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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Fjärestad kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad/Lands-
antikvarien i Skåne på uppdrag av Kvistofta försam-
ling. Fältarbetet utfördes under sommaren 2018 med 
påföljande rapportskrivning hösten 2018. Inventering 
samt rapportskrivning har utförts av antikvarie Re-
becca Olsson. Kyrkogården skyddas enligt Kulturmil-
jölagen 4 kap. Vård- och underhållplanen har utfor-
mats i enlighet med Kulturmiljölagen och de före-
skrifter 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 dessa 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 Kvistofta församlings planering 

och skötsel. Målsättningen med arbetet är att kyrko-
gårdens värden ska bevaras. Genom vård- och un-
derhållsplanen 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. 

• De kulturhistoriska värdena tydliggöras för 
kyrkogårdsbesökare och allmänhet. 

 
  

 
 Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Fjärestad kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Fjärestad 33:1 
Socken  Fjärestad socken 
Kommun  Helsingborgs kommun 
Fastighetsförvaltare Kvistofta församling 
Areal  6196 m² 
 
Fjärestad kyrkogård består av en äldre och en yngre del som avgränsas av Kövle-
bäcken som rinner genom kyrkogården.  
 

Helsingborgs kommun, med den geografiska sockengrän-
sen för Fjärestad socken utmarkerad i rött.   
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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 Fjärestad kyr-
kogård. 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. 
  

Översiktskarta över Fjärestad kyrkogård. Lantmäteriet.  
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 Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 
KULTURMILJÖLAG(1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagen 4 kap 
(11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. Kyrko-
byggnader, kyrkotomter och begravningsplatser 
tillkomna före 1940 får inte på något väsentligt 
sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Detta 
gäller även vissa yngre kyrkobyggnader och be-
gravningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbetet. 
 
För att få genomföra väsentliga förändringar som 
kan påverka det kulturhistoriska värdet behövs 
tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd krävs t.ex. för 
utvidgning, uppförande eller ändring av byggna-
der, murar, portaler eller andra fasta anordningar 
samt större förändring av plantering, trädbestånd 
och beläggning av gångar. Till fast anordning hör 
murar, portaler, fasta hägnader, staket, häckar, 
träd, dammar samt enskilda gravplatser av kultur-
historiskt värde som tillfallit upplåtaren. Enskilda 
gravanordningar såsom gravvårdar, staket eller 
stenramar utgör en del av kyrkogårdens helhet 
och karaktär. Länsstyrelsen ger besked om vad 
som behöver tillståndsprövas. 
 
Kyrkogården ligger inom fornlämningsområde be-
nämnt Fjärestad 71:1 och skyddas enligt Kultur-
miljölagens 2 kap. Fornlämningen omfattar Fjä-
restads gamla bytomt. Områdets utbredning kan 
ses på karta sida 9. Inom den äldre bytomten är 
alla ingrepp i mark, utöver den normala gravgräv-
ningen, tillståndspliktiga då de kan beröra under 
mark dolda fornlämningar. Eventuella fynd av forn-
lämningar måste rapporteras till länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen kan lämna mer information om 
gällande regelverk. 
 
PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader 
skyddas även i PBL. En byggnad som är särskilt 
värdefull ur kulturhistorisk synpunkt får inte för-
vanskas och ska underhållas så att de särskilda 
värdena bevaras. Ändring och flyttning av en 
kulturhistoriskt värdefull byggnad ska utföras 
varsamt med hänsyn till dessa värden och bygg-
nadens karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 
byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras på 
grund av byggnadens eller bebyggelsens kulturhi-
storiska värde. Planläggning och bygglov hand-
läggs av kommunen och ska ske med hänsyn till 
byggnadens kulturhistoriska värden. De kulturhi-
storiska värdena ska säkerställas genom skydd i 
detaljplan eller områdesbestämmelse.  I detaljplan 
eller områdesbestämmelse kan byggnader 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.  
 
Alléer på kyrkogårdar, det vill säga trädrader om 
minst fem lövträd, omfattas i de flesta fall av 
biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalkens 7 
kap. 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 om områdesskydd enligt 
miljöbalken (1998:1252) 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. 
 
 



 

8 | Fjärestad kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 

 
  

 

Kulturhistorisk bakgrund 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Fjärestad är en by med förhistoriska anor och det 
finns flera spår från förhistoriens samtliga perioder i 
kyrkans och kyrkogårdens närområde.   

Från stenåldern återfinns ett flertal registrerade 
boplatslämningar som inte är synliga ovan jord. 
Dessa grundar sig på fynd av stenåldersredskap, 
keramikskärvor och brända stenar.   

Bronsåldersgravhögar och stenkammargravar 
vittnar om aktivitet under bronsåldern. Fastmårupsdö-
sen är en känd stenkammargrav i form av en dös, 
sydväst om kyrkan och kyrkogården.  

By- och sockennamnet Fjärestad härstammar tro-
ligtvis från järnåldern och är en möjlig sammansätt-
ning av tilltalsnamnet Fiar och stadha som betyder 
bostad. År 1341 skrevs ortnamnet som Fyarestathae 
och år 1569 som Fierrestad i Lunds stifts landebok.  

Den äldsta stenkyrkan i Fjärestad uppfördes un-
der 1100-talet, likt många andra sockenkyrkor på 
den skånska landsbygden.  

Under 1800-talet byggdes det en ny kyrka i byn 
på samma plats som den medeltida kyrkan.  

Fjärestad kyrka och kyrkogård ligger inom av-
gränsningarna för fornlämningen Fjärestad 71:1 
som är registrerad som Fjärestads gamla bytomt.  

Uppgifter om fornlämningar finns tillgängligt i 
Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister, 
FMIS.  
 
  

De blåmarkerade ytorna i kartbilden avbildar kända forn- och kulturlämningar. FMIS, Riksantikvarieämbetet. 



 

10 | Fjärestad kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 

Kyrkans historia  
Den äldsta stenkyrkan i Fjärestad uppfördes under 
1100-talet. På 1200-talet byggdes kyrkans torn i väst 
med tre våningsplan. 

Under 1800-talet växte befolkningen i socknen 
och kyrkbyn, vilket så småningom ledde till ett ökat 
behov av en större kyrka. Oftast uppfördes de nya 
1800-talskyrkorna på samma plats som de ursprung-
liga medeltida kyrkorna hade legat på, så även i Fjä-
restad. Att bygga en ny kyrka tog lång tid. För att 
kyrkobyggnaden skulle kunna användas så länge som 
möjligt under tiden som den nya kyrkan uppfördes 
byggde man den nya kyrkan utanpå den gamla. När 
exteriören av den nya kyrkan stod klar, rev man suc-
cessivt den gamla kyrkan. Byggnadsmaterialet från 
den gamla kyrkan kom till viss del att återanvändas. 
1863 invigdes den nya kyrkan i Fjärestad.  

Tornet från 1200-talet fick stå kvar, och är såle-
des den äldsta bevarade delen av kyrkan. I tornets 
bottenvåning finns det sengotiska kryssvalvet beva-
rat och i klockvåningen återfinns två medeltida 
takstolar av ek. 
  

Fotografi med okänt datum på Fjärestad kyrka, taget från sydöst. Bildkälla: Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet.  
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Kyrkogårdens historik 
En ägoinmätning från 1780 över Fjärestad bys 
inägomark är det äldsta kända kartmaterialet som 
redovisar den medeltida kyrkan och dess kyrkogård. 
Kartbilden visar en rektangulär kyrkogård med en 
något större utbredning öster om kyrkan. Söder om 
kyrkogården ligger en trelängad gård som i 
lantmäteriförteckningen benämns som ”klåckarens 
annexeheman”. Norr om kyrkogården, på andra sidan 
vägen,  ligger prästgården och öster om kyrkogården 
ligger två mindre gatehus. Vid tidpunkten då kartan 
upprättades låg kyrkogården endast öster om 
Kövlebäcken med en entré in till kyrkogården från 
väster.  

Enligt det historiska kartmaterialet är 
kyrkogårdens omfattning den samma under hela 
1800-talet, fram till och med mitten på 1900-talet.  
 

På den häradsekonomiska kartan från 1910-1915 
löper kyrkogården enda fram till Kövlebäcken, 
väster om kyrkan. Kyrkogården har sannolikt 
utvidgats fram till bäcken vid ett tillfälle mellan 1780 
och 1910. Väster om Kövlebäcken ligger det ett 
mindre bostadshus, för övrigt är marken uppodlad.  

Äldre fotografier och flygfoton över kyrkor och 
kyrkogårdar är ett värdefullt komplement till 
historiska kartor i avseendet att utläsa förändringar 
över tid.  

Ett äldre fotografi med okänt datum på 
Fjärestads kyrka som troligtvis är från början av 
1900-talet visar en låg stenmur, försträkt med 
formklippt häck och unga träd planterade i en rad 
längs med kyrkogårdens norra gräns. Vägen norr om 
kyrkogården löpte något  närmare muren än vad den 
gör idag.  

Det finns till synes två entéer till kyrkogården, 
norr om kyrkan på fotografiet. Dessa var vid 
tidpunkten då fotografiet togs försedda med 
järngrindar och massiva pollare med en 
pyramidformad topp likt idag.  

