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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Felestad kyrkogård är ut-
förd av Regionmuseet Kristianstad/Lands-antikvarien 
i Skåne på uppdrag av Svalövsbygdens pastorat. Fältar-
betet utfördes under sommaren 2018 och vintern 2019 
med påföljande rapportskrivning vintern/våren 2019. 
Inventering samt rapportskrivning har utförts av antik-
varie Rebecca Olsson. Kyrkogården skyddas enligt 
Kulturmiljölagen 4 kap. Vård- och underhållsplanen 
har utformats i enlighet med Kulturmiljölagen och de 
föreskrifter som finns för 4 kapitlet samt gällande di-
rektiv från Lund stift och Länsstyrelsen i Skåne. 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagen 4 ka-
pitel. Genom de nya föreskrifterna finns ett lagstadgat 

krav på en vård och underhållsplan. Riktlinjerna anger 
vissa krav på hur dessa ska utformas: 

Ägare till kyrkobyggnader, kyrkotomter och be-
gravningsplatser ansvarar för att en vård- och under-
hållsplan 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 tillståndsplik-
tiga 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 un-
derhållsplanen är att lyfta fram och tydliggöra 

kyrkogårdens kulturhistoriska värden. Den ska sedan 
ligga till grund för Svalövsbygdens pastorats plane-
ring och skötsel. Målsättningen med arbetet är att kyr-
kogårdens 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  Felestad kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Felestad 25:1 
Socken  Felestad socken 
Kommun  Svalövs kommun 
Fastighetsförvaltare Svalövsbygdens pastorat 
Areal  6159 m² 
 
Felestad kyrkogård består av en äldre och en yngre kyrkogårdsdel. Den gamla kyrko-
gården är koncentrerade närmast kyrkan och består huvudsakligen av grusbelagda 
gravar. Den yngre kyrkogården består av ett större gräsbeväxt område öster om kyr-
kan. På den nya kyrkogården finns en askgravplats. 
 

Svalövs kommun, med den geografiska sockengränsen 
för Felestad socken utmarkerad i rött.   
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Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskapsdel 
där kyrkogårdens historia och dess nuvarande upp-
byggnad beskrivs. Historiken grundar sig på arkiv- 
och litteraturstudier samt annan tillgänglig litteratur, 
kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivningen av 
kyrkogården omfattar Felestad kyrkogård. I detta om-
råde har byggnader, gångsystem, gravkvarter, grav-
platser och gravvårdar samt växt- och djurliv invente-
rats och beskrivits. Särskild vikt har lagts vid att besk-
riva kyrkogårdens karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de fy-
siska anläggningarna utgör underlag till en beskriv-
ning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. Utifrån 
kunskapsdelen med historik, nulägesbeskrivning samt 
värdebeskrivningen har vårdkrav till följd av kyrko-
gårdens kulturhistoriska värden formulerats.  Vård- 
och underhållsplanen redogör också för aktuella åt-
gärdsbehov. 
 

Andra verktyg och dokument 
Vård- och underhållsplanen är uppdelad i två delar, 
varav del 2 är en trädvårdsplan som beskriver kyrko-
gårdens träd i detalj samt skötsel och åtgärder.  Träd-
vårdsplanen för Felestad kyrkogård är framtagen av 
biolog Åsa Jakobsson, Regionmuseet Kristianstad i 
samarbete med en arborist från SveArb AB 2019.   
  

Översiktskarta över Felestad kyrkogård.  
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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 Riksantikvarieämbe-
tet. 
 
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. 
 
Den gamla kyrkogården ligger inom fornläm-
ningsområde benämnt Felestad 10:1  och skyddas 
enligt Kulturmiljölagens 2 kap. Fornlämningen 
omfattar Felestads gamla bytomt. Områdets ut-
bredning kan ses på karta sida 9. Inom den äldre 
bytomten är alla ingrepp i mark, utöver den nor-
mala gravgrävningen, tillståndspliktiga då de kan 
beröra under mark dolda fornlämningar. 

Eventuella fynd av fornlämningar måste rapport-
eras 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 kul-
turhistoriskt värdefull byggnad ska utföras var-
samt med hänsyn till dessa värden och byggna-
dens karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 
byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras på 
grund av byggnadens eller bebyggelsens kultur-
historiska 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 detalj-
plan eller områdesbestämmelse kan byggnader 
skyddas mot rivning samt mot förvanskning så 
att dess karaktärsdrag bevaras. Byggnader men 
även träd och andra landskapselement kan vara 
skyddade i plan.  
 
 
MILJÖBALKEN (1998:808) 
Riksintressen regleras genom Miljöbalken. Riks-
intresse 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 miljökonsekvensbeskriv-
ning, MKB, kan behövas för att klargöra hur pla-
nerade åtgärder påverkar kulturmiljön.  
 
Alléer på kyrkogårdar, det vill säga trädrader om 
minst fem lövträd, omfattas i de flesta fall av bio-
topskyddsbestämmelserna i miljöbalkens 7 kap. 
Bestämmelserna gäller alléer utmed vägar, tidi-
gare vägar och även alléer som finns i ett övrigt 
öppet landskap. Bestämmelserna gäller också 
stenmurar som angränsar till jordbruksmark. I Be-
skrivning och vägledning om biotopen allé i bi-
laga 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) För-
ordningen omfattar dels de arter som skyddas en-
ligt EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv, dels 
vissa andra vilt levande arter som är hotade i Sve-
rige. Fladdermöss är en djurgrupp som är vanlig 
på kyrkogårdar. Alla arter fladdermöss är fridlysta 
i Sverige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Felestad är en socken och kyrkby med medeltida ur-
sprung, men det finns flera spår från förhistoriens 
samtliga perioder i kyrkans och kyrkogårdens närom-
råde.  

Flertalet av dessa fornlämningar är inte synliga 
ovan jord, eftersom att man har bedrivit ett storskaligt 
jordbruk och exploaterat mycket i området kring 
Felestad och Svalöv.   

Från stenåldern återfinns ett flertal registrerade 
boplatslämningar. Dessa grundar sig på lösfynd av 
stenåldersredskap, keramikskärvor och brända stenar.   

Uppgifter om bronsåldersgravhögar från äldre 
kartmaterial vittnar om aktivitet under bronsåldern. 
Bronsåldersgravhögar kan vara stora och sågs som 
impediment för den nya tekniken som introducerades 
i jordbruket i början på 1900-talet. Majoriteten av 
dessa har av den anledningen röjts bort och marken 
odlats upp. 

Från järnåldern finns det ett fåtal kända fynd i kyr-
kan och kyrkogårdens närområde.   

By- och sockennamnet ”Fillestate” härstammar 
från 1300-talet med en något oklar betydelse. Förledet 
”Fille” kan syfta på ett namn och efterledet ”-state” el-
ler ”-sta” betyder plats eller ställe.  

Felestad kyrka och gamla kyrkogård ligger inom 
avgränsningarna för fornlämningsområdet Felestad 
10:1, som är registrerad som Felestads gamla bytomt. 
Avgränsningarna för fornlämningsområdet grundar 
sig på uppgifter från en skifteskarta från 1779 som re-
dovisar Felestads kyrkby.  

Felestad kyrkby är sammanväxt med Svalöv. I bör-
jan av 1800-talet var Svalöv uppdelad i två delar, norra 
och södra Svalöv. Svalövs södra del växte fram som 
ett stationssamhälle vid Malmö-Billesholms järnväg 

som invigdes 1886. Samhället expanderade och växte 
successivt ihop med Svalövs norra del och Felestads 
kyrkby i sydväst.  

Runt omkring Felestad kyrkby ligger det flera ut-
spridda gårdar som har flyttat ut ur byn i samband 
med att byns marker omorganiserades vid laga skifte 
år 1858.  

 
 

 
  

 

De blåmarkerade ytorna i kartbilden avbildar kända forn- och kulturlämningar. FMIS, Riksantikvarieämbetet. 
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Den skånska kyrkogårdens utveckling: 
 
I ett historiskt perspektiv har kyrkogårdarna 
inte alltid varit lika välskötta och vackert ut-
smyckade som de är idag. Från tiden då de 
medeltida kyrkobyggnaderna uppfördes  
fram till slutet av 1700-talet begravdes de 
välbärgade i socknen inne i kyrkan, under en 
graverad och skulpterad gravhäll i kyrkgol-
vet. De övriga i socknen begravdes ute på 
kyrkogården. Över dem restes det vanligtvis 
en gravvård av trä i form av en gravbräda el-
ler ett enkelt kors. Kyrkogården bestod till 
stora delar av ängsmark som slogs med skä-
rande redskap ett par gånger per år.  
 
I början av 1800-talet begravdes alla i sock-
narna ute på kyrkogårdarna, till följd efter ett 
förbud mot gravsättningar inne i kyrkobygg-
nader som trädde i kraft år 1783.  
I takt med att befolkningen ökade så utvid-
gades de gamla kyrkogårdarna eller så anla-
des helt nya begravningsplatser.   
 
Till en början var hemmansgravar vanligast, 
då alla från ett hemman begravdes på 
samma plats på kyrkogården. Mot slutet av 
1800-talet slog familjegravarna igenom vilket 
krävde en helt annan struktur och in-delning 
på kyrkogården. Vid sekelskiftet 18/1900 
börjar arkitekter och trädgårdsingenjörer att 
planlägga utrymmet ute på kyrkogårdarna. 
 

Gravplatserna delades in i rätvinkliga kvar-
ter, där de tilldelades ett enskilt nummer för 
att sedan märkas ut på en kyrkogårdskarta. 
Gångar anlades mellan kvarteren för att man 
inte skulle behöva gå över andras gravplat-
ser för att nå den grav man skulle besöka.  
 
