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Fastighetsuppgifter
Objekt
Fastighetsbeteckning
Socken
Kommun
Fastighetsförvaltare
Areal

Oppmanna kyrkogård
Oppmanna 73:1
Oppmanna socken
Kristianstad kommun
Oppmanna-Vånga församling
8835 m² respektive 24 907 m2

Oppmanna kyrkogård består av en äldre och en yngre del som ligger på ömse sidor
av Oppmanna kyrkväg som går mellan Söndraby och Oppmanna. På den nya kyrkogården finns en minneslund. Ingen askgravlund eller askgravplats finns i nuläget.
Kristianstads kommun, med den geografiska gränsen
för Oppmanna socken utmarkerad i rött.

Inledning
Vård- och underhållsplanen för Oppmanna kyrkogård
är utförd av Regionmuseet Skåne på uppdrag av
Oppmanna-Vånga församling. Inventeringen genomfördes under vårvintern 2021 med påföljande rapportskrivning. Inventering och rapportskrivning har
utförts av antikvarie Rebecca Olsson.
Kyrkogården och begravningsplatsen skyddas enligt
Kulturmiljölagens 4:e kapitel som kyrkogård invigd
före 1940. Vård- och underhållsplanen har utformats i
enlighet med Kulturmiljölagen och de föreskrifter
som finns för 4:e kapitlet. Till grund för planen ligger
också råd och riktlinjer från Lunds stift och Länsstyrelsen Skåne angående vård- och underhållsplaners
omfattning och innehåll.

Bakgrund
År 2012 kom nya föreskrifter till Kulturmiljölagens
4:e kapitel. Genom föreskrifternas 11:e paragraf
finns ett lagstadgat krav på att vård- och underhållsplaner ska finnas för de kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som skyddas enligt lagen
och att ägarna till dessa ansvarar för att planerna
finns. I föreskrifterna anges vissa krav på hur vårdoch underhållsplanerna ska utformas:
 Planen ska redovisa hur respektive objekt ska
vårdas och underhållas så att det kulturhistoriska
värdet inte minskar och att utseende och karaktär inte förvanskas.
 Såväl sedvanligt underhåll som tillståndspliktiga
åtgärder ska framgå av planen.
 Planen ska revideras med högst 10 års intervall.
 Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig över
planen.

Mål och syfte
Utifrån kulturmiljölagen och dess föreskrifter är
syftet med vård- och underhållsplanen att lyfta fram
och tydliggöra kyrkogårdens kulturhistoriska värden.
Den ska sedan ligga till grund för församlingens
planering och skötsel. Målsättningen med arbetet är
att kyrkogårdens värden ska bevaras. Genom vårdoch underhållsplanen ska:
 Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så att
de kulturhistoriska värdena säkerställs och utvecklas.
 Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårdsförvaltningen som länsstyrelsen underlättas.
 Förvaltningen få en vägledning i det konkreta
vårdarbetet med riktlinjer och prioriteringar.
 De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbesökare och allmänheten tydliggöras.
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Metod
Vård- och underhållsplanen består av en kunskapsdel där kyrkogårdens historia och dess nuvarande
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på
arkiv- och litteraturstudier samt annan tillgänglig
litteratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivningen av kyrkogården omfattar Oppmanna
gamla och nya kyrkogård. I detta område har byggnader, gångsystem, gravkvarter, gravplatser och
gravvårdar samt växt- och djurliv inventerats och
beskrivits. Särskild vikt har lagts vid att beskriva kyrkogårdens karaktär.
Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de
fysiska anläggningarna utgör underlag till en beskrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden.
Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbeskrivning samt värdebeskrivningen har vårdkrav till följd
av kyrkogårdens kulturhistoriska värden formulerats.
Vård- och underhållsplanen redogör också för aktuella åtgärdsbehov.
Vid framtagandet av vård- och underhållsplanen
har en inventering av samtliga kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och gravvårdar utförts parallellt. En
lista över dessa presenteras i bilaga 1.
Andra verktyg och dokument
En trädvårdsplan för Oppmanna kyrkogård är framtagen av arboristfirman HeartWood, genom Robert
Andreasson under september månad 2020.

Översiktskarta över Oppmanna gamla och nya 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. Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser tillkomna före 1940 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen.
Detta gäller även vissa yngre kyrkobyggnader
och begravningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbetet.
Förändringar som påverkar det kulturhistoriska
värdet är ofta tillståndspliktiga och kontakt behöver tas med länsstyrelsen. Länsstyrelsen avgör
vad som är tillståndspliktigt i det enskilda fallet.
Tillstånd kan krävas för enstaka borttagande av
återlämnade gravanordningar, renoveringar av
murar och andra fasta anordningar samt förändring av plantering, trädbestånd, beläggning av
gångar, uppförande eller ändring av byggnader
och utvidgningar av kyrkogården. När det gäller
enstaka borttaganden av återlämnade gravanordningar bedöms hur begravningsplatsens
kulturhistoriska värden påverkas av ett successivt borttagande.
Kyrkogården ligger inte inom något fornlämningsområde om omfattas inte av kulturmiljölagens 2 kap. Kyrkan härstammar från 1100-tal och
till viss del även den gamla kyrkogården. Alla
ingrepp i mark, utöver den normala gravgrävningen bör alltså utföras med försiktighet då de
kan beröra fornlämningar som är dolda under

mark. Eventuella fynd av fornlämningar 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
förvanskas 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 byggnadens karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges
till byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras
på grund av byggnadens eller bebyggelsens
kulturhistoriska värde. Planläggning och bygglov
handläggs av kommunen och ska ske med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden. De
kulturhistoriska värdena ska säkerställas genom
skydd i detaljplan eller områdesbestämmelse. I
detaljplan 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. Riksintresse finns för att skydda och värna om att Sveriges
mark, vatten och fysiska miljö används på ett långsiktigt 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 (11§). Bestämmelserna gäller alléer utmed
vägar, tidigare vägar och även alléer som finns i
ett övrigt öppet landskap. Bestämmelserna gäller också stenmurar som angränsar till jordbruksmark. I Beskrivning och vägledning om
biotopen allé i bilaga 1 till förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
sägs det att även en gångväg i vissa fall kan betraktas som väg.
På många kyrkogårdar finns det gamla, grova
och ihåliga träd. Om man planerar åtgärder som
påverkar sådana särskilt skyddsvärda träd och
som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön ska
den som planerar åtgärden lämna in en anmälan
för samråd till länsstyrelsen.
I de fall där det finns fridlysta arter på kyrkogården gäller Artskyddsförordningen (2007: 845)
Förordningen omfattar dels de arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv,
dels vissa andra vilt levande arter som är hotade
i Sverige. Fladdermöss är en djurgrupp som är
vanlig på kyrkogårdar. Alla arter av fladdermöss,
vilda fåglar, groddjur och kräldjur är fridlysta i
Sverige.
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Kulturhistorisk bakgrund
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Kulturmiljö och fornlämningar
Oppmanna socken ligger norr om Kristianstad,
intill Oppmannasjöns östra strand.
Den södra delen av socknen karaktäriseras av
fullåkersbygd med sporadiska blockrika betesmarker
som minner oss om hur området såg ut innan det
mekaniserade jordbruket forslade bort all sten. De
norra delarna av socknen domineras av skogsmark.
Inom socknen ligger Oppmanna kyrkby och tätorten Arkelstorp.
Det finns relativt få registrerade fornlämningar i
landskapet runt omkring Oppmanna kyrkby. Bland
de kända lämningarna finns det representanter från
samtliga förhistoriska perioder, vilket tyder på kontinuerlig mänsklig aktivitet i området under forntiden. Den största mängden fornlämningar koncentreras närmast Oppmannasjön. Det har sannolikt
funnits betydligt fler lämningar i bygden, men dessa
har troligtvis tagits bort i samband med att jordbruket rationaliserats för att utvinna mer åkermark.
Från stenåldern finns det främst boplatslämningar som inte är synliga ovan jord, som bestäms
efter förekomst av flintföremål och spår i marken
efter eldhärdar. Bronsåldern representeras av ett
färre antal gravhögar, enstaka bronsföremål och
hällristningar i from av skålgropar. Från järnåldern
finns enstaka stensättningar och några större områden med fossil åkermark.
Under medeltiden fanns det två byar inom
sockengränsen; Oppmanna och Söndraby. Under
1100-talet uppfördes en tegelkyrka i Oppmanna,
men det ska också ha funnits ett kapell i byn vars
läge ännu inte har kunnat lokaliseras.
Under 1600- och 1700-talet drabbades socknen
hårt av missväxt och epidemier vilket ledde till ett

De blåmarkerade ytorna i kartbilden avbildar kända övriga kulturhistoriska lämningar och de röda symbolerna symboliserar kända fornlämningar. Varken den gamla eller den nya kyrkogården ligger inom något fornlämningsområde.
Fornsök, Riksantikvarieämbetet.

stort antal ödegårdar. 1767 fanns det enligt lantmätare Gillbergs sockenbeskrivning 86 hemmansbrukare, 56 gatehus och 26 kvarnar i socknen. I den
södra delen av socknen var majoriteten frälsehemman under Karsholms gods.
1774 tog Karsholms gods initiativet att genomföra ett storskifte på Oppmanna bys ägor. 1806 genomfördes även ett enskifte för att samla ägorna.