På ett flygfoto från 1935 över Fjärestads kyrka 
och kyrkogård syns huset med tillhörande trädgård 
väster om Kövlebäcken och kyrkogården. Bäcken 
och trädgården avgränsas av ett stängsel mot den 
intilliggande odlingsmarken. Längs med 
kyrkogårdens västra gräns, intill Kövlebäcken, syns 
en bruksmur med ljusa fogar, uppbyggd av natursten 
som ser ut att vara avtäckt med tegelpannor.   

Det finns inga källor som beskriver att 
kyrkogården har omgärdats av en fullständig 
trädkrans. På flygfotot från 1935 står det totalt 18 
stycken träd planterade i rad längs med den västra 

Ägoinmätning över Fjärestad by, 1780.  Ägoinmätning över Fjärestad by, 1783.  Häradsekonomiska kartan, 1910-1915.  
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och den norra gränsen. Det står inga träd utmed 
med den södra och östra gränsen. 

På ett flygfoto från 1966 har kyrkogården 
utvidgats på markområdet väster om Kövlebäcken. 
På den utvidgade delen, som i den här rapporten 
benämns som den nya kyrkogården, byggdes det 
upp ett bårhus på 1950-talet. Bårhuset är uppfört 
efter ritningar av arkitekt Eiler Graebe och  invigdes 
1954.  

B uksmuren som syns på flygfotot från 1935 har 
ersatts av en mer oansenlig, låg mur på flygfotot från 
1966. En bro över Kövlebäcken sammanbinder den 
gamla och den nya kyrkogården.  

På den ekonomiska kartan från 1969 har den 
utvidgade västra delen av kyrkogården gjort entré i 
kartbilden.  
  

Flygfoto över Fjärestad kyrka och kyrkogård, 1935.  Bildkälla: Carlotta, Kulturen i Lund.  

Fotgrafi över Fjärestad kyrka, taget från norr. Okänt datum. Bildkälla: Kulturmiljöbild, RAÄ. 
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Flygfoto över Fjärestad kyrka och kyrkogård med omgivande landskap, 1966. Kyrkogården har utvidgats väster 
om Kövlebäcken och ett bårhus har uppförts. Bildkälla: Carlotta, Kulturen i Lund.  

Ekonomiska kartan, 1969.  
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Beskrivning av kyrkogården 
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Fjärestad kyrkogård.  
Originalkarta: Kvistofta församling.  
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Fjärestads kyrka och kyrkogård med omgivande landskap, taget från söder. Flygfoto: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto. 
Lunds stift äger rättigheterna till bilden. 

Kövlebäcken rinner igenom kyrkogården. Fjärestadsvägen, norr om kyrkan och kyrkogården. 

Omgivningar 
Fjärestad kyrka och kyrkogård ligger i småorten 
Fjärestad som huvudsakligen ligger utmed Fjä-
restadsvägen och karaktäriseras av utspridd bebyg-
gelse i ett öppet odlingslandskap.  

Genom kyrkogården rinner ett mindre vatten-
drag, Kövlebäcken, som mynnar ut i Råån i söder. 

Sydväst om kyrkan ligger en större gård, Fjä-
restad gård. Växtligheten i området koncentrerar sig 
huvudsakligen kring de större gårdsanläggningarna 
och intill Kövlebäcken.  

Öster om kyrkan och kyrkogården ligger flera 
mindre gatuhus och bostadshus med en ålderdomlig 
karaktär. Direkt söder om kyrkogården ligger ett 
hus, som är en rest av en större gård. Bostadshuset 
har ett vasstak som är ett trevligt inslag i kyrkogår-
dens närområde. 
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Fjärestads kyrka och kyrkogård med omgivande landskap, taget från nordöst. Flygfoto: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto. Lunds stift äger rättigheterna till bilden. 
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Kyrkogårdens yttre begränsningar  
Den gamla kyrkogården 
Den gamla kyrkogården omgärdas av mur som skif-
tar i karaktär i de olika vädersträcken. Mot norr av-
gränsas kyrkogården av en låg, bruksmurad stödmur 
med ljusa bruksfogar, uppbyggd av natursten. Mu-
ren har en flat ovansida som saknar avtäckning.  

Mot den nya kyrkogården och Kövlebäcken i 
västlig riktning ändrar muren karaktär. Muren blir 
något högre och ovansidan lutar in mot den gamla 
kyrkogården. I stort sett hela den västra mursträckan 
är överväxt av växten vildvin, vilken smälter fint in 
med grönskan intill Kövlebäcken.  

I sydlig och östlig riktning avgränsas den gamla 
kyrkogården av en högre bruksmurad stenmur med 
ljusa bruksfogar, uppbyggd av natursten. Muren 
avtäcks av tre rader enkupigt taktegel i en beige kulör 
mot söder och i en röd kulör mot öst. Intill lapidari-
umet, längs med den sydvästra mursträckan, är mu-
ren delvis överväxt av murgröna. 

 

Den nya kyrkogården 
Den nya kyrkogården omgärdas mot norr av en 
bruksmurad stenmur, uppbyggd av rundade natur-
stenar och med något nedsänkta bruksfogar. Murens 
ovansida är flat och saknar avtäckning. Muren blir 
betydligt lägre mot väst, men har samma utseende. I 
östlig och sydlig riktning återfinns ingen mur, endast 
avenbokhäck Mot väst kompletteras bruksmuren av 
en hög, formklippt avenbokhäck.   

Avtäckningen på bruksmuren kring delar av den gamla 
kyrkogården skiftar i färg i sydlig och östlig riktning.  Bruksmur avgränsar den gamla kyrkogården mot söder.  

Muren som avgränsar den gamla kyrkogården mot väst är 
delvis överväxt av vildvin. 

Låg stödmur mot norr, på den gamla kyrkogården.   
Låg bruksmur och avenbokhäck avgränsar den nya 
kyrkogården mot väster.  
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Grindar och ingångar 
Det finns totalt sex ingångar in till kyrkogården och 
alla är försedda med grind.  

 
Den gamla kyrkogården 
In till den gamla kyrkogården finns det totalt fyra 
ingångar. Norr om kyrkan, från parkeringen, åter-
finns två entréer med grind. Den östligaste entrén är 
försedd med dubbelgrind av svartmålat järn. Grin-
den har en övre bård med en dekorativ övre bård 
där de knoppförsedda spjälorna ytterligare markeras 
av tunna, volutformade järn. 

Den västliga entrén är försedd med en enkelgrind 
i svartmålat järn i liknande utformning.  

Båda grindarna är fastmonterade på putsade 
grindpelare, med nedsänkt dekor i en vit kulör med 
svartmålade pyramidformade toppar.  

Öster om kyrkan, mot kyrkogårdsförvaltningens 
personalutrymme och toaletter, finns en entré för-
sedd med en enkelt utformad grind i svartmålat järn. 
Grinden sitter fast på vita, putsade grindstolpar med 
samma avtäckning som muren.  

Mot gården, söder om kyrkan finns ännu en en-
tré, denna är kanske den mest utmärkande, eftersom 
att den är försedd med ett vitmålat, putsat portvalv 
en så kallad stigluka. Valvet är uppbyggt med tre 
avsatser som avtäcks med tre rader enkupigt 
taktegel. Grinden är enkelt utformad med spjut-
spetsspjälor i svartmålat järn. 

 
Den nya kyrkogården 
Till den nya kyrkogården finns det totalt två in-
gångar, utplacerade på ömse sidor om mittgången 
som löper i nordsydlig riktning genom kyrkogården. 
Den norra entrén är försedd med en dubbelgrind i 

svartmålat järn, monterad på långsmala bruksmurade 
pollare med vita fogar som avtäcks av svart plåttak. 
Den södra entrén är försedd med en enkelt utfor-

mad dubbelgrind, i svartmålat järn monterad på 
svarta gjutjärnspolare.  

Entré genom en stigluka från söder, in till den gamla kyrkogården.     

Entré från norr, in till den gamla kyrkogården.     Smidesdetaljer på norra grinden.     
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Gångar och strukturer 
Den gamla kyrkogården 
På den gamla kyrkogården lever en viss ålderdomlig 
struktur kvar med stora, omgärdade gravplatser med 
ytskikt av singel och grus. Majoriteten av gravplat-
serna omgärdas av låg, formklippt buxbomshäck, 
men det förekommer även enstaka stenramar och 
järnstaket.  
Gångarna är huvudsakligen belagda med grus och 
följer ett ordnat rutnät runt hela den gamla kyrko-
gården. Från den västligaste entrén, upp till kyrkans 
torn och fram till bron som leder över till den nya 
kyrkogården är gången hårdgjord, belagd med ljus-
grå och röd bysten. 

 

Den nya kyrkogården 
På den nya kyrkogården uppvisar stukturerna mo-
derna influenser i mjuka, böljande och runda for-
mer. Det huvudsakliga gångsystemet i området är 
belagt med grus med undantag för en stenlagd run-
del in till askgravlunden och gräsbeväxta gångar 
inom gravkvarteren.  

Intill Kövlebäcken har man låtit bygga en ute-
plats i trä med en omgivande sarg.  
  

Grusgångar, buxbomsomgärdade gravplatser med yt-
skikt av singel och grus på den gamla kyrkogården.  