I framförallt västra och södra Skåne uppen-
barade sig tydliga influenser från renässan-
sens och barockens parklika trädgårdar. Som 
att t.ex. rama in kvarter och gravplatser med 
formklippta buxbomshäckar. På de stora, 
omgärdade gravplatserna fanns det numera 
utrymme för utsmyckning av olika växter 
och perenner.  
 
Under 1800-talets andra hälft blev det allt 
vanligare att plantera en trädkrans runt kyr-
kogårdens mur. Detta gjordes inte enbart av 
estetiska själ, utan den främsta orsaken var 
att förhindra att luftburna smittor skulle spri-
das via stoft från kyrkogårdens gravar. 
 
I Skåne introducerades den moderna kreme-
ringen en bit in på 1900-talet. Den ledde till 
stora förändringar på kyrkogårdarna gäl-
lande gravplatsernas storlek och utseende. 
Nya gravsättningsområden- och former dy-
ker upp såsom urngravlundar, minneslundar 
och askgravplatser.    

Gravvårdar i trä i högt gräs. Exempel från Kalmar län. 
Bildkälla: Kalmar läns museum   

Dalby kyrkogård i början av 1900-talet med stora omgär-
dade gravplatser med resta gravvårdar i sten. Bildkälla: 
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Källor 
I äldre kartmaterial över Felestad by kan kyrkogår-
dens utbredning och förhållande till det omgivande 
landskapet följas. Det finns tillgängligt via Lantmäte-
riets söktjänst, Historiska kartor. Flygfoton från mitten 
på 1900-talet och framåt är viktiga i syftet att utläsa 
förändringar gällande vegetation på kyrkogården. 
Flygfoton från 1940, 1960 och 1975 finns tillgängliga 
på Lantmäteriets söktjänst, Kartsök och ortnamn.  

Äldre fotografier från tidigt 1900-tal och senare 
kompletterar uppgifter från övriga arkivmaterial. 
Dessa finns tillgängliga via Riksantikvarieämbetets di-
gitala söktjänst, Kulturmiljöbild. Men även via databa-
sen Carlotta vid Kulturen i Lund och Malmö museer, 
Folklivsarkivet i Lund samt Regionmuseets eget arkiv.  

Kyrkans historia  
Under 1200-talet uppfördes det en romansk tegel-
kyrka med rundbågar i Felestad. Under 1400-talet 
slogs de tidstypiska kryssvalven i kyrkans långhus. 
Valven var ursprungligen utsmyckade med kalkmål-
ningar som idag är överkalkade. Kyrkan restaurerades 
under 1870-talet efter ritningar av den kända kyrkoar-
kitekten C.G. Brunius. Kyrkan försågs då med ett torn 
med trappstegsgavlar.  

Kyrkogårdens historik 
Det äldsta kartmaterialet som redovisar den medel-
tida kyrkan och kyrkogården i Felestad är en geogra-
fisk avmätning från 1777 över Felestad som togs fram 
i samband med ett storskifte av byns inägomark. 
Kartbilden visar en rektangulär kyrkogård med en nå-
got större utbredning sydväst om kyrkan. Inga entréer 
finns utritade i kartbilden. Kyrkogården omgavs av 

jordbruksmark, kringbyggda gårdar och några mindre 
gathus vid tidpunkten då kartan konstruerades. 

Tyvärr finns det inga fotografier, målningar eller 
dokument som visar hur Felestad kyrkogård såg ut 
under 1770-talet. Däremot finns det två bevarade 
kalkstengravvårdar som är resta under 1690-talet, 
som visar att det fanns resta gravvårdar i sten så tidigt 
som på 1600-talet på Felestad kyrkogård (läs mer un-
der värdebeskrivningen på s. 34). Men vi får ändå fö-
reställa oss att majoriteten vilade under enklare kors 
eller brädor i trä. 

1804 upprättades det en ny karta över byn i sam-
band med enskiftet. Kyrkogården har samma rek-
tangulära utformning som på kartmaterialet från 
1777. En möjlig entré in till kyrkogården finns utritad 
från en anslutande väg i kyrkogårdens nordvästra 
hörn.  

Under tiden kring sekelskiftet 18/1900 får sanno-
likt den gamla kyrkogårdsdelen i Felestad grundstom-
men till den struktur och uppdelning som vi ser än 
idag. Med stora, omgärdade gravplatser som är inde-
lade i rätvinkliga kvarter med gruslagda gångar. Flera 
av den gamla kyrkogårdsdelens gravplatser pryds av 
formklippta barrväxter. Dessa har uppskattningsvis 
planterats i början av 1900-talet, bedömt efter deras 
storlek. Ett fotografi på kyrkan taget mellan 1904–
1906 visar att det fanns flera småträd på kyrkogården, 
söder om kyrkan vid tidpunkten då fotografiet togs.  

Flygfoton och fotografier från 1900-talets första 
decennier på kyrkan och kyrkogården i Felestad visar 
att den gamla kyrkogården har omgärdats av en full-
ständig trädkrans i samtliga väderstreck. Idag återstår 
endast träd längs med den norra och södra gränsen 
på den gamla kyrkogårdsdelen. Exakt när och varför 
träden i trädkransen har tagits ner är oklart. 

Storskifte, 1777. 

Enskifte, 1804.  
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Trädkransen är fullständig ända fram till 1960-talet, 
enligt ett flygfoto från 1960 över Felestads kyrkogård. 
15 år senare, 1975 har östra trädraden i kransen tagits 
bort. De knuthamlade lindarna, som står ut med den 
gamla kyrkogårdsdelens yttre begräsningar idag, är 
uppskattningsvis 40 år och har troligtvis ersatt en 
äldre trädkrans. 

Ett fotografi på Felestads kyrka, taget år 1938 visar 
att det fanns en ingång försedd med järngrind och 
trappa, något söder om kyrkans torn. Längs med den 
västra gränsen fanns en häck och en rad med äldre 
träd. 

Kyrkogårdens omfattning är den samma fram till 
och med sent 1970-tal då kyrkogården utvidgades 
mot öster med en ny kyrkogårdsdel. Exakt när kyrko-
gården utvidgades är oklart. Dock vet vi att den första 
urnsättningen ägde rum i urngravlunden den 3 juni 
1978.  

2007 anlades en askgravlund i det sydöstra hörnet 
av den nya kyrkogårdsdelen.  
  

Fotografi på Felestad.1904–1906. Bildkälla: Kulturmiljöbild, RAÄ. 

Fotografi på Felestad kyrka, taget från sydväst 1938. En trädrad, häck och en ingång försedd med grind och trappa 
syns väster om kyrkans torn. Bildkälla: Kulturmiljöbild, RAÄ. 

Flygfoto, 1975.  Flygfoto, 1960. 
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  Flygfoto över Felestad kyrka och kyrkogård, taget från söder 1935. Trädkrans runt hela kyrkogården. Okänd fotograf. Bildkälla: Kringla.   
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Beskrivning av kyrkogården 
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Felestad kyrkogård.  
Originalkartblad: Svalövsbygdens pastorat. Redigerad version: Rebecca Olsson   
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Omgivningar 
Felestad kyrka och kyrkogård ligger i kyrkbyn 
Felestad som är sammanväxt med Svalövs samhälle. 
Direkt söder om kyrkogården ligger församlingshem-
met med en tillhörande fruktträdgård. Söder om träd-
gården breder ett storskaligt odlingslandskap ut sig.   

Norr om kyrkogården återfinns äldre bebyggelsen 
utmed Felestads gamla kyrkväg. Norr om kyrkvägen 
rinner ett meandrande vattendrag som är ett biflöde 
till Saxån-Braån.  

Direkt öster om kyrkogården ligger en öppen 
gräsbeväxt grönyta innan ett stort sammanhängande 
villaområde som växer samman med Svalöv.  

Väster om kyrkogården ligger en stor grusplan 
med parkeringsplatser för kyrkogårdens besökare.  
  

Felestad kyrka och kyrkogård. Flygfoto: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto. Lunds stift äger rättigheterna till bilden. 

Odlingslandskap söder om kyrkogården.  

Församlingshem med tillhörande fruktträdgård.  Bebyggelse norr om kyrkogården.   
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Felestad kyrka och kyrkogård med omgivande landskap. Flygfoto: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto. Lunds stift äger rättigheterna till bilden. 
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Kyrkogårdens yttre begränsningar  
Såväl den gamla som den nya kyrkogårdsdelen i 
Felestad omgärdas av en låg formklippt avenboks-
häck, men det finns även inslag av snöbär, hagtorn 
och eldtorn i häcken.  

Utmed den norra och södra gränsen på den gamla 
kyrkogårdsdelen står rader med knuthamlade lindar. 
Längs den södra gränsen återfinns en låg kallmurad 
stödmur uppbyggd av natursten.  

På den nya kyrkogårdsdelen mot söder komplett-
eras den omgärdande häcken med en trädrad med 
yngre, icke knuthamlade lindar.   

Grindar och ingångar 
Det finns totalt tre ingångar till kyrkogården och en 
av dem är försedd med järngrind.  

Till den gamla kyrkogårdsdelen finns två ingångar. 
Huvudentrén, väster om kyrkans torn har en trappa 
upp från parkeringen. Trappan är uppbyggd i sjösten 
med svartmålade järnräcken på ömse sidor. Huvud-
entrén är försedd med en dubbelgrind i svartmålat 

järn med en övre bård med kryssdekoration. Grinden 
hänger på enkla, svartmålade järnpollare. 

Sydöst om huvudingången finns en tillgänglig-
hetsanpassad entré med ramp upp från parkeringen.   

Rampen är uppbyggd av gjutna cementplattor 
som kantas av gatsten och stålräcken. Entrén har 
ingen grind.  

