utgörs av fullåkersbygd med gårdar 
som flyttats ut i samband med skiftena. I anslutning 
till kyrkan finns ett par kvarvarande gårdar och den 
gamla byvägen går genom det som nu är kyrko-
gårdsområde.  Den nya landsvägen passerar öster 
om kyrkan och ett par km längre norrut finns stat-
ionssamhället Grevie. 

Kyrkogården 
Kyrkogården i Grevie består av två huvuddelar, den 
gamla och den nya kyrkogården. Den gamla lands-
vägen avskiljer dessa från varandra. Den gamla kyr-
kogården består av fyra kvarter varav två på var sida 
om kyrkobyggnadens långsidor och två mellan den 
gamla byvägen och kyrkan. Kvarteren avgränsas av 
grusade huvudgångar. Intill bårhuset inom det nord-
västra kvarteret finns en yta med urngravar. Den nya 
kyrkogården, väster om byvägen, består av sex kvar-
ter samt en askurnlund och en minneslund. Fyra av 
kvarteren är trapetsformade och ligger symmetriskt 
mot en huvudaxel. De två övriga kvarteren, den 
yngsta delen av kyrkogården, ligger norr om de öv-

riga. Direkt in till höger vid entrén finns en min-
neslund. Askurnlunden ligger i den diametralt mot-
satta delen, längst ner till vänster på kyrkogården. En 
parkliknande anläggning med gräsmatta och träd-
plantering upptar ett större parti mellan kvarteren 
och åkermarken i väster.  Byggnad för kyrkogårds-
förvaltning finns i södra delen av nya kyrkogården. 
  

Den gamla landsvägen som löper mellan den gamla och den nya kyrkogården.  Kyrkans fastighet söder om den gamla kyrkogården.  
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Kyrkogårdens begränsning 

Murar 
Gamla kyrkogården omgärdas i väster och norr av 
en bruksmur av gråsten fogad med vitkalkad puts 
med avtäckning av röda kalkstenshällar. Dess insida 
fungerar som lapidarium med äldre gravstenar inmu-
rade i sidan. Den nya kyrkogården avgränsas mot 
väg och parkering med en likadan stenmur av na-
tursten och vit puts. I söder finns en äldre kallmurad 
stenmur i kanten till åkermarken. Den är primärt en 
gränsmur mellan fastigheterna. 

Häckar 
Häckar av buxbom avgränsar den gamla kyrkogår-
den i öster mot parkering. I söder mot den gamla 
bytomten finns en nyplanterad rabatt. 

På den nya kyrkogården finns ett omfattande sy-
stem av avenbokshäckar vilket inramar kvarter och 
minneslund liksom raderna av gravar. 

Grindar och ingångar 
Vid huvudentrén till kyrkan och den gamla kyrko-
gården i väster finns en tredelad järngrind med ett 
mönster av diagonalt rutnät. Tanken var ursprung-
ligen en körgrind i mitten och gånggrindar på si-
dorna, men nu går besökare genom mittgrinden.  
En likadan grind finns intill bårhuset i norr.  I 
öppningen från parkeringen i öster är en dubbel-
grind av järn som är fäst i stenstolpar.  En mindre 
ingång med enkelgrind av järn finns vid kyrkogår-
dens sydvästra hörn, nära övergången från mur till 
häck. Vid entrén till den nya kyrkogården är en dub-
bel grind av järn. Den är fäst vid bastanta vitputsade 
stolpar krönta av kors. Längre norrut där muren 

övergår till buxbomshäck finns en enkelgrind som 
leder in till kvarter E och F. 
  

Bruksmur av gråsten fogad med vitkalkad puts med av-
täckning av röda kalkstenshällar 

Järngrind med ett mönster av diagonalt rutnät. Enkelgrind av järn. Nära övergången från mur till häck. 

Dubbelgrind av järn fäst i stenstolpar.  
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Gångar och strukturer 
Den gamla kyrkogården har en symmetrisk struktur 
med grusade gångar. Bredare gångar avgränsar de 
fyra kvarteren och leder från huvudväderstrecken in 
mot kyrkan. Längs kyrkogårdens ytterkanter samt 
närmast kyrkan finns också grusgångar. Ytorna mel-
lan gravvårdarna är däremot insådda med gräs.  
Närmast bårhuset och vid urngravarna är marken 
belagd med plattor av ölandskalksten. In på nya kyr-
kogården finns en grusad gång i förlängningen av 
huvudgången från kyrkan.  Mindre gångar mellan 
kvarter och rader med gravar är belagda grus. På ett 
par nyanlagda gångar som leder mellan nya urnlun-
den och kvarter E har man använt kvadratiska och 
sexkantiga plattor. I minneslunden och askgravlun-
den förekommer även gatsten. Ytorna i anslutning 
till kyrkogårdsförvaltningens lokaler är grusade. 

Belysning och servicestationer 
Flera typer av belysning finns på kyrkogården. På var 
sida om huvudgången från gamla byvägen mot kyr-
kans vapenhus finns rader av tämligen låga svamp-
formade ljuslyktor. Likadan belysning finns längs 
gångar mellan kvarteren. Nära kyrkobyggnaden 
finns lyktor i modern formgivning i form av glasklot 
på svartmålade stolpar. Längs äldre kyrkogårdens 
ytterkanter och på den nya kyrkogården förekommer 
ett par olika typer av traditionellt utformade lyktor i 
1800-talsstil. Längs muren mot nya kyrkogården är 
dessutom armaturer inmonterade för att lysa upp 
parkeringen 
Servicestationer i form av skjul med vattenpum-

par, redskap och avfallstunnor finns på den gamla 
kyrkogården vid ingången från parkeringarna i norr 
och öster. Intill kyrkväggen finns en mindre anlägg-

ning med vattenpump och därintill några trädgårds-
redskap. På den nya kyrkogården finns tre service-
stationer, däribland en vid huvudentrén. 
  

Glasklot på svartmålade stolpar.  

Traditionellt utformade lykthus.   

Gruslagda gångar på den gamla kyrkogården.   

Sexkantiga plattor mellan urngravlunden och kvarter E.   

Låga, svampformade ljuslyktor och gruslagda gångar. 
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Byggnader 
Norr om kyrkan finns ett bårhus, som består av en 
vitkalkad mindre byggnad med tegeltak. Ovanför 
porten hänger ett brunmålat träkors. Omedelbart 
söder om kyrkan ligger en av byn Grevies gamla 
gårdar. Delar av gårdens byggnader har i sen tid 
rivits och det gamla boningshuset används för kyrk-
lig verksamhet. Kyrkogårdsförvaltningen har perso-
nalutrymmen och förråd i kanten till nya kyrkogår-
den och gamla landsvägen. Byggnaden är vitkalkad 
och har brunmålade portar. 

Parkeringsplatser 
Öster om kyrkan i anslutning till väg 105 finns en 
större asfalterad parkeringsplats för besökande. Vid 
gamla landsvägen intill nya kyrkogården finns också 
ett antal parkeringsplatser liksom norr om gamla 
kyrkogården. 
 
  

Norr om kyrkan finns ett bårhus, som består av en 
vitkalkad mindre byggnad med tegeltak. 

Servicestation.   

Servicestation.   

Parkeringsplats.   
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Träd 
Kring den gamla kyrkogården står en trädkrans av 
oxel utmed tre sidor. Längs östra sidan och vid infar-
ten till parkeringen växer 15 unga oxlar. Dessa står 
på den utvidgade delen av kyrkogården, liksom tre 
unga oxlar utmed norra sidan. Utmed resterande del 
av norra sidan står 11 medelålders till äldre oxlar och 
utmed västra sidan står åtta oxlar i samma ålder. 
Något enstaka träd har ersatts med en ny planta. 
Från den västra entrén löper en dubbelsidig allé av 
åtta gamla oxlar in mot kyrkan. Längs södra sidan 
står en gles rad med fyra medelålders lindar. Utmed 
den äldre östra gränsen av kyrkogården står tre 
gamla hästkastanjer och en ung av samma slag. I 
gräsytorna kring kyrkan står mindre grupper av 
gammal hängask och medelålders blodhägg, samt en 
äldre ornäsbjörk. Ett fåtal unga solitärer av hänghas-
sel och tulpanträd är utplacerade i gräsytorna. 
Den nya kyrkogården har en trädrad med fem 

äldre vårtbjörkar längs södra gränsen och spridda 
solitärer av samma trädslag. En allé av äldre oxel 
löper genom kyrkogården i väst- östlig riktning. 
Kring de fyra stora gravkvarteren står spridda träd, 
främst av medelålders till äldre björk, men även av 
skogsek, hagtorn, skogslönn, lind, oxel, gråal, rönn, 
gullregn, ormhassel, silverpäron och prydnadsapel. 
De flesta av dessa träd är unga till medelålders. I 
minneslunden står två prydnadskörsbär och tillsam-
mans med tre högväxta tujor ramar de in platsen. I 
asklunden står ett ungt träd av korstörne. 
I den utvidgade delen i väster står flera parallella 

rader av unga till medelålders träd. Två av raderna 
utgörs helt av oxel, medan en rad består av lind, 
skogsek och skogslönn. En nyplanterad rad består av 
spaljeäpple. Utmed norra kortsidan står fyra oxlar, 

medan det längs södra sidan står en rad med spal-
jeäpple. Nyplanterade solitära träd finns också ut-
spridda i den utvidgade delen. 
  