Stenlagd rundel intill askgravlunden och gruslagda 
gångar på den nya kyrkogården.  
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Belysning  
Kyrkogården är upplyst av lampor med svarta lykt-
hus på svarta stolpar. Lykthusen varierar i utseende.  
På den gamla kyrkogården, närmast kyrkan är lykt-
husen försedda med koppardetaljer och kröns av 
kors. Extra spotlights finns riktade mot kyrkan.  

På den nya kyrkogården är lykthusen sexkantiga, 
utformade i svart smide.  

Servicestationer 
Det finns flera servicestationer på kyrkogården, med 
tillgång till vatten, verktyg, kompost och vaser. Verk-
tygen hänger på en enkel ställning av stål. Sopkärlen 
för kompost och brännbart är rymliga och utförda i 
grön plåt med tydliga anvisningar om vad som ska 
slängas i vilket fack. 

Parkeringsplatser och tillgänglighet 
Det finns en asfalterad plan med flera parkerings-
platser norr om kyrkan och den gamla kyrkogården. 
Handikapparkering finns utmärkt. Kyrkan och kyr-
kogården är tillgänglighetsanpassade med hårdgjorda 
gångar och en ramp upp till kyrkans huvudingång.  
 
Information och komfort 
Det finns en informationstavla som står intill den 
nordvästra entrén på den gamla kyrkogården – i 
anslutning till parkeringsplatserna. Här sätter för-
samlingen upp affischer om kommande evenemang 
och aktiviteter i kyrkan och församlingen. En kyrko-
gårdskarta finns uppsatt, vilket gör det enklare för 
kyrkogårdsbesökare att orientera sig på kyrkogården.  

Det finns flera bänkar utplacerade med god 
spridning på såväl den gamla som den nya kyrkogår-
den. Bänkarna har ett underrede av svart smide med 
rygg- och sittplank av trä.  

  

Belysning förstärkt med spotlight på gamla kyrkogår-
den.  

Belysning på den nya kyrkogården.  

Servicestation med källstortering.   Informationstavla.   

Bänk på den nya kyrkogården intill Kövlebäcken.  
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Byggnader och övriga föremål  
Mellan den gamla och den nya kyrkogården rinner 
Kövlebäcken och över den går en träbro med svart-
målade räcken.  

På den nya kyrkogården, intill askgravlunden, lig-
ger ett bårhus. Bårhuset är uppfört efter ritningar av 
arkitekt Eiler Graebe. Byggnaden är kvadratisk med 
murade, vitputsade väggar på en markerad sockel av 
natursten i röda nyanser. Entrépartiet är indraget så 
att en loggia skapas framför porten. Här ger en kon-
struktion av brunmålade, runda timmerbjälkar in-
trycket av att hålla uppe byggnadens sadeltak. Porten 
har dubbla dörrblad med diagonalt ställd ek panel. 
Ett överljus med småspröjsade glas, löper ända upp i 
nock. På baksidan av bårhuset, intill askgravlunden, 
finns en källarnedgång.  

Kyrkogårdsförvaltningens redskapsbod ligger ut-
anför kyrkogården, söder om den nya kyrkogårdsde-

len och utgörs av en enkel byggnad med en omålad 
träfasad och skjutdörrar.   

Kyrkogårdsförvaltningens redskapsbod.    Bårhuset på den nya kyrkogården.      Bron mellan den gamla och den nya kyrkogården.  

Bron över Kövlebäcken och bårhuset fotograferat från norr.   
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Träd  
Trädbeståndet omfattar totalt 37 träd, varav 31 är 
knuthamlade lindar, fem pelaravenbokar och en 
rönn.   

Lindarna återfinns längs med den gamla kyrko-
gårdens norra gräns och runt en del av den nya kyr-
kogården. Knuthamling innebär att trädet beskärs på 
samma sätt men på flera knutor i ett symmetriskt 
uppbyggt grenverk, vilket medför knutlika format-
ioner.  

Pelaravenbokarna och rönnen växer på den nya 
kyrkogården, intill bårhuset och askgravlunden.  
  

Knuthamlade lindar i en trädrad längs den norra gränsen.    

Flygbild som visar trädens fördelning på kyrkogården. Flygfoto: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto. Lunds stift äger rät-
tigheterna till bilden.  Pelaravenbok.    
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12 av de 31 knuthamlade lindarna är registrerade 
som särskilt skyddsvärda träd i Trädportalen. De 
omfattar trädraden som står utmed den gamla kyr-
kogårdens norra gräns, ut mot parkeringen. Träden 
uppfyller naturvårdsverkets kriterier som särskilt 
skyddsvärda träd då de är grövre än 40 cm i diameter 
i brösthöjd och har utvecklad hålighet i huvudstam-
men.  

Trädportalen fungerar som en samlingsplats för 

uppgifter om särskilt skyddsvärda träd. Portalen är 
utvecklad och drivs av ArtDatabanken på uppdrag 
av Naturvårdsverket.  

Uppgifterna i Trädportalen förs in vid större in-
venteringar som utförs av länsstyrelsen och andra 
organisationer, men även privatpersoner och natur-
entusiaster kan registrera och tillföra ny information 
om oregistrerade och registrerade träd. 
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Häckar, buskar och planteringar 
Den gamla kyrkogården  
På den gamla kyrkogården omgärdas majoriteten av 
gravplatserna av låg, formklippt buxbomhäck. På 
flera av dessa gravplatser är gravvården borttagen 
men den omgärdande buxbomen finns kvar.  

På ett mindre antal gravplatser flankeras gravvår-
den av vintergröna barrväxter såsom tuja, idegran och 
ädelcypress. En del är små och formklippta medan 
andra är höga och friväxande.  

Intill den gamla kyrkogårdens södra mur och 
längs delar av Kövlebäcken växer syrenbuskar i en tät 
häck som avskärmar kyrkogården något från den 
intilliggande gården. På slänterna ner mot Kövle-
bäcken har man låtit plantera buskage av ölandstok.  

Det förekommer enstaka planteringar på den 
gamla kyrkogården. Ett antal gravplatser pryds av 
planterade solitära buskar såsom rhododendron, hibis-
kus och fjärilsbuske medan andra pryds av annueller 
och perenner såsom lavendel, kärleksört, höstöga, flicköga 
rosenflockel, isop och pelargon.  
 
Den nya kyrkogården 
Den nya kyrkogården omgärdas av hög, formklippt 
avenbokshäck i nord-, västlig- och sydlig riktning. De 
knuthamlade lindarna som står utmed de yttre be-
gränsningarna växer upp i den omgärdande aven-
bokhäcken.  

Den nya kyrkogården delas i sin tur in i tre 
mindre sektioner av avenbokhäck. Minneslunden 
som ligger i det sydvästra hörnet av kyrkogården 
ligger insynsskyddat och enskilt av avenbokhäck.  

Mittemot bårhuset mot norr står flera höga, fri-
växande tujor, enar och idegranar längs med den 

norra muren. I det nordvästra hörnet står det tre 
högväxta tujor.    

På den nya kyrkogården finns det en mindre 
planteringsyta framför i stort sett alla gravvårdar, 
ofta med en infattningsram av sten. Här växer sä-
songsplanterade lökväxter och perenner.  

I området finns flera nyplanterade buskar och 
planteringsytor som kyrkogårdsförvaltningen sköter 
om. Ölandstok förekommer i stor utsträckning.  
 
  Ölandstok är en vanligt förekommande rosväxt på 

kyrkogården. 

Högväxta tujor, enar och cypresser.  

Rhododendron pryder ett mindre antal gravplatser.  

Högväxta vintergröna buskage och allmänna plante-
ringar.  
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Naturligt förekommande kärlväxter och 
kryptogamer 
Kyrkogårdens träd har en svag påväxt av lavar och 
mossor på stammarna med ett drygt tiotal vanliga 
arter. Bland dessa kan gråblå mjöllav, asplav, blemlav, 
vägglav och cypressfläta nämnas.  

På den gamla kyrkogården täcker klättrande mur-
gröna hela den västra delen av muren, och delar av 
den södra muren. På de delar av den omgivande 
muren som inte är beväxt med murgröna har ett 
flertal mossor och lavar hittat en växtplats, som t.ex. 
vägglav, gråstenslav och murtuss. 

Den nya kyrkogårdens gräsmatta är måttligt nä-
ringspåverkad och har inslag av allmänna örter som 
gråfibbla, röllika, vitklöver, svartkämpar och tusensköna.  

Kyrkogårdens högsta floravärden är knutna till 
Kövlebäcken som rinner genom kyrkogården. Längs 
med vattendraget inom kyrkogårdens avgränsning 
observerades bland annat kabbeleka, sommarlånke, 
svärdslilja och vattenveronika vid inventeringstillfället i 
maj och augusti månad.  

 

Djurliv 
Kyrkogårdens mur, häckar, träd, buskar, plantering-
ar, vatten och gräsmattor skapar tillsammans en vari-
ationsrik miljö som ger livsutrymme för många org-
anismer. 

