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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Förslöv 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 är att lyfta fram och tydliggöra 
kyrkogårdens kulturhistoriska värden. Den ska sedan 
ligga till grund för Förslöv-Grevie 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. 

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

 
 Fastighetsuppgifter 
 
Objekt        Förslöv kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Förslöv 30:1, 4:3 och 3:6 
Socken  Förslöv socken 
Kommun  Båstads kommun 
Fastighetsförvaltare Förslöv-Grevie församling 
Areal  29600 m² 
 
Förslövs kyrkogård består av en äldre och två yngre kyrkogårdsdelar som ligger i direkt 
anslutning till varandra.  
 

Båstads kommun, med den geografiska sockengränsen 
för Förslövs 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 Förslövs gamla 
och nya kyrkogårdar. 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 Förslöv kyrkogård är framtagen 
av biolog Åsa Jakobsson i samarbete med en arborist 
från Helgessons TrädTjänstAB.  

  

Översiktskarta över Förslövs kyrkogård. Lantmäteriet.  
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Förslövs socken ligger i Bjäre härad, på 
den uppodlade Bjärehalvön söder om 
Båstad. Socknen ingår i Båstads kom-
mun och består av tätorten Förslöv och 
flera mindre småorter. Socknen är en 
uppodlad slättbygd som övergår till ku-
perad skogsbygd upp på Hallandsåsen i 
nordost.  
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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 gränsar till ett fornlämningsom-
råde benämnt Förslöv 201 som skyddas en-
ligt Kulturmiljölagens 2 kap. Fornlämningen 
omfattar en av Förslöv gamla gårdstomter, 
prästgården. 

 
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 fyra 
riksintresseområden för kulturmiljövård och 
fyra riksintresse för naturvård i Båstads 
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 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 kyr-
kogården gäller Artskyddsförordningen 
(2007: 845) Förordningen omfattar dels de 
arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv 
och habitatdirektiv, dels vissa andra vilt le-

vande arter som är hotade i Sverige. Flad-
dermöss är en djurgrupp som är vanlig på 
kyrkogårdar. Alla arter fladdermöss är frid-
lysta i Sverige. 
 
 



 

Förslövs kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 | 9 

 
  

 

Kulturhistorisk bakgrund 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Socknen ligger uppe på Bjärehalvön och gränsar till 
Hallandsåsen i nordost och Skälderviken i väster och 
består huvudsakligen av odlad slättbygd, men i 
nordost finns kuperad mossrik skogsbygd med 
höjdpartier upp till 195 m. Arealen uppgår till ca 32 
km². I äldre tid ingick Förslöv socken i Bjäre härad. 
Sedan 1971 är det en del av Båstad kommun. För-
samlingen utgörs sedan 2002 av Förslöv-Grevie 
församling. 

I Förslöv finns spår av förhistoriens samtliga pe-
rioder. Från stenåldern finns ett flertal boplatser 
samt talrika fynd av stenåldersredskap, men bygden 
är framförallt rik på lämningar från bronsålder-äldre 
järnålder. Det handlar företrädesvis om gravmonu-
ment så som storhögar, men även hällristningar i 
form av skålgropar. I anslutning till skolan och 
sporthallen, några hundra meter norr om kyrkan 
finns ett 10-tal forngravar, gravhögar, resta stenar 
och rester av domarringar. Här finns också gammal 
odlingsmark med terrasser och röjningsrösen. I väst-
sluttningen, knappt en kilometer sydöst om kyrkan 
finns flera gamla fornåkrar med terrasser och röj-
ningsrösen. Här finns även hällristningar med skål-
gropar samt rester av en gravhög. Inne på kyrkogår-
den påträffades 1930 en mindre silverskatt med 
norska silvermynt från sent 1200-tal. Uppgifter om 
fornlämningar finns tillgängliga i Riksantikvarieäm-
betets digitala fornminnesregister, FMIS. 

Ortnamnet Förslöv uppträder i skrift första 
gången 1289 och skrivs då ”Faerslöf”. Ortnamns-
forskningen menar att efterleden, -löv är nära besläk-
tat med verbet lämna. Det betyder här något efter-
lämnat, sannolikt arvegods, eller gård som gått i arv. 
Ortnamn med löv har vanligen ett personnamn som 

förled. Faer, finns dock inte tidigare känt bland de 
fornnordiska personnamnen. Forskningen anser 
ändå att den mest troliga tolkningen av namnet 
Förslöv är gården som Faer lämnade efter sig. 

Vid tiden för storskiftet 1819 var Förslövs by be-
lägen öster om kyrkan. Kyrkbyn bestod då av fyra 
hemman med fem brukningsenheter. Närmast öster 
om kyrkan låg prästgården, Förslöv nr 4 och ca 150 
m öster om denna låg hemmanen nr 1 och 2. Hem-
manet nr 3 var beläget en bit norrut, uppe vid lands-
vägen mot Margretetorp. Ingen av gårdarna flyttades 
vid skiftet. På kartan från 1819 kan man se att lands-
vägen mellan Ängelholm och Hov passerade genom 
byn, strax väster om kyrkan. Den hade ungefär 
samma sträckning som i dag. Den gamla kartan visar 
också att landsvägen från Margretetorp fanns på 
samma plats som i dag, omedelbart norr om dagens 
kyrkogårdsområde. År 1885 invigdes den del av 
västkustbanan som passerade väster om Förslöv. En 
järnvägsstation byggdes i byn Slammarp, knappt en 
kilometer sydväst om kyrkan. Järnvägen fick stor 
betydelse för bygdens näringar och här växte ett litet 
stationssamhälle upp. Numera är järnvägssamhället 
och den gamla kyrkbyn integrerade med varandra. 
1921 ändrades namnet på järnvägsstation och post-
station till Förslövsholm, för att undvika förväxling-
ar med samhället Färlöv i östra Skåne. Sitt gamla 
namn Förslöv återfick dock orten 50 år senare.  

Förslöv har sedan medeltiden utgjort ett pastorat 
tillsammans med grannsocknen Grevie. Prästgården 
låg till en början i Grevie men efter en brand 1553 
flyttade prästen till Förslöv och Grevie blev annex-
församling i pastoratet. 
 
  

Registrerade fornlämningar i FMIS. Fornsök, Riksantikva-
rieämbetet.   
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Kyrkans historia  
Kyrkan är ursprungligen en romansk 1100-tals 
kyrka. Den har dock genom tiderna förändrats med 
om-och tillbyggnader. Endast mindre delar av den 
romanska kyrkan finns kvar i vapenhuset. Tornet av 
gråsten uppfördes 1775. Långhuset byggdes om i 
mitten på 1800-talet då det breddades 6 alnar och 
förlängdes åt öster. Den nya byggnaden invigdes 
juldagen 1851. Kyrkan är i dag putsad och vitfärgad 
förutom tornet, som har synliga gråstenar. Taket är 
täckt med kopparplåt. 
 

Kyrkogårdens historik 
Gamla kyrkogården 
De äldsta kartorna som visar kyrkogårdens ut-
sträckning är Skånska rekognoseringskartan och de 
kartor som upprättades vid storskiftet, samtliga 
från 1810-talet. Här ses kyrkogården som en fyrsi-
dig, närmast rektangulär figur, belägen omedelbart 
öster om landsvägen Ängelholm-Hov. Den gamla 
delen av kyrkogården har med mindre justeringar 
behållit samma utsträckning fram till i dag. Av den 
ursprungliga kyrkogårdsmuren återstår dock endast 
östra delen. Muren i väster togs bort i början av 
1900-talet. Detta skedde i samband med en mindre 
utvidgning av kyrkogården. Som begränsning mot 
landsvägen planterades en häck, vilken dock inte 
utvecklades som väntat. En ny mur byggdes därför 
i mitten av 1930-talet. Ritning med mur och två 
ingångar utfördes av arkitekten O Persson, 
Helsingborg 1935. Planerna godkändes av Kungliga 
Byggnadsstyrelsen samma år. Gamla kyrkogården 
innefattar idag kvarteren 1-2 
  

Ovan till vänster: Gamla kyrkogården, tidigt 1900-tal. Bildkälla: Kulturmiljöbild. Ovan till höger: Gamla kyrkogården 
1985. Bildkälla: Carlotta, Kulturen i Lund. Nedan: Gamla kyrkogården idag.  
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Skånska rekognoseringskartan 1812.1820.   