I början av 1800-talet bestod socknen till stora
delar av utmark. Det var främst under 1800-talets
andra hälft som uppodlingen blev mer påtaglig.
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1865 invigdes järnvägen mellan Kristianstad och
Immeln med stationer i Arkelstorp och Kaffatorp i
Oppmanna socken. Arkelstorp utvecklades med
tiden till ett stationssamhälle med industrier, caféer
och affärer som under 1900-talet övertog Oppmanna kyrkbys tidigare roll som sockencentrum.
Järnvägen lades ner för persontrafik 1969 och för
godstrafik 1980 men Arkelstorp fortsätter än idag att
expandera med nya bostadsområden.
Källor
I äldre kartmaterial kan kyrkogårdens utbredning
och förhållande till det omgivande landskapet följas.
Materialet finns tillgängligt via Lantmäteriets söktjänst, Historiska kartor. Flygfoton från mitten på
1900-talet och framåt kan vara ett hjälpmedel för att
utläsa förändringar av vegetationen på kyrkogården.
Framför allt när det gäller träden. Flygfoton från
1940, 1960 och 1975 finns tillgängliga på Lantmäteriets söktjänst, Kartsök och ortnamn eller via tjänsten
kartbild.com.
Äldre fotografier från tidigt 1900-tal och senare
kompletterar uppgifter från övriga arkivmaterial.
Dessa finns tillgängliga via Riksantikvarieämbetets
digitala söktjänster Kulturmiljöbild och Kringla. Men
även via databasen Carlotta vid Kulturen i Lund, via
Malmö museer, Folklivsarkivet i Lund samt Regionmuseets arkiv. Ritningar och kyrkogårdskartor har
hämtats från Oppmanna-Vångas församlingsarkiv.
Vid framtagandet av vård- och underhållsplanen
har Oppmanna-Vånga hembygdsförening deltagit
aktivt och bidragit med kunskap och material om
personer som levt och verkat i bygden.
Oppmanna kyrkoarkiv förvaras på Landsarkivet i
Lund, som inte besöktes vid framtagandet av denna
plan.
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Utsnitt från Buhrmans karta över Skåne från 1684 visar kyrkans läge i landskapet.

Kyrkans historia
Kyrkan i Oppmanna uppfördes troligtvis under
1100-talet och bestod ursprungligen av ett långhus,
kor och absid.
Under 1200-talet utsmyckades absiden med en
målning föreställande Kristus på den himmelska
tronen.
Under 1400-talet försågs koret med ett kryssvalv
utan målningar och kyrkans långhus byggdes till med
ett vapenhus mot söder och en tillbyggnad i väster.
Kyrkobyggnaden försågs även med trappstegsgavlar.
1772 byggdes kyrkans första torn. I mitten av
1800-talet omnämns oroväckande sprickor i tornet
från 1700-talet, som rasade 1852.
Under 1800-talet revs delar av kyrkan, och uppfördes på nytt av murare Nils Billing. Ett förslag på
en ny kyrka ritades upp, men avslogs. I stället valde
man att göra en omfattande ombyggnad av den medeltida kyrkan. Huvuddelen av den nuvarande kyrkan byggdes upp mellan 1855–56 efter ritning av
kapten Sallberg vid Ingenjörskåren i Kristianstad.
Det enda som kvarstår av den ursprungliga kyrkobyggnaden är utrymmet bakom altarväggen, som
tidigare utgjorde koret och absiden i den medeltida
kyrkan men som idag används som sakristia. I kyrkans vapenhus hänger en tavla med rekonstruktioner
av Oppmanna kyrka i äldre tider (se bild till höger).

Underhåll av kyrktornets tak, 1934. Bildkälla: Regionmuseets bildarkiv.

Bild till höger: Målning som föreställer Oppmanna kyrkas utveckling från 1200-talet till 1800-talet. Av Gert Kaffa i samråd med
Hans Eriksson. Donation av Sven och Anna Bengtsson. Tavlan
hänger i Oppmanna kyrkas vapenhus.
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Storskifte på inägor 1774. Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv via Lantmäteriet.

Kyrkogårdens historik
I följande avsnitt beskrivs utvecklingen på Oppmanna kyrkogård i kronologisk ordning.
Kyrkogården 1100–1700-tal
Den nuvarande kyrkogårdens äldsta del ligger
koncentrerad på markområdet närmast kyrkobyggnaden och härstammar sannolikt från 1100-talet, då
den nuvarande kyrkan uppfördes. Från uppförandetiden fram till och med 1700-talet finns det ingen
känd dokumentation av kyrkogårdens omfattning.
Den äldsta kända kartan som redovisar kyrkogården är en karta som togs fram i samband med ett
storskifte av byns inägor 1774. Kartbilden visar att

Storskifte på inägor 1775. Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv via Lantmäteriet.

1700-talets kyrkogård var betydligt mindre än den
nuvarande gamla kyrkogårdsdelen. Norr om kyrkogården redovisas två gula långsmala fält som benämns som 30 n och 34 x. I kartans tillhörande
lantmäteriförteckning benämns de två markområdena som ”kyrkomursbit, oskiftad”, vilket tyder på att
de skulle vara två mindre ägolotter som låg intill
kyrkogårdens mur. Kyrkogården omgärdades sannolikt helt av mur vid tidpunkten då kartan konstruerades, även om det är svårt att tyda i kartbilden. Kyrkogårdens mur mot söder och delvis mot öster fortsätter även utanför kyrkogårdens avgränsningar i
öst- och västlig riktning. Denna mur var sannolikt
inte uppförd enkom för att fylla en funktion som
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kyrkogårdsmur, snarare som en gräns. Där muren
slutar i öst ligger en liten fyrkantig byggnad med
okänd funktion som kan ha tillhört kyrkan, då den
intilliggande åkermarken som benämns som 28 ku i
kartan var kyrklig jord.
Kyrkogården under 1800-talet
Mellan åren 1804 och 1806 genomfördes ett enskifte av Oppmanna bys ägor. I samband med enskiftesreformen togs en ny kartbild fram som redovisar kyrkan och kyrkogården. Kartbilden redovisar
en näst intill kvadratiskt utformad kyrkogård som
omgärdas av mur i samtliga väderstreck. Norr om
kyrkogården redovisas markytan mellan kyrkogårdens mur och vägen med bokstaven L.

Enskifteskarta upprättad 1804–1806 som redovisar kyrkogården
med omgivande landskap. Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv via
Lantmäteriet.

I enskifteskartans tillhörande lantmäteriförteckning beskrivs markområdet med bokstaven L med
texten ”Till kyrkogårdens utvidgande”.
1856 avsöndrades markområdet norr om kyrkogården mellan vägen och kyrkogårdens mur tillsammans med ett markområde väster om kyrkogården
och Oppmanna kyrkväg (se kartbild på s. 14). I samband med avsöndringen förflyttades Oppmanna
kyrkväg något västerut för att ge utrymme åt den
expanderande kyrkogården. Det är troligtvis vid den
här tidpunkten som kyrkogården förses med den
dubbelmurade kyrkogårdsmuren som omgärdar den
nuvarande gamla kyrkogårdsdelen än idag. Den
södra och den östra delen av muren har inte ändrat
läge i landskapet sedan storskifteskartan från 1770talet. Detta innebär att muren kan utgöra ett äldre
parti som man byggt på och förbättrat med nytt
material. Vid utvidgningen av kyrkogården och upp-

I enskifteskartans lantmäteriförteckning kan man utläsa hur
markområde L är ägnat till kyrkogårdens utvidgande. Källa:
Lantmäteristyrelsens arkiv via Lantmäteriet.

förandet av kyrkogårdsmuren mot norr och väster
fyllde man sannolikt på med nya jordmassor runt
kyrkan för att skapa en plan yta till gravsättning på
kyrkogården.
Fotografier från slutet av 1800-talet visar en betydligt mer vildvuxen kyrkogård än den vi ser idag.
Med högt gräs och sporadiskt utspridda gravvårdar,
placerade direkt i gräset. Få gravplatser ser ut att ha
varit omgärdade av buxbom, stenram eller smidesstaket och det fanns tillsynes få eller inga vintergröna formklippta växter. Söder om kyrkogården
växte ett träd med hängande krona, ett så kallat sorgeträd. På ömse sidor om gången från den västra entrén upp till kyrkans torn stod en relativt nyplanterad
allé. I bakgrunden på fotografierna kan man skymta
träd, som sannolikt var en del av kyrkogårdens omgärdande trädkrans som planterades 1868 ut med
kyrkogårdens norra och västra sida. Det är troligt att

Skiss över Oppmanna kyrkogård publicerad i en
artikel i Kristianstadsbladet den 30/1 1960. Källa:
Oppmanna-Vånga hembygdsförenings arkiv.

det redan då fanns träd utmed den södra och östra
gränsen eftersom man ofta eftersträvade en helomfattande trädkrans på 1800-talets kyrkogårdar. En
skiss över Oppmanna gamla kyrkogård med okänt
datum som sannolikt härstammar från slutet av
1800-talet visar hur kyrkogården omgärdades av mur
och en trädkrans där åldern på träden tycks variera.
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Avsöndring av mark till kyrkogården 1856 samt flytt av Oppmanna kyrkväg mot väster.
Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv via Lantmäteriet.