Trädbeståndet är den del på kyrkogården som 
har störst betydelse för djurlivet. Äldre och ihåliga 
träd är viktiga för fladdermöss som viloplatser under 
sommaren. Det är högst troligt att fladdermöss finns 
i anslutning till kyrkan i Fjärestad, då de ofta dras till 
kulturbyggnader där de ofta ses övervintra på grund 
av frostfria, mörka utrymmen. Det krävs extra hän-

syn där det finns eller kan förväntas finnas fladder-
möss, särskilt när det gäller förändringar i trädbe-
ståndet. 

Flera fågelarter häckar sannolikt på kyrkogården 
under sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, 
kråkfåglar och duvor som brukar hitta lämpliga plat-
ser för sina nästen i trädkronor eller buskar. Vid 
besök på kyrkogården under maj och augusti månad 
observerades bland annat turkduva, ladusvala och 
pilfink. I en av kyrkogårdens högväxta tujor sågs ett 
par häckande ringduvor. Även under årets kalla måna-
der används kyrkogården av traktens övervintrande 
fåglar för födosök, vila och skydd. 

Av däggdjur förekommer sannolikt igelkott, ek-
orre, hare, 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 och 
skogsödla kunna förekomma på kyrkogården med 
tanke på närheten till Kövlebäcken. Vattendraget är 
en känd fiskväg för havsöring.  

De flesta organismer på kyrkogården är annars 
små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, 
fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några av dessa. 
I minneslundens anlagda vatteninstallation återfanns 
buksimmare och andra små vattenlevande organismer 
vid besöket i augusti.  

De gravplatser med rikt blommande växter som 
kärleksört och lavendel, som innehåller nektar och 
pollen, besöks flitigt av olika småkryp. Även lindens 
blomning under vår respektive sommar är värdefull 
för insekterna. Förutom det gröna intresserar vind-
skyddade ytor och den lagrade värmen i gravvårdar-
nas och grusgångarnas stenmaterial många insekter. 
  

Spindlar letar efter myror och flugor på de knutham-
lade lindarnas uppspruckna bark. 

Trädgårdssnäcka i askgravlunden. 
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Den omgärdande avenbokhäcken är tät och fungerar som skydd för många organismer. 
Bin, humlor, fjärilar, blomflugor och skalbaggar besöker kyrkogårdens gravplatser flitigt 
under vår- och sommarhalvåret, där de hittar rikt blommande växter som innehåller 
nektar och pollen,. 

En adult turkduva på den gamla kyrkogården i Fjärestad. Turkduvan känns igen på den 
övervägande ljust beigegrå kroppen och sin röda iris. Adulten har ett karaktäristiskt 
svart vitkantat streck på halsens baksida, som juvenilen saknar.  

Pärlemorfjärilen kamoufleras väl bland 
färgglada planteringar.  

Kålfjärilen lockats av fjärilsbuskens söta 
nektar.  
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Kvartersbeskrivning 
För att underlätta kvartersbeskrivningarna på 
Fjärestad kyrkogård så har flera kvarter med samma 
eller liknande karaktär slagits ihop och beskrivs 
gemensamt. I följande avsnitt beskrivs gravkvarte-
ren på den gamla kyrkogården, därefter kvarteren 
på den nya kyrkogården, askgravlunden och avslut-
ningsvis minneslunden. 

Den gamla kyrkogården, kvarter A-D 

Kvarten på den gamla kyrkogården i Fjärestad 
minner genom sina stora, omgärdade och ordnade 
grusgravar från sekelskiftet om tid där ordning, 
prydlighet och sociala tillhörigheter var viktiga. De 
stora omgärdade gravplatserna rymmer i sin tur en 
variation av gravvårdar som speglar olika tiders 
ideal och samhällsstrukturer.    

Gravplatser 
Gravplatserna i kvarteren är stora, tydligt avgrän-
sade och i regel rektangulära. Majoriteten omgärdas 
av låg, formklippt buxbomshäck men det före-
kommer även flera steninramningar. Två större 
familjegravplatser omgärdas av vitmålat smidessta-
ket och en av granitpollare med järnkedjor. Dessa 
återfinns inom endast inom kvarter A, öster om 

kyrkan. Samtliga gravplatser inom kvarteren har 
ytskikt belagt med grus. Ett stort antal gravplatser 
saknar helt gravvård. Borttagna gravvårdar samlas i 
ett lapidarium längs med den södra muren i kvarter 
B.  

Det gröna inslaget i kvarteren utgörs främst av 
buxbomsomgärdningarna, men det förekommer 
även vintergröna buskar såsom tuja, idegran och 
cypress på ett mindre antal gravplatser. Dessa kon-
centrerar sig huvudsakligen i kvarter A, öster om 
kyrkan och i kvarter D söder norr om kyrkan.  

Planteringar förekommer främst på de yngre 
gravplatserna, då ofta i en mindre planteringsyta 
framför gravvården med en infattningsram av sten 
eller buxbom.  I kvarter A återfinns en allmän plan-
teringsyta på en borttagen gravplats som sköts av 
kyrkogårdsförvaltningen.  

På de äldre gravplatserna återfinns rosbuskar, 
hortensia, rhododendron, fjärilsbuskar eller orm-
bunksväxter. 

Majoriteten av gravplatserna sköts om av kyrko-
gårdsförvaltningen.  

Gravvårdar 
Det förekommer stora variationer i gravvårdarnas 
ålder och utformning.  

Bland de äldre vårdarna från sekelskiftet domine-
rar mindre gravvårdar huggna i granit eller diabas 
Gravvårdar resta från 1930 fram till 1960 är ofta 
låga, breda och rektangulära livstenar huggna i grå 
granit eller svart diabas med symmetrisk dekor.  Från 
1970 och fram till dagens datum förekommer andra 
kreativt utformade livstenar i grå, svart eller röd 
granit med asymmetrisk dekor.  

Inskriptionerna på de äldre gravvårdarna innehål-
ler således mycket mer information om de gravlagda 

än vad gravvårdar idag gör. Gravlagda yrkesverk-
samma män beskrevs ofta med en yrkestitel, medan 
de kvinnliga gravlagda beskrevs med en titel i relat-
ion till mannen. Titlar med anknytning till jord 
bruk såsom lantbrukare, lantarbetare, åboe, agronom och 
hemmansägare dominerar bland de gravlagda männen 
tillsammans med hantverksyrken såsom trädgårdsmäs-
tare, målarmästare, skräddarmästare, målare, snickare, 
byggmästare och smedmästare.  

Bland de kvinnliga gravlagda dominerar familje-
anknutna titlar såsom hustru/maka, dotter eller syster. 
Det återfinns endast två kvinnliga yrkestitlar på hela 
den gamla kyrkogården, hushållerskan och seminarielä-
rarinnan.  

I flera fall skrivs gårds- och bytillhörigheter till de 
gravlagda ut på gravvården. Bland dessa kan bland 
annat Fjerestadstorp, Fjerestads Westre gård, Fastmårup, 
Dalbo och N Wallåkra nämnas. 

På följande sidor redovisas en serie bilder från re-
spektive kvarter på den gamla kyrkogården.   



 

Fjärestad kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 | 29 
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32 | Fjärestad kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 
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Den nya kyrkogården, kvarter E-F 

Kvarter E och F på den nya kyrkogården i Fjä-
restad representerar den moderna kyrkogården 
med sina enkla, stilrena gravvårdar direkt placerade 
i gräset utan omgärdningar eller grus.  

Den svenska folkhemstiden med sitt jämlikhetsi-
deal avspeglas i gravvårdarnas enkla utformning där 
titlar ofta saknas.  

Gravplatser 
Gravplatserna i kvarteren saknar en tydlig avgräns-
ning eftersom att gravvårdarna är direkt placerade i 
gräset utan omgärdande häck, stenram eller staket. 
Samtliga gravplatser har en mindre planteringsyta 
framför gravvården som i flera fall har en infatt-
ningsram av sten. Gravplatserna pryds av person-
liga hälsningar och utsmyckningar tillsammans med 
färgglada perenner. Majoriteten av gravplatserna 
sköts av gravrättsinnehavare.  

I kvarter E står gravvårdarna med ryggen mot 
den omgärdande avenbokhäcken som löper runt 
hela kvarteret.  

I kvarter F står gravvårdarna med ryggen mot 
buskage av ölandstok som finns planterat på ömse 
sidor av kvarteret.  
 

Gravvårdar 
Gravvårdarna i kvarteren är resta mellan 1930-talet 
och fram till dagens datum.  

Breda, låga rektangulära livstenar huggna i grå 
granit eller svart diabas med symmetrisk dekor do-
minerar bland kvarterets äldsta gravvårdar, resta 
mellan 1940-1960.  

Gravvårdarna som är resta efter 1960 tycks ha en 
allt mer asymmetrisk dekor och livstenarnas form 
och färg varierar.  Naturstenar med inskriptioner och 
livstenar med en fri utformning, grovhuggna kanter 
och en polerad inskriptionsplatta är vanligt före-
kommande.  

Trots de sentida gravvårdarna förekommer yrkes-
titlar på ett mindre antal vårdar, bland dessa kan 
lantbrukare, brandmästare, folkskolelärare, murare, nämn-
demannen och byggmästaren nämnas.  

På följande sidor redovisas en serie bilder från re-
spektive kvarter på den nya kyrkogården.    
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Askgravlunden 
I en askgravlund gravsätts askan efter den avlidne i 
ett gemensamt gravsättningsområde utan gravrätt, 
där läget för den avlidnes gravplats inte finns utmar-
kerat. En namnplakett tillhandahålls med gemensam 
placering. 