Storskifteskarta, 1819. Kyrkan från väst. Bildkälla: Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet.  
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Nya kyrkogården mot norr 
Den äldsta utvidgningen av kyrkogården omfattar 
en rektangulär yta från gamla kyrkogården till 
landsvägen i norr. Den är antagligen anlagd i början 
av 1900 talet, men tyvärr finns inga ritningar till-
gängliga. Med ledning av gravvårdarnas ålder kan 
man anta att åren kring 1920 är trolig anläggnings-
tid. Området var tidigare åkermark och hörde till 
prästgården. Vid storskiftet 1819 benämns dessa 
åkrar, kyrkolycka och stora toft. De äldre kartorna 
visar också att prästgården haft sin infartsväg rakt 
genom området. Denna del av kyrkogården inne-
håller i dag kvarteren 3-5. Under senare tid har den 
i väster anslutande gamla skoltomten inkorporerats 
i området. Här finns i dag askgravlund, stora park-
liknande ytor, parkeringsplats, personalutrym-
men med toaletter, upplagsplatser samt ekono-
mibyggnad hörande till kyrkogårdsskötseln. 
Kyrkskolan i Förslöv byggdes på 1850-talet och 
låg då i direkt anslutning till kyrkogården. Senare 
byggdes ett nytt skolhus ett stycke längre åt norr. 
Denna var i bruk fram till 1968. Skolbyggnaden 
var i bruk fram till 1968 för att senare utnyttjas 
som föreningslokal och sedermera rivas  

Nya kyrkogården mot söder 
I mitten av 1930 talet fick församlingen möjlig-
het att inköpa ett markområde som anslöt till 
gamla kyrkogårdens sydöstra del. Området var 
ungefär en hektar stort och bestod till stora delar 
av ett grustag. Församlingen var då i ett akut 
behov av bårhus/bisättningskapell och man fick 
köpa marken för 4000 kronor. Ritningar till en 
sådan byggnad utfördes av arkitekt Algot Jo-
hansson, Vejbyslätt. Beträffande nya gravområ-
det hade hälsovårdande myndigheter en del in-
vändningar då närliggande bebyggelse med 

brunnar endast låg några tiotal meter från planerade 
gravar. Efter reviderade förslag fick församlingen 
sin nya kyrkogård godkänd i början av 1940-talet. 
Ritningar till nya delen utfördes av byggnadsrådet 
Ragnar Hjorth, Stockholm. Området innehåller 
idag det vi kallar södra kyrkogården, kvarter 6. I 
kvarterets nordöstra hörn, i anslutning till präst-
gårdsparken anlades en minneslund i början av 
1980 talet, efter ritning utförd av landskapsarkitekt 
Staffan Larsson, Lund. 
  

Nedan: Flygfoto 1935. Med den gamla kyrkogården närmast kyrkan och den utvidgade delen norr om kyrkan.  
Bildkälla: Carlotta, Kulturen i Lund.   

Ovan till höger: Flygfoto 1939. Den nya kyrkogården norr 
om kyrkan. Söder om kyrkan syns bårhuset, men det 
södra gravsättningsområdet har ännu inte växt fram.     
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Förslöv kyrka och kyrkogård ligger väster om den 
medeltida byn med spridda gårdsenheter. När stat-
ionssamhället uppstod låg kyrkan i utkanten av detta. 
Bebyggelsen har senare vuxit till det som nu är tätor-
ten Förslöv som har ett högt läge i kanten av Hall-
andsåsen. Omgivningarna utgörs av fullåkersbygd i 
flera väderstreck, men i nordöst ansluter skogsområ-
den. Den gamla landsvägen mot Båstad passerar 
väster om kyrkan. 

Kyrkogården 
Kyrkogården i Förslöv består av tre huvuddelar, den 
gamla närmast kyrkan och två yngre på var sida om 
denna. Den gamla kyrkogården består av två huvud-
kvarter, 1 och 2, om vardera tre delar. Den yngre 
delen av kyrkogården som ligger i norr består av tre 
kvarter, 3, 4 och 5. Söder om gamla kyrkogården 
ansluter ett yngre parti, kvarter 6. Den gamla kyrko-
gården avgränsas i öster och väster av stenmurar. I 
öst är en äldre putsad stenmur och i väst är en mur 
av yngre datum. De sex delkvarteren kring kyrkan 
avgränsas av grusade gångar. Mot den yngre kyrko-
gården i norr finns ingen tydlig avgränsning, men i 
söder finns en terrasskant och trappor ner mot den 
nya kyrkogården. De båda yngre kyrkogårdarna 
ligger lägre i terrängen och kan överblickas från kyr-
kan. Gångsystemens huvudaxlar ligger i nordnord-
östlig- sydsydvästlig riktning. Väster om den norra 
kyrkogården finns en askgravlund. I hörnet av gamla 
prästgårdsparken, i anslutning till den södra kyrko-
gården är en minneslund. Den är anlagd intill ett litet 
vattendrag i närheten av en gammal kvarnplats. 
  

Infartsled till Förslöv med kyrkan i bakgrunden.     

Dubbelgrind fäst på stenstolpar.   Ingång från norr.    
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Murar och staket 
På den gamla kyrkogården i gränsen till prästgårds-
parken finns en vitkalkad bruksmur med avtäckning 
av tegelpannor. Den har ett ålderdomligt utseende 
och slingrar sig fram längs kanten till sluttningen. På 
motstående sida i kanten till landsvägen finns en 
yngre gråstensmur. Den viker av och avgränsar även 
kyrkogården mot en av parkeringsplatserna. I norr 
avgränsas kyrkogården av ett staket som består av 
svartmålade järnrör i en cementsockel och med en 
enkel överliggare av trä. 

Grindar och ingångar 
Från landsvägen och in mot kyrkans vapenhus leder 
en trappa och gångväg. I stenmurens öppning finns 
en dubbel grind av järnsmide med snirkligt mönster. 
Den norra kyrkogården har en ingång från parke-
ringsplatsen vid Margretetorpsvägen. Där finns både 
en modern svartmålad dubbelgrind och en enkel-
grind i smide monterade i stenstolpar intill varandra. 
Likadan enkelgrind finns på ytterligare ett par ställen. 
I den gamla prästgårdsparken finns en promenadstig 
i kanten till den södra nya kyrkogården. Från stigen 
till minneslunden finns en öppning med en sådan 
enkelgrind tillika ett hantverksmässigt tillverkat smi-
desräcke. Från söder mot bårhus och bisättnings-
kapellet leder en bilväg och vid infarten är en dubbel 
svartmålad järngrind i modernt enkelt utförande. En 
modern enkel dubbelgrind leder också in till nya 
kyrkogråden från sydväst. 
  

Vitkalkad bruksmur med avtäckning av gula tegelpannor.    

Staket med svartmålade järnrör och en överliggare av trä. Järnsmidesgrind och en yngre gråstensmur mot den gamla 
landsvägen. 
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Gångar och strukturer 
Gångarna på den gamla kyrkogården har i allmänhet 
grusbeläggning, men närmast kyrkan finns gångar 
med oljegrus. Den norra kyrkogården har genomgå-
ende grus på sina gångsystem. På den gamla kyrko-
gården finns sex delkvarter som avgränsas av gångar. 
Den norra kyrkogården har ett system av sju paral-
lella grusgångar med korsande gångar som avgränsar 
de tre kvarteren. Mittgången är bredare än sidogång-
arna och flankeras av formklippta avenbok. Den nya 
kyrkogården i söder har gångar av sjöstensplattor. På 
mindre ytor inom kyrkogårdområdet finns markbe-
läggning med andra typer av plattor eller gatsten. 

Belysning och servicestationer 
I anslutning till gångarna kring kyrkan finns svartmå-
lade lyktstolpar av klassisk 1800-talsstil. Likadana är 
utplacerade längs huvudgången på den norra kyrko-
gården, centralt på den södra kyrkogården och vid 
askgravlunden. Förutom dessa finns modernt ut-
formade lyktstolpar vid parkeringen intill kyrkogård-
förvaltningen lokaler. 

På den gamla kyrkogården finns en äldre vatten-
pump av svartlackerat gjutjärn. Intill denna finns en 
ställning för vattenkannor. På den norra kyrkogården 
finns ett par servicestationer med redskap, avfalls-
tunnor och vattenkranar. Därutöver finns vattenkra-
nar på flera ställen utmed grusgångarna. Vid ask-
gravlunden står ett par svarta plastkärl för avfall. Där 
finns också tillgång till vatten och vaser. På den nya 
kyrkogården i söder finns tre kompletta servicestat-
ioner. 

Parkeringsplatser 
Vid Förslövs kyrka finns tre större parkeringsplatser. 
Intill kyrkogårdsförvaltningens byggnader med in-

fart från landsvägen ligger en av dessa. I anslutning 
till kapellet finns en annan och den tredje ligger intill 
Margretetorpsvägen vid norra kyrkogården. Den 
sistnämnda är asfalterad, medan de övriga är hård-
gjorda och belagda med grus.  
  

Gruslagda gångar.    

Gångar belagda med sjöstensplattor.    

Gruslagd parkeringsplats.    

Kyrkogårdsförvaltningens lokaler.     
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Byggnader 
Söder om kyrkan finns ett bårhus och bisättnings-
kapell. Det är en vitkalkad mindre byggnad med rött 
tegeltak. De bågformade fönstren har blyinfattade 
rutor av grönt glas. Ovanför dörren av koppar finns 
en armatur och årtalet 1938. 

Kyrkogårdsförvaltningens lokaler består av två 
byggnader. En äldre vitkalkad länga med rött tegel-
tak som har tidigare hört till byns skola ligger väster 
om norra kyrkogården. Närmare kyrkan finns en 
vinkelbyggd vitkalkad tegelbyggnad. En rad av 
brunmålade dörrar leder in till personalutrymmen 
och toaletter för besökare. Mellan de två byggnader-
na finns upplagsplats och förvaring avskärmade av 
murar. 
 
  

Kyrkogårdsförvaltningens lokaler.     