Bild längst ner till vänster och bild till höger: Oppmanna kyrka och kyrkogård med okänt
fotodatum, men sannolikt tagna i slutet av 1800-talet. Bildkälla: RAÄ Kulturmiljöbild.
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Häradsekonomiska kartan, 1926–1934. Källa: Rikets allmänna kartverksarkiv via Lantmäteriet.

Kyrkogården under 1900-talets första hälft
I slutet av 1800-talet ökade befolkningsmängden
i hela landet, så även i trakten kring Oppmanna. I
takt med att befolkningen ökade så växte behovet av
en större kyrkogård då utrymmet på den gamla kyrkogården minskade. I början av 1900-talet beslutades det att man skulle uppföra en ny kyrkogård i
Oppmanna i stället för att utvidga den gamla. Den
nya kyrkogården skulle uppföras på den västra sidan
om Oppmanna kyrkväg.
1926 färdigställdes den nya kyrkogården. Denna
syns först på den häradsekonomiska kartan över
Kristianstads län som togs fram mellan 1926–1934.
Kartbilden visar en rektangulärt utformad kyrkogård
som in sin tur var uppdelad i fyra sektioner som
avskildes från varandra med ett system av sammanhängande gångar. Centralt på kyrkogården låg en

Ekonomiska kartan 1970. Källa: Rikets allmänna kartverksarkiv via Lantmäteriet.

rund yta som band samman gångsystemet. Väster
om den nya kyrkogården låg ett mindre markområde
med oklart användningsområde. Söder om den nya
kyrkogårdsdelen låg en liten ekonomibyggnad.
Från Oppmanna kyrkväg, längs med den nya
kyrkogårdens södra gräns och upp längs den västra
gränsen gick en mindre gångväg som symboliseras
av en prickad linje i kartbilden. Likaså gick en gångväg från den gamla kyrkogårdens nordöstra hörn
upp över åkrarna till Oppmanna bys norra del.
Prästgården låg nordöst om den gamla kyrkogården
och symboliseras av en röd prick med ett kors
ovanpå. Prästgården var försedd med en stor parkliknande trädgård med ett gångsystem.
Fotografier tagna på den gamla kyrkogården från
1900-talets första hälft visar en lummig kyrkogård,
omgärdad av en trädkrans av högväxta hästkastanjer

(se foton på s. 16). Inne på kyrkogården fanns det
vid tidpunkten då fotografierna togs flera mindre
sorgeträd, buskage och formklippta vintergröna
växter. Majoriteten av gravvårdarna var placerade
direkt i gräset, men det fanns även gravplatser med
ytskikt av grus och någon typ av omgärdning. Dessa
låg huvudsakligen öster om kyrkan. Allén som planterades under 1800-talet på ömse sidor om gången
från den västra entrén upp till kyrkans torn hade
växt sig hög på ett fotografi från 1934 och sannolikt
blivit uppstammade vid ett tillfälle. Idag består allén
av knuthamlad pyramidalm.
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Grindar intill den gamla kyrkogården, 1934. Källa: Regionmuseets bildarkiv

Foto från gamla kyrkogården, tidigt 1900-tal taget från sydväst. Källa: Kringla
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Flygfoto från 1900-talets första hälft över den gamla kyrkogården. Källa: Kulturen

Foto från gamla kyrkogården, tidigt 1900-tal taget från söder. Källa: Kringla

Oppmanna gamla kyrkogård. Okänt fotodatum. Källa: Regionmuseets bildarkiv

På 1930-talet var den västra entrén till den gamla
kyrkogården försedd med ett grindparti som bestod
av en centralt placerad dubbelgrind med gånggrindar
på ömse sidor. Grindarna som var utförda i trä satt
fast på stenpollare med pyramidformad topp (Se
foto på s. 16). Samma grindparti återfinns än idag.
Kyrkogården under 1900-talets andra hälft
På den ekonomiska kartan från 1970 kan man utläsa hur den nya kyrkogårdsdelen hade försetts med
en trädkrans då runda trädsymboler finns utmarkerade såväl innanför som utanför den nya kyrkogår-

Oppmanna gamla och nya kyrkogård, 2000-tal. Källa: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto. Lunds
stift äger rättigheterna till bilden.

dens omgärdande mur. Markområdet väster om
kyrkogården är beväxt med träd.
På åkermarken söder om den gamla kyrkogården
har man anlagt en grusad plan med parkeringsplatser. Söder om den nya kyrkogården har det uppförts
ett bårhus. Verkstadsbyggnaden som uppfördes i
början av 1900-talet finns kvar. I anslutning till verkstaden och bårhuset finns en mindre grusad yta med
parkeringsplatser.
Flera hästkastanjer i trädkransen kring den gamla
kyrkogården har tagits ner och ersatts med yngre
trädindivider av olika trädslag såsom björk, lind och
oxel under 1900-talets senaste decennier. Troligtvis

på grund av ålder eller sjukdomsangrepp. Även allén
från den gamla kyrkogårdens västra entré upp mot
kyrkobyggnaden har ersatts med nya träd.
Under 1900-talets senare hälft anlades minneslunden i centrum på den nya kyrkogården.
Kyrkogården under 2000-talet
Under 2000-talets första decennium togs ett flertal hängaskar bort på den gamla kyrkogården då de
hade blivit angripna av askskottssjukan. I övrigt har
inga förändringar skett gällande kyrkogårdarnas
omfattning och trädbestånd.
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Kartbild som redovisar utvidgningarna av
Oppmanna kyrkogård

2. Utvidgning skedd i samband med
avsöndring av mark och förflyttning
av kyrkvägen 1856

3. Nya kyrkogården som anlades 1926
på åkermark tillhörande kyrkan, väster
om Oppmanna kyrkväg.
1. Omfattningen av den nuvarande
kyrkans äldsta kända kyrkogård.
Sannolikt anlagd under 1100-tal i
samband med kyrkans uppförande.
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Den skånska kyrkogårdens utveckling:
I ett historiskt perspektiv har kyrkogårdarna
inte alltid varit lika välskötta och vackert
utsmyckade 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 kyrkgolvet. De övriga i socknen begravdes ute på
kyrkogården. Över dem restes det vanligtvis
en gravvård av trä i form av en gravbräda
eller ett enkelt kors. Kyrkogården bestod till
stora delar av ängsmark som slogs med
skärande redskap ett par gånger per år.
Under 1800-talet begravdes alla i socknarna
ute på kyrkogårdarna, till följd av ett förbud
mot gravsättningar inne i kyrkobyggnader
som trädde i kraft år 1783.
I takt med att befolkningen ökade så utvidgades de gamla kyrkogårdarna eller så anlades 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 indelning på kyrkogården. Vid sekelskiftet
18/1900 börjar arkitekter och trädgårdsingenjörer att planlägga utrymmet ute på
kyrkogårdarna.

Gravplatserna delades in i rätvinkliga kvarter, 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
gravplatser för att nå den grav man skulle
besöka.
I framför allt västra och södra Skåne uppenbarade sig tydliga influenser från renässansens 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.

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

Under 1800-talets andra hälft blev det allt
vanligare att plantera en trädkrans runt kyrkogårdens mur. Detta gjordes inte enbart av
estetiska skäl, utan den främsta orsaken var
att förhindra att luftburna smittor skulle
spridas via stoft från kyrkogårdens gravar.
I Skåne introducerades den moderna kremeringen en bit in på 1900-talet. Den ledde
till stora förändringar på kyrkogårdarna gällande gravplatsernas storlek och utseende.
Nya gravsättningsområden- och former dyker upp såsom urngravlundar, minneslundar
och askgravplatser.

Dalby kyrkogård i början av 1900-talet med stora omgärdade gravplatser med resta gravvårdar i sten. Bildkälla:
Carlotta.