Askgravlunden i Fjärestad ligger på den nya kyr-
kogården och består av ett mindre område, söder 
om bårhuset. Askgravlunden utgörs av en stenlagd 
rundel omgärdad av en stenram. Namnplaketterna 
är metallbrickor utformade som löv som placeras i 
tre rader på två höga, smala stenar intill rundeln. 
Vashållare och ljushållare är av svart smide.  
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Minneslunden 
En minneslund är ett gemensamt gravsättningsom-
råde, utan gravrätt som är helt anonymt.  

Minneslunden i Fjärestad ligger i det sydvästra 
hörnet av den nya kyrkogården, omslutet av en hög-
växt avenbokhäck. Minnesplatsen utgörs av ett 
grusbelagt område med en anlagd vatteninstallation 
som likt ett vattenstråk mynnar ut i en rund fontän. 
Ett stenblock med inskriptionerna ”Salig frid. Hos vår 
gud. Till evig tid” finns intill fontänen. Ljushållare och 
vashållare är av svart smide. 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Kyrkogårdar utgör komplexa kulturhistoriska mil-
jöer. De omfattar faktorer som berör omgivning, 
landskap, växter, djurliv, personhistorik, konsthant-
verk samt kyrkogårdshistoria. Värdebeskrivningen 
tar fasta på dessa delar. 

Kulturhistoriska värden 
Utvecklingen på Fjärestad kyrkogård är typisk för en 
landsortskyrkogård. Den gamla kyrkogården kon-
centrerar sig närmast kyrkan och en nyare utvidgad 
del återfinns väster om Kövlebäcken.  

Den gamla kyrkogården, som vi ser den idag 
uppdelad i kvarter, med raka grusgångar, klippta 
häckar och buskar med gravvårdar av sten eller järn 
har en historia som endast sträcker sig 100 eller 150 
år bakåt i tiden. Att dessa strukturer finns kvar än 
idag är ett stort kulturhistoriskt värde.  

Fjärestads kyrka uppfördes under 1100-talet. 
Från uppförandetiden och ca 700 år framåt finns det 
inga bevarade gravvårdar, vilket innebär ett stort 
glapp gällande historisk kontinuitet av fysiska spår på 
kyrkogården. Anledningen till att vi inte hittar några 
riktigt gamla gravvårdar på Fjärestads kyrkogård 
beror på att begravningstraditioner, gravvårdar och 
materialtillgångar har förändrats över tid.  

Från det att stenkyrkan uppfördes fram till och 
med slutet av 1700-talet begravdes de välbärgade i 
socknen inne i kyrkan. Då ofta under en graverad 
och skulpterad gravhäll i kyrkgolvet, medan de öv-
riga i socknen begravdes ute på kyrkogården. Över 
de som hade råd restes mindre granitvårdar ute på 
kyrkogården, men över majoriteten av socknens 
invånare restes det vanligtvis ett minnesmärke av trä 
i form av en gravbräda eller ett enkelt kors. Grav-

vårdar i trä var vanligt förekommande långt in på 
1800-talet. Dessa finns av förklarliga skäl inte kvar 
för oss att betrakta idag.  

1815 förbjöds begravningar inne i kyrkan, på 
grund av hygieniska skäl. Detta ledde till att resta 
gravvårdar ute på kyrkogården blev allt vanligare, 
även i de högre samhällsskikten. De tidiga resta 
gravvårdarna tillverkades hantverksmässigt av lokalt 
lättillgängliga material såsom gjutjärn och mjuka, 
lätthuggna bergarter såsom kalk- och sandsten. 
Gravvårdar av den här typen tillskrivs ofta ett konst- 
och hantverkshistoriskt värde då de visar på en hög hant-
verksskicklighet med uthuggna utsmyckningar och 
skulpturer. På Fjärestads kyrkogård återfinns ett 
mindre antal gravvårdar i gjutjärn, kalk- eller sand-
sten som härstammar från 1800-talet.  

Men det var först i mitten av 1800-talet som an-
talet gravvårdar i sten började öka avsevärt ute på 
kyrkogårdarna. Detta berodde på att allt fler från 
arbetar- och medelklassen fick ekonomiska förut-
sättningar att låta tillverka en gravvård i sten. En 
samhällsförändring som gör sig påmind även på 
Fjärestad kyrkogård i gravvårdarnas titlar och in-
skriptioner. Bland dessa kan banarbetaren, handlaren, 
hushållerskan och lantarbetaren nämnas.  

Titlar med anknytning till jordbruksnäringen 
såsom Lantbrukare, åboe och hemmansägare dominerar 
på kyrkogården. Gravvårdar som berättar om olika 
personers livsöden och vilka verksamheter som fun-
nits i bygden under olika tider är social- och samhällshi-
storiskt värdefulla.   

Gravvårdar resta över inflytelserika personer i 
socknen eller inskriptioner med tydlig lokal koppling 
till en gård eller en by har dessutom ett lokalhistoriskt 
värde.  

Efterhand som intresset och efterfrågan ökade 
blev tillverkningen av gravvårdar i sten allt mer in-
dustriell. Lokala återförsäljare och stenindustrier 
sålde gravstenar med hjälp av tryckta kataloger som 
uppvisade exempel på material, utformningar, dekor 
och typsnitt. Tillverkningen förflyttades till färre 
platser och i större omfattning vilket gav upphov till 
en mängd likartade gravvårdar ute på kyrkogårdarna. 
I Fjärestad dominerar mindre två- eller tredelade 
gravvårdar huggna i grå granit eller svart diabas med 
bruten topp resta kring sekelskiftet 18/1900 till-
sammans med breda, låga, rektangulära vårdar resta 
under mitten på 1900-talet. Mängden, och framför-
allt likheten, vittnar om industriell tillverkning och 
tydliga trendinfluenser.  

Många av de allra äldsta gravvårdarna i sten har 
med tiden tagits bort för att ge plats åt nya gravplat-
ser. Borttagna gravvårdar har antingen återanvänts, 
skickats till en stenkross eller förflyttats till kyrko-
gårdens lapidarium – som består av uppställda bort-
tagna gravvårdar längs med den södra muren på den 
gamla kyrkogården. Ett fotografi från 1949 (se bild 
på s. 40) visar att det har funnits en ålderdomlig 
kalkstenshäll uppställd mot muren som inte återfinns 
på kyrkogården idag. Gravhällar av den här typen är 
kulturhistoriskt värdefulla och har ett starkt åldervärde, 
då de är resta före 1850-talet. Det är en tydlig förlust 
för kyrkogårdens kulturhistoriska värden.  

Det är vi som bestämmer vad som blir kvar för 
eftervärlden genom vad vi dokumenterar, vad vi tar 
bort, och vad vi väljer att bevara på plats. Men hur 
bestämmer vi vad som är mest värt att bevara? Hur 
avgör vi vad som kan tas bort och vad som är ett 
ovärderligt kulturarv? Det är inte nödvändigtvis den 
äldsta eller den mest konst- och hantverksmässigt 
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tilltalande gravvården som är den mest värdefulla. 
Det är minst lika viktigt att uppmärksamma såväl 
små oansenliga gravvårdar som sentida stilar och 
ideal. En återlämnad gravvård rest under 1950-talet, 
tycks i mångas ögon inte vara tillräckligt ålderdomlig, 
och alltså inte lika intressant att bevara som en kalk-
stensvård, rest i början på 1800-talet. Men även 
yngre gravvårdar kan tillskrivas värden.  

Det viktiga är att mångfalden av gravplatser- och 
vårdar bevaras för att kunna tydliggöra olika tiders 
samhällsstrukturer, ideal och värderingar.  Gravvår-
darna till höger och på nästkommande sida presen-
terar några av de berättelser som representerar de 
människor som gravlagts här. En del är mer utförligt 
beskrivna redan på gravvårdarna, andra vårdar för-
täljer mindre men döljer lika rika livshistorier. 
  

På Fjärestads gamla kyrkogård återfinns en gravvård med 
ett säreget utseende som berättar om ortens historia ur ett 
lokalt perspektiv och har ett lokalhistorisk värde. Gravvår-
den är rest över Hugo Trapp, en man som haft en stor 
betydelse i bygden. På vårdens fundament lyder inskript-
ionen ”Fjerrestadtorp” som härleder oss till en av 1800-
talets största jordegendomar i Fjärestad socken. Gravvår-
den består av en konisk livsten huggen i grå granit, upp-
ställd på ett kvadratiskt fundament. Vid närmare efter-
forskning visade sig gravvården vara identisk med en lokalt 
förekommande slags milsten, även kallad ”sockertopp” 
som återfinns på flera håll i närområdet. Bland annat längs 
med Tågarpsvägen och vid skolan i Kingelstad (se bilder 
längst ned till vänster).  

Dessa milstenar har på flera håll återanvänts som grind-
stolpar vid infartsvägar till hus eller gårdar. Gravvårdar som 
den här tillskrivs utöver det lokalhistoriska värdet ett soci-
al- och samhällshistoriskt värde eftersom att den väcker 
frågor hos oss. Det är högst sannolikt att gravvården tidi-
gare tjänat som grindstolpe på Fjärestadtorp. Varför valde 
den gravlagde Hugo Trapp att återanvända en grindstolpe 
som sin gravvård? Av kärlek till gården, eller av ekono-
miska skäl?   