Bårhuset söder om kyrkan.      Belysning på kyrkogården.      
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Träd 
På den äldsta delen av kyrkogården står nio unga 
asklönnar utspridda kring kyrkan. Kring den nord-
västra parkeringen står fyra hästkastanjer, varav en är 
gammal och grov. I norra kanten av parkeringen 
växer två medelålders parklindar. I nordvästra delen 
står fem klotlönnar och två oxlar utmed gränsen. I 
askgravlunden växer fyra tårbjörkar och en häng-
björk. Tre aplar är planterade vid den norra entrén.  
En medelålders blodbok står i hörnet längst bort i 
nordöst. Längs östra sidan står en enkelsidig allé av 
13 knuthamlade skogslönnar i en hagtornshäck. Mel-
lan den norra entrén och kyrkan står en dubbelsidig 
allé av 24 formklippta pelaravenbokar. Söder om 
bårhuset står en dubbelsidig allé av nio tårbjörkar. 
Längs med den yttre grusgången på södra delen av 
kyrkogården står sju medelålders rödekar. Ytterligare 
sju rödekar är utspridda som solitärer i samma del. 
Framför minneslunden står ett gullregnsträd. I min-
neslunden växer sex medelålders till äldre skogslön-
nar, två äldre skogsekar och ett blodplommonträd.  

Häckar  
I kvarter 5 inramas många av gravplatserna av lågt 
klippta buxbomshäckar. I nordost finns en mindre 
avdelning med låga tujahäckar som utgör rygghäckar 
och avdelare mellan gravplatser. Kring den äldsta 
delen av kyrkogården, närmast kyrkan, förekommer 
endast ett fåtal spridda gravplatser som är inramade 
av låg buxbomshäck. Utmed östra sidan av kyrko-
gården och delar av norra sidan växer ca 1,5 m hög 
klippt hagtornshäck, troligen från 1920-talet när 
kyrkogården utvidgades norrut. Längs västra sidan 
av samma del, mot askgravlunden och personal-
byggnaderna, växer en oxelhäck i samma ålder. Den 

är nedklippt till ca 50-70 cm höjd. Längs norra sidan, 
öster om entrén, växer en rad av friväxande forsythia 
innanför den klippta hagtornshäcken. Kring avfalls- 
och redskapsstationen i norra delen står en ca 80 cm 
hög klippt och bågformad häcksträcka av avenbok. I 
vinkeln mellan parkeringen och personalbyggnader-
na växer en ca 1,2 m hög klippt häck och utanför 
denna, mot parkeringen, en låg häck av krypoxbär. 
Längs gamla delens södra sida växer en låg häck av 
krypoxbär i en sluttande plantering mot den yngsta 
delen av kyrkogården och den södra parkeringen. 
Mot gräsytan väster om samma parkering växer 
korta häckavsnitt av snöbär och hagtorn. Kring bår-
husets västra och södra sida växer en meterhög 
klippt oxelhäck. Allén av tårbjörkar kantas på sin 
östra sida av ca 1,5 m hög oxelhäck och på sin västra 
sida av ca 1,2 m hög häck av samma slag. I södra 
delen av kyrkogården löper ett par långa och låga 
rygghäckar av häckoxbär i nord-sydlig riktning, varav 
den östra avslutas i en triangelform. Flera kortare 
häckavsnitt av samma slag förekommer också i 
denna del av kyrkogården. I en båge utmed hela 
södra och östra sidan av denna del löper en ca 2,5 m 
hög klippt häck av storbladig buxbom. Söder om 
minneslunden växer en 1,2–1,5 m hög klippt häck 
kring redskaps- och avfallsstationen. 

Planteringar  
På kyrkogårdens gravplatser förekommer många 
olika perenner. Till exempel stor nunneört, alpkåpa, 
daggkåpa, murgröna, backtimjan, astilbe, blåsippa, 
smultron, taklök, murklocka, jordviva, prästkrage, 
julros, balkansippa, vitsippa, rysk blåstjärna, 
vårstjärna, stor vårstjärna, ormöga, rosenbräcka, 
ljung, rosor, vintergäck, trift, vintergröna, alunrot, 
funkia, snödroppe, kärleksört, taklök och lavendel. 

Bland perennerna finns också ett antal olika lökväx-
ter som pärlhyacint, påsklilja, hyacint, snökrokus och 
vårkrokus.   

På gravarna förekommer också buskar av 
idegran, japansk dvärgcypress, ädelcypress, buxbom, 
storbladig buxbom, buskrosling, vinterbär, kryp-en, 
kinesisk en, azalea, krypoxbär, klätterbenved, tuja, 
himalayaen (’Blue star’) och lagerhägg. I många fall 
är de planterade i par.  

På vissa gravplatser har barrväxter som planterats 
i samband med gravläggning nu vuxit sig så stora att 
de bidrar med grönska och karaktär till hela eller 
delar av kyrkogården. Flera äldre barrbuskar har 
stammats upp och är nu omvandlade till träd som 
bidrar med grönska året om. 

I planteringen utmed den nordvästra parkeringen 
finns salvia, daggkåpa, pärlhyacint, lavendel, vårlök 
och dvärgvårlök. I asklunden har perennplanteringar 
utformats av lavendel, kantnepeta, backsippa, astilbe, 
funkia, salvia och älväxing. Här växer också vårlök 
och buxbom. Innanför den norra entrén finns två 
ovala perennplanteringar med bland annat bergenia 
och daglilja. Söder om blodboken i nordöstra hörnet 
står tre buskar av kopparhäggmispel. Kring ask-
gravlunden finns spridda planteringar med syren, 
hassel, kopparhäggmispel, bukettapel, hortensia, 
paradisbuske, aronia och doftschersmin. Mitt i ask-
gravlunden står en ormhassel. 

I den södra delen av kyrkogården står tre rader 
av bollklippta oxbärsbuskar innanför den västra ox-
elhäcken. Bland kloten finns några avsnitt av 
oxbärshäck. Norra sidan av denna del har samma 
typ av plantering med klotklippta oxbärsbuskar. 
Flera av de solitära rödekarna har en kvadratisk 
häckplantering av avenbok kring basen. I den syd-
Hästkastanj med en rik lavpåväxt, registrerad som 
särskilt skyddsvärd i trädportalen. 
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östra delen finns också en kvadratisk plantering av 
syren. Innanför den bågböjda ytterhäcken av stor-
bladig buxbom har man planterat tätt med buskar av 
samma slag. 

Kring grusgången i minneslunden står flera bus-
kar av rododendron och i det nordöstra hörnet finns 
några måbärsbuskar.  

Naturlig flora 
Mellan kyrkogård och omgivningar pågår en sprid-
ning av arter av både inhemsk flora och förvildade 
trädgårdsväxter. Här ingår bland annat kärlväxter, 
mossor, lavar och svampar som förekommer i sina 
nischer i gräsmatta, planteringar och på murar, träd 
och gravvårdar. 

På en av parklindarna vid nordvästra parke-
ringen växer en rödlistad lav, grynig dagglav (NT), 
tillsammans med allmänna arter som slånlav, löv-
trädskantlav, gulkantad dagglav och klubbsköldlav. 
Grynig dagglav finns också på den grova hästkastan-
jen tillsammans med alléskruvmossa som varit röd-
listad, men också kornskruvmossa, skogshättemossa, 
kustsnurrmossa, reffelsprickling med flera allmänna 
arter. Signalarten lönnlav och andra naturvårdsin-
tressanta arter som gul porlav och hagelporlav, samt 
grön spiklav, rostfläckig nållav, dropplav och 
reffelsprickling växer på de äldre träden av skogsek 
och skogslönn i minneslunden. De knuthamlade 
skogslönnarna utmed östra sidan har främst all-
männa arter på stammen som rosettbrosklav, korn-
skruvmossa, strimhättemossa, lövträdskantlav, 
vägglav, blemlav, kranslav, skrynkellav, hjälmrosettlav, 
finlav, blåslav, blågrå mjöllav, cypressfläta, samt 
dagglav, gulkantad dagglav, porlav och reffelsprick-
ling. På slätbarkiga träd som oxel, klotlönn och 
björk, samt yngre träd växer mest vanliga arter.  

Även gravstenarna får med tiden påväxt av la-
var och mossor. Här förekommer allmänna arter 
som sprickkantlav, stoftlav, mångformig rosettlav, 
smalflikig kaklav, färglav, pukstocklav, ägglav, glän-
sande sköldlav, brun spricklav och gråstenslavar. 

En del förvildade vårblommor förekommer 
på kyrkogården, främst i och kring häckarna och i 
gräsmattan. Aftonstjärna växer rikligt i den sydslut-
tande krypoxbärshäcken mot den södra parkeringen, 
vid bårhuset. Några av de arter som hittas spridda i 
gräsmattan är vårstjärna, stor vårstjärna, rysk blå-
stjärna och vintergäck. Grässlänten i minneslunden 
har en blandad flora av arter som kommer från 
gräsmark, skog och planteringar. Här växer mandel-
blomma, vårlök, vitsippa, skogsbingel, svalört, kir-
skål, hundkäx, påsklilja, och ogräsmaskros. På kyr-
komuren vid den södra entrén finns vårförgätmigej, 
kaukasiskt fetblad, gul fetknopp, femfingerört och 
krypoxbär. 

Kyrkogårdens gräsmattor är måttligt närings-
påverkade. Bitvis växer det rikligt med knippfryle i 
gräsmattan, vilket är ett tecken på att den börjar bli 
magrare och kan ge rum för fler arter. Andra arter är 
tusensköna, gråfibbla, prästkrage, revsmörblomma, 
svartkämpar, röllika, vitklöver och ogräsmaskros. 
Enstaka exemplar av gullviva, luktviol och åkerogrä-
set jungfrukam förekommer också här. På muren 
mot söder växer det liten blåklocka en art som hör 
hemma i ängs- och betesmarker. Extra intressant är 
också att det starkt hotade åkerogräset åkermadd 
(EN) tidigare har noterats på kyrkogården. 