Hästkastanjer, registrerade som särskilt skyddsvärda träd.  

Stamhål i björk.  Håligheter i träd är biologiskt värdefullt.    
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Häckar  
Utmed östra sidan av den utvidgade delen av gamla 
kyrkogården löper en ca 1,5-2 m hög häck av stor-
bladig buxbom. Häcken fortsätter längs den norra 
sidan utmed kyrkogården, men slutar där den möter 
kyrkomuren vid gränsen till gamla delen av kyrko-
gården. Parkeringens norra sida avskärmas också av 
samma häcktyp, medan det längs dess västra sida 
växer en låg klippt häck av rosenspirea. Väster om 
bårhuset står tre raka häckavsnitt av svart aronia 
mellan gravraderna i nord-sydlig riktning.  
Den nya kyrkogårdens norra sida kantas av en ca 

1,5–2,5 m hög häck av storbladig buxbom. Höjden 
avtar västerut. Kring de fyra stora gravkvarteren 
löper en drygt meterhög klippt avenbokshäck, som 
också sträcker sig genom kvarteren som rygghäckar 
längs gravraderna i nord-sydlig riktning. Korta häck-
avsnitt av buxbom förekommer också, bl.a. i min-
neslunden. 
Ca 1,5 m höga formklippta tujahäckar avskärmar 

avfallsstationen norr om personalbyggnaden och 
jordmassorna längs södra sidan av kyrkogården. 

Planteringar  
På kyrkogårdens gravplatser förekommer många 
olika arter av perenner. Några av dessa är jordviva, 
gullviva, snöklocka, snödroppe, vintergäck, vinter-
gröna, skuggröna, murgröna, murklocka, kärleksört, 
lavendel, vitsippa, svalört, stor vårstjärna, rysk blå-
stjärna, alunrot, blåsippa, rosenbräcka, mattbräcka, 
taklök, gemsrot, pion, luktviol, bergenia, fänrik-
shjärta, ormöga, julros, hortensia och smultron. 
Bland perennerna finns också ett antal olika lökväx-
ter som pärlhyacint, tulpan, påsklilja, pingstlilja, dag-
lilja, snökrokus och vårkrokus.   

Buskar förekommer mer sparsamt på gravplat-
serna. Några av de arter som ändå finns är buxbom, 
ädelcypress, idegran, himalayaen, klätterbenved, ja-
pansk dvärgpil, oxbär och rhododendron. Flera hög-
resta barrbuskar, vissa trädlika, är planterade på 
några gravplatser. Ett exempel är en äldre cypress i 
det sydöstra kvarteret på gamla kyrkogården. Denna 
cypress planterades troligen vid gravläggningen un-
der slutet av 1800-talet och är således omkring 120 
år gammal.  
Mindre syrenbuskage förekommer både på gamla 

och nya kyrkogården. Sydost om kyrkan står också 
solitära buskar av rosenrips, buxbom och japansk 
dvärgcypress. Rhododendron är planterade utmed 
kyrkans norra sida. Söder om gravkvarteret vid bår-
huset står en buskrad i väst-östlig riktning med bland 
annat prakttry. Väster om dessa står en solitär 
schersmin. 
Gullgröna är en av de växter som planterats som 

marktäckare i den ringformade planteringen i ask-
gravlunden. Här växer också rikligt med vår- och 
snökrokus. På minnesstenarna klänger murgröna. 
Ingången till asklunden flankeras av kvartcirkelfor-
made perennplanteringar med bl.a. karpaterklocka 
och daglilja. Nordväst om asklunden finns också en 
långsträckt plantering med bl.a. kärleksört, malört 
och lagerhägg. En grupp hortensior är utplacerade i 
gräsmattan sydväst om askgravlunden. 
Ett par perennplanteringar finns också i norra 

delen av den nya kyrkogården. I dessa förekommer 
bl.a. salvia, kantnepeta, alunrot, daggkåpor, kär-
leksört och vårälväxing. 
Insidan av den östra muren, från minneslunden 

och söderut, är helt täckt av klängande murgröna. 
Samma växt bekläder utsidan av murarna kring av-

fallsstationen. Norr om avfallsstationen står tre pa-
radisbuskar med fyra högväxta ädelcypresser som 
avskärmning ut mot vägen. I gräsmattan här står 
också en rad azaleor utplanterade i bågformation. 
Minneslunden kantas av en rhododendronplante-

ring och en annan häckväxt utanför två parallella lågt 
klippta buxbomshäckar. I minneslundens västra del 
står tre högväxta ädelcypresser. Markytan är täckt av 
nävor. Norr om minneslunden står en ung solitär 
magnolia. Innanför buxbomshäcken utmed norra 
sidan står en vintergrön grupp med nutkacypress, 
ädelcypress, lärk samt några lövbuskar. Längre väs-
terut står en solitär järneksbuske.  

Rosenrips är en viktig källa för pollen och nektar då  
den blommar tidigt.   
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Naturlig flora 
Mellan kyrkogård och omgivningar pågår en 

spridning av arter av både inhemsk flora och förvil-
dade trädgårdsväxter. Här ingår bl.a. kärlväxter, mos-
sor, lavar och svampar som förekommer i sina ni-
scher i gräsmatta, planteringar och på murar, träd 
och gravvårdar. 

Den rödlistade bladlaven grynig dagglav (NT) 
noterades på två hästkastanjer, två blodhäggar, samt 
på en ask söder om kyrkogården.  Kyrkogårdslav är 
en annan intressant art som gynnas av damminpreg-
nering på stammarna. Den noterades på fem oxlar, 
tre hästkastanjer, två lindar och en hängask. På en av 
hängaskarna hittades även den sällsynta dvärghätte-
mossa. En tidigare rödlistad art, flikig sköldlav, note-
rades spridd på lind, blodhägg, oxel och björk. En 
annan art som också har varit rödlistad men som fått 
bättre förutsättningar är alléskruvmossa, som hitta-
des på hängask och även på ask utanför kyrkogår-
den.  
Under mars-maj växer en del förvildade vår-

blommor på kyrkogården, främst i och kring häck-
arna på den nya kyrkogården. Vanligast är rysk blå-
stjärna, snödroppe, vårkrokus, snökrokus och 
vintergäck som hittas både på gravplatser, i gräsmat-
tan och häckarna. Några plantor med den ovanligare 
arten liten vårstjärna noterades i gräsmattan på äldsta 
delen av kyrkogården.  
Gräsmattorna är generellt sett måttligt närings-

påverkade. Här växer bl.a. tusensköna, svalört, jung-
frukam, vårlök, dvärgvårlök, rysk blåstjärna, präst-
krage, svartkämpar, våtarv, knippfryle, gråfibbla, 
mjuknäva och gul fetknopp.  
 