Återanvänd milsten/grindstolpe som gravvård med in-
skriptionerna; Hugo Tramp – Fjerrestadtorp 

I Fjärestad dominerar mindre två- eller tredelade gravvårdar 
med bruten topp resta kring sekelskiftet. Personer från 
samma klasstillhörighet inspirerades av varandra, som de 
båda åborna på bilden ovan.  

Naturromantisk gravvård och kalkstenshäll, fotografe-
rade intill kyrkogårdsmuren, 1949. Gravhällen finns inte 
kvar på kyrkogården idag. Bildkälla: Kulturmiljöbild, 
RAÄ. 



 

Fjärestad kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 | 41 

  
 
  

Ilka Boltenstern, född Weinzerl från München. Hustru till Joakim 
Boltenstern och husmor på Fjärestadgård.  Bildkälla: Kringla. 

Andra gravvårdar, såsom gravvården ovan är social- 
och samhällshistoriskt värdefull på grund av att den 
ger oss en glimt av ett livsöde, där två människor från 
olika delar av världen möts och skapar ett liv tillsam-
mans med tydlig lokal koppling till Fjärestads by, vilket 
också är lokalhistoriskt värdefullt.  

Joakim Boltenstern utbildade sig till skeppsbyggnads-
ingenjör 1906 för att bli mariningenjör av 1:a graden 
vid Kungliga flottan 1914. Joakim var mycket berest 
och såg världen som sin arbetsplats. Bland annat så 
arbetade han i Malmö, Motala, London, San Francisco 
och Kiel. 1911 gifte Joakim sig med Ilka Weinzerl från 
München som han med all sannolikhet träffade under 
sin tid som ingenjör i Tyskland. Paret tog över Joa-
kims föräldrahem, Fjärestadgård där de kom att leva 
sina liv tillsammans med fyra gemensamma barn. 
Joakim ägde och brukade gårdens jordbruk samtidigt 
som han fortsatte att rycka in som ingenjör. Ilka höll 
ställningarna hemma på gården, som husmor – en 
mycket omtyckt sådan enligt gravvårdens inskription-
er; ” Hon var i 42 år en god glad älskad ärad husmor 
på Fjärestadgård” Inskriptioner som de här återspeglar 
det borgerliga kvinnoidealet. Att var hustru och mor 
ansågs vara kvinnans syfte. Att Ilka uppfyllt det idea-
let var viktigt att berätta för de efterlevande.  

Mariningenjören av 1:a graden, Gustav Joakim Boltenstern *11.8.1882 † 
6.11.1968. Ilka Maria Wilhemine Boltenstern f. Weinzerl  
*16.9.1884 †30.3.1953 – ”Hon var i 42 år en god glad älskad ärad hus-
mor på Fjärestadgård” 

Mariningenjören Joakim Boltenstern. 
Bildkälla: Svenskt porträttarkiv 

Bilden ovan till vänster visar en högrest diabasvård rest 
över Skräddaren I. Bengtsson i Norra Wallåkra och hans 
hustru Kjersti Hansson. Gravvården social- och sam-
hällshistoriskt värdefull  eftersom att den berättar om de 
båda makarnas tragiska livsöde, som dessvärre drab-
bade många familjer under 1800-talet då barnadödlig-
heten var betydligt högre än vad den är idag. Paret fick 
tillsammans sju barn. Dottern Annsofi, dog endast 20 år 
gammal och 6 söner, som vi kan förmoda dog i tidig 
ålder eftersom att de inte nämns vid namn på gravvår-
den.   
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Biologiska värden 
Fjärestad kyrkogård ligger i en fullåkersbygd på slät-
ten i den västra delen av Skåne, vilket medför att 
kyrkogården fungerar som en välkommen till-
flyktsort för många djur och växter. Variationen av 
träd, häckar, planteringar, gräsmattor, murar och 
grusgångar på kyrkogården erbjuder många slags 
livsutrymmen. 

På Fjärestads kyrkogård är de högsta biologiska 
värdena knutna till de knuthamlade lindarna, som 
trots sin relativt unga ålder har utvecklat gren- och 
stamhåligheter. Ihåligheterna har bildats vid uppre-
pade beskärningsinsatser, vilket gagnar djurlivet på 
kyrkogården. I hålrummen bildas ett organiskt 
material som kallas för mulm som i sin tur bryts ner 
av en rad olika organismer. Mulm är en bristvara i 
dagens landskap, eftersom att få träd får chansen att 
bli så pass gamla eller ihåliga för att mulm ska kunna 
bildas. Hålrum i träd utgör dessutom mörka och 
lugna viloplatser för flera olika fladdermöss, fåglar 
och däggdjur. Fladdermöss förekommer ofta i kul-
turmiljöer och sannolikt även vid Fjärestad kyrko-
gård. Samtliga arter av fladdermöss liksom alla grod- 
och kräldjur är fridlysta och upptagna i Artskydds-
förordningen. Det krävs extra hänsyn där det finns 
fladdermöss, särskilt när det gäller förändringar i 
trädbeståndet. 

Mossor och lavar växer på kyrkogårdens träd och 
murar och gynnas av uppvirvlat mineralrikt damm 
från omgivande åkrar och från krattning av kyrko-
gårdens grusgångar.  

Rödlistade arter utses av expertkommittéer vid 
ArtDatabanken och utgörs främst av hotade och 
nära hotade arter. 

Signalarter är Skogsstyrelsens urval av arter som är 
indikatorer på miljöer där man kan förvänta sig att 
finna rödlistade arter. Dock hittades inga rödlistade- 
eller signalarter på kyrkogården.  

Det finns gott om högväxta, täta buskage av vin-
tergröna barrväxter. Det är värdefulla miljöer för 
häckande fåglar. Vid ett besök på kyrkogården ob-
serverades häckande ringduva i ett av buskagen på 
den nya kyrkogården. Häckande fåglar är extra käns-
liga för störning under sommarhalvåret. 

Kövlebäcken som rinner genom kyrkogården hy-
ser höga biologiska värden, som är viktiga att ta hän-
syn till vid skötsel av branterna ner mot bäcken. För 
hård hävd innebär en ökad näringstillförsel som kan 
påverka den naturliga växtligheten och i sin tur eko-
systemet i vattendraget. 

Det sker ständigt ett utbyte av arter mellan kyr-
kogården och dess omgivningar, detta tack vare 
Kövlebäckens lummiga passage genom kyrkogården 
- som mynnar ut i Råån. Utöver Kövlebäcken finns 
det få spridningsmöjligheter för arter i kyrkogårdens 
närområde eftersom att landskapet till stor del är 
uppodlat.  
  

Ovan till höger: Mosaik av mossor och lavar på en av de 
knuthamlade lindarna. 

 

Mitten till höger: Kövlebäcken omgiven av grönska. 

 

Nedan till höger: Svalor utnyttjar kyrkogården för födo-
sök under sommarhalvåret.    
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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  
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 till-

ståndsansökan i dessa fall.  

  
 

Områden eller element med höga kul-

turhistoriska värden  

Områden med högt kulturhistoriskt värde är särskilt 
känsliga för förändring eller företräder en unik hän-
delse/form/miljö eller liknande. På Fjärestad kyrko-
gård är det hela den gamla kyrkogården som bevarar 
en ålderdomlig struktur i omgärdning, gravplatser, 
gravvårdar och växtlighet. I detta området ska: 

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 
yttre kringgärdning.   

• Kyrkogårdens huvudgångar och yttre be-
gränsningar bevaras.   

• Gravvårdarna i första hand bevaras på plats. 
Gravvårdar kan också återanvändas som 
huvudsten vid ny gravsättning.   
• Återlämnade gravplatser kan återtas 
genom att ny gravläggning anpassas till de 
befintliga förutsättningarna och strukturer-
na. 

Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser  

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

så långt det är möjligt. På så sätt bevaras 
eventuella samband, främst i form av de 
familjeförhållanden, som kan finnas med de 
omgivande gravvårdarna.  

• Gravvårdarnas livslängd förlängas om det 
går genom kvalificerad konservering och 
rengöring. Vårdarnas inskriptionstavlor eller 
framsidor ska rengöras med varsamma me-
toder. Vid mycket lavpåväxt är det dock 
bättre att undvika rengöring då man annars 
riskerar att stenen förstörs.  

• 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 med stor betydelse för kyr-

kogårdens karaktär 
I områden med stor betydelse för kyrkogårdens 
karaktär bör:   

• Kyrkogårdens huvudgångar och häckar be-
varas. 

• Gravplatserna bevaras för att upprätthålla 
den karaktärsskapande helheten.  

• Gångarna ha en jämn yta med god pack-
ning Underhåll och fyll med nytt grus i 
samma kulör vid behov.   
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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.  

• Kulturhistorisk och biologiskt värdefull växtlig-
het bör identifieras och skyltas/märkas eller 
markeras i skötselplan för att underlätta vård- 
och underhållsåtgärder.  