Text: Rebecca Olsson
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Beskrivning av kyrkogården
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Kyrkogårdskarta över Oppmanna kyrkogård

Originalkartor: Oppmanna-Vånga församling.
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Omgivningar
Oppmanna kyrka är uppförd på en liten höjd strax
sydväst om Oppmanna kyrkby, öster om Oppmannasjöns östra strand.
Oppmanna kyrkogård är uppdelad i en äldre och
en yngre del som ligger på ömse sidor om Oppmanna
kyrkväg som går från byn Söndraby i söder upp till
Oppmanna kyrkby, förbi kyrkan och kyrkogården.
Den äldsta kyrkogårdsdelen, som i den här rapporten benämns som den gamla kyrkogården, ligger
öster om kyrkvägen och den nya kyrkogården ligger
direkt väster om vägen.
Kyrkogårdens omgivning består till stor del av ett
öppet jordbrukslandskap med sporadiskt utspridda
gårdar. Däribland finns mindre skogsdungar och vid
Oppmannasjöns strand i västlig riktning koncentrerar sig ett större skogsparti som huvudsakligen består av lövskog.
Drygt två kilometer från Oppmanna kyrkby mot
Vånga ligger Gullyckeskär, där det finns flera nedlagda stenbrott där man har brutit den röda
Vångagraniten sedan slutet på 1800-talet. Stenbrottsindustrin har varit en viktig näring i bygden under
stora delar av 1900-talet och de numera vattenfyllda
stenbrotten präglar landskapsbilden i trakten.
Kyrkan ligger något avskilt från den resterande
bebyggelsen i byn. Några hundra meter öster om
den gamla kyrkogården ligger prästgården och bebyggelsen i Oppmanna kyrkby. I byn finns flera
äldre gårdar kvar tillsammans med nyare bebyggelse
som uppförts under 1900-talet utmed den yngre
Oppmannavägen.

Oppmanna gamla kyrkogård till höger och Oppmanna nya kyrkogård till vänster. Foto taget från söder.
Källa: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto. Lunds stift äger rättigheterna till bilden.

Oppmanna kyrkby och kyrka. Källa: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto. Lunds stift äger rättigheterna till bilden.

22 Oppmanna kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2021

Kyrkogårdens yttre begränsningar
Den gamla kyrkogården
Den gamla kyrkogårdens yttre begränsningar utgörs av en kallmurad stenmur, uppbyggd av sprängsten och fältsten. Muren är uppförd i en skalmursteknik av två murar med en fyllningsmassa av
mindre stenar mellan. Mot norr och öster fyller muren även en funktion som stödmur.
Den nya kyrkogården
Den nya kyrkogårdens yttre begränsningar utgörs av en lägre blockstensmur mot söder och öster
uppbyggd av två rader med rektangulära delade granitblock. Mot norr avgränsas kyrkogården av en
delvis raserad dubbelmurad fältstensmur, som fanns
på platsen innan den nya kyrkogården anlades.
Denna mur användes då som en gräns mellan två
jordbruksmarker. Mot väster avgränsas den nya kyrkogården av ett enkelt nätstaket.

Kallmurad stenmur avgränsar den nya kyrkogården mot norr.

Dubbelmurad mur fylld med mindre stenmaterial runt den gamla kyrkogården.

Stödmur mot norr, gamla kyrkogården.

Snäckor och kors utsmyckar muren runt den
gamla kyrkogården.

Mötet mellan kallmur och blockstensmur i den nya kyrkogårdens nordöstra hörn.
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Huvudentré till den gamla kyrkogården.

Grindar och ingångar
Den gamla kyrkogården
In till den gamla kyrkogården finns det tre entréer, varav två är försedda med grind.
Huvudentrén ligger väster om kyrkans torn och
är försett med ett grindparti som består utav fyra
massiva granitpollare med pyramidformad topp. En
dubbelgrind är placerad mellan två pollare i mitten
av grindpartiet, med enkelgrindar på ömse sidor,
även dessa är fastgjorda i två grindpollare. Grindarna
är utformade i trä med dekorativa detaljer. Norr om
kyrkan återfinns ännu en entré, som ursprungligen
var försedd med dubbelgrind. Idag återfinns endast
två granitpollare med pyramidformad topp på platsen. Från entrén leder en trappa i granit upp på kyrkogården. Söder om kyrkan återfinns den gamla
kyrkogårdens tredje entré. Denna består av ett

Huvudentré till den nya kyrkogården.

grindparti med två något nättare grindpollare,
huggna i röd granit med en enkelgrind i trä, utförd i
samma stil som grindarna vid huvudentrén.
Den nya kyrkogården
In till den nya kyrkogården finns det en huvudentré, från Oppmanna kyrkväg i öster. Entrén är försedd med ett grindparti som består av fyra granitpollare med pyramidformad topp. I centrum av grindpartiet sitter en dubbelgrind, med enkelgrindar på
ömse sidor. Grindarna är utformade i svartmålat
smide, vackert utsmyckade med dekor.
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Bild längst ner till höger: Den norra entrén utan grind in
till den gamla kyrkogården från Oppmanna kyrkväg.

Rygghäckar och raka gruslagda gångar på den nya kyrkogården.

Gångar och strukturer
Den gamla kyrkogården
På den gamla kyrkogården finns det få bevarade
gångar och strukturer.
Från huvudentrén från väster, upp till kyrkans
torn, vidare från kyrkans torn och ner till den södra
ingången finns raka gruslagda gångar. Från den
norra entrén upp till kyrkobyggnaden finns en gång
belagd med gatsten.
Inom kyrkogårdens gravkvarter finns inga belagda gångsystem.
Majoriteten av gravvårdarna står direkt placerade
i gräset, utan ytskikt eller omgärdning. Enstaka gravplatser omgärdas av stenram eller smidesstaket.

Gruslagd mittgång med pelaralmar på ömse sidor, gamla kyrkogården.

Den nya kyrkogården
På den nya kyrkogården finns ett etablerat gångsystem med raka horisontella och vertikala gångar
som möts som ett kors i centrum, där gångsystemet
vidare omsluter minneslunden. Kortsidan mot väster
saknar en vertikal gång, i övrigt löper gångsystemet
runt hela kyrkogården en bit in från den omgärdande muren. Detta för att skapa långsmala kvarter
på markytan mellan mur och gång. Gångarna fungerar på så vis som kvartersindelare, samtidigt som de
underlättar framkomligheten på kyrkogården. Samtliga gångar på den nya kyrkogården är belagda med
grus, med undantag för gångarna inom kvarteren
som är gräsbevuxna.

Vad beträffar strukturer, utöver gångsystemet så
är flera kvarter på den nya kyrkogården indelade i
mindre sektioner med formklippta rygghäckar av
avenbok. Minneslundens runda utformning, med en
minnesplats med stenstrukturer som omgärdas av
häck ligger i centrum av kyrkogården.
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Belysning och servicestationer

Belysning på gamla kyrkogården.

Den gamla kyrkogården
På den gamla kyrkogården finns det belysning
vid den norra och västra entrén samt spotlights riktade mot kyrkobyggnaden. På vardera sida om
grindpollarna vid den norra entrén sitter lampor
med sexkantiga lykthus utförda i svart smide med
snirkliga dekorativa smidesdetaljer undertill på gråa
stolpar.
Innanför huvudentrén väster om kyrkan utgörs
belysningen av fyrkantiga lykthus i svart smide, som
sitter fast på svarta stolpar med ett snirklat stolpfäste. På parkeringsplatsen söder om kyrkogården
finns belysning i form av halvrunda lykthuvuden på
grå stolpar.
På den gamla kyrkogården finns det en servicestation intill den västra huvudentrén där det finns
tillgång till lövkorgar, redskap och sopkärl.
Den nya kyrkogården
På den nya kyrkogården finns ingen belysning.
Intill den östra entrén till den nya kyrkogården ligger
en servicestation omsluten av avenbokshäck där det
finns tillgång till lövkorgar, redskap och sophantering.
Parkeringsplatser
Söder om den gamla kyrkogården ligger en stor
rektangulär grusad plan med flera parkeringsplatser.
Söder om bårhuset, vid den nya kyrkogården ligger
en mindre grusad plan med ett mindre antal parkeringsplatser, denna ligger i anslutning till verkstadsbyggnaden med toaletter.
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Servicestation på den gamla kyrkogården.

Belysning på gamla kyrkogården.

Servicestation på den nya kyrkogården.

Belysning riktad mot kyrkan på den gamla kyrkogården.

Bårhuset, söder om den nya kyrkogården.

Byggnader
Direkt söder om den nya kyrkogården ligger ett
bårhus. Bårhuset är uppfört på en tillsynes gjuten
grund, med vitputsad fasad. På den östra gaveln
sitter en mörk träport med två dörrar och ett lunettfönster. På ömse sidor om porten sitter lampor med
fyrkantiga lykthus i svart smide med gulfärgat glas.
Ovanför porten sitter ett kors. Byggnaden har ett
sadeltak som avtäckts med rött taktegel.
Söder om bårhuset ligger en ekonomibyggnad
som rymmer en verkstad med förvaring av kyrkogårdsförvaltningens verktyg samt en toalett för kyrkogårdsbesökare. Verkstadsbyggnaden är uppförd i
samma utförande som bårhuset, på en gjuten grund
med vitputsad fasad. Dörrar och fönster är målade i
brun kulör och sadeltaket är belagt med rött taktegel.
Träd
Både den gamla och den nya kyrkogården omgärdas
av trädkransar. Inne på kyrkogårdarna finns ett

Verkstad/toalettbyggnad väster om den gamla kyrkogården.

mindre antal solitära träd. Trädbeståndet på respektive kyrkogårdsdel beskrivs i följande avsnitt.
Den gamla kyrkogården
Trädbeståndet på den gamla kyrkogården omfattas totalt av 51 träd där majoriteten ingår i kyrkogårdens omgärdande trädkrans.
Längs den norra muren står 10 hästkastanjer i varierande åldrar. Längs med den västra muren står 6
oxlar. Längs med den södra muren står det vidare 3
skogslindar, 6 skogslönnar och 2 hängbjörkar. Intill
den östra muren står det 6 skogslindar.
Inne på kyrkogården står ett solitärt äppelträd
och ett solitärt japanskt körsbärsträd. På ömse sidor
om mittgången som löper från huvudentrén i västlig
riktning upp mot kyrkans torn står det 14 pyramidalmar i en dubbelsidig allé.
På den gamla kyrkogården finns ett färre antal
barrträd i form av planteringar på gravplatser.