In till den nya kyrkogårdsdelen finns en öppning 
i den omgärdande avenbokshäcken från öster.  
  

Högre formklippt eldtornshäck vid urngravlunden på 
den nya kyrkogårdsdelen. 

Kallmurad stödmur, häck och knuthamlade lindar längs 
den gamla kyrkogårdens södra gräns.      Huvudentré från parkeringen till kyrkogården.      

 

Svartmålad järngrind på enkla pollare.        

Tillgänglighetsanpassad entré, söder om huvudentrén.      
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Gångar och strukturer 
På den gamla kyrkogården kvarstår en ålder-
domlig struktur från tiden kring sekelskiftet 
18/1900 med stora, omgärdade gravplatser 
med ytskikt av grus. Huvuddelen av dessa 
omgärdas av låg, formklippt buxbomshäck, 
men det förekommer även enstaka stenramar. 
Kvarteren på den gamla kyrkogårdsdelen är 
oregelbundna gällande storlek, utformning 
och antal gravplatser. Från huvudentrén och 
rampen, mot väster upp till kyrkans torn leder 
en stenlagd gång. I övrigt är alla gångar inom 
den gamla kyrkogårdsdelen belagda med 
grus.  

Den nya kyrkogårdsdelen uppvisar moderna 
strukturer med rygghäckar, gräsbesådda ytor, urngra-
var och en askgravlund. Tvärs igenom hela den nya 
kyrkogårdsdelen löper det en asfalterad mittgång, 
med en dubbelsidig lindallé på ömse sidor. Från mitt-
gången, in i kvarten löper mindre grusbelagda gångar 
i syd- och nordlig riktning.  Kvarteren längs med mitt-
gången är symmetriska och avskiljs från varandra med 
rygghäckar av idegran. Gravplatserna har ytskikt av 
gräs och saknar omgärdningar. Gravvårdarna står ori-
enterade med ryggtavlan mot idegranshäckarna.  

I det sydöstra hörnet av kyrkogården ligger ask-
gravlunden som består av en rundel belagd med gat-
sten.  
  

Gångsystem på den nya kyrkogårdsdelen.         

Gångsystem på den gamla kyrkogårdsdelen.         
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Belysning och servicestationer 
Den gamla kyrkogården är upplyst av spotlights, rik-
tade mot kyrkobyggnaden. 

Den nya kyrkogården är väl upplyst. Lyktstol-
parna är i stål där lykthusen varierar i utseende, men 
alla med en modern utformning. Urngravlunden är ej 
upplyst. 

Söder om den gamla kyrkogårdsdelen återfinns en 
mindre redskapsbod där det finns tillgång till vatten, 
verktyg, kompost och vaser för såväl kyrkogårdsför-
valtning som kyrkogårdsbesökare. Separata vatten-
stationer finns utplacerade på flera håll runt omkring 
på kyrkogården.  

Parkeringsplatser och tillgänglighet 
Det finns en stor grusplan med flera parkeringsplatser 
väster om den gamla kyrkogårdsdelen. Handikappar-
kering finns utmarkerad. Kyrkan och kyrkogården 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. Här 
placeras affischer om kommande evenemang och 
aktiviteter i kyrkan och församlingen.  

Det finns flera vita träbänkar utplacerade med god 
spridning på såväl den gamla som den nya kyrkogår-
den.  
  

Informationstavla.          Belysning på den nya kyrkogårdsdelen.           

Komfort på den nya kyrkogårdsdelen.           Hårdgjord gång och en ramp upp till kyrkan.           

Vattenstation på den nya kyrkogårdsdelen.            Kyrkogården har handikapparkering.            
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Byggnader  
Sydväst om den gamla kyrkogårdsdelen, i anslutning 
till grusplanen med parkeringsplatser ligger Felestads 
gamla skola som idag används som församlingshem. 
Församlingshemmet är en långsmal byggnad uppde-
lad i två delar som skiljer sig åt i ålder och utseende. 
Den västliga delen är uppförd i rött tegel. Byggnaden 
har tegelfrisdetaljer ovanför vitmålade fönster med 
spröjs. Denna del är i sin tur sammanbyggd med en 
något yngre del, som vilar på en murad naturstens-
grund. Byggnaden har en rödmålad träfasad och vit-
målade fönster med bågar och spröjs.  

Söder om församlingshemmet ligger en större 
gräsyta med några äldre äppelträd samt en mindre för-
varingsbod som är uppförd i liknande röda tegel.  

Söder om den gamla kyrkogården återfinns en 
mindre redskapsbod en mörkbrun träfasad och sadel-
tak.  
  

 

Församlingshemmet som delvis utgörs av Felestads gamla skolbyggnad.             Redskapsbod.             
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Träd  
Trädbeståndet omfattar totalt 41 träd, varav 23 ingår 
i trädkransen och av dessa är 11 knuthamlade lindar. 

De knuthamlade lindarna återfinns längs med den 
gamla kyrkogårdsdelens norra och södra gräns. Knut-
hamling innebär att trädet beskärs på samma sätt men 
på flera knutor i ett symmetriskt uppbyggt grenverk, 
vilket medför knutlika formationer.  

En dubbelsidig allé med 14 lindar finns längs med 
mittgången på den nya kyrkogården. De resterande 
fyra träden är en hägg en hängsälg och två prydnads-
körsbär. Se trädvårdsplanen för fler detaljer. 

De 11 knuthamlade lindarna är registrerade som 
särskilt skyddsvärda träd i Trädportalen. Träden upp-
fyller naturvårdsverkets kriterier som särskilt skydds-
värda träd då de är grövre än 40 cm i diameter i bröst-
höjd och har utvecklad hålighet i huvudstammen.  
  

Knuthamlade lindar på den gamla kyrkogården.              Allé längs mittgången på den nya kyrkogården.             

Lindar längs med den nya kyrkogårdens södra gräns.            

Trädportalen fungerar som en samlingsplats 
för uppgifter om särskilt skyddsvärda träd. 
Portalen är utvecklad och drivs av ArtData-
banken på uppdrag av Naturvårdsverket.  
 
Uppgifterna i Trädportalen förs in vid större 
inventeringar som utförs av länsstyrelsen och 
andra organisationer, men även privatperso-
ner och naturentusiaster kan registrera och 
tillföra ny information om oregistrerade och 
registrerade träd. 
 
 



 

Felestad kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2019 | 23 

Häckar, buskar och planteringar 
Längs med den gamla kyrkogårdsdelens södra och 
norra gräns finns en formklippt avenbokshäck. Mot 
den västra gränsen växer en blandhäck med bland an-
nat snöbär och hagtorn.  

På den gamla kyrkogårdsdelen omgärdas majori-
teten av gravplatserna av låg, formklippt buxboms-
häck. På ett antal gravplatser flankeras gravvården av 
vintergröna barrväxter såsom tuja, idegran och ädelcy-
press. En del är små och formklippta medan andra får 
växa mer fritt.  

Majoriteten av gravplatser på den gamla kyrko-
gårdsdelen pryds av rosor och perenner såsom laven-
del, kärleksört, isop och pelargon. Men det finns även de 
gravplatser som helt saknar planteringar.  

En idegranshäck avgränsar den gamla kyrkogårds-
delen från den nya. Den nya kyrkogårdsdelen omgär-
das precis som den gamla kyrkogårdsdelen av form-
klippt avenbokshäck. Den nya kyrkogården delas i sin 
tur in i kvarter av rygghäckar av idegran.  

På den nya kyrkogården finns det en mindre plan-
teringsyta framför i stort sett alla gravvårdar, ofta med 
en infattningsram av sten. Här växer säsongsplante-
rade lökväxter och perenner.  

Den norra delen på den nya kyrkogården är rikligt 
planterad. Här finns gott om vintergröna buskar och 
växter. I kvarter K finns även två skeppsformade 
planteringar som täcks av grönska och som omgärdas 
av urngravar med färgglada planteringar.    

Skeppsformad planteringsyta på den nya kyrkogårdsdelen som omgärdas av urngravar med resta och liggande 
gravvårdar samt färgglada planteringar. 

Perenner pryder många gravplatser på kyrkogården.               
Buxbomsomgärdade gravplatser och vintergröna 
växter på den gamla kyrkogårdsdelen.               
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Naturligt förekommande kärlväxter och 
kryptogamer 
På kyrkogårdens trädstammar växer ett flertal vanliga 
arter av lavar och mossor. Vid inventeringstillfället i 
februari kunde bland annat gråblå mjöllav, blemlav, brun 
kantlav, asplav, rosetthjälmlav, rosettbrosklav, slånlav, kust-
snurrmossa och cypressfläta identifieras. På en av de 
knuthamlade lindarna växer även signalarten guldlocks-
mossa som indikerar stabilitet och kontinuitet i sköt-
seln av träden.    

Den kallmurade stödmuren längs med den gamla 
kyrkogårdsdelens södra gräns har en svag påväxt av 
mossor och lavar med ett tiotal vanliga arter, bland 
dessa kan vägglav och murtuss nämnas. 

Ett flertal lavar har hittat en växtplats på kyrkogår-
dens äldre gravvårdar. På den gamla kyrkogårdsdelen 
återfinns ett mindre antal kalkstensvårdar där arter 
som ofta bara förekommer på silikat- eller kalksten 
växer såsom kastanjebrun kantlav tillsammans med mer 
allmänna arter såsom svart kantlav och kuddäggslav.  

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

Djurliv 
Kyrkogårdens mur, häckar, träd, buskar, planteringar 
och gräsmattor skapar tillsammans en variationsrik 
miljö som ger livsutrymme för många organismer. 