Djurliv 
Trädbeståndet är den del på kyrkogården som har 
störst betydelse för djurlivet. Träd, häckar, plante-
ringar och gräsmattor bildar tillsammans en varierad 
miljö som skapar livsutrymme för organismer av 
olika slag.  
Fem av oxlarna på gamla kyrkogården och tre av 

björkarna på nya kyrkogården är så kallade hålträd, 
vilket innebär att de har en tydlig hålighet i stammen. 
Ihåligheterna kan ibland ha ansamling av mulm, en 
kompostliknande massa av organiskt material, som 
bryts ner av olika insekter och svampar. Mulm är en 
bristvara i landskapet då få gamla träd tillåts stå kvar 
så länge att till exempel grov stam och håligheter 
hinner utvecklas. Ett antal hotade arter av insekter är 
helt beroende av ständig tillgång till mulm och stam-
håligheter. 
Äldre och ihåliga träd är också viktiga för flad-

dermöss som viloplatser under sommaren. Då flad-
dermöss även dras till äldre byggnader, är det sanno-
likt att de förekommer i anslutning till kyrkan i Gre-
vie. De dagvilar eller övervintrar gärna i kyrktorn 
och på kyrkloft. Det krävs extra hänsyn där det finns 
eller kan finnas fladdermöss, särskilt när det gäller 
förändringar i trädbeståndet. Sedan tidigare finns 
fynd av nordfladdermus, större brunfladdermus och 
dvärgpipistrell kring Grevie. 
Kyrkogården används flitigt för födosök, vila och 

skydd, av såväl häckande som övervintrande fåglar 
och av flyttare under vår och höst. Flera fågelarter 
häckar sannolikt på kyrkogården under sommaren. 
Främst är det trastar, småfåglar, kråkfåglar och duvor 
som brukar hitta lämpliga platser för sina nästen i 
trädkronor eller buskar. Vid besök under våren note-
rades stare (VU), steglits, pilfink, blåmes, sädesärla, 

koltrast, björktrast, ringduva och kaja. Sånglärka 
(NT) spelade över åkrarna strax väster om kyrkogår-
den. Även strandskata, fiskmåsar och andra vatten-
knutna arter passerar över kyrkogården på grund av 
närheten till havet.  
Av däggdjur förekommer sannolikt igelkott, ek-

orre, harar, kanin och mindre gnagare mer eller 
mindre regelbundet. Större däggdjur kan före-
komma sporadiskt. Av grod- och kräldjur bedöms 
padda, vanlig groda, åkergroda, snok, huggorm, 
kopparödla, skogsödla och mindre vattensalamander 
kunna förekomma. Alla dessa har observerats inom 
några kilometer från kyrkogården. Ca 5 km väster 
om kyrkogården, på Vasaltheden vid Glimminge, 
förekommer den hotade arten strandpadda (VU). 
Det är mindre sannolikt att arten skulle hittas på 
kyrkogården. 
De flesta organismer på kyrkogården är annars 

små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, 
fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några av dessa. 
De gravplatser med rikt blommande växter som 
kärleksört, lavendel och ljung, som innehåller nektar 
och pollen, besöks flitigt av olika småkryp. Förutom 
det gröna intresserar vindskyddade ytor och den 
lagrade värmen i gravvårdarnas, murarnas och grus-
gångarnas stenmaterial många insekter.  
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Pilfiken är en av flera fågelarter som sannolikt häckar på kyrkogården.  

Den rödlistade bladlaven grynig dagglav (NT) noterades på två hästkastanjer, två 
blodhäggar, samt på en ask söder om kyrkogården 

Kyrkogårdslaven gynnas av uppvirvlat damm från närliggande vägar och åkrar.  
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Kvartersbeskrivning 

Den gamla kyrkogården 

Kvarter NV 

Kvarter NV utgör nordvästra delen av gamla kyrko-
gården och består dels av en gräsbeväxt yta med 
gravvårdar och dels en nyare anläggningar med urn-
gravar. Denna ligger i norra kanten av kvarteret intill 
ett bårhus. Kvarteret avgränsas mot kyrkan och 
andra kvarter av grusgångar. I gränsen till parkering 
och den gamla landsvägen är en stenmur.  
Gravvårdarna på den gräsbeväxta ytan ligger i 

nord-sydliga rader och är från sent artonhundratal 
och fram till vår tid. Merparten härrör från 1900-
talets första hälft och består här, liksom på andra 
ställen, ofta av en bred låg sten i grå eller svart gra-
nit. Ett tiotal gravstenar är av högre obeliskmodell, 
några i nygotisk stil. Ett fåtal gravar markeras av kors 
i trä eller järn. I kvarterets östra del ligger en rad 
med barngravar markerade med små marmorplattor 
i markytan. Trots sin ålderdomliga utformning är 
dessa gravar från mitten av 1900-talet. Totalt inne-
håller kvarteret knappt 170-talet gravvårdar. Av 
dessa har 15 ursprungligen resta stenar lagts ner i 
markytan. 
Drygt ett 40-tal gravar har stenramar eller klippt 

buxbomshäck. Stenramarna har ofta fyllning av 
singel. På ett 10-tal gravar växer vintergröna buskar 
eller perenner, däribland ett antal idegranar och 
marktäckande vintergröna. Perenner såsom horten-
sia, blåklockor och julrosor förekommer på drygt ett 
30-tal av gravarna i kvarteret. Liksom övriga kvarter 
på den gamla kyrkogården finns ett stort antal grav-
stenar som har inskriptionen lantbrukaren och hust-

run följt av ett gårds- eller bynamn. Utöver dessa 
finns en stor variation av enstaka titlar. Ålderdomliga 
sådana som trotjänarinnan och korporal, modernare 
som källarmästaren och konstnär samt ett antal 
hantverkstitlar såsom målarmästaren, byggnads-
snickaren och elmontören. Grevies närhet till kusten 
avspeglas i titeln skeppare. 
 
Karaktärsdrag för kvarter NV 

• Gräsyta med gravvårdar framförallt från 
1900-talet. Ingen tydlig struktur. 

 

Urnlunden 
Intill ett bårhus i norra delen av gamla kyrkogårdens 
kvarter NV finns en urnlund.  
Gravarna ligger tätt, orienterade i nord-sydliga 

rader med gångar och inramningar av kalkstensplat-
tor. Rygghäckar av buskar. Både liggande och stå-
ende vårdar förekommer. De sistnämnda är relativt 
smala och halvhöga, inte sällan i röd granit. Gravar-
na har en datering från 1970-talet och framåt, men 
endast två är så sena som från 2000-talet. Stenra-
marna är oftast fyllda med singel och planteringsytan 
närmast stenen inramad med rundade naturstenar. 
Urnlunden har en stor variation av planteringar med 
olika sorters små buskar och perenner. Förutom de 
arter som förekommer även på äldre delar av kyrko-
gården finns här blåsippor, vitsippor och prästkragar. 
Många av gravvårdarna har under våren blommande 
påskliljor.  Inslaget av natur förefaller bli vanligare på 
yngre gravar. Det gäller inte bara växter utan även 
dekorationer i form av vackra stenar. Traditionen att 
ange yrkestitlar och bynamn lever kvar under den 
senare delen av 1900-talet. Lantbrukaren och hust-
run är fortfarande de vanligaste, men många andra 

förekommer också. Förutom olika hantverksyrken 
förekommer folkskolläraren, trädgårdsmästaren och 
ingenjören. Kvinnornas yrkestitlar är dock fortfa-
rande knappt representerade. 
 
Karaktärsdrag för kvarter urnlunden 

• Symmetrisk kalkstensinramade gravar av 
yngre karaktär. 

• Tätt placerade mindre gravvårdar med rika 
planteringar. Tydlig struktur. 
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Kvarter NÖ 
Kvarter NÖ på den gamla kyrkogården i Grevie 
utgör den fjärdedel som både i norr och öster grän-
sar mot parkeringsplatser och gräsmatta. Grusgångar 
avgränsar mot kyrkan i sydväst och kvarteren intill. 
Mot andra väderstreck avgränsar stenmur och häck. 
Kvarteret är gräsbevuxet och gravarna ligger glest 
orienterade i nord-sydliga rader. 
S:t Tostens kapell ska ha legat tvärsöver grus-

gången som leder från parkeringen i öster mot kyr-
kan och berör därmed de båda kvarteren NÖ och 
SÖ. Stenar har lagts ut för att visa var huset legat. 
Gravvårdarna härrör från mitten av 1800-talet 

och in i 2000-talet. Ett 15-tal gravar saknar datering, 
men är sannolikt från samma tidsintervall. Mindre 
vårdar och breda låga stenar från 1900-talet är van-
ligast, liksom på hela den gamla kyrkogården. Några 
högresta stenar avviker från den gängse profilen. 
Bland de yngsta gravarna förekommer ett par natur-
stenar och liggande hällar. Ett 30-tal gravar är om-
gärdade av stenramar eller klippt buxbomshäck. 
Kvarteret innehåller ca 145 gravvårdar. Av dessa har 
15 lagts ner i markytan. 
Vid en del av vårdarna växer barrbuskar, varav 

några formklippta. Perenner såsom funkia, doftpion 
och alunrot samt marktäckare som taklök och vinca 
har noterats inom kvarteret. Vid några gravstenar 
växer vårblommor som botaniska tulpansorter och 
jordviva. 
Användningen av titlar och bynamn följer i stort 

sett samma mönster som inom de andra kvarteren 
på gamla kyrkogården. Antalet olika yrkestitlar är 
möjligen ännu större här och till dessa hör lådfabri-
kör, trävuruhandlare och med.dr-tekn.dr. Flera kvin-
noyrken finns representerade på den här delen av 

kyrkogården. Det är titlarna stickerskan, hushållers-
kan, barnmorskan och folkskollärarinnan som finns 
på stenar i kvarteret. Kvinnorna omnämns annars 
oftast i sin egenskap av familjemedlem; som hustru, 
maka, änka eller dotter. 
 