 
Söder om kyrkan noterades en kulturrelikt-

växt, kungsljus. Arten är dock relativt vanlig och 
frösår sig ganska lätt om det rörs om i jorden. 

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.  

Några av träden på Förslövs kyrkogård är så kal-
lade hålträd, vilket innebär att de har en tydlig hålig-
het i stammen. Ihåligheterna kan ibland ha ansam-
ling av mulm, vilket är 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 grov stam och 
håligheter hinner utvecklas. Ett antal hotade arter av 
insekter är helt beroende av ständig tillgång till mulm 
och stamhåligheter. De träd på kyrkogården som 
noterats med stamhål är den grova hästkastanjen, 
minst fyra av de knuthamlade skogslönnarna, gull-
regnsträdet och en av skogslönnarna i minneslun-
den. Fler än dessa träd kan ha ihåligheter, men som 
kan svåra att upptäcka. 

Äldre och ihåliga träd är också viktiga för flad-
dermöss som viloplatser under sommaren. Flad-
dermöss finns nästan vid varje kyrkogård, räkna med 
att de finns även i Förslöv, även om de inte syns. De 
söker sig ibland till byggnader för dagvila eller över-
vintring och är vanliga besökare i kyrktorn och på 
kyrkloft. Det krävs extra hänsyn där det finns eller 
kan finnas fladdermöss, särskilt när det gäller för-
ändringar i trädbeståndet. 

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 småfåglar, trastar, kråkfåglar och duvor 
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som hittar lämpliga platser för sina nästen i trädkro-
nor eller buskar. Vid besök under våren noterades 
pilfink, ärtsångare, gransångare, svarthätta, blåmes, 
stare, hämpling, sädesärla, gärdsmyg, grönfink, ring-
duva och kaja på kyrkogården. Råkor har också bör-
jat bygga bon i en av minneslundens ekar och i en 
hästkastanj vid nordvästra parkeringen.  

Av däggdjur förekommer sannolikt igelkott, ek-
orre, harar, kanin och mindre gnagare mer eller 
mindre regelbundet på kyrkogården. Större däggdjur 
kan dyka upp sporadiskt. Av grod- och kräldjur be-
döms padda, vanlig groda, åkergroda, snok, 
huggorm, kopparödla och skogsödla kunna trivas på 
kyrkogården. Mindre och större vattensalamander 
förekommer troligen inte. 

De flesta organismer på kyrkogården är annars 
små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, 
fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några av dessa. 
Gravplatser med kärleksört, lavendel och ljung, som 
innehåller nektar och pollen, besöks flitigt av olika 
småkryp. Förutom det gröna intresserar vindskyd-
dade ytor och den lagrade värmen i gravvårdarnas, 
murarnas och grusgångarnas stenmaterial många 
insekter.  
  

Sädesärla. Råka bland lönnblomning.  

Blommande kungsljus. 

Hagelporlav. 
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Kvartersbeskrivning 

Kvarter 1 
Kvarter 1 på den gamla kyrkogården i Förslöv ligger 
söder om och intill kyrkan. Det består av tre delkvar-
ter som avgränsas av grusgångar. Den största delen 
ligger i öster och avgränsas i norr av en grusgång 
som ligger i linje med långskeppets norra sida, i öster 
av gamla kyrkogårdsmuren och i söder av en ter-
rasskant. Västerut mot landsvägen avgränsas kvarte-
ret av en yngre gråstensmur. De tre delkvarteren är 
gräsbevuxna och gravarna ligger orienterade i nord-
sydliga rader. I kvarteret som helhet finns gravar från 
framförallt andra halvan av 1800-talet och hela 1900-
talet. Det största delkvarteret i öster har en kronolo-
gisk tyngdpunkt i decennier kring förra sekelskiftet. 
På de två övriga är flertalet gravvårdar något yngre 
och anlagda under 1900-talets två första decennier. 
Den vanligaste typen av stenar är mindre vårdar i 
granit eller diabas. Ett tämligen stort antal högre 
vårdar finns också på den här delen av kyrkogården. 
På delkvarteret närmast landvägen finns flera kors av 
gjutjärn. Enligt traditionen är dessa tillverkade på 
orten. Gravarna från 1930-talet och framåt utgörs 
som vanligt är av breda låga stenar. Mer ovanliga 
typer av gravvårdar som stenar i form av trädstam-
mar, naturstenar och obelisker finns också represen-
terade. Detaljer av marmor och porslin förekommer 
på vårdar från äldre tider. 

Gravvårdar med grusfyllda stenramar förekom-
mer i ett 20-tal fall och knappt hälften så många har 
klippta buxbomshäckar som inramning. I anslutning 
till flera gravar finns barrväxter som vuxit till mindre 
träd. I några fall finns formklippta barrväxter eller 
buxbom. Antalet perennplanteringar är blygsamt 

inom kvarteret. Nämnas kan dock kärleksört, rosor 
och nejlika. 

Den allra vanligaste titeln på gravstenarna är 
hustrun. Kvinnans roll i familjen har i många fall 
avgjort hur hon skall ihågkommas. Exempel på det 
är inskriptionerna änkefru, döttrarna, åbodottern 
och systern. Enstaka kvinnoyrken finns dock också 
representerade såsom diakonissan, lärarinnan, hus-
hållerskan och sömmerskan. Bland männen domine-
rar lantbrukare och andra titlar med agrar anknyt-
ning såsom åboen och torparen. Ett brett spektra av 
yrkestitlar finns representerat på Förslövs äldre kyr-
kogård och de speglar samhällets historia. Där finns 
äldre hantverksyrken som skomakaremästare och 
smedmästare, affärsidkare som handlanden, slaktare 
och bagare, samt yrken knutna till järnvägen, militä-
ren och kyrkan.  

 
Karaktärsdrag för kvarter 1 
• Gräsyta med gravvårdar av stor variation, 

både åldersmässigt och socioekonomiskt. 
Saknar tydlig struktur.  
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Kvarter 2 
Kvarter 2 utgör norra delen av gamla kyrkogården i 
anslutning till kyrkan. Det består av tre delområden 
som avgränsas av grusgångar. Delkvarteret i väster 
som ligger intill landsvägen avgränsas på två sidor av 
en stenmur. Norr om kvarter 2 finns dels parke-
ringsplats, kyrkogårdsförvaltningens lokaler samt 
kvarter 3 som hör till en yngre del av kyrkogården. I 
öster begränsar gamla kyrkogårdsmuren. 

De tre delkvarteren är gräsbevuxna och gravarna 
ligger orienterade i nord-sydliga rader. Liksom i 
kvarter 1 är den kronologiska spridningen av grav-
vårdar stor. De äldsta gravarna är från första hälften 
av 1800-talet och de yngsta från 2000-talet. Merpar-
ten är dock från den senare delen av 1800-talet och 
de tre första årtiondena på 1900-talet.  Mindre grav-
vårdar i granit eller diabas är vanligast, men även 
högre och obelisk-formade sådana är vanligt före-
kommande. Relativt många vårdar från början av 
1900-talet kröns av ett stenkors. Vårdar med inslag 
av marmor och blandade stenmaterial är inte heller 
ovanliga. På den gamla kyrkogården i Förslöv finns 
så mycket som ett 40-tal kors av gjutjärn, vilket för-
klaras av att det ska ha funnits en lokal tillverkning i 
slutet av 1800-talet.  

Endast ett 20-tal gravvårdar i kvarteret har in-
ramningar av sten och färre med klippt buxboms-
häck. Perennplanteringar är ovanliga, men på en av 
gravarna finns en intressant rosbuske. Graven är från 
1881 och busken med rosa blommor sägs vara av 
samma ålder. På en annan grav bildar backtimjan en 
marktäckande matta kring stenen. 

På gravvårdarna finns ett mycket stort antal olika 
yrkestitlar. Även om det vanligaste exemplet är lant-
brukare och hustru, så finns titlar från vitt skilda 

miljöer i samhället. Förutom representanter hant-
verk, handel och sjöfart finns även kyrkans tjänare. 
Bland de modernare professionerna finns chaufför, 
civilingenjör, sparbanksdirektör, hovrättsfiskalen och 
distriktsköterskan. Det sistnämnda är ett av få kvin-
noyrken som är representerat på en gravvård. Kvin-
nornas titlar har annars oftast anknytning till hennes 
roll i familjen. Längst österut i kvarteret finns en 
samling relativt monumentala gravar, de äldsta är 
från tidigt 1800-tal. Inskriptionerna visar på släkt-
band och höga positioner i samhället. 

 
Karaktärsdrag för kvarter 2 
• Gräsyta med gravvårdar av stor variation, 

både åldersmässigt och socioekonomiskt. 
Saknar tydlig struktur. Stort antal kors av 
gjutjärn. 
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Kvarter 3  
Kvarter 3 utgör det södra partiet av den yngre 

kyrkogården i norr och ansluter mot den gamla kyr-
kogården. Området har sju grusgångar, orienterade i 
norr-söder, med rader av gravar längs gångarna. Den 
något bredare mittgången flankeras av pelarklippta 
avenboksträd. I kvarteret finns ca 220 gravvårdar, 
flertalet resta. Ytorna vid gravplatserna är i regel 
insådda med gräs, men på ett 30-tal platser finns 
grusytor, omgärdade med stenram eller buxboms-
häck. 