Den nya kyrkogården
Trädbeståndet på den nya kyrkogården omfattas
totalt av 38 träd, där likaså majoriteten av träden igår
i kyrkogårdens trädkrans.
Längs med den norra muren står 11 skogslönnar,
vidare längs med den västra muren står ytterligare 7
skogslönnar. Längs den södra muren står 10 hästkastanjer. Utmed staketet som avgränsar kyrkogården
mot väster finns det inga träd.
Inne på kyrkogården växter 6 prydnadsaplar runt
minneslunden samt ett japanskt prydnadsträd norr
om minneslunden. På den nya kyrkogården finns det
enstaka barrträd. Bland annat så står det två högväxta tujor på ömse sidor av en gravvård.
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Många yngre gravplatser har planteringar efter säsong.

Häckar och buskar
Den gamla kyrkogården
Det finns inga häckar på den gamla kyrkogården.
På ett fåtal gravplatser flankeras gravvården av
formklippta eller fritt växande vintergröna växter
såsom tuja, buxbom eller idegran. I kvarter O finns en
stor, formklippt buxbom som tidigare bestod av två
mindre buxbomsbuskar som ramade in en gravvård.
Buskarna har med tiden växt samman till ett stort
klot runt gravvården på gravplatsen. I övrigt finns
det inga buskar på den gamla kyrkogården.
Den nya kyrkogården
På den nya kyrkogården finns ett system av
formklippta avenboksrygghäckar i kvarter E och F,
som delar in kvarteren i mindre sektioner.
På ett flertal gravplatser flankeras gravvården av
formklippta eller fritt växande vintergröna växter
såsom rhododendron, idegran, ädelcypress eller
buxbom.

Snödroppar pryder många gravplatser om våren.

Minneslunden som ligger i centrum av den nya
kyrkogården omsluts av en häckplantering.
Planteringar
Den gamla kyrkogården
På den gamla kyrkogården är majoriteten av
gravplatserna återlämnade eller vårdas av kyrkorådet.
Många av dessa gravplatser saknar helt planteringar,
medan en del förses med planteringar efter säsong
eller fleråriga perenner såsom kärleksört eller ljung.
Vid ett inventeringstillfälle under våren påträffades
flera tidiga lökväxter såsom snödroppar och krokus på
många av den gamla kyrkogårdens gravplatser tillsammans med penséer i olika färger och konstellationer. På ett fåtal gravplatser växer det rosor eller
vintergröna växter.
Den nya kyrkogården
På den nya kyrkogården är majoriteten av gravplatserna tagna i anspråk under 1900-talets senare
hälft och här finns fortfarande aktiva gravrätter som
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Sedumväxter pryder både murar och gravplatser.

sköts av gravrättsinnehavare. Av den anledningen är
antalet planteringar fler och mer varierande än på
den gamla kyrkogårdsdelen. Här växer många olika
perenner, lökväxter och vintergröna växter och buskar. Murgröna och taklök förekommer som marktäckare på flera gravplatser.
Naturligt förekommande kärlväxter och
kryptogamer
Den gamla såväl som den nya kyrkogården består till
stor del av öppna gräsytor. Dessa gräsytor är i stor
utsträckning påverkade av upprepad maskingräsklippning och rymmer av den anledningen endast ett
tiotal allmänna arter av kärlväxter. Bland dessa kan
bland annat revfingerört, röllika, gråfibbla, brunört och
tusensköna nämnas. Gräshakmossa dominerar på de
skuggigare gräsytorna, och under träden finns i stort
sett ingen växtlighet alls.
På Oppmanna kyrkogård är det främst träden i
de bägge kyrkogårdsdelarnas omgivande trädkransar
som hyser en stor diversitet av arter.

I trädkransen runt den gamla kyrkogården är majoriteten av träden relativt unga och har vid olika
tillfällen ersatt äldre träd. Här påträffas ett flertal
allmänna lavar och mossor såsom vägglav, blåslav,
slånlav och silvermossa.
Flera av skogslönnarna kring den nya kyrkogården har uppnått hög ålder och är så kallade rikbarksträd. De flesta lövträd i Sverige är rikbarksträd, det
vill säga att de har en rikare lavpåväxt än våra barrträd. Detta har att göra med barkens porositet och
förmåga att hålla vatten. En porös bark kan behålla
fukten längre och är på så sätt ett bättre substrat för
olika lavar och mossor. Här växer bland annat brosklav, rosettbrosklav, mjölig brosklav, dagglav och kyrkogårdslav.
Även kyrkogårdens gravvårdar, stenramar och
murarna som omger den gamla och den nya kyrkogårdsdelen är värdefulla solexponerade miljöer där
ett flertal värmedyrkande lavar och mossor har funnit en bra växtplats. Bland dessa kan glatt navellav,
syllav, bägarlav, kartlav, blocklav, gråstenslav, blockgrimmia,
raggmossa och murtuss nämnas.
På den gamla kyrkogårdens omgivande mur
växer även olika sedumväxter såsom röd- och gul fetknopp.
Djurliv
Trädkransarna som ramar in kyrkogårdens olika
delar med sin grönska lockar även till sig olika arter
av däggdjur, kräldjur, fåglar och insekter. Runt den
nya kyrkogården har träden uppnått en hög ålder
och utvecklat gren- och stamhåligheter. Även den
upprepade beskärningen av almarna i allén på den
gamla kyrkogården har lett till att träden utvecklat
håligheter i stammen. Träd med gren- och stamhåligheter är extra intressanta ur ett biologiskt perspek-

tiv då de kan innehålla ett sällsynt material som kallas för mulm. Mulm är en kompostliknande massa
av organiskt material som bearbetas av insekter och
svampar. Det är en bristvara i landet då få gamla träd
inte tillåts stå kvar så länge att värdefulla kvaliteter
som till exempel grova stam- och grenhåligheter
hinner utvecklas. Ett antal hotade arter av insekter är
helt beroende av ständig tillgång till mulm och stamhåligheter. Äldre och ihåliga träd är även viktiga för
fladdermöss som viloplatser under sommaren.
Fladdermöss finns nästan vid varje kyrkogård, så
de finns sannolikt även i Oppmanna, även om de
inte syns dagtid. De söker sig gärna till äldre byggnader för dagvila eller övervintring och är vanliga
besökare i kyrktorn och på kyrkloft.
Fler däggdjur förekommer förmodligen mer eller
mindre regelbundet på kyrkogården så som ekorre,
hare, kanin och mindre gnagare. Det är också högst
troligt att grod- och kräldjur använder kyrkogårdsmiljön. Kanske framför allt kyrkogårdsmurarna som
erbjuder frostfria skrymslen vintertid och varma
solbelysta ytor på våren och sommaren.
Oppmanna kyrkogård används flitigt för födosök, vila och skydd av såväl häckande som övervintrande fåglar och av flyttare under vår och höst. De
som häckar är främst trastar, småfåglar, kråkfåglar
och duvor som hittar plats för sina nästen i trädkronor eller buskar.
Vid inventeringstillfället under våren sågs bland
annat koltrast, pilfink, kaja, ringduva och den rödlistade
staren på kyrkogården. Även större rovfåglar såsom
röd glada och ormvråk sågs cirkulera ovanför den
gamla kyrkogården i hopp om att få syn på ett byte
på den intilliggande åkermarken.

De flesta organismer på kyrkogården är mycket
små och lever mer eller mindre obemärkta. Bin,
humlor, fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några
av dessa. Vid inventeringstillfället under tidig vår
observerades flera fjärilar och bin kring de gravplatser med växter som har blommor innehållande nektar och pollen. Även trädens blomning är värdefull
för insekterna under sommaren, inte minst hästkastanjerna. Förutom det gröna, intresserar vindskyddade ytor och den lagrade värmen i gravvårdarnas,
murarnas och grusgångarnas stenmaterial många
insekter. Gravplatser och grusgångar som innehåller
smått och sandblandat grus kan användas av steklar
som gräver ut bon i sanden.
Träddungen väster om den nya kyrkogården är
viktig för djurlivet på kyrkogården, då också den
erbjuder skydd och boplatser.
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Skogslönn på den nya kyrkogården med rik lavpåväxt samt gren- och stamhåligheter.