Karaktärsdrag för kvarter NÖ 

• Gräsyta med gravvårdar av stor variation, 
både åldersmässigt och socioekonomiskt. 
Saknar tydlig struktur. 
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Kvarter SV 
Kvarter SV ligger som namnet visar sydväst om 
kyrkobyggnaden. Det avgränsas av grusgångar mot 
de andra kvarteren och av stenmur och häck i ytter-
kanter. Ytorna kring gravarna är insådda med gräs 
och en äldre struktur med gångar kan bara anas. 
Gravplatserna är utlagda i nord-sydliga rader. 
Gravarna har en relativt stor spridning ålders-

mässigt, men med en tyngdpunkt under 1900-talets 
första hälft. Mindre gravvårdar från 1910 och 20-tal 
är vanliga, liksom lägre från årtiondena därefter. De 
allra flesta gravarna saknar stenramar eller grusbädd, 
men där sådana förekommer är det oftast yngre 
gravar. Enstaka mer monumentala gravvårdar finns 
inom kvarteret. Den mest kända av dessa är en stor 
familjegrav med grusfylld stenram och en lång låg 
sten med nio delar. Ett staket av brons eller koppar 
inramade fram till våren 2017 den påkostade grav-
vården. Tyvärr stals staketet innan fotodokumentat-
ionen gjordes.  En kontrast utgör enkla gravvårdar 
såsom små marmorplattor eller liggande hällar utan 
datering.  Kvarteret innehåller knappt 200 gravvår-
dar, varav ett 20-tal har lagts ner i markytan. 
Ett mindre antal gravar har planeringar av vinter-

gröna växter och perenner. Bland de senare kan 
nämnas rosor, kärleksört och alunrot. Till de fåtaliga 
vintergröna växterna hör rhododendron och tuja. 
Under våren blommar lökväxter och jordvivor på 
några av gravarna. 
Merparten av gravstenarna har inskriptioner med 

titlar och bynamn. Det vanligaste är titlarna lantbru-
karen och hustrun följt av by eller gårdsnamn. Ex-
empel på övriga titlar som berättar om familjerelat-
ioner är bröderna, sönerna och dotterdottern. Titlar 
som speglar samhället under senare delen av 1800-

talet är vagnmakare, kvarnägaren och smedmästare.  
Och senare under 1900-talet fabrikören, handlaren 
och svenskamerikanaren. Yrkesarbetande kvinnor 
med titlar som sjuksköterska och sömmerska före-
kommer sparsamt. 
 
Karaktärsdrag för kvarter SV 

• Gräsyta med gravvårdar av stor variation, 
både åldersmässigt och socioekonomiskt. 
Saknar tydlig struktur. 
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Kvarter SÖ 
Kvarter SÖ på den gamla kyrkogården omfattar ett 
område sydöst om kyrkan. Det avgränsas av grus-
gångar och delvis av nyplanterade häckar. Ytan är 
gräsbevuxen och gravarna orienterade i rader, nord-
sydlig riktning. Flera mindre träd och buskar finns i 
anslutning till gravar.  
En minnessten och utlagda stenar i markytan vi-

sar besökaren var S:t Tostens kapell legat i äldre ti-
der. Byggnaden ska ha legat tvärsöver grusgången 
som leder från parkeringen i öster mot kyrkan och 
berör därmed kvarteren NÖ och SÖ. 
Gravarna har stor åldersmässig spridning från 

1700-tal till 2000-tal. Tyngdpunkten ligger dock un-
der 1900-talets första hälft. Den vanligaste typen av 
gravvård är den rektangulära breda låga stenen av 
ljus eller mörkgrå granit från 1930-1960-tal. Därutö-
ver finns ett relativt stort antal mindre vårdar från 
decennierna dessförinnan. Några naturromantiska 
och högre vårdar finns också inom kvarteret. Dryga 
25-talet gravar har omgärdning i form av stenramar 
eller klippta buxbomshäckar. Framförallt är det de 
yngre och välbesökta gravarna som har inramning 
med öppen jord eller grusad yta närmast stenen. Tre 
äldre gravar har staket av järnsmide. Innanför två av 
dessa växer marktäckande murgröna.  Kvarteret 
innehåller ca 175 gravvårdar. Av dessa har ett 15-tal 
lagts ner i markytan. 
De flesta gravarna saknar plantering, men när det 

förekommer är det inte ovanligt med perenner. Ex-
empel på sådana kan vara kärleksört, julrosor, laven-
del och funkia. På ett antal gravar finns även lökväx-
ter av återkommande art. 
Det finns en mycket stor variation av yrkestitlar 

på gravstenarna, men en överväldigande andel har 

inskriptionen lantbrukaren och hustrun följt av ett 
gårds- eller bynamn. Grevie som jordbruksbygd 
speglas tydligt även i andra titlar såsom kvarnägaren, 
åboen och åbodottern. Några av titlarna berättar om 
en framväxande industrialisering och järnvägens 
ankomst. Exempel på sådana är stationsmästaren 
och lokreparatören. Till de med högre ställning i 
samhället hör disponent och kommunalordförande. 
 
Karaktärsdrag för kvarter SÖ 

• Lång kontinuitet och stor variation i ålder 
på gravvårdarna. Ingen tydlig struktur. 
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Den nya kyrkogården 

Kvarter A 
Kvarteret, utgör sydöstra delen av nya kyrkogården 
och består av tre grusgångar orienterade i norr-söder 
med rader av gravar på ömse sidor. Samtliga gravar 
har rygghäckar, dessa bildar tre närmast slutna av-
delningar. Här finns drygt 60 gravvårdar. Ytorna vid 
gravplatserna är i regel insådda med gräs, några få 
platser har grus yta och är omgärdade med stenram. 
Huvudparten av gravarna härrör från 1900-talets 

andra hälft och ett fåtal från 2000-talet. Stenarna, 
som vanligen är resta, har ett enhetligt utförande och 
är i regel breda, låga till halvhöga och består av 
röd/svart/grå granit. 
Ett fåtal platser har vintergrön plantering. Vanlig-

ast är idegran och lagerhägg. Perennplanteringarna 
domineras av lökväxter, blåklockor och flox. 
På flertalet gravstenar anges by-/gårdsnamn och 

även titel på de avlidna. Vanligast är latbrukare och 
hustru/maka. Vanliga exempel på familjeband är 
sonen, dotter/döttrar, bröderna, syskonen. Av andra 
titlar som speglar samhället under andra hälften av 
1900-talet kan nämnas lantarbetaren, snickaren, mu-
rarmästaren, stenhuggaren, åkeriägaren. Av kvinno-
titlar finns bara en strykerska. 
 