Trädbeståndet är den del på kyrkogården som har 
störst betydelse för djurlivet. Framförallt de knutham-
lade lindarna som omger den gamla kyrkogårdsdelen, 
eftersom de har tydligt utvecklade gren- och stamhå-
ligheter. Den upprepade beskärningen som sker vid 
knuthamling bildar ihåligheter i trädkronan som har 
visat sig vara en attraktiv livsmiljö för en rad olika 

arter, inte minst insekter. I lindträd finns det goda för-
utsättningar för mulmbildning. Mulm är ett löst orga-
niskt material av förmultnad ved som bildas i gren- 
och stamhåligheter som är en bristvara i dagens land-
skap som i sin tur har lett till att insektsfaunan som är 
beroende av mulm har blivit hotad. Detta eftersom 
att få träd får bli tillräckligt gamla eller ihåliga för att 
bilda en mulmansamling. Äldre och ihåliga träd är 
även viktiga för fladdermöss som viloplatser under 
sommaren. Det krävs extra hänsyn där det finns eller 
kan förväntas finnas fladdermöss, särskilt när det gäl-
ler förändringar i trädbeståndet. 

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 ett 
besök på kyrkogården under februari och augusti må-
nad observerades bland annat ringduva, talgoxe, koltrast, 
skata och pilfink. Även under årets kalla månader an-
vänds 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 förekomma spora-
diskt.  

De flesta organismer på kyrkogården är annars 
små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, fjäri-
lar, blomflugor och skalbaggar är några av dessa  

De gravplatser med rikt blommande växter som 
kärleksört och lavendel, som innehåller nektar och pol-
len, 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. 
  

Kyrkogården är en unik miljö som lockar till sig många olika arter. Här är en turkduva som 
troligen häckar i något av träden. 
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Kustsnurrmossa växer på flera av lindarna på den nya kyrkogårdsdelen.               
Vårlökar tittar upp på flera av gravplat-
serna.  

Murtuss växer på den gamla kyrko-
gårdens stödmur.                 

De flesta organismer på kyrkogården är små och oansenliga.  
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Kvartersbeskrivning 
Felestad kyrkogård delas in i tio olika gravkvarter 
samt en askgravplats. För att underlätta kvartersbe-
skrivningarna på kyrkogården så har flera kvarter 
med liknande karaktär beskrivs gemensamt. I föl-
jande avsnitt beskrivs gravkvarteren på den gamla 
kyrkogårdsdelen, därefter kvarteren på den nya kyr-
kogårdsdelen och avslutningsvis askgravplatsen.  
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Den gamla kyrkogårdsdelen, kvarter A-C 

Kvarter A, B och C ligger på den gamla kyrkogårds-
delen i Felestad och karaktäriseras av stora, omgär-
dade gravplatser som i sin tur rymmer en variation 
av gravvårdar som speglar olika tiders ideal och sam-
hällsstrukturer.    
 
Gravplatser 
Gravplatserna inom kvarteren är ordnade i nordsyd-
liga rader med gravvården placerad i östvästlig rikt-
ning. Gravplatserna är i regel rektangulärt utformade 
och huvuddelen omgärdas av låg, formklippt bux-
bomshäck. Det förekommer även enstaka stenra-
mar. Samtliga gravplatser inom kvarteren har ytskikt 
belagt med grus. Ett antal gravplatser saknar helt 
gravvård. Ett flertal borttagna återlämnade gravvår-
dar har ställts upp i ett lapidarium, nordväst om kyr-
kan i kvarter B.  

Planteringar förekommer främst på de yngre grav-
platserna, då ofta i en mindre planteringsyta framför 
gravvården med en infattningsram av sten eller bux-
bom.  Huvuddelen av gravplatserna är återlämnade 
och sköts av kyrkogårdsförvaltningen.  

Gravvårdar 
På den gamla kyrkogårdsdelen förekommer det en 
större variation i vad det beträffar gravvårdarnas ålder 
och utformning än på den nya kyrkogårdsdelen. Fler-
talet äldre gravvårdar har fått så kvar, trots att många 
återlämnade gravvårdar har tagits bort och ersatts 
med nya. Detta har lett till en mångfald utav gravvår-
dar. 

De äldsta gravvårdarna finns i kyrkogårdens la-
pidarium, nordväst om kyrkan i kvarter B. Det är två 
kalkstensvårdar som är resta i slutet av 1600-talet.   

Det finns det en handfull vårdar som är resta i bör-
jan av 1800-talet, medan majoriteten är resta mellan 
1890 och 1920-talet. Dessa är i regel utförda i mörka, 
hårda stenmaterial såsom granit och diabas. Men det 
förekommer även vårdar som är utförda i kalk- eller 
sandsten med infällda detaljer av marmor och biskvi-
porslin.  

Majoriteten av gravvårdarna i kvarter A-C är resta 
under 1900-talets senare hälft. Dessa karaktäriseras av 
breda, låga rektangulära gravvårdar huggna i röd, grå 
eller svart granit. De yngsta gravvårdarna är resta un-
der 2000-talet. 

Gravvårdarnas inskriptioner ger oss information 
om vilka människor som har levt och verkat i socknen 
under 300 år. Yrkestitlar med anknytning till lantbruk 
såsom lantbrukare, åbo, husägare och hemmansägare domi-
nerar bland de manliga gravlagda. De gravlagda kvin-
norna beskrivs ofta i relation till mannen med en fa-
miljeanknuten titel såsom maka, hustru, änka, syster el-
ler dotter.  

I flera fall ger inskriptionerna dessutom informat-
ion om de gravlagdes by- och gårdstillhörigheter i 
form av bynamn och gårdsbeteckningar.  
 

Växtlighet 
Det gröna inslaget i kvarter A-C utgörs främst av 
gravplatsernas omgärdande buxbomshäckar. Dessa 
blir påtagliga mot de omgivande gruslagda gångarna 
och gravplatserna. På ett flertal gravplatser flankeras 
gravvården av barrväxter såsom tuja, idegran och cy-
press. Majoriteten av dessa är formklippta i klot eller 
uppstammade, men det finns exemplar som låtits 
växa fritt. Planteringar förekommer i störst utsträck-
ning på de yngre gravplatserna.  
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Den nya kyrkogårdsdelen, kvarter D-E 

Kvarter D och E ligger på den nya kyrkogårdsdelen 
och karaktäriseras av moderna gravvårdar direkt pla-
cerade i gräset utan omgärdningar eller grus. Inom 
kvarteren finns raka gruslagda gångar.  
 
Gravplatser 
Gravplatserna i kvarteren saknar en tydlig avgräns-
ning då gravvårdarna är direkt placerade i gräset 
utan någon omgärdningshäck, stenram eller staket. 
Gravplatserna pryds av personliga hälsningar och 
utsmyckningar tillsammans med färgglada plante-
ringar. Majoriteten av gravplatserna sköts av aktiva 
gravrättsinnehavare.  

I kvarteren står gravvårdarna med ryggen mot ide-
granshäckar som delar in kvarteren i mindre sekt-
ioner.  
 
Gravvårdar 
Huvuddelen av gravvårdarna i kvarter D och E är 
resta under 1900-talets senare hälft och 2000-talet. De 
äldsta gravvårdarna härrör från 1970-talet och är i 

regel rektangulärt utformade, huggna i röd, grå eller 
svart granit med symmetrisk dekor.  

Bland gravvårdarna som är resta under 1990-talet 
och fram till dagens datum förekommer en större va-
riation gällande material och utformning. En vanligt 
förekommande variant är livstenar med grovhuggna 
kanter och en polerad framsida med enkla inskript-
ioner och asymmetrisk dekor. Även naturstensblock 
med inskriptioner är vanliga bland de allra yngsta 
gravvårdarna.  

Inskriptionerna innehåller oftast bara information 
om den gravlagdes för- och efternamn samt födelse- 
och dödsdatum. Yrkestitlar är ovanligt, bland de få 
som återfinns kan lantbrukaren nämnas. Vad som där-
emot är vanligare är personliga hälsningar såsom 
”Vår kära” eller ”Vår älskade” före den gravlagdes 
namn.  
 
Växtlighet 
Kvarteren D och E består av gräsbesådda ytor, som 
avgränsas från varandra med rygghäckar av idegran. 
Samtliga gravplatser har en mindre planteringsyta 
framför vården, ofta med en infattningsram av sten. 
Planteringarna anpassas efter säsong tillsammans 
med återkommande perenner. Enstaka gravvårdar 
flankeras av vintergröna växter.    
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Den nya kyrkogårdsdelen, kvarter F-H 
 
Kvarter F-G utgörs av två öppna gräsytor utan an-
lagda strukturer eller aktiva gravrätter. Här finns 
det utrymme för gravsättningar i framtiden. Kvar-
ter H delas in i mindre sektioner av idegranshäck, 
med ett mindre antal gravrätter.  
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Den nya kyrkogårdsdelen, Kvarter I-K 

Kvarteren avskärmas från resten av kyrkogården av 
en högre idegranshäck. I kvarter K återfinns det två 
skeppsformade, ovala planteringsytor som omgär-
das av urngravar med resta gravvårdar. Gravplat-
serna och gravvårdarna varierar i utformande och 
utseende. Inom kvarteret finns ett flertal vinter-
gröna växter och prydnadsbuskar. Bland annat hor-
tensia, rododendron och idegran. I kvarter I finns det 
inga gravsatta i dagsläget.   
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Askgravplatsen 

 
Askgravplatsen ligger i det sydöstra hörnet av nya kyr-
kogårdsdelen. Askgravplatsen utgörs av en stenlagd 
rundel omgärdad av en stenram. Inom rundeln finns 
en bänk och två nyplanterade träd.  
Gravsättning sker i fyra halvcirkelformade ytor som 
kantas av steninramning på ömse sidor av en stenlagd 
mittgång som in till rundeln.  Namnplaketter av me-
tallbrickor placeras på enkla liggande stenplattor. Det 
förekommer inga variationer i gravplatserna och vår-
darnas utformning, endast dekorationer och person-
liga hälsningar varierar.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Kyrkogårdar utgör komplexa kulturhistoriska miljöer. 
De omfattar faktorer som berör omgivning, landskap, 
växter, djurliv, personhistoria, konsthantverk samt 
kyrkogårdshistoria. Värdebeskrivningen tar fasta på 
dessa delar. 