• Buxbom kan drabbas av flera olika sjukdomar 
och skadegörare. Det finns bland annat två 
svampsjukdomar som särskilt angriper buxbom; 
Cylindrocladiumbuxicola och Volutella buxi. Ett av 
de första symptomen, gemensamt för båda 
sjukdomarna, är att bladen gulnar och faller av. 
Men det kan också handla om näringsbrist eller 
uttorkning. Vid misstanke om sjukdomssmitta 
på buxbom bör därför laboratorieanalyser alltid 
göras, på olika plantor och helst vid olika till-
fällen. Detta för att undvika att planteringar tas 
bort i onödan, vilket både medför onödiga 
kostnader och stora negativa konsekvenser för 
kulturmiljön. Om det inte handlar om någon 
smitta bör den årliga skötseln av buxbomen ses 
över.  

 
Trädvård 
 I Rapporten Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd 
-Mål och åtgärder 2012-2016 finns det mål och åtgär-

der som särskilt gäller för Svenska kyrkans arbete 
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.  

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

• 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. 

 
Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med efter-
tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 
naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-
sevärde som kyrkogården har för besökande.  
 
• Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-

möss bör åtgärder som berör träd och häckar 
endast utföras under september till och med no-
vember månad.  

• Om det legat ris och löv en längre tid i kompost 
bör man vara försiktig då den ska tömmas. 

Vänta med att ta bort komposthögar till i maj så 
störs inte några igelkottar.  

• Undvik att belägga grusgångar med asfalt, 
krossten eller annan hårdgörning. Det är vanligt 
att solitärbin och andra insekter anlägger bon i 
kyrkogårdens grusgångar och är något som på-
gått under mycket lång tid. 

• 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 flug-
snappare, talgoxe, blåmes, nötväcka och stare som ac-
cepterar en konstgjord boplats. Undvik att spika 
i träden, häng istället upp holken med plastklädd 
ståltråd kring en gren. Använd holkar med plåt-
skydd kring ingångshålet.  

• Underhåll vatteninstallationen i minneslunden 
med försiktighet då det finns små vattenlevande 
organismer som kan ta skada.   

• Plantera gärna blommor som doftar och har 
klara färger, det gynnar fjärilar och andra nektar- 
och pollensökande insekter. 
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Åtgärdsbehov 
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Åtgärdsbehov 
Följande förslag till åtgärder på kyrkogården syftar 
till att bevara och utveckla kyrkogårdens karaktär 
med både kulturhistoriska och biologiska värden. 
Vissa åtgärder kan kräva länsstyrelsens tillstånd. I 
bilagan Rekommendationer för vård och underhåll finns 
vidare information om åtgärderna. 

Yttre begränsningar 
• Det finns fogbortfall och sprickor i 

bruksmuren som omger den gamla kyrko-
gården. Muren bör ses över av sakkunnig.  

• Det finns skadade tegelpannor på den 
södra och den sydöstra murens avtäckning 
som bör bytas.   

• En årlig besiktning av muren rekommen-
deras, detta för att upptäcka eventuella 
skador på ett tidigt stadium.  

• Låt alltid lavar, mossor och sedumväxter 
vara kvar på muren. Ryck försiktigt bort 
uppkommande grövre vegetation intill mu-
ren. Vid behov av restaurering av muren 
bör all överväxande vegetation såsom vild-
vin och murgröna avlägsnas från mur-
sträckan i fråga. 

Grindar 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens grindar. 
Årlig översyn av järngrindar och grindstolpar är att 
rekommendera. Rostskyddsbehandling och om-
målning görs vid behov. Det är viktigt att grindarna 
är enkla att öppna för att upprätthålla kyrkogårdens 
tillgänglighet.  

Vägar och gångar 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande vägar och gångar på 
kyrkogården. Läs generella riktlinjer under rubriken 
vårdkrav.  

Gravplatser 
• Flera av buxbomsomgärdningarna norr om 

kyrkan, på den gamla kyrkogården är glesa 
och gulnade i färgen. Läs mer under rubri-
ken vårdkrav.   

• Vid skadeinventeringstillfället observerades 
inga akuta åtgärdsbehov bland gravplatser-
nas hårdgjorda omgärdningar. Järnstaket 
och stenramar bör ses över årligen. Stabili-
seras och målas om i samma kulör vid be-
hov.  

Gravvårdar 
• Det finns flera instabila gravvårdar. Stabili-

teten på gravvårdarna bör kontrolleras en-
ligt standardiserade anvisningar från Cen-
trala Gravvårdskommittén.  

• Många instabila gravvårdar har lagts ner 
med ryggtavlan i gruset. Församlingen bör 
budgetera för att resa ett bestämt antal av 
dessa gravvårdar/år, för att åtgärderna ska 
påverka kyrkogårdens kulturhistoriska vär-
den negativt.   

Byggnader 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens byggna-
der. Underhåll bör ske kontinuerligt för att upprätt-
hålla en god teknisk standard. 

Planteringar 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens plante-
ringar. Avsnittet Förslag på växter kan användas som 
inspiration till att införa nya planteringar.  

Träd 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens träd. Läs 
generella riktlinjer under vårdkrav. Fortsätt att knut-
hamla med jämna intervall. 

Växtlighet 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens växtlig-
het. Läs generella riktlinjer under vårdkrav. 

Djurliv 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov som kan påverka kyrkogårdens 
djurliv. Läs generella riktlinjer under vårdkrav. 
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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 



 

Fjärestad kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2018 | 49 

Målsättning och utveckling 
Behovet av nya gravplatser bedöms som lågt och 
inga större förändringar är att vänta inom den närm-
aste 10-årsperioden. Församlingen har angett föl-
jande målsättningar och utvecklingsplaner för Fjä-
restad kyrkogård. 
 
Förstärka kyrkogården som kulturmiljö genom att: 

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

 
Förstärka kyrkogårdens växt- och djurliv: 

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

 
För att förbättra tillgängligheten på kyrkogården? 

- Se över och utveckla tillgängligheten konti-
nuerligt. 

- Kyrkogården har nyligen tillgänglighetsan-
passats. 

 
Tillmötesgå samhällets olika religioner och begravningstrender 
genom att: 

- Genom avtal med Helsingborg för begrav-
ningar för andra religioner.  
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Ordförklaring 

Kulturhistoriska kriterier  
 
Arkitektoniskt värde 
Grundar sig på estetiska egenskaper och kvaliteter 
såsom gestaltning, proportioner och helhetsintryck. 
Det kan tillämpas på gravvårdar samt hela kvarter 
eller kyrkogårdar.  
 
Arkitekturhistoriskt värde 
Formgivning som är tidstypisk (rep.) eller ovanlig 
för sin tid. Det kan avspeglas i gravvårdarnas 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 
Planritning på s.62. 

 
Kvarter & 
Gravplats 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Värderingsbedömning  

Kv A, 34-
35 

Tvådelad grovhuggen granitvård 
med runda hörnprofiler. Nedsänkt 
oval inskriptionsplatta.   

Math? Johansson 
1886- 

Gravplatsen har ytskikt av grus och 
omgärdas av ett vitmålat smidesstaket 
som sitter fastmonterat på en stenram.  
 
En yngre liggande häll i röd granit åter-
finns på samma gravplats. Inte kulturhi-
storiskt värdefull.  

Gravplatsen tillskrivs ett konst- och hant-
verksmässigt värde eftersom att den är en av 
de få gravplatserna på kyrkogården som omgär-
das av smidesstaket. Den högresta gravvården, 
med sina grovhuggna är tidstypiskt för det tidiga 
1800-talet och har  ett arkitektoniskt värde. 

Kv A, 101 Tredelad gravvård. Livsten i diabas 
med korsdekor på två socklar av 
granit.  

Handlaren 
Anders Persson 
*30/4 1821 
† 31/3 1894 
 
Hustrun 
Pernilla Nilsson 
*13/2 1837 
† 17/8 1808 
 

Gravplatsen har ytskikt av grus och 
omgärdas av buxbomshäck.  
 
Inga planteringar.  

Gravplatsen och gravvårdarna tillskrivs ett soci-
al- och samhällshistoriskt värde då den repre-
senterar en yrkestitel med koppling till medel- 
och arbetarklassen.  

Kv A, 43-
48 

Gravvård 1. Sannolikt en återan-
vänd milsten eller grindstolpe av 
typen ”sockertopp” med en ko-
niskt formad sten på ett kvadratiskt 
fundament av granit.  
 
Gravvård 2. Högrest obelisk av 
diabas på en sockel av grå granit.  

Gravvård 1.  
Hugo Trapp 
Fjerrestadtorp 
 
Gravvård 2.  
Davida Trapp 
F. Clementsson 
*17/8 1866 
†18/11 1895  

Stor familjegravplats som saknar om-
gärdning med ytskikt av singel.  
 
Planteringar utgörs av ormbunksväxter. 

Gravplatsen och gravvårdarna tillskrivs ett soci-
al- och samhällshistoriskt värde då den repre-
senterar en av bygdens välbärgade familjer.   
 
Gravvård nr 1 tillskrivs dessutom ett lokalhi-
storiskt värde eftersom att den härleder oss till 
gården Fjärestadtorp tillsammans med vårdens 
tidigare användningsområde som milsten eller 
grindstolpe (läs mer på s. 40).   