Karaktärsdrag för kvarter A 

• Kvarter med stor enhetlighet gällande struk-
tur, gravvårdar och ålder. 
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Kvarter B 
Kvarteret utgör nordöstra partiet av nya kyrkogår-
den och består av tre grusgångar, orienterade i norr-
söder med rader av gravar på ömse sidor. Samtliga 
gravar har rygghäckar, dessa bildar tre närmast 
slutna avdelningar. Här finns knappt 70-talet grav-
vårdar. Ytorna vid gravarna är i regel insådda med 
gräs, ett fåtal har grusyta med omgärdande stenram. 
Merparten av gravar är från 1900 talets andra 

hälft, men här finns också ett 10-tal från 2000-talet. 
Flertalet stenar är av enhetligt snitt och är eller har 
varit resta. De är låga-halvhöga och består av 
svart/grå/röd/ granit. I vissa partier har ett flertal 
stenar sekundärt lagts ned. Vid gravarna från 2000-
talet finns i regel liggande hällar. 
Ett mindre antal platser har vintergrön plante-

ring, vanligen barrbuskar och rhododendron. Bland 
perennplanteringarna är lökväxter och jordvivor 
vanligast. 
På flertalet gravvårdar finns by-/gårdsnamn samt 

titlar på de avlidna. Vanligast är lantbrukare och 
hustru/maka. Vanliga exempel på familjeband är 
sonen/sönerna, bröderna, systrarna och dotter. Av 
andra titlar som speglar samhället under 1900-talets 
andra hälft kan nämnas, handlanden, köpmannen, 
fabrikören och lantarbetaren. Av fåtalet kvinnotitlar 
finns strykerska, väverska och slöjdlärarinna. 
 
Karaktärsdrag för kvarter B 
Kvarter med stor enhetlighet gällande struktur, 

gravvårdar och ålder. 
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Kvarter C 
 

Kvarteret utgör sydvästra delen av nya kyrkogården 
och består av tre grusgångar, orienterade i norr-
söder med rader av gravar på ömse sidor. Samtliga 
gravar har rygghäckar, dessa bildar tre närmast 
slutna avdelningar. Här finns ett 65-tal gravvårdar. 
Samtliga gravplatser är insådda med gräs. 
Flertalet gravvårdar är från 1970-90-talet. Stenar-

na har ett enhetligt utförande. De är uppresta, breda, 
låga till halvhöga och är utförda av svart/grå/röd 
granit. 
Ett mindre antal har vintergrön plantering. Van-

ligast är tuja och idegran. Vid en gravplats har två 
tujor fått växa fritt och här står nu två kraftiga träd. 
Bland perennplanteringarna dominerar lökväxter. 
På flertalet gravstenar anges by-/gårdsnamn och 

på ca hälften anges titlar. Vanligast är lantbrukare 
och hustrun. Av andra titlar som speglar samhället 
under andra halvan av 1900-talet kan nämnas, dis-
ponenten, ombudsmannen, lantbrevbäraren, rektorn 
och ingenjören. Inga kvinnotitlar förutom hustru 
finns nämnda. 
 
Karaktärsdrag för kvarter C 

• Kvarter med stor enhetlighet gällande struk-
tur, gravvårdar och ålder. 
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Kvarter D 
Kvarteret utgör nordvästra delen av nya kyrkogården 
och består av tre grusgångar orienterade i norr-söder 
med rader av gravar på ömse sidor. Samtliga gravar 
har rygghäckar, som bildar tre närmast slutna rum. 
Här finns ett 45-tal gravvårdar. I kvarteret är områ-
den som saknar gravar. Ytorna vid gravplatserna är i 
regel insådda med gräs, ett par platser har grusytor 
omgärdade med gatsten. 
Huvudparten av gravarna härrör från 1970-90-

talet. Ett fåtal från 2000-talet. Stenarna har i huvud-
sak ett enhetligt utförande. De är i regel resta, breda, 
låga till halvhöga och består av röd/svart/grå granit. 
Några platser har vintergrön plantering, vanligen 

barrbuskar. Av perennplanteringar förekommer ett 
20-tal arter, vanligast är jordvivor och lavendel. 
På flertalet gravvårdar anges by-/gårdsnamn. 

Ungefär hälften av stenarna anger titlar. Vanligast är 
lantbrukaren och hustrun. Exempel på familjeband 
är bröderna, dottern och mammy. Av andra titlar 
som speglar samhället under senare delen av 1900-
talet är Köpman, maskinist, lagerarbetare och in-
geniör. Kvinnotitlar saknas. 
 
Karaktärsdrag för kvarter D 

• Kvarter med stor enlighet gällande struktur, 
gravvårdar och ålder. 
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Kvarter E och F 
Kvarter E och F ligger längst norrut på den nya 

kyrkogården. Enligt den ursprungliga planen över 
nya kyrkogården finns kvarter E utformat på samma 
sätt som de övriga med grusgångar och inramande 
häckar. Så har dock inte skett och det utgörs nu av 
ett öppet gräsbevuxet område med enstaka träd. 
Kvarter F, som tillkommit senare, är ett litet kvarter 
öster om E. Någon tydlig avgränsning eller skillnad i 
karaktär finns inte mellan dessa. 
Kvarter E har kommit till användning först vid 

det senaste sekelskiftet. Endast en gravvård härrör 
från 1900-talet och består av ett stenkors. Övriga 
utgörs av låga breda stenar, liggande hällar eller na-
turstenar från 2000-talet. De allra flesta gravarna har 
en stenram kring planteringsytan som är fylld med 
singel eller sjösten.  Merparten av gravarna ligger i 
glesa rader koncentrerat till kvarterets östra del. Ett 
par gravar är emellertid anlagda avskilt från de övriga 
i kvarterets västra del. Merparten av kvarteret har 
ännu inte kommit i användning. 
Planteringarna består förutom annueller och pe-

renner av små buskar och miniatyrträd. Uppstam-
made sådana är ett nytt karaktäristiskt inslag i plante-
ringar på sena gravvårdar. Bland perennerna kan 
nämnas lavendel, ljung och taklök. Dekorationer i 
form av snäckor, gjutna betongföremål och natur-
stenar är vanliga.  
Kvarter E innehåller knappt ett 30-tal gravvårdar. 

Där förekommer ett 10-tal antal inskriptioner med 
yrkestitlar liksom by- och gårdsnamn. Förutom 
dessa finns stenar med tilltalen älskade och käre. 
Kvarter F består av en gräsyta med relativt glest 

utplacerade gravvårdar. Sammanlagt rör det sig om 
drygt ett 10-tal sådana från decennierna närmast 

före och efter det senaste sekelskiftet. De flesta ste-
narna består av små breda låga stenar eller liggande 
hällar. 
Några av gravarna har stenram kring planterings-

ytan och då också med en fyllning av singel eller 
sjösten. 
 
Karaktärsdrag för kvarter E och F. 

• Moderna gravvårdar glest utlagda på 
gräsyta. Ingen tydlig struktur. 

• Relativt stort inslag av naturstenar, dekorat-
ion- er och uppstammade växter. 
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Nya urnlunden 
Nya urnlunden är anlagd i slutet av 1900-talet och 
ligger mellan kvarter A och C i södra delen av nya 
kyrkogården. Kvarteret ingår inte i kyrkogårdens 
ursprungliga plan. Området består av en plattgång, 
orienterad i norr-söder med en eller flera rader av 
gravar längs sidorna. Centralt placerat är en minnes-
plats med grusytor, plattor, sittplatser samt ett kont-
verk av brons. Rygghäckar till kvarteren A och C 
bildar inramning till området, som huvudsakligen är 
besått med gräs. I anslutning till gravvårdarna finns i 
regel små omgärdade ytor med grus och plantering-
ar. 
I området finns ett 50-tal gravvårdar från 1990-

och 2000 talet. Drygt hälften av stenarna är liggande, 
däribland många naturstenar. De uppresta vårdarna 

är vanligen låga, breda och av svart/grå granit. På 
några av stenarna förekommer bilder av husdjur. Ett 
vanligt inslag på gravplatserna är lyktor och andra 
ljushållare, vaser för blommor samt små lösa stenar, 
ofta hjärtformade och med text. 
De vanligaste vintergröna planteringarna i an-

slutning till gravvårdarna är buxbom, murgröna och 
skuggröna. De vanligaste perennplanteringarna är 
lökväxter, lavendel och jordvivor. I ett par fall finns 
även små miniatyrträd. I anslutning till minnesplat-
sen finns en perennplantering med ett litet pryd-
nadsträd. 
På knappt hälften av stenarna anges by-

/gårdsnamn. Titlar förekommer på ca en tredjedel 
av stenarna. I två fall har ett gift par gemensam titel, 
lantbrukarparet och konstnärerna. Bland avlidna 

kvinnor förekommer titlar som hustrun och sjukskö-
terskan. Bland männen läkare, tandläkare, lanthand-
lare, brandchef  etc. 
 