Kulturhistoriska värden 
Utvecklingen på Felestads kyrkogård är typisk för en 
landsortskyrkogård. Den gamla kyrkogårdsdelen 
koncentrerar sig närmast kyrkan med en yngre utvid-
gad del mot öster. 

Den gamla kyrkogården uppvisar en miljö med 
tydliga influenser från tiden kring sekelskiftet 
18/1900 som är tydligt indelade gravkvarter, raka 
grusgångar, formklippa häckar och buskar samt om-
gärdade gravvårdar med resta gravvårdar i sten. Den 
har en historia som sträcker sig 100–150 år tillbaka i 
tiden. Att dessa strukturer finns kvar för oss att be-
trakta än idag är ett kulturhistoriskt- och miljöskapande 
värde.  

I den välbevarade sekelskifteskaraktären återfinns 
enstaka fysiska spår som speglar tiden före den nuva-
rande strukturen. I kyrkogårdens lapidarium, nord-
väst om kyrkan står två resta kalkstensgravvårdar från 
1600-talet som ger oss en glimt 300 år tillbaka i tiden. 
En av stenarna är rest över en man som hette Sven 
Wifvesson, som dog vid 60 år ålder den 7 november 
1694. Det finns inget som tyder på att han skulle vara 
av adlig börd, vilket gör gravvården ovanlig. Vanligtvis 
restes denna typ av sten över adliga eller välbärgade 
män. Det är av stort kulturhistoriskt värde att dessa grav-
vårdar har fått stå kvar på kyrkogården, de tillskrivs 
dessutom ett har ett starkt åldervärde, eftersom de är 
resta före 1850-talet. 

Den nya kyrkogårdsdelen anlades på mark som ti-
digare tjänat som åker i slutet av 1970-talet och till-
skrivs ett arkitekturhistoriskt värde. Detta eftersom den 
uppvisar en miljö som återspeglar det sena 1900-talets 
landskapsplanering och arkitektur med rygghäckar, 
gräsbesådda kvarter och urngravar.  

Social- och samhällshistoriska värden 
Gravvårdar vars inskriptioner och utformning beskri-
ver människors sociala ställning i samhället under 
olika tider tillskrivs ett social- och samhällshistoriskt värde.   

Huvuddelen av de gravlagda kvinnorna beskrivs 
med en familjeanknuten titel, där kvinnan presenteras 
i relation till en avliden man såsom hustru, maka, moder, 
syster, dotter eller änka. Oavsett om kvinnan vilar ensam 
eller tillsammans med en man. Kvinnornas historiskt 
underordnade roll i samhället lever kvar lång in i mo-
dern tid i vad det beträffar hierarkin i hur inskript-
ioner ställs upp på gravvården. Kvinnan skrivs nästan 
alltid underst på gravvården, även i de fall där kvinnan 
avlidit före mannen. Endast en kvinnlig yrkestitel 
återfinns på kyrkogården, diakonissan.  

På Felestads kyrkogård återfinns det ett större an-
tal gravvårdar som är resta över enbart kvinnor och 
barn, vilket är av stort värde eftersom det generellt 
inte förekommer i så stor frekvens.   

Under 1800-talet föddes det många barn och bar-
nadödligheten var betydligt vanligare än vad den är 
idag. Detta är ett fenomen som tydligt återspeglar sig 
i gravvårdarnas inskriptioner. Enligt inskriptionerna 
fick par ofta fler barn, varav många dog i relativt ung 
ålder. På Felestads kyrkogård återfinns många barn-
gravar. Dessa är ofta små och oansenliga i relation till 
de övriga gravvårdarna på kyrkogården, en gestalt-
ning som lever kvar långt in på 1900-talet.   

I mitten av 1800-talet började antalet gravvårdar i 
sten att öka avsevärt ute på kyrkogårdarna. Detta be-
rodde på att allt fler från arbetar- och medelklassen 
fick ekonomiska förutsättningar att låta tillverka en 
gravvård i sten. En samhällsförändring som gör sig 
påmind även på Felestads kyrkogård i gravvårdarnas 
titlar och inskriptioner såsom målarmästare, smedmästare 
och byggmästaren. Bland de gravlagda männen domi-
nerar titlar med anknytning till jordbruksnäringen 
såsom lantbrukare, husägare, åbo och hemmansägare på 
kyrkogården.  
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Konst- och hantverksmässiga värden 
De tidiga gravvårdarna är ofta huggna i mjuka och 
lättillgängliga material såsom kalk- och sandsten. 
Dessa tillverkades vanligtvis inte industriellt och till-
skrivs i flera fall ett konst- och hantverksmässigt värde.  

På den gamla kyrkogårdsdelen återfinns ett flertal 
likartade två- eller tredelade gravvårdar huggna i svart 
diabas med bruten topp som är resta kring sekelskiftet 
18/1900.  

På den nya kyrkogårdsdelen dominerar breda, 
låga, rektangulära vårdar resta från 1970-talet fram till 
dagens datum.  

Mängden, och framförallt likheten, vittnar om in-
dustriell tillverkning och tydliga trendinfluenser som 
tillsammans med gravplatsernas struktur skapar en 
värdefull helhetsmiljö. 

Gravvårdar vars formgivning är typisk för sin tid 
tillskrivs ett arkitekturhistoriskt värde eftersom de upp-
visar en trend som man gärna ville anamma, även ef-
ter detta jordeliv.  
 

Kyrkogårdens helhet 
Det är inte nödvändigtvis den äldsta eller den mest 
konst- och hantverksmässigt tilltalande gravvården 
som är den mest värdefulla på kyrkogården. Det är 
minst lika viktigt att uppmärksamma såväl små oan-
senliga gravvårdar som sentida stilar och ideal. En 
återlämnad gravvård från 1950-talet, tycks i mångas 
ögon inte vara tillräckligt ålderdomlig, och alltså inte 
lika intressant att bevara som en kalkstensvård, rest 
under 1600-talet. Men även yngre gravvårdar kan till-
skrivas värden i helheten, som är kyrkogården.  

Det viktiga är att mångfalden av gravplatser- och 
vårdar bevaras för att kunna tydliggöra olika tiders 
samhällsstrukturer, ideal och värderingar.   

I Bilaga 1 redovisas och värderas ett urval av kul-
turhistoriskt intressanta gravplatser- och vårdar på 
Felestads kyrkogård. Observera att det endast är ett 
urval för att uppmärksamma den mångfald som finns 
på kyrkogården idag. Alla gravplatser- och gravvårdar 
på kyrkogården tillskrivs värden och sätts in i ett sam-
manhang som är värt att bevara. Tyvärr har bortta-
gandet av äldre återlämnade gravvårdar varit en del av 
utvecklingen på kyrkogården. Att de med tiden tas 
bort för att ge plats åt nya gravplatser. Borttagna grav-
vårdar har antingen återanvänts, skickats till en sten-
kross eller använts som byggnadsmaterial. I få fall har 
återlämnade gravvårdar förflyttats till kyrkogårdens 
lapidarium, såsom kalkstensvårdarna. 
  

Biologiska värden 
Felestad kyrkogård ligger i en fullåkersbygd på slätten 
i den västra delen av Skåne, vilket medför att kyrko-
gården fungerar som en välkommen tillflyktsort för 
många djur och växter. Variationen av träd, häckar, 
planteringar, gräsmattor och grusgångar på kyrkogår-
den erbjuder många slags livsutrymmen. 

På Felestad kyrkogård är de högsta biologiska vär-
dena knutna till de knuthamlade lindarna, som trots 
sin relativt unga ålder har utvecklat gren- och stamhå-
ligheter. Ihåligheterna har bildats vid upprepade be-
skärningsinsatser, vilket gagnar djurlivet på kyrkogår-
den. 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. Fladder-
möss förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt 
även vid Felestads kyrkogård. Samtliga arter av flad-
dermöss liksom alla grod- och kräldjur är fridlysta och 
upptagna i Artskyddsförordningen. Det krävs extra 
hänsyn där det finns fladdermöss, särskilt när det gäl-
ler 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 kyrkogår-
dens grusgångar.  

Rödlistade arter utses av expertkommittéer vid 
ArtDatabanken och utgörs främst av hotade och nära 
hotade arter. Inga rödlistade arter observerades på 
kyrkogården.  

Det finns gott om högväxta, täta buskage av vin-
tergröna barrväxter. Det är värdefulla miljöer för 
häckande fåglar. Häckande fåglar är extra känsliga för 
störning under sommarhalvåret. 

Söder om den gruslagda parkeringsplanen och 
den gamla kyrkogårdsdelen ligger en öppen gräsyta 
med äldre fruktträd. Äldre fruktträd med gren- och 
stamhåligheter är en biologisk värdefull tillgång ef-
tersom de blommar om våren och ger frukt på sen-
sommaren och gynnar djurlivet i kyrkogårdens när-
område.  