Kv A, 105-
109  

Låg, bred, tunn och rektangulär 
granitvård med enkel dekor.  

Mariningenjören av 1:a graden, Gustav 
Joakim Boltenstern 
 *11.8.1882 † 6.11.1968 

Gravplatsen utförs av en mindre plante-
ringsyta runt gravvården som omgärdas 
av en infattningshäck av buxbom.  

Gravplatsen och gravvården tillskrivs ett social- 
och samhällshistoriskt värde då den represen-
terar en av bygdens välbärgade familjer och en 
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Ilka Maria Wilhemine Boltenstern f. 
Weinzerl  
*16.9.1884 †30.3.1953  
 
Hon var i 42 år en god glad älskad ärad 
husmor på Fjärestadgård 

Gravvården är en av fyra på en stor 
familjegravplats.  
 

relativt ovanlig yrkestitel, mariningenjör av f:a 
graden.  
 
Gravvård nr 1 tillskrivs dessutom ett lokalhi-
storiskt värde eftersom att den härleder oss till 
gården Fjärestadgård i inskriptionerna tillägnade 
till Ilkas minne.  
 

Kv B, 139 Liten granit/diabas gravvård med 
upphöjda hörnprofiler.  

Seminarielärarinnan 
Kristina Nilsson  
*10/6 1854 †11/3 1939  
 

Gravplatsen har ytskikt av grus och 
omgärdas av buxbomshäck.  
 
Inga planteringar. 

Gravvården tillskrivs ett social- och samhälls-
historiskt värde då den representerar en av 
kyrkogårdens få kvinnliga yrkestitlar. 

Kv B 144 Gravvård formad som ett kors, 
huggen i grå granit. Inskriptioner 
både på fram och baksida. 

Inskriptioner oläsliga. Gravplatsen har ytskikt av grus och 
omgärdas av buxbomshäck.  
 
Inga planteringar. 

Gravvårdens utformning och dekor tillskrivs ett 
konst- och hantverksmässigt värde. 

Kv B 165 Nygotisk gravvård utförd i blan-
dade material. Kalk- eller sandsten 
med infälld biskviporslinmedal-
jong.   

Minne af 
Rusthåll. Och kyrkovärden 
Sven Nilsson 
I Fjerrestad 
Född 16/3 1811 Död 17/9 1866 
Och dess maka 
Gertrud Nilsson 
Född 1/3 1819 Död 17/1 1883 
 
Ps. 477 

Gravplatsen har ytskikt av grus och 
omgärdas av buxbomshäck.  
 
Inga planteringar. 

Gravvården tillskrivs ett lokalhistoriskt värde, 
social- och samhälls-historiskt värde samt ett 
konst- och hantverksmässigt värde.  

Kv B 176-
179 

Nygotisk gravvård utförd i blan-
dade material. Livsten huggen i 
granit med en infälld inskriptions-
platta av marmor och dekor av 
biskviporslin.   

Minne af 
Lantbrukaren  
Hans Hansson 
Fjerrestad 
Född d. 19/5 1834 
Död d. 11/2 1913 
Hans 
Kära Maka 
Marie Bengtsson 
Född d. 8/6 1841 

Gravplatsen har ytskikt av grus och 
omgärdas av buxbomshäck. 
 
Formklippta buxbomsklot finns på 
gravplatsen.  

Gravvården tillskrivs ett lokalhistoriskt värde, 
social- och samhälls-historiskt värde samt ett 
konst- och hantverksmässigt värde.  
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Död d. 16/6 1875 
Sv. 344 
___________ 
För make barn 
Havr hon i verlden allt 
Men först i grafven 
Blef hennes hjerta kallt 
 

Kv C 57 Marmorvård med bruten topp.  Minne af 
Kyrkovärden 
Anders Nilsson 
I Fjerrestad 
*3/3 1819 †22/1 1893 
Hustrun 
Tyra Nilsson 
*3/2 1824  †24/9 1899  
 

Gravplatsen har ytskikt av grus och 
omgärdas av buxbomshäck och angrän-
sande gravplats stenram mot väster.  
 
Inga planteringar. 

Gravvården tillskrivs ett lokalhistoriskt värde, 
social- och samhälls-historiskt värde samt ett 
konst- och hantverksmässigt värde. 

Kv D 33-
34 

Högrest tvådelad diabasvård på en 
sockel av granit. Kors och ekblads 
dekor. 

Skräddaren 
I Bengtsson 
N Wallåkra 
*d. 17/10 1832 † d. 9/1 1898 
 
Hustrun 
Kjersti Hansson 
*d. 27/11 1831 † d. 28/2 1892 
 
Dottern 
Annsofi 
*d. 30/1 1870 † d. 25/2 1890 
 
6 söner * och †  
 
Sv.Ps. 221 v 3. Dav. Ps. 16 v. 6 och 11. 
 
Wilen i frid.  
 

Gravplatsen har ytskikt av grus och 
omgärdas av buxbomshäck.  
 
Inga planteringar. 

Gravvården tillskrivs ett lokalhistoriskt värde 
och ett social- och samhälls-historiskt värde 
eftersom att inskriptionerna vittnar om en svun-
nen tid då barnadödligheten var högre och sjuk-
vården sämre.  
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Kv D 44-
46 

Högrest tvådelad gravvård huggen i 
röd granit med polerad inskript-
ionsplatta och bruten topp. Dekor-
duva på toppen.  

Åboen 
Nils Bengtsson 
Fjerrestad 
*24/8 1821 †21/6 1896 
Hustru 
Johanna Larsson 
*1/12 1826 †25/10 1882 
 
Joh Ev 11, 25, 27.  
 
 

Gravplatsen har ytskikt av grus och 
omgärdas av buxbomshäck.  
 
Inga planteringar. 

Gravvården tillskrivs ett lokalhistoriskt värde, 
social- och samhälls-historiskt värde samt ett 
konst- och hantverksmässigt värde. 

Kv D 18 Liten tvådelad gravvård. Livsten i 
diabas på en sockel av granit.  

Sömmerskan 
Johanna Andersson 
1852-1913 
 
Älskad – Saknad 

Gravplatsen har ytskikt av grus och 
omgärdas av buxbomshäck.  
 
Inga planteringar. 

Gravvården tillskrivs ett social- och samhälls-
historiskt värde då den representerar en av 
kyrkogårdens få kvinnliga yrkestitlar. 

Kv D 38 Högrest tredelad gravvård i gra-
nit/diabas med bruten topp.  

Hushållerskan 
Johanna Persson 
*i Fjerrestad 29/9 1843 
†i Billeberga 6/5 1914 
 

Gravplatsen har ytskikt av grus och 
omgärdas av buxbomshäck.  
 
Inga planteringar. 

Gravvården tillskrivs ett lokalhistoriskt värde 
och ett social- och samhällshistoriskt värde 
då den representerar en av kyrkogårdens få 
kvinnliga yrkestitlar. 

 
  



 

 

 

Kv A 34-35  

Kv A 101  Kv A 43-48 
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Kv A 105-109 Kv B 139 

Kv B 144, Framsida Kv B 144, Baksida Kv B 164 
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Kv B 176-179 Kv C 57 Kv D 33-34 Kv D 44-46 
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Kv D 38 Kv D 18 
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Fjärestad kyrkogård med kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar utmarkerade.  
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Regionmuseets E-rapportserie 2018 
Kulturmiljö 

 
1. Eppingska lusthuset, Helsingborg, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
2. Billeberga kyrkogård, Billeberga sn, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
3. Tirup kyrkogård, Tirup sn, 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 
7. Förslöv kyrkogård, VP, Per Holmgren, Åsa Jakobsson, Rebecca Olsson och Brita Tronde, 2018 
8. Ignaberga gamla kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, 2018 
9. Ignaberga nya kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, 2018 
10. Kullen Östra 46, fd Frälsningsarméns hus, Helsingborg, AF, Maria Sträng, 2018 
11. Bergengrenska trädgården, Simrishamn, AM, Rebecca Olsson, 2018 
12. Näsums kyrka – utvändig renovering, Näsum sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Ballingstorpsgården – omtäckning av sti, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2018 
14. Helsingborgs Rådhus – ny fasadbelysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2017-2018 
15. Takomläggning på f.d. Riksbankshuset i Kristianstad, AM, Maria Johansson och Emelie Petersson, 2017-2018 
16. Muraren 10 Parkvillan, Hässleholms sn, KA, Maja Jannerling och Helene Stalin Åkesson, 2018 
17. Stoby gamla kyrkogård, Stoby sn, VP, Linn Ljunggren, 2018 
18. Kärnan Norra 22, Östra magasinsbyggnaden, Helsingborg, AF, Maria Sträng, 2018 
19. Burlövs prästgård – byte av port och dörrar, Burlöv sn, AM, Anna Rabow, 2018  
20. Västra Broby kyrka – ny textilförvaring, V Broby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2018 
21. Munka Ljungby kyrka – nya innerfönster, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2017-2018 
22. Uppåkra kyrkogård, Uppåkra sn, VP, Kerstin Börjesson och Åsa Jakobsson, 2018 
23. Fjärestad kyrkogård, Vp, Rebecca Olsson, 2018. 
24. Glumslöv kyrkogård, Vp, Rebecca Olsson, 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 