Karaktärsdrag för nya urnlunden 

• Kvarteret har otydlig struktur. Gravvårdar-
nas typ är av tämligen enhetlig karaktär med 
ömsom liggande och ömsom uppresta ste-
nar. Väl samlad ålder på stenarna.  
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Askgravlunden 
Askgravlunden ligger på en plats längst ner i sydväst 
på den nya kyrkogården, intill den parkliknande 
ängen. En cirkel av stenblock med namnplattor är 
placerade kring en grusbelagd yta i vars mitt ett träd 
planterats. Kring detta finns sittplatser på en cirkel-
formad träbänk. In mot minnesplatsen leder en 
grusgång som kantas av gatsten och planteringar. I 
ett par hållare av svartmålat järn kan besökare pla-
cera blommor. 
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Minneslunden 
Omedelbart innanför och norr om entrén till nya 
kyrkogården finns en minneslund.  In till denna le-
der en gång belagd med gatsten. En parkbänk har en 
skyddad placering i en halvcirkel av tujor och fram-
för denna finns en anläggning i form av ett stenklot 
med porlande vatten. På en gräsbesådd yta mitt 
emot parksoffan är en upprest minnessten med tex-
ten ” Tidevarv  komma/ tidevarv försvinna/släkten 
följa/släktens gång”. Strax intill gången finns en 
ställning av svartlackerat järn med möjlighet att sätta 
blommor eller tända ljus. 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 



 

Grevie kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 | 47 

Värdebeskrivning 

Kulturhistoriska värden 
Grevie kyrkogård och kyrka har sedan tidig medeltid 
varit en central plats för människorna i närmiljön 
och då framförallt befolkningen i Grevie socken. 
Förutom kyrkobyggnaden finns få spår från äldsta 
tider. Rester av en överodlad gravhög är belägen i 
nya kyrkogårdens sydvästra hörn. Denna härrör 
sannolikt från bronsåldern. Sankt Torstens kapell, 
vars rester lokaliserats öster om kyrkan, har sannolikt 
medeltida ursprung. De äldsta kvarvarande gravvår-
darna härrör från 1600-och 1700-talet och består av 
några enkla naturformade stenar. Flertalet av dessa 
är nu nedlagda i markytan eller sekundärt placerade 
och infattade i kyrkogårdsmurens insida. Förutom 
årtal har stenarna initialer på den avlidne och ibland 
initialer på bynamnet. 
De kvarvarande gravvårdarnas inskriptioner 

speglar de näringar som präglat bygden genom tiden. 
Att jordbruk har varit den starkt dominerande verk-
samheten ses i att de mest frekventa titlarna är lant-
brukare och åbon. De lägre klasserna verksamma 
inom näringen saknas i stort sett. Endast någon 
enstaka gravvård med titeln dräng eller piga före-
kommer. Sannolikt har de fattigaste aldrig haft nå-
gon gravvård i sten eller järn. Bland hantverkstitlar 
kan skomakare och murare ses. Järnvägens tillkomst 
under det sena 1800-talet kan ses i titlarna stations-
mästare, stationsinspektör och lokreparatör. Om 
närheten till havet vittnar titlarna sjökapten och 
skeppare om. Kvinnornas titlar bland de äldre ste-
narna reduceras vanligen till hustrun. Ett fåtal yrkes-
arbetande kvinnor kan ses i titlarna hushållerska och 
trotjänarinna. Senare, när en del kvinnor skaffar sig 

utbildning uppträder folkskollärarinna, sjuksköterska 
och barnmorska. Bland de yngre gravarna ses en 
betydande minskning av titlarna lantbrukare med 
hustru och nu uppträder ett brett spektrum av andra 
yrkestitlar. Även andelen gravvårdar utan titlar ökar 
under denna period. De yngre gravkvarteren uppvi-
sar likformighet med närmast total avsaknad av av-
vikande och monumentala gravmonument. Det 
speglar ett ekonomiskt och socialt mera jämlikt sam-
hälle. 
Äldre bilder på gamla kyrkogården visar på ett 

stort antal gravvårdar med inramning. Tyvärr har det 
stora flertalet av dessa försvunnit. Dock finns det 
fortfarande flera gravplatser som omgärdas av järn- 
eller smidesstaket vilka är kulturhistoriskt värdefulla. 
Kvarteren är nu gräsbesådda. Fortfarande kan dock 
kvarvarande stenar utvisa kyrkogårdens huvudstruk-
tur. Många stenar, som ursprungligen varit resta, är 

nu liggande och nedgrävda så att endast ovansidan 
är synlig i markytan. Dessa ingrepp, som har haft 
syftet att underlätta skötseln, har dock försämrat 
miljön. Gravplatserna rymmer dock en stor variation 
vad gäller ålder, utformning, material och storlek. 
Tillsammans bildar dessa en värdefull mångfald. 
Denna speglar äldre samhällsstruktur och är därför 
viktig att bevara för framtiden. 
Inom nya kyrkogården som ritades 1949 av 

domkyrkoarkitekten Eiler Graebe, finns fyra kvarter, 
som någorlunda anlagts enligt ursprungsritningarna. 
Kvarteren är fortfarande till stora delar bevarade 
med häckar och gångar. Att dessa strukturer bevaras 
är ytterst viktigt för kulturmiljön. 
  

Överodlad gravhög på den nya kyrkogården.  
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Biologiska värden 
Kyrkogårdar är en närmast unik naturtyp som drar 
till sig många organismer av olika slag. Blommorna 
på gravplatser och i planteringar lockar till sig insek-
ter. Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyrkogårdens 
träd, häckar och planteringar. Fladdermöss före-
kommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt även på 
Grevie kyrkogård. De har sina viloplatser i byggna-
der eller gamla hålträd. Samtliga arter av fladder-
möss liksom alla grod- och kräldjur är fridlysta och 
upptagna i Artskyddsförordningen.  
Kyrkogårdens träd har ett flertal arter av lavar 

och mossor som bidrar till trädens biologiska värde. 
Nämnas kan den rödlistade grynig dagglav (NT), 
signalarten lönnlav och de tidigare rödlistade flikig 
sköldlav och alléskruvmossa. Andra värdefulla arter 
är dvärghättemossa och kyrkogårdslav. Av fåglar 
observerades en rödlistad art, stare (VU) sjungande 
från kyrkan. Rödlistade arter utses av expertkommit-
téer vid Artdatabanken och utgörs främst av hotade 
och nära hotade arter. Signalarter är Skogsstyrelsens 
urval av arter som är indikatorer på miljöer där man 
kan förvänta sig att finna rödlistade arter.  
I Artportalen är sedan tidigare ett mängd rödlis-

tade arter registrerade från kyrkogården eller dess 
närhet. Av de fåglar som observerats under häck-
ningstid vid kyrkan är det förutom stare (VU) även 
hussvala (VU) och tornseglare (VU). Av kärlväxter 
har äkta hjärtstilla (VU) och backtimjan (NT) note-
rats vid kyrkogården. 
Vid länsstyrelsens trädinventering 2009 i sam-

band med Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 
träd, registrerades sju träd på kyrkogården. Det var 
fyra hästkastanjer öster om kyrkan och tre häng-
askar. Av dessa har en hästkastanj ersatts sedan dess. 

Träden på gamla kyrkogården omfattas även av kul-
turmiljölagen.  
Omkring Grevie finns det en hel del intressanta 
marker. Vi nämner dem här eftersom deras växt- 
och djurliv kan ha en ekologisk anknytning till kyr-
kogården. Inom 1-2 km från kyrkogården ligger det 
ett antal värdefulla betesmarker som har inventerats i 
Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering 
(TUVA). Inom samma avstånd finns det även flera 
mindre områden med höga naturvärden, så kallade 
nyckelbiotoper. Det är bäckar, sumpskogar, ängs-
mark och en liten ädellövskog. 
Drygt 1 km norr om kyrkogården, ligger naturre-

servatet Grevie backar. Cirka 3 km åt väster finns det 
långsträckta naturreservatet Södra Bjärekusten, som 
också är Natura 2000-område. 3 km ostsydost om 
kyrkogården ligger ett mindre naturreservat, Haralds 
ängar. Drygt 1 km öster om Grevie sträcker sig Hall-
andsåsen som är ett stort riksintresse för naturvård.  
 
  

Alléskruvmossa.  