Det finns få spridningsmöjligheter för arter i kyr-
kogårdens närområde eftersom landskapet till stor del 
är uppodlat eller exploaterat.  
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På Felestads kyrkogård finns det 
flera gravvårdar som enbart är 
resta över kvinnor och barn. De 
gravlagda kvinnorna beskrivs ofta 
med en familjeanknuten titel i re-
lation till en man, såsom hustru, 
maka, moder, syster, dotter eller 
änka.  Barngravar är ofta små och 
oansenliga i relation till de övriga 
gravvårdarna på kyrkogården, en 
gestaltning som lever kvar långt in 
på 1900-talet. Dessa gravvårdar 
tillskrivs ett social- och samhällshi-
storiskt värde.                 



 

38 | Felestad kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2019 

 
 

 
  

 
Kulturreliktväxter 
Under senare år har växter som är starkt sammankopplade med 
människan, men som riskerar att försvinna, uppmärksammats ex-
tra. 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 ef-
ter 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, 
husdjur och skog.  
 

Gul nunneört växer på en gravplats på Löderups kyrkogård.                Murreva växer på en gravplats på sankt Peters klosterkyrkogård. 
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Vårdkrav  
Genom kartbilderna på följande sidor anges 
riktlinjerna för vård och underhåll av kyrkogår-
dens kulturhistoriska och biologiska värden. 
 

Den gamla kyrkogårdens 
strukturer gällande yttre 
begränsningar och huvud-
gångar SKA bevaras.   

Kvarteren på den gamla kyrko-
gården med sina stora grav-
platser med ytskikt av grus 
som omgärdas av buxbom el-
ler stenram SKA bevaras.   

Gravvårdarna inom det 
bruna området SKA stå 
kvar på gravplatserna så 
länge det är möjligt.  

Återlämnade gravplat-
ser kan återtas genom 
att ny gravläggning an-
passas till de befintliga 
förutsättningarna och 
strukturerna. 

Vårdåtgärder som inte kan karak-
täriseras som normalt underhåll är 
tillståndspliktigt liksom flyttning 
eller borttagning av kulturhisto-
riskt värdefulla gravvårdar. 

Märk gärna ut kulturhistoriskt in-
tressanta gravplatser och vårdar som 
Kulturgravar. Ett urval av kulturhisto-
riskt intressanta gravplatser- och vårdar 
presenteras i bilaga 1.  

      Område med stor  
betydelse för kyrkogårdens karaktär 
Det gröna området i kartan represente-
rar ett område som bör behandlas med 
försiktighet för att inte påverka kyrko-

gårdens karaktär.  

              Område med höga  
       kulturhistoriska värden  
Det bruna området i kartan 
representerar ett område 
med högt kulturhistoriskt 
värde som är särskilt känsligt 
för förändring! På Felestads 
kyrkogård bevarar hela den 
gamla kyrkogården en ålder-
domlig struktur. 

När rygghäck-
arna behöver 

bytas ut, bör de 
i första hand 
ersättas med 

växtmaterial likt 
befintligt.   

När det blir aktuellt att börja gravsätta i kvarter 
G och F BÖR kvarteren utformas på samma 

sätt som kvarter E och D med rygghäckar och 
mindre gravplatser för att skapa en karaktärs-
skapande helhet på den nya kyrkogårdsdelen.      

Den nya kyrko-
gårdsdelen ka-
raktäriseras av 

rygghäckar, 
dessa BÖR be-

varas för att 
upprätthålla 

kyrkogårdens 
karaktär.   

De skeppsformade plante-
ringsytorna i kvarter K är ka-
raktärsskapande för kyrkogår-
den och BÖR därför under-
hållas och bevaras.  
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                Område med höga  
              biologiska värden  
De mörkgröna områdena i kar-
tan representerar områden med 
höga biologiska värden som är 
särskilt känsliga för förändring! 
På Felestad kyrkogård omfattas 
hela den gamla kyrkogårdsdelen, 
fruktträdgården söder om för-
samlingshemmet och allén längs 
med huvudgången på den nya 
kyrkogårdsdelen.   

De knuthamlade lindarna på den gamla kyr-
kogårdsdelen är registrerade som särskilt 
skyddsvärda träd i trädportalen. Det är viktigt 
att föra samråd med Länsstyrelsen innan 
större åtgärder i trädbeståndet utförs. 

Fortsätt att knuthamla lin-
darna för att med tiden 
skapa fler hålrum och gynna 
den biologiska mångfalden 
på kyrkogården.  

Buxbom kan drabbas av flera olika sjukdomar och skadegörare. 
Det finns bland annat två svampsjukdomar som särskilt angriper 

buxbom; Cylindrocladium buxicola och Volutella buxi. Ett av de 
första symptomen, gemensamt för båda sjukdomarna, är att bla-
den gulnar och faller av. Men det kan också handla om närings-

brist eller uttorkning. Vid misstanke om sjukdomssmitta på bux-
bom bör därför laboratorieanalyser alltid göras, på olika plantor 

och helst vid olika tillfällen. Detta för att undvika att planteringar 
tas bort i onödan, vilket både medför onödiga kostnader och 

stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. Om det inte hand-
lar om någon smitta bör den årliga skötseln av buxbomen ses 

över.  

Alléer på kyrkogårdar, det 
vill säga trädrader om minst 

fem lövträd, omfattas i de 
flesta fall av biotopskydds-
bestämmelserna i miljöbal-

kens 7 kap. Bestämmelserna 
gäller alléer utmed vägar, ti-
digare vägar och även alléer 
som finns i ett övrigt öppet 
landskap. Det är viktigt att 
föra samråd med Länssty-

relsen innan större åtgärder 
i trädbeståndet utförs. Träd 

med biotopskydd har ett ex-
tra starkt skydd för att 

värna om känsliga arter. 
Dispens kan krävas. 

Växtlighet på kul-
turhistoriskt vär-
defulla gravplat-
ser och gångstråk 
bör förnyas vid 
behov med 
samma växt-
material som det 
befintliga. 

Underhåll lindarna i 
trädkransen och i allén 
enligt restriktionerna i 

trädvårdsplanen. 

Ta hänsyn till eventuella häck-
ande fåglar och fladdermöss 
vid åtgärder och förändring i 
trädbeståndet.  Åtgärder som 
berör träd och häckar SKA 
endast utföras under septem-
ber till och med november 
månad. 

Plantera gärna fler fruktträd på gräsytan söder om 
församlingshemmet. I dagsläget finns det äldre frukt-
träd med håligheter som är värdefulla för djurlivet.  



 

Felestad kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2019 | 41 

 
 
  

 

Kyrkogårdens 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 åt-
gärder kan kräva länsstyrelsens tillstånd. I bilagan Re-
kommendationer för vård och underhåll finns vidare in-
formation om åtgärderna. 

Tillgänglighet 
 Sätt gärna upp en kyrkogårdskarta på in-

formationstavlan vid den västra entrén och 
parkeringen. Det underlättar för besökare att 
orientera sig på kyrkogården.  

 Förstärk belysningen i urnlunden.  

Yttre begränsningar 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens yttre be-
gränsningar. 

 Vid gamla kyrkogårdens återfinns snöbärs-
häck. En häck som lätt blir risig, klippa bort 
äldre grenar nere vid markytan varje år på 
vårvintern. 

 Den övriga avenbokshäcken beskärs lämp-
ligast under JAS (juli, augusti och septem-
ber). 

 Urngravlunden omgärdas till viss del av en 
eldtronshäck med lysande orangea bär. 
Tänk på att eldtronshäckar tål att beskäras, 
men bör undvikas eftersom man då klipper 
bort blomanlagen och därmed frukterna. 

Grindar 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens grind.  

 Årlig översyn av järngrinden och grindstol-
parna är att rekommendera. Rostskyddsbe-
handling och ommålning görs vid behov. 
Det är viktigt att grinden är enkla att öppna 
för att upprätthålla kyrkogårdens tillgänglig-
het.  

Vägar och gångar 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande vägar och gångar på kyr-
kogården.  

 Den asfalterade mittgången på den nya kyr-
kogårdsdelen har spruckit upp pga. Under-
skjutande rötter från den dubbelsidiga lind-
allén som växer på ömse sidor av gången. För 
ett mer estetiskt tilltalande intryck kan för-
slagsvis mittgången beläggas med stenplattor 
istället för asfalt. Tänk på att inte gräva för 
djupt under träden och riskera att skada allén 
vid omläggning.  

 Gruslagda gångar på kyrkogården ska ha en 
jämn yta och underhållas vid behov.  

Gravplatser 
 Flera av buxbomsomgärdningarna söder om 

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

 Vid skadeinventeringstillfället observerades 
inga akuta åtgärdsbehov bland gravplatser-
nas hårdgjorda omgärdningar. Stenramar 
bör dock ses över årligen.  

Gravvårdar 
 Det finns ett mindre antal instabila gravvår-

dar. Stabiliteten på gravvårdarna bör 

kontrolleras enligt standardiserade anvis-
ningar från Centrala Gravvårdskommittén.  

 Församlingen bör budgetera för att resa ett 
bestämt antal av dessa gravvårdar/år, för att 
åtgärderna inte ska påverka kyrkogårdens 
kulturhistoriska värden negativt.   

Byggnader 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens byggna-
der.  

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

Planteringar 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens plante-
ringar.  

Träd 
 Fortsätt att knuthamla med jämna intervall. 
 Återplantera gärna en trädrad längs med den 

gamla kyrkogårdsdelens västra gräns, mot 
parkeringen. Detta för att återskapa känslan 
av att kyrkogården omsluts av ett grönt rum, 
likt tidigare.  Se trädvårdsplanen för en detal-
jerad genomgång av trädens åtgärdsbehov. 