Huvudparten av gravarna härrör från perioden 
1920-1950. Dock förekommer stenar med datering 
ända in på 2000-talet, då ofta familjegravar som an-
vänds av yngre generationer. I många fall är då grav-
platsen kompletterad med en liggande sten. Grav-
vårdarna uppvisar stor variation. De äldre stenarna 
är ofta höga och monumentala, ibland korsformade. 
De yngre är mera enhetligt utförda, oftast breda 
halvhöga och av grå, svart eller röd granit. 

Ett 20-tal platser har vintergrön plantering. Van-
ligast är barrväxter och buxbom, ofta klippta i boll-
form, men i ett par fall har friväxande buskar nu 
formen av träd. Perennplanteringarna domineras av 
kärleksört och lavendel. 

På flertalet gravstenar anges by-/gårdsnamn och 
även titel på de avlidna. Vanligast är lantbrukare och 
hustru eller maka. Vanliga exempel på inskriptioner 
som syftar på familjeband är sonen, dottern, bröder-
na och syskonen.  Av andra titlar som speglar sam-
hället under första hälften av 1900-talet kan nämnas 
sjömannen, husaren, snickaren muraren och lands-
fiskalen. Av kvinnotitlar finns bara ett par änkor och 
hushållerskor. 

 

Karaktärsdrag för kvarter 3 
• Kvarter med stor enhetlighet gällande om-

rådets struktur. Gravvårdarna uppvisar stor 
typologisk variation och har tämligen stor 
spridning åldersmässigt. 
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Kvarter 4 
Kvarter 4 utgör mellersta partiet av den yngre kyr-
kogården i norr. Området har sju grusgångar, orien-
terade i norr-söder, med rader av gravar längs gång-
arna. Den något bredare mittgången flankeras av 
pelarklippta avenboksträd. I kvarteret finns ca 230 
gravvårdar, flertalet resta. Ytorna vid gravplatserna 
är i regel insådda med gräs, men ett knappt 30-tal 
platser har grusytor, omgärdade med stenram eller 
buxbomshäck. 

Huvudparten av gravarna härrör från perioden 
1930-1960. Dock förekommer stenar med datering 
ända in på 2000-talet, då ofta familjegravar, som 
används av yngre generationer. I många fall kom-
pletteras då platsen med en liggande sten. Gravvår-
darna har ett tämligen enhetligt utförande, oftast 
breda halvhöga och av grå, svart eller röd granit. 

Ett 15-tal platser har vintergrön plantering. Van-
ligast är barrväxter och buxbom, som ofta är form-
klippta. Perennplanteringarna domineras av kär-
leksört och rosor. 

På drygt hälften av gravstenarna anges by-
/gårdsnamn. Ett 125-tal titlar förekommer, men 
vanligast är lantbrukare eller hemmansägare och 
hustru eller maka. Vanliga exempel på familjeband 
som avspeglas på gravvårdarna är sonen, dottern, 
systern, syskonen. Titlar som speglar samhället Förs-
löv under mitten av 1900-talet är verkmästaren, 
köpmannen, byggmästaren, målarmästaren och mu-
rarmästare. Titlar till kvinnoyrken är ovanliga, men 
barnsköterska, sjuksköterskan och lärarinnan finns 
representerade i kvarteret. 

 
 
 

Karaktärsdrag för kvarter 4 
• Kvarter med stor enhetlighet gällande om-

rådets struktur. Gravvårdarna uppvisar även 
typologisk enhetlighet. Relativt liten sprid-
ning åldersmässigt. 
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Kvarter 5 
Kvarter 5 utgör det norra och mot Margretetorpsvä-
gen anslutande partiet av kyrkogården. Området har 
sju grusgångar, orienterade i norr-söder, med rader 
av gravar längs gångarna. Den något bredare mitt-
gången flankeras av pelarklippta avenboksträd. 
Längst i nordöst finns en mindre avdelning med tre 
plattgångar i norr-söder med gravar längs gångarna. 
I huvudkvarteret finns ett 175-tal gravvårdar, flerta-
let resta. Ytorna vid gravplatserna är till en del in-
sådda med gräs, men merparten har grusytor som 
vanligen är omgärdade av klippt buxbomshäck. Det 
ger kvarter 5 en särskild karaktär som skiljer sig från 
övriga delar av kyrkogården. Den mindre avdelning-
en i nordöst har låga rygghäckar och korta sidohäck-
ar som inramar ett 30-tal liggande gravvårdar. 
Ytorna är till största delen insådda med gräs. 

Huvudparten av gravvårdarna härrör från 1960-
talet och fram in på 2000-talet. De har ett tämligen 
enhetligt utseende, oftast breda halvhöga och av grå, 
svart eller röd granit. Även de liggande gravvårdarna 
på avdelningen längst i nordöst har ett tämligen en-
hetligt utförande. 

Ett 60-tal gravplatser har vintergrön plantering. 
Vanligast är enbuskar, tujor, cypresser och buxbom. 
De är ofta ställda i par och flankerar gravvården. 
Även marktäckande enbuskar förekommer. Perenn-
planteringarna domineras av kärleksört och rosor. 

På ungefär hälften av gravstenarna anges by-
/gårdsnamn. Ett 50-tal titlar förekommer. Vanligast 
förekommande är liksom på andra kvarter lantbru-
kare, hemmansägare och hustru eller maka. Inskript-
ioner som berättar om relationerna inom familjen är 
sonen, dottern och syskonen.  Titlar som speglar 
samhället under senare delen av 1900-talet är agro-

nom, tandläkare, flygkapten och bagarmästare, sjuk-
sköterska och lärarinna. 

 
Karaktärsdrag för kvarter 5 
• Kvarter med stor enhetlighet gällande om-

rådets struktur. Gravvårdarna uppvisar stor 
typologisk likformighet och har tämligen li-
ten spridning åldersmässigt. 
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Kvarter 6 
Kvarter 6 ligger söder om kyrkan och den gamla 
kyrkogården. Området består av en dalsänka, som 
begränsas av kraftiga sluttningar åt norr, mot gamla 
kyrkogården och mot väster, mot parkeringsplats 
och gravkapell. I öster sluttar marken ner mot en 
bäck och ett lövskogsområde. Kvarteret har 13 
plattgångar orienterade i norr-söder och med gravar 
i rader längs dessa. Sammanlagt finns här ca 300 
gravvårda. Två av raderna med gravar har rygghäck-
ar, för övrigt dominerar gräsytor med enstaka plan-
terade träd och buskar. Centralt i området finns en 
plats för vila och eftertanke. Två träd och häckar 
avskärmar platsen som har två träsoffor placerade 
intill ett vattenspel. 

Gravarna härrör från 1970-talet och fram till i 
dag. Stenarna, som vanligen är resta, har ett enhetligt 
utförande och är i regel breda, låga till halvhöga och 
består av röd, svart eller grå granit. Vid en tredjedel 
av gravvårdarna begränsas planteringsytan av mindre 
stenramar. På den del av kvarteret som är närmast 
minneslunden och gränsar mot skogen dominerar 
liggande gravvårdar. Dessa består ofta av mindre 
naturstenar. 

Vid ett 80-tal av gravvårdarna finns vintergrön 
plantering av buskar eller perenner. Vanligast är 
murgröna, buxbom, tuja och cypress. Vid de yngre 
gravarna finns ibland uppstammade små prydnads-
träd. Perennplanteringarna består av ett brett spekt-
rum av olika växter. Bland dessa är rosor, lavendel 
och alunrot vanliga. 

På drygt en tredjedel av gravstenarna anges by-
/gårdsnamn. Titlar, som här anges på knappt en 
fjärdedel av stenarna, uppvisar ett brett spektrum av 
yrken. Vanligast är dock fortfarande, liksom på andra 

delar av kyrkogården, lantbrukare och hustru eller 
maka. Det moderna samhället avspeglas i yrkestitlar 
så som skolsekreterare och polisinspektör. Endast ett 
fåtal kvinnor finns representerade med yrkestitel. 