 

Grevie kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 | 49 

 
  
 
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 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 kulturhi-

storiska värden  

Områden med högt kulturhistoriskt värde är särskilt 
känsliga för förändring eller företräder en unik hän-
delse/form/miljö eller liknande. På Grevie kyrko-
gård gäller detta kvarter på gamla kyrkogården 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 och yttre be-
gränsningar såsom murar bevaras.   

• Gravvårdarna bör i första hand bevaras på 
plats. Gravvårdar kan också användas som 
huvudsten vid ny gravsättning.   
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• 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.  

• 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 pågått under mycket 
lång tid. 
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Åtgärdsbehov 
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Åtgärdsbehov 
Följande förslag till åtgärder på kyrkogårdarna syftar 
till att bevara och utveckla deras karaktär avseende 
både kulturhistoriska och biologiska värden. Vissa 
åtgärder kan kräva länsstyrelsens tillstånd. I bilagan 
Rekommendationer för vård och underhåll finns vidare 
information om åtgärderna. 
 

Murar 
• Murarna är i gott skick, men mindre sprick-

bildning förekommer i putsen. 
• Murens fogar bör underhållas vid behov lik-

som kalkning av desamma. 
 

Grindar 
• Grindarna på Grevie kyrkogård fungerar 

och är i gott skick. 
• Årlig översyn. Vid behov justering, rost-

skyddsbehandling och ommålning. 
 

Gångar 
• På både den gamla och nya kyrkogården är 

flertalet gångar belagda med singel. Dessa 
är välskötta och har i stort sett en god till-
gänglighet. På den nya kyrkogården före-
kommer partier som är lösa och en färgvari-
ation på gruset. Gångar belagda med plattor 
av olika form och material finns framförallt 
i anslutning till urngravlund, askgravlund 
och minneslund. 

• Årlig översyn av singelgångar. Dessa ska ha 
en jämn yta med god packning. Ytan ska 

vara fast och tillgodose tillgänglighetsbeho-
ven. Eftersträva att använda samma färgny-
ans på singel. 

• Plattgångar kontrolleras regelbundet så att 
gången är jämn och tillgänglig. 

Gravplatser 
• Gravplatser med inramande järnstaket, 

häckar och stenramar med grusade ytor är 
viktiga karaktärsdrag för kyrkogården. 

• Järnstaketen bör bevaras och underhållas.  
• Buxbomshäckar kring gravplatser komplett-

eras vid behov. Egen sticklingsförökning 
kan påbörjas, så att man kan ersätta med 
samma sort. 

• Stenramar som rubbats ur sitt läge bör läg-
gas om. 

 

Gravvårdar 
• Flera av gravvårdarna har vittrat och är ska-

dade. Inskriptionerna på de äldre gravvår-
darna, speciellt de i marmor och sandsten, 
är svåra att tyda idag. På många äldre grav-
vårdar har texten varit ifylld med vit, svart 
eller guldfärg, men denna har slitits ner vil-
ket försvårar läsningen. Många äldre stenar 
har lagts ner i markytan. De kulturhistoriskt 
värdefulla gravvårdarna bör få stå kvar på 
sina ursprungliga platser. 

• Vårdarnas inskriptionstavlor eller framsidor 
bör rengöras med varsamma metoder. Vid 
kraftig påväxt av lavar är det dock bättre att 
undvika rengöring då man annars riskerar 
att skada stenen. 

• Omdubbning av gravvårdar bör göras vid 
behov. 

• På gamla kyrkogårdens kvarter NÖ finns en 
gravsten som i två delar, på långt avstånd 
från varandra, är lerlagda i markytan. Åter-
förena dessa! 

Planteringar 
• Vintergrön växtlighet bildar tillsammans 

med häckar och inslag av perenner och lök-
växter en bas i kyrkogårdens gröna struktur. 

• Växtligheten på kulturhistoriskt värdefulla 
gravplatser bör förnyas vid behov med 
samma växtmaterial som det befintliga. 

• Äldre och unika växtsorter bör i första hand 
vårdas och stå kvar på gravplatserna även 
sedan de återlämnats till församlingen. 

• Bevara så långt det är möjligt barrbuskar på 
äldre gravvårdar. Kan vid behov uppstam-
mas eller beskäras om de skymmer stenar-
na. 

Övrigt 
• Höjden i sydvästra hörnet av nya kyrko-

gårdsområdet används som upplagsplats för 
diverse sten- och trämaterial. Detta ligger i 
blickfånget för besökare på kyrkogården 
och blir på så sätt dominerande. Flytta om 
möjligt materialet till annan mer undan-
skymd plats.  

Träd 
• Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

der i trädvårdsplanen.  
• En bra målsättning för Svenska kyrkan är att 

arbeta med beskärning och stabilisering som 
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metod för att bevara särskilt skyddsvärda träd. 
Dessa metoder kan med fördel användas på 
Grevie kyrkogård som har 14 särskilt skydds-
värda träd, där extra hänsyn behövs. 

• Samråd med Länsstyrelsen innan större åtgärder 
utförs. Träd med biotopskydd har ett extra 
starkt skydd för att värna om känsliga arter. 
Dispens kan krävas. 

 

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. 

• En damm eller vatteninstallation skapar livsut-
rymme för många arter, inte minst fåglar, insek-
ter, grodor, vattensnäckor och salamandrar om 
den är klokt 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. 

• 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.  

• Vid nyplantering, använd gärna buskar och träd 
som producerar bär, då de ger föda åt många 
fåglar. Sidensvans och trastar är särskilt förtjusta 
i bär, men även en del småfåglar drygar ut kos-
ten under vinterhalvåret genom att äta frukt och 
bär. Tillgången på bär har stor betydelse för 
både flyttande fåglar och för stannfåglar som 
ska klara vintern på minimala resurser. Rönn, 
oxel, hagtorn, aronia, liguster, oxbär, måbär och 
berberis är några bärande träd och buskar som 
kan göra skillnad för överlevnaden. 
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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 
Församlingens egna underlag för utvecklingsplan. 
 
Hur kan/vill vi arbeta för att förstärka kyrkogårdens 
växt- och djurliv? 
Vi har redan ett rikt djurliv med harar, kaniner, ekorrar, 
fåglar och fladdermöss. 
 
Finns det enkelt avhjälpta hinder som kan förbättra 
tillgängligheten till kyrkogården? 
Grevie kyrkogård har bra gångar. Stora parkeringar. 
 
Hur tillgodoses behovet av begravningar för andra 
religioner? 
Inga särskilda ytor finns upplåtna för andra religioner, men 
enstaka sådana gravar finns bland de kristna gravarna. 
 
Hur ser tillgången på gravplatser ut (kistgra-
var/askgravar) under de närmaste tio åren? Finns 
behov av att utöka kyrkogården eller anlägga nya 
gravplatser? 
Askgravlunden behöver utökas då denna begravningsform 
har ökat under de senaste åren. 
 
Problem/åtgärdsbehov 
Kommentar saknas. 
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Ordförklaring 

Kulturhistoriska kriterier  

Arkitektoniskt värde 
Grundar sig på estetiska egenskaper och kvaliteter 
såsom gestaltning, proportioner och helhetsintryck. 
Det kan tillämpas på gravvårdar samt hela kvarter 
eller kyrkogårdar.  

Arkitekturhistoriskt värde 
Formgivning som är tidstypisk (rep.) eller ovanlig 
för sin tid. Det kan avspeglas i gravvårdarnas ut-
formning, storlek, material, yttäckning eller kring-
gärdning såsom smidesstaket eller stenram. Det kan 
även tillskrivas gravkvarterens respektive kyrkogår-
dens struktur och form med stora sammanhäng-
ande gräsmattor eller smala grusgångar.   

Hantverksmässigt värde 
Utgår från gravvårdar som visar en hög hantverks-
skicklighet eller speciell tillverkningsmetod. Det 
berör ofta äldre gravvårdar och utsmyckningar som 
vanligtvis inte är industriellt tillverkade, såsom kalk-
stens- och marmorvårdar, gjutjärnskors eller smi-
desstaket.  

Konstnärligt värde 
Har sin grund i det arkitektoniska uttrycket, men 
med betoning på dekor och utsmyckning. Det kan 
exempelvis röra sig om en gravvård med en uthug-
gen dekor eller en skulptur.  

Kulturhistoriskt värde 
Definieras som den kunskap eller förståelse som 
kan inhämtas både från materiella och immateriella 
företeelser. Som exempelvis olika händelser, histo-

riska sammanhang eller människors skilda livsvillor. 
Dessa kan exempelvis avspeglas i gravkvarter eller 
gravplatsers utformning. 