 

Växtlighet och djurliv 
Vid skadeinventeringstillfället observerades inga 
akuta åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens växtlighet 
och 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. Trad-
itionellt sett har blå och vita blommor använts på kyr-
kogårdar medan röda varit tabu. Den rödrosa kär-
leksörten är ett undantag och även rosen ’Rödhätte’. 
På äldre vykort från 1960- och 1970-talen över 
skånska kyrkogårdar kan man ofta se en hel del röda 
rosor. Ofta har förändringar lett till att många rosor 
försvunnit på senare år.  
 
Funkia – Hosta, en traditionell sort är exempelvis 
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 kul-
turarv®-perenner. 
 
Julros – Helleborus, är vintergrön och passande. 
 
Järnek – Ilex aquifolium, har förknippats med Kristus 
törnekrona och passar därför i kyrkogårdssamman-
hang. Finns på kyrkogården och är användbar som ett 
mindre träd.. 
 
Jättedaggkåpa – Alchemilla mollis, är egentligen inte en 
traditionell kyrkogårdsväxt men är tålig och bra som 
marktäckare.  
 
Kinesisk kärleksört – Sedum spectabile, finns på östra 
kyrkogården. Sorten ’Granlunda’ är en Grönt kultur-
arv®-perenn. Den har rosa blommor men det finns 
även med vita blommor.  

Kärleksört – Sedum telephium ssp maximum är egentli-
gen mer traditionell än Sedum spectabile i kyrkogårds-
sammanhang. Den är låg och har röda blommor. 
 
Lagerhägg – Prunus laurocerasus, är vintergrön och pas-
sar därför bra.  
 
Lavendel – Lavandula angustifolia, blåblommande sor-
ter  
 
Lök- och knölväxter – så som tidlösa (Colchium 
automnale), krokus (Crocus ssp), snödroppe (Galantus 
nivalis), kejsarkrona (Fritillaria imperalis), brunröd dag-
lilja (Hemerocallis fulva), morgonstjärna (Ornithogalum  
umbellatum) och trädgårdstulpan (Tulipa gesneriana). 
Det finns en hel del vårlökar av trådgårdstulpan 
 
Murgröna – Hedera helix, fungerar utmärkt som mur-
grönekullar.. 
 
Ormbunke – en traditionell sort är strutbräken Mat-
teuccia struthiopteris.  
 
Rosor – vilka sorter som finns på kyrkogården är ej 
utrett. Det finns gamla rosor som kallas för kyrko-
gårdsrosor i Sverige, Rosa x francofurtana. Sorten 
’Frankfurt’ är förmodligen den äldsta av rosorna i 
Francofurtana-gruppen, Frankfurtrosorna anses ha 
uppkommit genom spontan hybridisering mellan 
Rosa gallica - provinsros och Rosa majalis – kanelros. I 
handeln förekommer den ofta under namnet Rosa gal-
lica ’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 Tri-
umph’. ’Rödhätte’ är den äldsta floribundarosen och 
har funnits sedan 1911. Den är remonterande med 
halvfyllda, ceriserosa till klarröda blommor i stora kla-
sar. Den är vintertålig och klarar sig även på utsatta 
och skuggiga platser. ’Orange Triumph’ är en klas-
blommande orangeröd polyantharos från 1937 och är 
en av de äldsta rabattrosorna. Den blommar från mid-
sommar till långt in på hösten. 
 
Vintergröna – Vinca minor, traditionella sorter är vin-
tergröna med blå blommor eller Vinca minor ’Alba’ 
med vita blommor.  
 
Vårtörel – Euphorbia cyparissias. 
 
  

Perennsorter som lanseras under 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 
Behovet av nya gravplatser bedöms som lågt och inga 
större förändringar är att vänta inom den närmaste 
10-årsperioden. Församlingen har angett följande 
målsättningar och utvecklingsplaner för Felestad kyr-
kogård. 
 
Förstärka kyrkogården som kulturmiljö genom 
att: 

- Genom fortsatt arbete enligt framtagna poli-
cydokument för vilka gravvårdar/gravplat-
ser som pastoratet vill bevara. Hur dessa gra-
vanordningar ska vårdas och utveckla ett in-
formationssystem som ökar tillgängligheten 
av information (QR-koder) kring kulturhi-
storiskt intressanta gravplatser- och vårdar 
och dess historia. Vidare angeläget att till-
gängliggöra annan information om pastora-
tets kyrkogårdar och dess säregna drag och 
historik.  

 
Förstärka kyrkogårdens växt- och djurliv: 

- Genom att verka för ett bibehållet och likväl 
varierat växtbestånd, dels med tanke på djur-
livet men även för att gardera emot sjukdo-
mar på växter.  

- Genom att ta fram en trädvårdsplan för 
samtliga kyrkogårdar planera och genomföra 
årligt och framtida underhåll för att skapa 
bästa förutsättningar för växt- och djurliv på 
kyrkogårdarna.  

- Mer noga skapa ”oaser” genom nya eller för-
ändring av äldre planteringar.  

- Växtligheten vid urngravarna i Felestad be-
höver ses över och till viss del bytas ut.  

 
För att förbättra tillgängligheten på kyrkogår-
den? 

- Se över och utveckla tillgängligheten konti-
nuerligt. 

- På Felestad kyrkogård ska beläggningen av 
grus på gångarna inte göras så djup i framti-
den som den har gjorts. Eftersom att det gör 
det svårt att ta sig fram såväl till fots so med 
rullstol.  

- Vid urngravlunden kan belysningen på 
Felestad kyrkogård förbättras.  

 
Tillmötesgå samhällets olika religioner och be-
gravningstrender genom att: 

- På begravningsplatsen i Svalöv finns det 
gravmark avsedd för muslimska begrav-
ningar. Markområdet bedömdes vara till-
räckligt för närvarandet eftersom att Felestad 
kyrkogård ligger så pass nära Svalövs kyrko-
gård. Pastoratet behöver dock ta fram rutiner 
vid muslimsk begravning, dessa bör upprät-
tas i samråd med företrädare inom den mus-
limska tron. Pastoratet har i dagsläget inga 
förfrågningar från andra religioner om grav-
mark – Men vid förfrågan ser de positivt på 
att utveckla områden på kyrkogårdar för 
gravsättning inom andra religioner.  

 
Hur ser tillgången på gravplatser ut under de 
närmaste tio åren? Finns det behov av att utöka 
kyrkogården eller anlägga nya gravplatser? 

- På Felestad kyrkogård bedöms behovet av 
mark vara tillgodosett.  

- Vad det beträffar mark för urngravar be-
döms det vara tillräckligt för närvarandet, 
men på lite längre sikt behöver behovet av 
detta uppmärksammas.  

 
Finns det några problem/åtgärdsbehov på kyr-
kogården? 

- På alla kyrkogårdarna i pastoratet pågår det 
just nu en inventering av lösa/fallna gravvår-
dar. En rutin för att åtgärda detta finns till 
viss del, men behöver förtydligas. Arbetet 
med detta måste göras i samband med arbe-
tet att identifiera gravrättsinnehavare. I sam-
band med detta beaktas även frågan om att 
märka ut kulturgravar! 

 
Önskemål om förändring/utveckling? 
- Att fortsätta anlägga askgravplatser och/el-

ler gravlund på alla pastoratets kyrkogårdar.  
- Fortsatt arbete gällande rutiner för att åt-

gärda lösa gravstenar och åtgärder/åtagande 
av vanvårdade gravar.  
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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 sammanhängande 
gräsmattor eller smala grusgångar.   
 
Hantverksmässigt värde 
Utgår från gravvårdar som visar en hög hantverks-
skicklighet eller speciell tillverkningsmetod. Det be-
rör ofta äldre gravvårdar och utsmyckningar som 
vanligtvis inte är industriellt tillverkade, såsom kalk-
stens- och marmorvårdar, gjutjärnskors eller smi-
desstaket.  
 
Konstnärligt värde 
Har sin grund i det arkitektoniska uttrycket, men 
med betoning på dekor och utsmyckning. Det kan 
exempelvis röra sig om en gravvård med en uthug-
gen dekor eller en skulptur.  
 
Kulturhistoriskt värde 
Definieras som den kunskap eller förståelse som kan 
inhämtas både från materiella och immateriella 

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 kopp-
ling, gårdsnamn eller inskriptioner som berättar om 
lokalt betydelsefulla händelser.   
 
Miljöskapande värde 
Grundar sig på en sammanhållen miljö eller ett ob-
jekts läge. Exempelvis kan en gravvårds placering 
vara särskilt betydelsefull för helhetsintrycket på kyr-
kogården eller inom ett visst gravkvarter.  
 
Samhällshistoriskt värde 
Berättar om samhällets historia utifrån ett lokalt, reg-
ionalt eller nationellt perspektiv.  Det kan exempel-
vis vara gravvårdarnas utformning, inskriptioner el-
ler yrkestitlar som berättar om tidigare samhällsför-
ändringar och företeelser.   
 
Socialhistoriskt värde 
Beskriver människors villkor och deras sociala ställ-
ning i samhället under olika tider. Det kan ta sig ut-
tryck genom gravvårdars placering, storlek, material, 
yrkestitlar och inskriptioner. Även avsaknaden av in-
skriptioner, titlar eller bestående gravvårdar 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 ar-
ter som sammanställs 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.55. 

 
Kvarter & 
Gravplats 

Gravvård, bild Gravvård beskrivning Gravplats beskrivning Värderingsbedömning  

Lapidarium 

 

Rektangulär, rest kalkstensgravvård 
med manuellt inhuggna inskript-
ioner över hela livstenen.  
 
Inskriptioner: Oläsliga.  

Gravvården har ingen gravplats utan 
står uppställd i kyrkogårdens la-
pidarium, nordväst om kyrkan.  

Gravvården är rest i slutet av 1600-ta-
let och tillskrivs ett starkt ålders-
värde. Ovanligt med bevarade resta 
stenar från den här tiden.  
 