 
Karaktärsdrag för kvarter A 
• Kvarter med stor enhetlighet gällande struk-

tur, gravvårdar och ålder. 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 



 

36 |Förslövs kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 

Värdebeskrivning 

Kulturhistoriska värden 
Förslöv gamla kyrkogård och kyrka har sedan tidig 
medeltid varit en central plats för människorna i 
närmiljön och då framförallt befolkningen i Förs-
löv socken. Förutom mindre medeltida rester från 
den medeltida kyrkobyggnaden finns få spår från 
äldsta tider. De äldsta kvarvarande gravvårdarna 
härrör från 1700-talet och består av några få enkla 
naturformade stenar, nu sekundärt placerade invid 
kyrkans östra del. Förutom initialer på den avlidne 
har stenarna i regel årtal och ibland initialer på 
by/gårdsnamnet. Förutom denna handfull sekun-
därt placerade stenar saknar kyrkogården la-
pidarium. Från 1800-talets första hälft finns ett 
antal gravvårdar av mer monumental karaktär. I 
regel är detta minnesvårdar över personer ur sam-
hällets övre skikt. Bland dessa kan nämnas en kraf-
tig liggande gravhäll och någon enstaka kalkstens-
vård i nyklassicistisk stil. Från 1800-talets senare 
hälft finns ett 40-tal kors av gjutjärn bevarade. En-
ligt en tradition på orten har dessa tillverkats av ett 
lokalt gjuteri i Förslöv. 
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 
lantbrukare och åbon. De lägre klasserna verk-
samma inom näringen saknas i stort sett. Endast ett 
par gravvårdar med titlar som arbetaren, tjänarin-
nan, jungfrun och hushållerskan förekommer. San-
nolikt har de fattigaste aldrig haft någon gravvård. 
Bland hantverkstitlar kan toffelmakare, murare, och 
snickarmästare ses. Järnvägens tillkomst under det 
sena 1800-talet kan ses i titlarna stationskarl, järn-
vägsförman och banvakt. Om närheten till havet 

vittnar titlarna sjökapten och sjöman. Kvinnornas 
titlar bland de äldre stenarna reduceras vanligen till 
hustru, maka eller änka. Ett fåtal yrkesarbetande 
kvinnor kan ses i titlarna hushållerska och tjäna-
rinna. Senare, när en del kvinnor skaffar sig utbild-
ning, uppträder lärarinna, sjuksköterska och diako-
nissa. I de yngre gravkvarteren ses en betydande 
minskning av titlarna lantbrukare med hustru och 
nu uppträder ett brett spektrum av andra yrkestit-
lar. Även antalet gravvårdar utan titlar ökar också 
under senare tider. De yngre gravkvarteren uppvi-
sar likformighet/jämlikhet med närmast total av-
saknad av avvikande och monumentala gravmo-
nument. 
Strukturen på gamla kyrkogården har tyvärr delvis 
raderats. Gångsystemen och flertalet gravinram-
ningar inom kvarteren har tagits bort och är nu 
gräsbesådda. Fortfarande kan dock kvarvarande 
stenar utvisa gångstrukturer. Dessa ingrepp, som 
har haft syftet att underlätta skötseln, har dock 
försämrat kulturmiljön. Gravplatserna rymmer 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. 
Strukturen i de nya kyrkogårdskvarteren är fortfa-
rande till stora delar bevarade med häckar och 
gångar. Att dessa strukturer bevaras är ytterst vik-
tigt för kulturmiljön. 

Biologiska värden 
Kyrkogårdar har en närmast unik biotoptyp som 
drar till sig många organismer av olika slag. Blom-
morna på gravplatser och i planteringar lockar till sig 
insekter. Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyrko-
gårdens träd, häckar och planteringar. Fladdermöss 
förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt även 

på Förslövs kyrkogård, även om inga fynd hittills är 
registrerade. De har sina viloplatser i byggnader eller 
gamla hålträd. Samtliga arter av fladdermöss 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. 
Den rödlistade laven grynig dagglav (NT) finns på 
kyrkogården liksom signalarten lönnlav och de na-
turvårdsintressanta arterna gul porlav och hagelpor-
lav.  

Av fåglar observerades ett par av stare (VU) som 
är rödlistad som sårbar. Rödlistade arter utses av 
expertkommittéer vid Artdatabanken och utgörs 
främst av hotade och nära hotade arter. Signalarter 
är Skogsstyrelsens urval av arter som är indikatorer 
på miljöer där man kan förvänta sig att finna rödlis-
tade arter.  

Ett par fynd av det starkt hotade åkerogräset 
åkermadd (EN) gjordes 2005 vid kyrkogården. 
Växtplatsen var söder om bårhuset och invid präst-
gården.  

Ett flertal fynd av rödlistade fåglar har gjorts vid 
kyrkan under de senaste 20 åren, men alla dessa fynd 
är utanför häckningstid och får anses vara tillfälliga 
rastande eller förbiflygande fåglar. En observation av 
vaktel gjordes dock under sommaren 2005, men 
koordinaten har dålig noggrannhet och får snarare 
anses gälla för hela Förslöv än specifikt på kyrkogår-
den.  

Vid länsstyrelsens trädinventering 2009 i sam-
band med Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 
träd, registrerades 18 träd på kyrkogården. 12 av de 
13 knuthamlade skogslönnarna längs östra sidan 
noterades som hålträd. Den äldre hästkastanjen vid 
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nordvästra parkeringen noterades som hålträd. En 
registrerad grov lind stod nordväst om samma par-
kering, men har sedan dess tagits bort. I minneslun-
den noterades två skogslönnar som särskilt skydds-
värda då de är hålträd och två skogsekar som är rik-
tigt grova träd. 

Kring Förslöv finns det en hel del intressanta 
marker. Vi nämner dem här eftersom deras växt- 
och djurliv kan ha en ekologisk anknytning till kyr-
kogården. Kyrkogården omges närmast av prästgår-
den, en skola, samt övrig tätortsbebyggelse med 
vägar. Byn ligger vid foten av Hallandsåsen, med 
både öppet åkerlandskap och skogsbygd tätt inpå. 
Den västra delen av Hallandsåsen är klassad som ett 
riksintresse för naturvård. Närmaste naturreservat är 
Haralds ängar 1,5 km nordost om kyrkogården vil-
ket utgörs av slåtterängar med en äldre flora. Ängar-
na med omgivningar är även klassade som nyckelbi-
otoper. Närmaste gräsmarker med värdefull flora 
som inventerats i Jordbruksverkets ängs- och betes-
marksinventering (TUVA) ligger vid Dalen, cirka 1 
km öster om kyrkogården.  
  

Ringduvor i en hängbjörk.  

En mångfald av gravvårdar. Järnkors är vanligt 
förekommande.   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. På Förslövs kyrko-
gård är det den gamla kyrkogården närmast kyrkan 
som bevarar en ålderdomlig struktur i gravplatser, 
gravvårdar 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.   



 

40 |Förslövs kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 

• 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 
gravplatser och gångstråk bör förnyas vid 
behov med samma växtmaterial som det be-
fintliga.  

• Äldre och unika växtsorter, exempelvis 
murgrönekullar, bör i första hand vårdas 
och få stå kvar på gravplatserna även sedan 
de har återlämnats. Äldre eller unika växter 
samt växter med höga biologiska värden 
kan finnas på samtliga delar av kyrkogården. 
Vid behov kan de behöva flyttas och för-
yngras på annan plats på kyrkogården.  

• Var observant på udda växter som växer i 
skymundan; i kanter, längs murar och intill 
stenar. Det kan vara en kulturreliktväxt, 
som kanske inte finns på någon annan plats. 
Lämna plantan i fred och rådfråga en bota-
niker om vilken art det kan vara och om 
den kräver extra hänsyn. 

• För bevarandet av äldre växter bör man in-
formera nya gravrättsinnehavare om dess 
värde. Skötselavtal kan skrivas för beva-
rande av växtlighet på gravplatsen.  

• Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör 
identifieras, skyltas och markeras i skötsel-
plan för att underlätta vård- och under-
hållsåtgärder.  

• Undvik att gödsla gräsmattan för att värna 
de kärlväxter som trivs i en torrängslik-
nande miljö till exempel knippfryle och grå-
fibbla. Hålls gräsmarken mager ökar den 
biologiska mångfalden efterhand genom att 
fler växter kan återkomma, vilket i sin tur 
ökar mångfalden av insekter 

• Om det hotade åkerogräset åkermadd 
(EN), återkommer på kyrkogården bör ytan 
skötas försiktigt med en viss omrörning. 
Åkermadd är ettårig och trivs i lätta kalkrika 
jordar men numera hårt trängd i det mo-
derna åkerlandskapet. 

Trädvård 

Trädvårdsplanen över Förslöv kyrkogård väger 
samman biologiska värden och kulturhistoriska 
aspekter med nödvändiga trädvårdsåtgärder. I Na-
turvårdsverkets rapport Åtgärdsprogram för särskilt 
skyddsvärda träd -Mål och åtgärder 2012-2016 finns det 
riktlinjer som är fortsatt relevanta för Svenska kyr-
kans arbete med värdefulla träd på kyrkogårdar och 
begravningsplatser. Dessa är följande:  

 
• Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyr-

kogårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark 
i tätorter minskar inte på grund av avverk-
ning när det finns alternativa skötselåtgärder 
som förlänger trädens livslängd  

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

• Vid nyplantering av träd används de trädslag 
som är värdebärande och typiska i trakten 

 
De särskilt skyddsvärda träden omfattar alla jätteträd 
som har en stamdiameter på mer än 1 m och mycket 
gamla träd, äldre än 140/200 år (beroende på 
trädslag) samt ihåliga träd med stamdiameter på mer 
än 40 cm. Länsstyrelsen har inventerat många kyr-
kogårdar i landet. De träd som hittills har registrerats 
som särskilt skyddsvärda finns inlagda i Trädportalen 
på internet. 
 
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 grod- och kräldjur som kan 

övervintra i frostfria lägen inne i murar bör 
renovering av kallmurar ske under juni till 
augusti. Man bör dock vara observant på 
eventuella häckande fåglar i murarna under 
denna tid. 

• Med hänsyn till fåglar och fladdermöss bör 
åtgärder som berör träd endast utföras un-
der augusti till och med november månad. 
Åtgärder som rör häckar kan utföras under 
större del av året, utom sommarperioden 
maj- juli, som är fåglarnas huvudsakliga 
häckningssäsong. 
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• Om det legat ris och löv en längre tid i en 
öppen kompost bör man vara försiktig då 
den ska tömmas. Vänta med att ta bort 
komposthögar under tidig vår fram till i 
maj, så störs inte några igelkottar.  