Rosettbrosklav och brosklav på en av skogslönnarna på den nya kyrkogården.

Syllav på den gamla kyrkogårdens mur.

Mosaik av lavar och mossor på en gravvård på den gamla kyrkogården.
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Kvartersbeskrivning – Den gamla
kyrkogården
På Oppmanna kyrkogård finns det 14 gravkvarter
och en minneslund. För att underlätta kvartersbeskrivningarna på kyrkogården har kyrkogården delats in i gamla- respektive nya kyrkogården, där flera
kvarter med liknande karaktär beskrivs gemensamt. I
följande avsnitt beskrivs gravkvarteren i text och
bild.
Den gamla kyrkogården är indelad i 7 gravkvarter, som benämns som kvarter L, M, N, O, P, R och
S. Kvarter R ligger på insidan av kyrkogårdens avgränsande södra mur. Här återfinns ett färre antal
gravvårdar. I kvarterets östra hörn återfinns ett lapidarium.
Kvarter L och N
Kvarter L och N ligger nordväst om kyrkan och
utgörs av en stor sammanhängande gräsyta, vilket
gör det svårt att avskilja kvarteren från varandra.
Gravvårdarna står orienterade i nord-sydliga rader
med ryggtavlan i öst-västlig riktning. Området utgörs
till stora delar av en utvidgad del av kyrkogården
som härrör från 1800-talets mitt.
Gravplatser
Gravplatserna inom kvarter L och N är små och
saknar tydliga avgränsningar mot varandra då nästan
alla gravplatser har gräsytskikt och saknar omgärdningar. Två gravplatser omgärdas av stenram och har
grusytskikt. Endast en handfull gravplatser har utsmyckats med någon typ vintergrön plantering.

Gravvårdar
Huvuddelen av gravvårdarna inom kvarter L och
N är resta mellan 1890-talet och 1920-talet, men det
förekommer även en mindre uppsättning yngre
gravvårdar resta mellan 1950-tal och 2000-tal.
Majoriteten av gravvårdarna som härrör från sekelskiftestiden 1800/1900 är mindre tvådelade vårdar
huggna i granit och diabas. På de äldre gravvårdarna
är det mer regel än undantag att de gravlagda beskrivs med någon form av titel. Bland de manliga gravlagda dominerar yrkestitlar med koppling till jordbruk såsom lantbrukare, hemmansägare, åbo och åboson
tillsammans med olika hantverksrelaterade yrken
såsom skräddarmästare, byggmästaren och smedmästaren.
Bland de mer ovanliga titlarna kan major, soldat och
folkskolläraren nämnas. De gravlagda kvinnorna inom
kvarteren beskrivs enbart med familjeanknutna titlar
såsom hustru eller änka. Inga kvinnliga yrkestitlar
återfinns inom kvarter L och N.

Vy över kvarter L och N. Många mindre, tvådelade gravvårdar
i granit och diabas som härrör från sekelskiftestiden 1800/1900.

Kv L

Kv N

Mindre vård med lutande livsten i diabas
mot formhugget granitfundament.
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Kvarter M, O och P
Kvarter M, O och P ligger nordväst, väster och sydväst om kyrkan. Området representerar den gamla
kyrkogårdens allra äldsta del. Kvarteren utgörs av en
stor sammanhängande gräsyta, vilket gör det svårt
att avskilja kvarteren från varandra. Gravvårdarna
står orienterade i nord-sydliga rader med ryggtavlan i
öst-västlig riktning.
Gravplatser
Gravplatserna inom kvarter M, O och P varierar i
storlek och utseende. Majoriteten av gravplatserna
inom kvarteren är små, saknar omgärdning och har
gräsytskikt. Det förekommer ett fåtal sporadiskt
utspridda större gravplatser med stenram och grusytskikt. I kvarter P återfinns en gravplats som omgärdas av smidesstaket.
Det är framför allt de yngre gravvårdarna som
har små planteringsytor i anslutning till gravvården
som utsmyckas med planteringar efter säsong och
perenner. På de äldre gravplatserna är planteringar
sällsynt förekommande. I kvarter O finns det ett
iögonfallande stort buxbomsklot på en av gravplatserna. Tidigare var detta två separata buxbomsbuskar som med tiden växt samman till ett enda stort
klot.

ker, nationalromantiska bautastenar, gjutjärnskors
och liggande hällar. Ett flertal vårdar är utformade i
marmor, vilket inte tillhörde de vanligare materialen
vid tiden kring sekelskiftet 1800/1900.
I kvarter P finns det också ett större antal äldre
vårdar, även dessa är resta mellan 1890 och 1920talet. Även bland dessa dominerar mindre tvådelade
vårdar i granit och diabas. Men i det stora hela så
dominerar låga, breda gravvårdar i röd, grå och svart
granit/diabas resta under 1900-talets senare hälft.
De yngre gravvårdarnas inskriptioner innehåller
oftast enbart information om de gravlagdas namn
samt födelse- och dödsdatum. De äldre gravvårdarna innehåller ofta information om de gravlagdas
namn, födelse- och dödsdatum, yrke samt by- och
gårdstillhörighet. Även inom de här kvarteren dominerar yrkestitlar med koppling till jordbruk, såsom
bonden, lantbrukaren, åbon och hemmansägaren.
En annan vanligt förekommande titel på de äldre
gravvårdarna inom kvarter M, O och P är nämndemannen, som var ett juridiskt förtroendeuppdrag i
tingsrätten. Bland de mer ovanliga titlarna kan postföreståndaren nämnas. Inga kvinnliga yrkestitlar
påträffas inom kvarteren.

Kv M

Kv O
Kv P

Gravvårdar
I kvarter M och O är huvuddelen av gravvårdarna resta mellan 1890-talet och 1920-talet. Det finns
även ett fåtal äldre gravvårdar resta mellan 1850 och
1880. Inom kvarteren uppvisas en stor mångfald
beträffande gravvårdarnas utformning och material.
Mindre tvådelade gravvårdar i granit och diabas dominerar men det förekommer även högresta obelisStort boxbomsklot på en gravplats i kvarter O.

32 Oppmanna kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2021

Gravvård över Bonden Nils Persson och hustrun
Anna Persson i kvarter M.

Kvarter S och R
Kvarter S ligger sydväst om kyrkan och utgörs av ett
större kvadratiskt område som avgränsas av gruslagda gångar mot norr och öster. Gravvårdarna står
orienterade i nord-sydliga rader med ryggtavlan i
öst-västlig riktning. Gångarna mellan raderna är beväxta med gräs.
Kvarter R utgörs av en enkel rad med gravvårdar
utmed kyrkogårdens yttre begränsningar mot söder
och väster med ryggtavlan mot den omgivande muren.

predikanten tillsammans med mer vanligt förekommande titlar såsom åbon, hemmansägaren och lantbrukaren.
Även i kvarter S och R är det vanligast att de
gravlagda kvinnorna beskrivs med en familjeanknuten titel såsom fru, hustru eller maka. Men det finns
även exempel på kvinnor som beskrivs utan någon
relation till sin familj, med endast namn på gravvårdens inskriptioner.

Kv S

Kv R

Gravplatser
Inom kvarter S och R återfinns många större,
utmärkande familjegravplatser med grusytskikt och
stenramar. Dessa koncentrerar sig framför allt i den
västra delen kvarteren, utmed kyrkogårdens västra
mur. Närmare kyrkan dominerar mindre, gräsbeväxta gravplatser utan omgärdning.
Gravvårdar
Gravvårdarna inom kvarter S och R varierar i
storlek och utförande. Huvuddelen av gravvårdarna
är resta mellan 1870 och 1890-tal, men det förekommer även yngre gravvårdar. I den västra delen av
kvarter S och R koncentrerar sig ett flertal högresta
påkostade gravvårdar, resta över hela familjer. Det
finns även ett stort antal små, oansenliga gravvårdar
resta över personer som var mindre bemedlade.
På majoriteten av de äldre gravvårdarna beskrivs
Belysning på gamla kyrkogården.
de gravlagda ofta med någon titel. I kvarter S och R
Belysning på gamla kyrkogården.
återfinnsBelysning
det flera
ovanligt förekommande titlar,
på gamla kyrkogården.
såsom fanjunkaren, kr. fjärdingsmannen, ryttmästaren,
riksdagsmannen, kronolänsmannen, stationsinspektorn och

Gravvårdar intill kyrkogårdens södra mur, kvarter R

Påkostad familjegrav med stenram i kvarter S.

Liten, oansenlig gravvård, kvarter S.
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Kvartersbeskrivning – Den nya
kyrkogården
Även den nya kyrkogården är indelad i 7 gravkvarter,
som benämns som kvarter A-G. På den nya kyrkogården ligger även en minneslund. Kvarter E-G
ligger på ömse sidor om minneslunden som ligger i
centrum av kyrkogården.