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

Miljöskapande värde 
Grundar sig på en sammanhållen miljö eller ett 
objekts läge. Exempelvis kan en gravvårds place-
ring vara särskilt betydelsefull för helhetsintrycket 
på kyrkogården eller inom ett visst gravkvarter.  

Samhällshistoriskt värde 
Berättar om samhällets historia utifrån ett lokalt, 
regionalt eller nationellt perspektiv.  Det kan ex-
empelvis vara gravvårdarnas utformning, inskript-
ioner eller yrkestitlar som berättar om tidigare sam-
hällsförändringar och företeelser.   

Socialhistoriskt värde 
Beskriver människors villkor och deras sociala 
ställning i samhället under olika tider. Det kan ta sig 
uttryck genom gravvårdars placering, storlek, 
material, yrkestitlar och inskriptioner. Även avsak-
naden av inskriptioner, titlar eller bestående grav-
vårdar berättar om tidigare sociala villkor som 
klasstillhörighet och genus. 

Symbolvärde 
Kan skapas avsiktligt eller omedvetet. Kyrkor har 
ofta ett symbolvärde kopplat till deras långgående 
funktion och placering. Gravvårdar kan istället ha 

inskriptioner som förmedlar en händelse med sym-
bolisk innebörd.  

Åldersvärde 
Utgår ifrån en kyrkogårds, gravkvarters eller grav-
vårds ålder. En gravvård rest före mitten av 1800-
talet har ett starkt åldersvärde då de är fåtaliga, men 
även gravvårdar tillkomna under senare delen av 
1800-talet samt början av 1900-talet kan inneha ett 
sådant värde.  

Rödlistan: 
Rödlistan är en lista på hotade och nära hotade 
arter som sammaställs av flera expertkommittéer 
vid Artdatabanken/SLU i Uppsala och uppdateras 
vart 5:e år. 
 
  Rödlistans kategorier: 
 
CR  Akut hotad (Critically endangered) 
 
EN  Starkt hotad (Endangered) 
 
VU  Sårbar (Vulnerable) 
 
NT  Nära hotad (Near threatened) 
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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar 
Bilder på gravvårdarna redovisas på s.62 

 
Kvarter & 
Gravplats 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Värderingsbedömning  

NÖ 2 
 

Gravvård utformad som perga-
mentsrulle vilande på mindre ste-
nar, sandsten? 

Oläslig inskription Gräs Ålderdomlig och ovanligt utformad gravsten. Hant-
verksmässigt värde. Åldersvärde. 

NÖ 13 Nils Svenssons familjegrav, 
järnstaket målat med silverfärg, 
oval platta. 
 

 Nils Svensson familjegraf Grus Bevarad helhet med järnstaket och grusad yta. Kulturgrav 
i församlingen. Högt arkitekturhistoriskt och hantverks-
mässigt värde. Miljöskapande värde. Åldersvärde. 

NV I 
 

Högrest sten i nygotisk stil med 
texten ”Älskad i livet-saknad i dö-
den” 

Lantbrukaren 
Johannes Pettersson 
Engelsbäck 
*12/1 1863 †14/1 1905 
Hustrun 
Alma Pettersson 
*29/2 1876 † 21/3 1956 
Ps 417 

Gräs Stenen är stilmässigt och socialhistoriskt representativ för 
tiden och platsen.   

NV II Mindre kvadratisk gravvård lig-
gande i markytan. Marmor i 
stenram fylld med sjösten. En i 
raden av flera barngravar. 

Vår lilla flicka 
19 18/3 68 

Gräs Barngrav. Socialhistoriskt och miljöskapande värde. 

SV 33 
 

Dominerade gravvård; en mittsten 
med 4 stenar på var sida i rad. Låga 
breda stenar i ljus granit. Stenram 
med grus som ursprungligen haft 
räcke och grind av koppar. Funkt-
ionalistisk stil med drag av nyklass-
icism. 

Mittstenen: 
Här vilar 
Nils Rubin 
*13/12 1858 †11/12 1931 
Hans minne lever genom donationen 
Till Grevie sockens behövande 

Grus. Planteringsyta närmast 
mittstenen. 

Gravvården har stort lokalhistoriskt värde. Arkitekturhi-
storiskt värde. 

SV I 
 

Kors i järnsmide med oval namn-
platta 

Saknar synlig inskription Gräs Korset är av historiskt och hantverksmässigt stort värde. 
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SV II Mindre gravvård i mörk granit Här vilar 
svenskamerikanaren 
John Isacson 
Öllöv 
*6/2 1871 †20/11 1943 

Gräs Gravstenen har en titel som är av historiskt intresse. Re-
presenterar på så sätt även de människor som emigrerat 
från bygden och inte återvänt. 

SV III 
 
 

Två små plattor i marmor med 
järnstöttor. 

John Wieslander  
*25/7 1810 †12/1 1880 
Den andra stenen oläslig. 

Gräs Plattorna är enkla och har ett historiskt och hantverks-
mässigt värde. 

SÖ 47 
 

Sten i mörk diabas. Gravvården 
omgärdad av staket i järnsmide. 
 
 
 

Bengt Persson 
1809 – 1849 
Johanna Persson 
1816 – 1894 
Per Olson 
1827 – 1911 
Amalia Svenson 
1862 – 1896 
Ola Bengtson 
1791 – 1860 
Ingrid Mårtensson 
1784 – 1855 
Norrlycke 

Marktäckande murgröna och ett 
mindre träd. 

Välbevarad äldre gravplats med järnstaket och murgröna.  
Flera generationer är representerade. Kulturgrav i försam-
lingen. Högt arkitekturhistoriskt och hantverksmässigt 
värde. Miljöskapande värde. Åldersvärde. 

SÖ 74 
 

Kors i gjutjärn. Gravvården om-
gärdad av staket i järnsmide. 
 
 

Abraham Jönsson 
Född i Örkelljunga 1827 
Död i Grevie 1856 

Marktäckande murgröna. Välbevarad äldre gravplats med kors och staket av järn. 
Texten berättar om en person som inflyttat till Grevie. 
Kulturgrav i församlingen. Högt arkitekturhistoriskt, 
historiskt och hantverksmässigt värde. Miljöskapande 
värde. Åldersvärde. 

SÖ I 
 

Sten i mörkt grå granit. Stenen är i 
klassicerande stil men med en in-
skription i jugendstil. Stenram och 
liggande häll med yngre gravsten. 

Stationsinspektor 
Oskar Fredrik Nilssons 
Familjegrav 
1923 
Liggande häll: 
Sjuksköterskan 
Ruth Nilsson 
*29/8 1892 †5/3 1974 
 

Stenram. Jord. Stenen med järnvägssymbolen; det bevingade hjulet samt 
titeln stationsinspektor är värdefulla lokalhistoriska mar-
körer. På den liggande stenen finns en av få kvinnoyrken 
representerat. Av socialhistoriskt intresse. 

SÖ II Sten liggande i markytan. Enkel 1781 Gräs Kyrkogårdens äldsta gravsten som ligger på plats. Har 
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 inskription. OND 
HB 

främst ett åldersvärde men också ett socialhistoriskt värde 
genom sitt mycket enkla utförande. 

SÖ II 
 

Marmorsten med glasskiva för 
texten. Rengjord. Stenram gemen-
sam med yngre gravsten 1930-tal, 
låg bred sten i ljust röd granit. 

Text på äldre sten: 
Landtbrukaren 
Johannes Persson 
St. Nötte  
*d. 26/8 1812 † d. 3/2 1883 
Hustrun 
Sofia Mattsson 
*St. Hult 29/5 1819 
 †St Nötte 6/10 1891 
Ps. 485 

Stenram med planteringsyta. 
Vårlökar. Tulpaner, narcisser 
och pärlhyacinter. 

Två generationer gravvårdar. Den äldsta av stort arkitek-
turhistoriskt och hantverksmässigt värde. Miljöskapande 
värde. 
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SÖ 74 SÖ I 

SÖ II SÖ III 

SÖ 47 
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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 
5. Konsul Perssons villa – invändig renovering 2016-17, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2018 
6. Grevie kyrkogård, VP, Per Holmgren, Åsa Jakobsson, Rebecca Olsson och Brita Tronde, 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 