• Undvik att belägga grusgångar med asfalt, 
krossten eller annan hårdgörning. Det är 
vanligt att hotade solitärbin och andra in-
sekter gör bon i kyrkogårdens grusgångar. 
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Åtgärdsbehov 
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Åtgärdsbehov 
Följande förslag till åtgärder på kyrkogårdarna syf-
tar till att bevara och utveckla deras karaktär avse-
ende både kulturhistoriska och biologiska värden. 
Vissa åtgärder kan kräva länsstyrelsens tillstånd. I 
bilagan Rekommendationer för vård och underhåll finns 
vidare information om åtgärderna. 

Mur 
Murarna är i stort sett i gott skick. Den gamla ur-
sprungliga kyrkogårdsmuren har dock viss sprick-
bildning i putsen. 

• Murens putsade yta bör underhållas vid 
behov liksom kalkning av desamma. 

Grindar 
Grindarna på Förslövs kyrkogård fungerar och är i 
gott skick. 

• Årlig översyn. Vid behov justering, rost-
skyddsbehandling och ommålning. 

Gångar 
På både den gamla och den yngre norra kyrkogår-
den är flertalet gångar belagda med singel. Dessa är 
välskötta och har god tillgänglighet. På den norra 
kyrkogården förekommer dock partier som är lösa 
efter en regnrik höst och vinter. Gångsystemet på 
den nya kyrkogården i söder är belagt med 
sjöstensplattor. En del plattor har rört på sig och 
ojämnheter har uppstått, vilket på sikt kan leda till 
risk för fallolyckor. Plattorna har åtminstone under 
vinterhalvåret en kraftig växtlighet av mossa. 

• Årlig översyn av singelgångar. Dessa ska 
ha en jämn yta med god packning. Ytan 
ska vara fast och tillgodose tillgänglighets-

behoven. Nytt grus eller singel skall ha 
samma färg som det tidigare använda. 

• Plattgångar kontrolleras regelbundet så att 
gången är jämn och tillgänglig. Ojämnheter 
justeras. Mossan bör rensas bort inte minst 
för att gångsystemet skall framträda visu-
ellt. 

Trappor 
Från kyrkan och den gamla kyrkogården leder ett 
par trappor ner till minneslunden och den södra 
kyrkogården. En av dessa, sannolikt äldre, består av 
kalkstensplattor som fogats med cementputs. Ste-
narna har rört sig och putsen vittrat, vilket lett till 
skador. Den andra trappan är lagd av gjutna plattor, 
vilka delvis också har rörts sig, sannolikt genom 
frostsprängning. 

• Trapporna kontrolleras regelbundet 
och underhålls. Lösa stenar kan inne-
bära risk för allt besökare skadar sig. 

 

Gravplatser 
Gravplatser med inramande järnstaket, häckar och 
stenramar med grusade ytor är viktiga karaktärsdrag 
för kyrkogården. 

• Järnstaket bör bevaras och underhål-
las. 

• Buxbomshäckar kring gravplatser 
kompletteras vid behov. Egen stick-
lingsförökning kan påbörjas, så att 
man kan ersätta med samma sort. 

• Stenramar som rubbats ur sitt läge bör 
läggas om. 

Gravvårdar 
Flera av gravvårdarna har vittrat och är skadade. 
En typ av stenar som är relativt vanliga i Förslöv är 
de som kröns med ett stenkors. Där finns exempel 
då dessa går att röra och alltså inte sitter fast or-
dentligt. Inskriptionerna på de äldre gravvårdarna, 
speciellt de i marmor och sandsten, är svåra att tyda 
idag. På många äldre gravvårdar har texten varit 
ifylld med vit, svart eller guldfärg, men denna har 
slitits ner vilket försvårar läsningen. De kulturhisto-
riskt 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 förstöra 
stenen. 

• Omdubbning av gravvårdar bör göras 
vid behov. 

 

Planteringar 
Vintergrön växtlighet bildar tillsammans med häck-
ar och inslag av perenner och lökväxter 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 församling-
en. 
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• Bevara så långt det är möjligt barrbuskar. 
Kan vid behov uppstammas eller beskäras 
om de skymmer stenarna. 

 

Träd 
• Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åt-

gärder i trädvårdsplanen. 

• En bra målsättning för församlingar inom 
Svenska kyrkan är att arbeta med beskär-
ning och stabilisering som metod för att be-
vara särskilt skyddsvärda träd. Dessa meto-
der kan med fördel användas på Förslöv 
kyrkogård som har 19 skyddsvärda träd, där 
särskild hänsyn är nödvändig. 

• 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 från bio-
topskyddsbestämmelserna 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 
permanent vedsamling, en så kallad fauna-
depå. Depån fylls på någon enstaka gång 
men lämnas för övrigt 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 trä-
den, häng istället upp holken med plast-
klädd ståltråd kring en gren. Använd holkar 
med plåtskydd kring ingångshålet. Tänk 
även på holkar för ugglor, tornfalkar, ladus-
valor och fladdermöss. 

• En damm eller vatteninstallation skapar 
livsutrymme för många arter, inte minst fåg-
lar, insekter, grodor, vattensnäckor och sa-
lamandrar om den är klokt utformad. Finns 
inte möjlighet till detta, kan man istället pla-
cera ut fat och andra vattentäta behållare 
som kan fyllas på regelbundet.  

• Plantera gärna blommor som doftar och 
har klara färger, det gynnar fjärilar och 
andra nektar- och pollensökande insekter, 
Bra växter är exempelvis kärleksört, rosen-
flockel, röd solhatt, fackelblomster, rosen-
spirea, lavendel, salvia, kungsmynta och ro-
senbuddleja. 

• Tidigt blommande träd och buskar har en 
avgörande roll för humlor och bin under 
våren. Välj gärna lönn, körsbär, sälg och pil 
som blommar tidigt vid trädplantering. Väx-
ter som krokus, tulpan, vintergäck och sip-
por ger endast lite nektar, men insekterna 
dras ändå till dessa då de också samlar pol-
len som de kan överleva på. Under somma-
ren är lind kanske det värdefullaste trädsla-
get för pollinerande insekter.  

• Vid nyplantering, använd gärna buskar och 
träd som producerar bär. Sidensvans och 
trastar är särskilt förtjusta i bär, men även 
småfåglar kan dryga ut kosten under vinter-
halvåret genom att äta frukt och bär. Till-
gången 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 på kyrkogården kan göra skill-
nad 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, fladdermöss samt ankor vid bäcken. 
 
Finns det enkelt avhjälpta hinder som kan förbättra 
tillgängligheten till kyrkogården? 
Förslövs kyrkogård har bra gångar och en del asfalterade ytor 
intill kyrkan. 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 
 
Enligt kulturmiljölagen skall gravanordningar som tillfallit upplåtaren och som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde räknas som fast anordning på en begravningsplats. Till 
gravanordningen räknas enligt begravningslagen gravvårdar, gravöverbyggnader, stenramar, staket eller liknande. Om möjligt bör gravanordningen lämnas kvar på platsen, al-
ternativt ställas upp på annan lämplig plats. Detta innebär att åtgärder på de gravanordningar, som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla och har återlämnats till församlingen 
är tillståndspliktiga enligt kulturmiljölagens 4 kap 13 §. 

Samtliga enskilda gravanordningar utgör en viktig del av kyrkogårdsmiljön och har betydelsefulla miljöskapande värden. Det är framförallt tillsammans som gravanordning-
arna bevarar kyrkogården som en värdefull kulturmiljö. Vid en närmare granskning av gravvårdarnas årtal, titlar, bynamn och material ges möjlighet att bilda sig en djupare 
uppfattning om hur lokalsamhället såg ut vid en viss tid. Variationen av titlar ger en viss insikt i samhällsstrukturen och lokalhistorian Det bör dock poängteras att spår efter de 
fattigaste i regel saknas. Här saknades medel till gravsten och familjegrav. Det är ofta de mest påkostade gravvårdarna, som fått vara kvar oförändrat skick. Det kan gälla de 
mest monumentala stenarna, eller gravar som omramas av järnstaket, eller av kraftiga stenramar. Att jordbruk varit den viktigaste verksamheten i Förslöv kan ses i de vanligt 
förekommande titlarna lantbrukare, åbo, åbodottern, åbosonen etc. Men även viktiga samhällsförändringar, som järnvägsnätets utbyggnad finns representerade som tidsmarkö-
rer på Förslövs kyrkogård. Att befolkningen dock varit relativt stationär kan ses på familjegravarna där inte sällan flera generationer finns representerade. Det är även relativt 
vanligt med syskonkullar där flera förblivit ogifta och kvar i hemmet. En handfull kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar har flyttats från sin ursprungliga plats och har samlats 
invid kyrkans östra sida. Här finns kyrkogårdens äldsta bevarade gravvårdar. De består av enkla naturstenar från 1700-och början av 1800-talet, där endast initialer och årtal 
huggits in. 

Detta dokument presenterar ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar på Förslöv kyrkogård. Ingen hänsyn har tagits till huruvida de har återgått till försam-
lingen. Regionmuseet vill betona att dokumentet är ett urval och att en revidering bör ske regelbundet. 