Vad det beträffar gravvårdarnas inskriptioner så
dominerar yrkestitlar med koppling till jordbruk och
stenindustrin. Bland dessa kan lantbrukaren, stenhuggaren och stenarbetaren nämnas. Inga kvinnliga yrkestitlar påträffas inom kvarter A-C.

Kvarter A, B och C
Kvarter A-C ligger på insidan av kyrkogårdens yttre
begränsningar mot norr, öster och söder. Mot väster
finns inget gravkvarter.

Kv B

Kv A

Gravplatser
Kvarteren består av en enkel rad med gravplatser.
Gravplatserna är stora och saknar i regel omgärdningar och har ett ytskikt beväxt med gräs. Få äldre
gravplatser har utsmyckats med planteringar. Framför de yngre gravvårdarna finns det oftast en liten
planteringsyta med steninramning i direkt anslutning
till vården. Här varierar växtmaterialet i allt från
formklippta vintergröna buskar till perenner och
lökväxter.
Gravvårdar
Majoriteten av gravvårdarna i kvarter A härstammar från 1929–1940-talet, här dominerar mörka
stenmaterial såsom diabas och enkla utformningar
på vårdarna. I kvarter B härstammar huvuddelen av
gravvårdarna från 1940–1950-talet, här dominerar
breda, låga gravvårdar i granit och diabas. I Kvarter
C är majoriteten av gravvårdarna resta efter 1970talet, även här dominerar breda, låga gravvårdar.
Gravplatser utmed den nya kyrkogårdens södra mur, kvarter A.
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Kv C

Gravplats med formklippta idegransklot och en mindre planteringsyta med stenram utmed den nya kyrkogårdens norra mur, kvarter C.
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Kvarter D
Kvarter D utgörs av ett rektangulärt område sydöst
om minneslunden. Kvarteret består av en stor öppen
gräsyta utan några gångar eller strukturer. Gravvårdarna står orienterade i både nord-sydliga och östvästliga rader med ryggtavlan både i nord-sydlig och
öst-västlig riktning
Gravplatser
Gravplatserna inom kvarter D är huvudsakligen
små och saknar omgärdning, de har ytskikt av gräs
med undantag för en rad med större gravplatser
närmast mittgången upp till minneslunden. Dessa
omgärdas av stenramar och har grusytskikt. Planteringar förekommer på ett färre antal gravplatser.
Enstaka gravvårdar flankeras av vintergröna buskar,
såsom rhododendron.

Kv D

Steninramad gravplats med grusytskikt, kvarter D.

Gravvårdar
Gravvårdarna varierar i ålder och utformning.
Mindre gravvårdar i granit och diabas resta mellan
1930 och 1970 dominerar, men det förekommer
även yngre gravvårdar i andra material.
De äldsta gravvårdarnas inskriptioner innehåller
ofta information om de gravlagdas yrke och
by/gårdstillhörighet. Flera yrkestitlar har koppling till
stenindustrin såsom stenarbetare. Andra titlar som
kan nämnas är torpare, husägare, trädgårdsmästare,
verkmästare och kantorn. De kvinnliga gravlagda
beskrivs ofta i relation till en gravlagd man såsom
hustru eller maka. Men även titeln änkefru förekommer.
Kvarter D, fotograferat från öster.
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Kvarter E och F
Kvarter E består av ett rektangulärt område sydväst
om minneslunden och kvarter F består av ett
kvadratiskt område nordöst om minneslunden. Både
kvarter E och F är indelade i mindre sektioner av
avenboksrygghäckar.
Gravplatser
Gravplatserna inom kvarter E och F är i regel
mindre än på övriga kyrkogården. De saknar omgärdning och har ytskikt beväxt med gräs. I stort sett
alla gravvårdar har en mindre planteringsyta framför
vården. I kvarter E finns det ett flertal större gravplatser som omgärdas av stenram med grusytskikt.
Många gravplatser både i kvarter E och F har utsmyckats med planteringar av olika slag såsom perenner, lökväxter och vintergröna buskar.

Gravvårdar
Gravvårdarna inom kvarter E och F är resta från
1950-talet och fram till dagens datum. Majoriteten av
gravvårdarna är rektangulära, resta på bredden eller
höjden, huggna i röd, grå eller svart granit. Olika
variationer av topp, hörn- eller längdprofiler förekommer. Inskriptionerna innehåller oftast bara information om de gravlagdas namn samt födelse- och
dödsdatum. Ett fåtal gravvårdar beskriver den gravlagde med en yrkestitel. I kvarter F beskrivs två
kvinnliga gravlagda med yrkestitlarna kokerskan och
lärarinnan, vilket är ovanligt på kyrkogården.

Kvarter E, två rader av gravplatser mellan två avenboksrygghäckar.

Kv F

Kv E

Kvarter F, indelat i mindre sektioner av avenboksrygghäckar.
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Kvarter G
Kvarter G består av en stor kvadratisk tom yta med
möjligheter för framtida gravsättningar. Det finns
inga planteringar, gångar eller strukturer i området.
Inom kvarteret finns endast två gravvårdar. Ett
marmorkors och en bred, låg gravvård i röd granit.
Sedan det senaste inventeringstillfället har fler
gravvårdar tillkommit.

Kv G

Minneslunden
Minneslunden ligger i centrum av den nya kyrkogården och utgörs av en gräsbeväxt halvmåneformad
kulle, där gravsättning sker anonymt. Minnesplatsen
ligger intill kullen och består av ett stensatt cirkelformat område med terrasser där det finns plats för
att placera ut lyktor, personliga hälsningar och
blommor. I mitten av minnesplatsen finns ett stenblock. Minneslunden omsluts av en gruslagd gång
som i sin tur omsluts av en häck och fruktträd.

Minneslund

Minneslunden på den nya kyrkogården.
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Marmorkors, kvarter G.

Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden
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Värdebeskrivning
Kyrkogårdar utgör komplexa kulturhistoriska miljöer. De omfattar faktorer som berör omgivning,
landskap, växter, djurliv, samhälls- och personhistorik, konsthantverk samt kyrkogårdshistoria. Värdebeskrivningen tar fasta på dessa delar.
Kulturhistoriska värden
Utvecklingen på Oppmanna kyrkogård är typisk
för en landsortskyrkogård. Det vill säga att den
äldsta kyrkogårdsdelen koncentrerar sig på markområdet närmast kyrkan, för att vidare utvidgas efterhand som befolkningen i bygden ökade under 1800och 1900-talet.
1856 avsöndrades mark norr och väster om kyrkan i Oppmanna med syftet att utvidga kyrkogården.
Inför utvidgningen förflyttades den intilliggande
vägen, Oppmanna kyrkväg, västerut för att ge utrymme åt den expanderande kyrkogården. När även
den utvidgade delen av kyrkogården blev för trång,
anlades en ny kyrkogårdsdel, väster om Oppmanna
kyrkväg. Den nya kyrkogården anlades 1926 och det
finns flera bevarade gravvårdar från den nya kyrkogårdens första tid och framåt. Att kyrkogårdens olika
delar finns kvar är ett kyrkogårdshistoriskt värde, även
om viktiga strukturer såsom gruslagda gångar har
tagits bort med tiden.
Det finns många gravvårdar på såväl den gamla
som den nya kyrkogårdsdelen som bland annat är
tidstypiska för sin tid eller ovanliga för sin tid, dessa
tillskrivs ett arkitekturhistoriskt värde.
De äldsta delarna av den gamla kyrkogården ligger öster och söder om kyrkan, där huvuddelen av
gravvårdarna är resta mellan 1850-talet och 1920-