Gravvården tillskrivs ett miljöskap-
ande värde då gravvårdens placering 
på kyrkogården är betydelsefull för 
helhetsintrycket på kyrkogården.  
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Lapidarium Rektangulär, rest kalkstensgravvård 
med manuellt inhuggna inskript-
ioner över hela livstenen. 
 
Inskriptioner: Her under hviler S. 
Sven Wifveson, som döde i sit al-
ders 60 år den 7 november anno 
1694.  

Gravvården har ingen gravplats utan 
står uppställd i kyrkogårdens la-
pidarium, nordväst om kyrkan. 

Gravvården är rest i slutet av 1600-ta-
let och tillskrivs ett starkt ålders-
värde. Ovanligt med bevarade resta 
stenar från den här tiden. 
 
Gravvården tillskrivs ett miljöskap-
ande värde då gravvårdens placering 
på kyrkogården är betydelsefull för 
helhetsintrycket på kyrkogården. 
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Kv A, 88  Två intressanta gravvårdar på en 
gravplats. En högrest tredelad grav-
vård med bruten topp. Livsten och 
mellansocklen är huggna i svart di-
abas med nedsänkt text. Korssym-
bol och lövdekor. Sockel i ljusgrå 
granit. En mindre tvådelad grav-
vård med bruten topp, livsten av-
plockad från sockeln.  
 
Inskriptioner: Vård 1 (från väns-
ter) Åbodottern Johanna Nilsson 
1869-1901. Vård 2. Flickan Judith 
Karolina Persson 1901-1903.  

Gravplatsen har ytskikt av grus och 
om-gärdas av buxbomshäck.  
 
Inga planteringar. 

Gravplatsen och gravvårdarna tillskrivs 
ett social- och samhällshistoriskt 
värde då representerar en kvinna och 
ett barn som båda dog i ung ålder. De 
gravlagda beskrivs med titlarna åbo-
dottern och flickan.   
 
Gravvårdarna tillskrivs ett arkitekturhi-
storiskt värde eftersom att formgiv-
ningen är typisk för sin tid. Två- och 
tredelade diabasgravvårdar med bruten 
topp och polerade framsidor var vanligt 
förekommande under sekelskiftestiden 
18/1900.  
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Kv A, 184 Tvådelad grovhuggen svart gra-
nit/diabasgravvård med polerad in-
skriptionsplatta föreställande ett 
monument som kröns av ett kors.  
 
Inskriptioner: Folkskoleläraren 
Jon Möller 1849-1903. Hustrun 
Ingar Hansson 1858-1888 

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

Gravplatsen och gravvården tillskrivs ett 
social- och samhällshistoriskt värde 
samt ett lokalhistoriskt värde eftersom 
att den representerar en folkskolelärare 
som var verksam under den senare de-
len av 1800-talet i Felestad.  
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Kv B, 44-
50 

  

Större familjegravplats. Två tvåde-
lade med grovhuggna sidor och po-
lerade fram- och baksidor på sock-
lar av ljusgrå granit. En tredelad 
obelisk samt en tredelad bruten ko-
lon.  
 
Inskriptioner: Vård 1 (från väns-
ter). Minne över vår kära moder Jo-
hanna P. Persson 1832-1896. Vård 
2. Lantbrukaren Årad Schunnesson 
1867-1944 Hustrun Hanna född 
Tykesson 1867-1906. 
Vård 3. Minne över vår kära fader 
Vagnmakaren Per Persson, 1831-
1908 
Vård 4. Minnes över Elna Schun-
nesson född Persson 1871-1908. 

Stor familjegravplats med ytskikt av 
grus och omgärdas av buxbomshäck.  
 
Inga planteringar.  

Gravplatsen och gravvårdarna tillskrivs 
ett social- och samhällshistoriskt 
värde då den representerar en av byg-
dens betydelefulla jordbruksfamiljer 
med titlar såsom lantbrukaren och vagn-
makaren.   
 
Gravvård 1 är rest i slutet av 1800-talet 
och tillskrivs ett åldersvärde. 
 
Gravvård 1 och 3 tillskrivs dessutom ett 
lokalhistoriskt värde eftersom att de 
anger Felestad som bytillhörighet i in-
skriptionerna.   

Kv C, 34-
35 

 

Bred, låg gravvård huggen i svart 
diabas med symmetrisk dekor.  
 
Inskriptioner: F.d. Brunnsgräva-
ren Olof Liljedahl 1874-1957. 
Hustrun Anna 1873-1947. 

Gravplats med ytskikt av grus och om-
gärdas av buxbomshäck. 
 
Planteringar finns. 

Gravplatsen och gravvården tillskrivs ett 
social- och samhällshistoriskt värde 
då den representerar en man som arbe-
tade som brunnsgrävare.  
 
Gravvården tillskrivs ett arkitekturhi-
storiskt värde eftersom formgivningen 
är typisk för sin tid med en bred, låg 
sten och symmetrisk dekor.  
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Kv C, 44-
47 

 

En Stor och hög livsten, även kal-
lad ”Bautasten”. Karaktäriseras av 
grovhuggna sidor med sparsmakad 
dekor. Nedsänkta inskriptionsplat-
tor över de gravlagda.  
 
Inskriptioner: Lantbrukaren 
Bengt Nilsson, 1855-1918. 
Felestad. Hustrun Carolina Nilsson 
1861-1938. 
Edvin 1889-1906. Nelly 1890-1944.  
 

Familjegravplats med ytskikt av grus 
och omgärdas av buxbomshäck. 
 
Gravvården flankeras av två högväxta 
formklippta tujor.  

Gravvården tillskrivs ett social- och 
samhällshistoriskt värde då den repre-
senterar en av bygdens lantbrukare.   
 
Gravvården tillskrivs ett arkitekturhi-
storiskt värde eftersom att formgiv-
ningen är typisk för sin tid. Stora, spar-
smakade gravvårdar med nationalro-
mantisk koppling var vanligt förekom-
mande i början av 1900-talet.  

Kv C, 57 

 

En naturromantisk tvådelad grav-
vård utförd i blandade material. 
Livsten med ekbladsornamentik 
huggen i and- eller kalksten med 
infälld inskriptionsplatta i marmor 
och infälld biskviporslinsmedal-
jong. Gravvården har sannolikt 
krönts av ett kors. Framför vården 
står en mindre oanslenlig gravvård i 
ljusgrtå granit.  
 
Inskriptioner: Vård 1. Hemmans-
ägaren Sven Åkesson. Vård 2. Har 
oläsliga inskriptioner. 

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

Gravvården tillskrivs ett social- och 
samhällshistoriskt värde då den repre-
senterar en av bygdens hemmansägare.  
 
Gravvården är troligtvist rest i slutet av 
1800-talet och tillskrivs ett åldersvärde. 
 
Gravvårdens utformning och dekor till-
skrivs ett konst- och hantverksmäss-
igt värde. 
Gravvård 1 har en biskviporslinsrelif 
med moti-vet ”Dagen” efter en relif av 
Thorvaldsen. 
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Kv C, 72-
83  

 

Två intressanta gravvårdar på 
större familjegravplats. En nygotisk 
gravvård utförd i blandade 
material. Livsten och sockel 
huggna i ljusgrå granit. Infälld in-
skriptionsplatta i marmor och in-
fällda detaljer i biskviporslin och en 
naturromantisk gravvård i form av 
en rädstam.  
 
Inskriptioner: Vård 1.Förre detta 
lantbrukaren Sjunne Jönsson 1800-
1880 Hustrun ? Andersson 1805-
1891?  
Vård 2. ? Sjunnesson  

Gravplatsen har ytskikt av grus och 
om-gärdas av buxbomshäck. 
 
Formklippta vintergröna växter och 
planteringar finns.  

Gravplatsen och gravvårdarna tillskrivs 
ett social- och samhällshistoriskt 
värde då den representerar en av byg-
dens välbärgade lantbrukarfamiljer.  
 
Gravvård 1 är rest i slutet av 1800-talet 
och tillskrivs ett åldersvärde. 
 
Gravvårdarnas utformning och dekor 
tillskrivs ett konst- och hantverks-
mässigt värde.  
Gravvård 1 har en biskviporslinsrelif 
med motivet ”Natten” efter en relif av 
Thorvaldsen.  
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Regionmuseets E-rapportserie 2019 
Kulturmiljö 

 
1. Felestad kyrkogård, Felestad sn, VP, Rebecca Olsson, 2019 
2. Torrlösa kyrkogård, Torrlösa sn, VP, Rebecca Olsson, 2019 
3. Sireköpinge kyrkogård, Sireköpinge sn, VP, Rebecca Olsson, 2019 
4. Norra Vrams kyrka – installation av brandlarm, N Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2019 
5. Glimmebodagården – installation av luftvärmepump, Brösarps sn, AM, Anna Rabow, 2018 
6. Dalby kyrka, förhallen – invändiga åtgärder, Dalby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018 
7. Tåstarps kyrka – taktäckning, Tåstarps sn, AM, Petter Jansson och Anna Rabow, 2016–2018 
8. Gustav Adolfs kyrka – invändig renovering och ny solskyddstextil, Helsingborg, Maria Sträng, 2018 
9. Västra Vrams kyrka – Uppdatering VP, Västra Vram sn, Linn Ljunggren, 2019 
10. Linderöd kyrka – Uppdatering VP, Linderöd sn, Linn Ljunggren, 2019 
11. Äsphults kyrka – Uppdatering VP, Äsphult sn, Linn Ljunggren, 2019 
12. Östra Vram - Uppdatering VP, Östra Vram sn, Linn Ljunggren, 2019 

 
 

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 