Riktlinjer för urval av gravvårdar med särskilt kulturhistoriska värden har upprättats av Centrala Gravvårdskommittén i Handbok för kulturhistorisk inventering, bevarande och 
återanvändning av gravanordningar. Här föreslås att en lokal bedömningsgrupp tillsätts för att mera långsiktigt arbeta med kyrkogårdens kulturmiljövård. Det kan till exempel röra 
sig om att knyta lokalhistoria och berättelser till olika gravvårdar.  

Regionmuseet rekommenderar församlingen att aktivt arbeta för att det bevarade beståndet av gravvårdar speglar hela samhällsstrukturen. Även enkla och anspråkslösa gra-
var bör bevaras. Särskilt bör fåtalet vårdar med kvinnors titlar uppmärksammas.  
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Kvarter & 
Gravplats 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Värderingsbedömning  
 
 

FK1 14-17 
 
 

Rest kalkstenshäll, antik stil Banvakten 
Sven Widells 
Familjegrav 
Joh. 11:25 

Gräs Titel av lokalhistoriskt intresse. Stenen av 
hantverksmässigt värde. 
 
 

FK1 37-38, 
49-50 
 
 

Flera gravvårdar inramade av 
järnstaket i smide. 

M. Peterson 
Född 1783 Död 1857 
Änkefru 
Selma AW Peterson 
Född Schluter 1842 -1919 
m.fl. 
 

Grusad yta inramad av järnstaket. Mark-
täckande murgröna samt buskar av 
oxbär. 

Välbevarad äldre gravplats med fyra gamla 
gravvårdar av socialhistoriskt och historiskt 
intresse. Högt arkitekturhistoriskt och hant-
verksmässigt värde. Miljöskapande värde. Ål-
dersvärde. 

FK1 132-
135 
 
 
 

Familjegrav, hög och smal svart 
gravsten, stenram med grusfyllning. 
Yngre gravsten liggande. 

Lantbrukaren 
Johannes Pålsson 
Ranarp 
f. 13/4 1846 d. 13/12 1913 
Hustrun 
Emelie Pålsson 
f 8/3 1851 d 25/2 1929 
Ps.491. 

Stenram fyllning av grus. Två prydnads-
buskar flankerar gravvården. 

Bevarad äldre gravplats med för trakten typisk 
inskription. Miljöskapande värde. Åldersvärde. 

FK1 508-
510 

Gravsten formad som avbruten 
trädstam. Monumental sten intill 
tillhör samma gravplats. 
 

Janna Christin Johanson 
f. Carlson 
F 13/2 1883 D 27/2 1912 
DU VAR VÅRT ALLT NU ÄR DU 
KALLT 
DU ÖMMA MODERHJERTA 

Gräs. Tillhörande mindre parksoffa av 
gjutjärn och trä. 

Gravvård av naturromantisk stil. Soffan står 
mellan två gravvårdar med släktband. Sannolikt 
ursprungligen placerad i grusbädd. Arkitekturhi-
storiskt och miljöskapande värde. 
 
 
 

FK2 92 
 
 
 

Rest kalkstenshäll med otydlig 
inskription i skrivstil på ena sidan 
och en urna i relief på andra sidan.  

Oläslig. 
Kyrkoherden Nicolaus Mathias Baat 
1780-1831 

Gräs Antik gravvård med stort åldersvärde. Hant-
verksmässigt värde. 

FK2 81-82 
 

Enkel mindre gravvård i svart gra-
nit på en mindre sockel. 

Tjenarinnan 
Cecilia Pehrsdotter 

Gräs. Socialhistoriskt intressant. En av få gamla titlar 
på kvinnoyrken. Tankeväckande text. Historiskt 
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 *13/7 1829. †1/1 1909 
Det hon kunde, 
det gjorde hon. 

värde. 

FK2 106-
109 
 

Familjegrav med flera gravvårdar. 
En obeliskformad mörk sten, en 
sten med kors och en enkel mar-
morplatta. Inramad. 

Johanna Ohlsson 
Född i Knäred d 9/6 1838 
Död i Förslöf d ¼ 1897 
Filip. 1:21 
 

Inramad av klippt buxbomshäck. Lilje-
konvaljer i öppen jord. Flankerad av två 
formklippta idegranar. 

Välbevarad äldre familjegrav med inramning och 
barrbuskar. Miljöskapande värde Historiskt 
värde. 

FK2 114-
115 
 

Obeliskformad svart sten. Stenram 
och grus. Yngre liggande gravhäll 
på gravplatsen.  

Sjökapten 
Olof B. Månsson 
f. 10/10 1860, d. 26/4 1920 
Hustrun 
Bernhardina Månsson 
f. Bergström. 
f. 28/5 1857, d. 9/8 1910. 
Ps. 491:4. 

Gravplatsen har stenram med grusfyll-
ning. Pryds med två snäckor. 

Välbevarad familjegrav med inramning. Yrkesti-
tel anknyter till socknens sjönära läge, liksom 
gravprydnaderna. Miljöskapande värde. Socialhi-
storiskt värde. 

FK2 332 
 

Gravvård i blandat material, grå 
granit med murgrönsdekor och 
infälld marmorplatta. Ursprunglig-
en krönt av ett marmorkors som 
försvunnit. 

ÅT 
ANNA PERS- 
DOTTER 
*1/1 1817 †2/5 1881 

Gräs och gammeldags rosbuske. Enligt 
traditionen planterad vid gravens till-
komst 1881. 

Värdefullt biologiskt kulturarv. Arkitekturhisto-
riskt och hantverksmässigt värde. Miljöskapande 
värde. 

FK2 359-
364 
 

Liggande häll i markytan. Inristad 
dekor av ankare. 

SCHIFTJUNGE 
HEINZ SIEWERT 
1915 – 1931 
ERGTARBOGN SEEMANNS 
WOLD 

Gräs. Historia från mellankrigstiden. Ung tysk sjöman 
som drunknat och hittades ilandfluten vid kus-
ten. Socialhistoriskt och historiskt värde.  

FK2 ? 
 

Liten enkel sten av marmor.  Åbo Sonen 
Martin  
Svensson 
Ranarp no 9 
*d. 26/7 1880 † d. 2/4 1885 
PS. 119 V. 1:2 

Gräs Av socialhistoriskt värde från en tid då barna-
dödligheten var stor. Miljöskapande värde ge-
nom sin obetydlighet bland stora gravvårdar. 

FK2 429-
432 
 

Gjutjärnskors med oval plante-
ringsram av samma material. 

MIN- 
NE 
AF 
ÅBODOTERN J.CHRISTINA 

Gräs. Planteringsyta inramad av gjut-
järnsram planterad med annueller. 

Järnkorset är ett av ca 40 sådana på Förslövs 
kyrkogård. Enligt traditionen har dessa tillver-
kats på ett lokalt gjuteri. Den utvalda gravvården 
representerar på så sätt en hel kategori gravar. 
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NILSON. WÄSTRA LIUNGBY 
*21/4  
1863 
†8/1  
1885 
Ps  
494 
W1 
 
 

Denna är dock den enda med bevarad vidhäng-
ande planteringsram. Stort lokalt hantverksmäss-
igt värde. Miljömässigt värde. Åldersvärde. 

FK2 569-
571 

Monumental gravvård med kraft-
fulla stenar och inramning i grå 
granit. Grusad yta varpå en äldre 
anspråkslösare sten är upplagd. 

PÅL NILSSON 
1836 – 1934 
HUSTRUN  
KRISTINA OLSSON 
1848 – 1924 
KARSTORP 
m.fl. 

Stenram, grus. Välbevarad tidstypisk familjegrav från 1920-30-
talet. Den liggande stenen är sannolikt hitflyttad, 
men tillhör en äldre generation i familjen. Histo-
riskt värde. 

FK2 652-
657 

Liggande monumental kalkstens-
häll. 

PROSTEN 
H.P. WENNERBERG 
1750 - 1822 

Gräs. Monumental gravhäll i en del av kvarteret där 
flera praktfulla gravvårdar är uppställda. Av stort 
lokalhistoriskt värde. Åldersvärde. 

FK4 399-
403 
 

Bred låg sten i röd granit. Inram-
ning av buxbomshäck med grusad 
yta. 

SYSKONEN MATTSSON 
FRITS 
*1893 †1954 
KARL 
*1886 †1964 
IDA 
*1881 †1969 
EMMA 
*1883 †1969 
IVAR 
*1891 †1973 
V LJUNGBY 

Klippt buxbomshäck. Barrbuske. Gravvården är ett exempel på en syskonsskara 
med gemensam viloplats. Ett exempel på en 
företeelse som varit vanlig på landsbygden i 
gångna tider. Socialhistoriskt värde.  

FK4 ? 
 

Liggande mindre natursten. SKÄRGUBBEN 
JAN PETER  
ANDERSSON 
1870 - 1951 

Gräs och planterad strandtrift. Lokalhistoriskt värdefull med sin inskription. 
Enligt traditionen en man som bodde på ett skär 
i Skälderviken.  



 

 

 

  

FK1 14-17 FK1 37-38, 49-50 
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FK1 508-510 

FK2 92 FK2 81-82 

FK2 106-109 FK2 114-115  
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FK2 332 FK2 359-364 FK2 ? 

FK2 429-432 

FK2 569-571 FK2 569-571 

FK2 652-657 FK4 399-403 FK4 ? 
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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 