talet. Många äldre gravvårdar har med tiden tagits
bort för att ge plats åt nya gravsättningar. En del av
de borttagna gravvårdarna finns kvar, uppradade
längs med kyrkogårdens mur i det sydöstra hörnet
av den gamla kyrkogården. Här återfinns bland annat flera äldre gravvårdstyper såsom kalk- och sandstensgravvårdar och gjutjärnskors som härstammar
från tiden före 1850. Att dessa gravvårdar finns kvar
på kyrkogården är ett kulturhistoriskt värde. Alla gravvårdar som är resta före 1850 tillskrivs även ett starkt
åldersvärde, de är fåtaliga och berättar om äldre tiders
ideal och begravningstraditioner, även om de är
borttagna från sin ursprungliga gravplats. De tillskrivs även konst- och hantverksmässiga värden, då de
tillkom innan den industriella tillverkningen av gravvårdar inleddes.
Gjutjärnskorsen är generellt i gott skick och uppvisar olika typer av utformningar och dekor. Det
finns även ett mindre antal resta gjutjärnskor inne på
den gamla kyrkogården som står kvar på sin ursprungliga gravplats. Oppmanna kyrkogård uppvisar
en mångfald av gjutjärnsgravvårdar vilket är relativt
ovanligt, om man jämför med andra kyrkogårdar i
länet.
I sydvästra Skåne och slätten kring Kristianstad
består berggrunden av kalksten, där man har bedrivit
bergtäkt sedan medeltiden. Kalksten är en sedimentär bergart som är enkel att bryta och forma, till
skillnad från magmatiska bergarter. Av den anledningen användes kalksten redan under 1600-talet vid
tillverkning av gravvårdar. På kyrkogårdar i kalkstenstrakter representeras äldre gravvårdar från tiden
före 1850 av naturliga skäl oftast av kalkstensgravvårdar eller liggande sand- och kalkstenhällar.
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En teori som förklarar den rika förekomsten av
gjutjärnsgravvårdar på Oppmanna gamla kyrkogård
är bygdens materialtillgångar – att tillgången på
sand- och kalksten inte har varit lika god i de här
trakterna som i sydvästra Skåne. Vilket har lett till att
man har tillverkat gravvårdar i trä och gjutjärn framför sten. I Oppmannatrakten består berggrunden av
urberg såsom diabas och granit. I slutet av 1800-talet
började man bryta diabas och granit i nordöstra
Skåne, varpå flera stenbrott anlades. Vid Gullyckeskär, ca 2 km från Oppmanna mot Vånga anlades
flera stenbrott där man bröt den så kallade
Vångagraniten som känns igen på den intensiva röda
färgen. I samband med att man började bryta sten
även i de norra delarna av Skåne så ökade antalet
gravvårdar i sten på Oppmanna kyrkogård. De
äldsta gravvårdarna i diabas och granit på Oppmanna gamla kyrkogård härstammar från 1850-talet.
Här kan gravvårdarnas material kopplas till geografiska, teknikhistoriska och infrastrukturella förutsättningar vilket är samhällshistoriskt värdefullt.
Lokalhistoriska och social- och samhällshistoriska värden
Gravvårdarnas inskriptioner innehåller mycket information om vilka näringar som präglat bygden och
inom vilka klass- och samhällstillhörigheter som de
gravlagda personerna har levt sina liv, dessa vårdar
tillskrivs ett social- och samhällshistoriskt värde.

Manliga yrkestitlar med koppling till jordbruk
och stenbrottsindustrin dominerar och är två av de
näringar som har präglat bygden kring Oppmanna
över tid. Bland dessa så kan lantbrukaren, hemmansägaren, åbon, bonden, stenarbetaren och stenhuggaren nämnas.
Det finns även flera gravvårdar med yrkestitlar
som har koppling till järnvägen och järnvägssamhället i Arkelstorp. Bland dessa kan stationsinspektorn,
järnvägstjänstemannen, konduktören och F. kontorsskrivaren vid Statens Järnvägar nämnas.
Kvinnornas tysta arbete i hemmen uppmärksammas inte på samma vis som männens. På hela
kyrkogården återfinns endast två yrkestitlar; lärarinna
och kokerskan. Två tidigt accepterade yrkesroller för
kvinnor. De resterande gravlagda kvinnorna presenteras som mest med en familjeanknuten titel, såsom
hustru, maka, syster, änka eller dotter.
Gravvårdarnas varierande storlek och utformning vittnar om ett samhälle med tydliga klasskillnader. Personer som hade det gott ställt ville gärna visa
det genom att resa en hög, påkostad gravvård i sten.
Medan det i regel endast restes enkla mindre gravvårdar i sten eller kors i trä över personer från de
lägre samhällsskikten och barn en bit in på 1900talet.
På flera av de äldre gravvårdarna nämns byoch/eller gårdstillhörighet i gravvårdens inskriptioner, vilket hjälper oss att koppla de gravlagda personerna till en by eller gård. Dessa tillskrivs lokalhistoriska värden.
Även gravvårdar med en vanlig lokalt förekommande utformning kan tillskrivas lokalhistoriska värden. På såväl den gamla som den nya kyrkogårdsdelen i Oppmanna finns det flera exemplar av en
mindre tvådelad gravvård med en rektangulär livsten

Lokalhistoriskt värdefulla gravvårdar med koppling till stenbrottsindustrin, som varit en betydelsefull näring i bygden.
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i diabas som står lutad mot ett rakt eller formhugget
fundament i grå granit, likt ett bokstöd (se bilder på
s. 43). Den här gravvårdstypen är vanligt förekommande lokalt på Oppmanna kyrkogård och ovanligare regionalt. Sannolikt handlar det om en lokal
stenfirma som tillverkat dem. Mängden, och framför
allt likheten, vittnar om industriell tillverkning och
tydliga trendinfluenser.
Olika gravvårdar - en värdefull helhet
Det är inte enbart de äldsta eller mest konst- och
hantverksmässigt tilltalande gravvårdarna som är
värdefulla. Det är minst lika viktigt att uppmärksamma såväl små oansenliga gravvårdar som sentida
stilar och ideal. En återlämnad gravvård från 1950talet kan tyckas inte vara tillräckligt ålderdomlig, och
inte lika intressant att bevara som en hundraårig vård
av diabas rest under början av 1900-talet, men kan
även den tillskrivas värden. Man ska inte heller
glömma att även de yngre gravvårdarna kommer att
ha ett åldersvärde i framtiden och kan då berätta en
historia om vår egen nutid.
Det viktiga är sammanfattningsvis att mångfalden av gravplatser- och vårdar bevaras för att kunna
tydliggöra olika tiders samhällsstrukturer, stilideal
och värderingar.
I Bilaga 1 presenteras en lista över de gravplatser
och vårdar på Oppmanna kyrkogård som bedöms
ha ett högt kulturhistoriskt värde.

I Oppmanna finns det flera exemplar av en mindre tvådelad gravvård med en rektangulär livsten i diabas som står
lutad mot ett rakt eller formhugget fundament i grå granit, likt ett bokstöd. Vanlig lokalt, mer ovanlig regionalt.
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Biologiska värden
Oppmanna kyrkogård ligger något avskilt från resterande delar av byn, omgiven av fullåkersbygd i den
nordöstra delen av Skåne, vilket medför att kyrkogården fungerar som en välkommen tillflyktsort för
många djur och växter. Variationen av träd, häckar,
planteringar, gräsmattor och grusgångar på kyrkogården erbjuder många slags livsutrymmen.
Trädbeståndet är den del av det gröna på kyrkogården som har störst betydelse för djurlivet. Några
av träden sticker dessutom ut som särskilt intressanta livsmiljöer eftersom de har större stamomfång
eller innehåller ihåliga rum. De sistnämnda träden
har en tydlig hålighet i stammen som orsakats av
beskärningsinsatser eller skador som uppstått vid
hård blåst, påkörning eller liknande.
På den nya kyrkogården uppfyller 18 av 38 träd
Naturvårdsverkets kriterier som särskilt skyddsvärda
träd. För att uppfylla dessa kriterier ska träden vara
levande och döda träd som är grövre än 1 meter i
diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
Mycket gamla träd - gran, tall, ek och bok som är
äldre än 200 år och övriga trädslag som är äldre än
140 år. Träden kan vara levande eller döda. Grova
hålträd - levande eller döda träd som är grövre än 40
cm i diameter i brösthöjd och som har en väl utvecklad hålighet i huvudstammen. Träden ska vara av
naturligt förekommande träslag. På den nya kyrkogården gäller detta de äldre hästkastanjerna och
skogslönnarna.
På den gamla kyrkogården är det framför allt de
kontinuerligt beskurna almarna i allén väster om
kyrkan som är värdefulla på grund av de biologiska
kvaliteter som beskärningen skapar hos träden med

Utsnitt från Trädportalen över Oppmanna kyrkogård som visar utbredningen av särskilt skyddsvärda träd

tiden. Även om de inte uppfyller Naturvårdsverkets
kriterier så är de biologiskt värdefulla.
Alla träd inom den gamla kyrkogården omfattas
av kulturmiljölagen. Delar av trädkransen, både
kring gamla och nya kyrkogården, omfattas sannolikt
av det generella biotopskyddet i miljöbalken, då de
klassas som alléer av minst 5 träd på rad utmed en
väg. Allén med almar inne på kyrkogården räknas
sannolikt också som biotopskyddsområden. Kontakta länsstyrelsen i god tid före eventuella trädåtgärder, de gör en bedömning från fall till fall.
På trädens bark lever ett flertal arter av lavar och
mossor som bidrar till platsens biologiska värde. På
kyrkogården i Oppmanna råder det sannolikt väldigt
gynnsamma förhållanden för lavarnas tillväxt eftersom framför allt olika busklavar har växt sig stora
och yviga.

Av fåglar observerades en rödlistad art, stare
(VU). Rödlistade arter pekas ut av expertkommittéer vid Artdatabanken och signalarter är Skogsstyrelsens urval av arter som är indikatorer på miljöer
där man kan förvänta sig att finna rödlistade arter.
Blommorna på gravplatser och i rabatter lockar
till sig insekter. Många fågelarter söker föda, skydd
eller vila i kyrkogårdens murar, träd, häckar och
planteringar. Fladdermöss förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt även på Oppmanna kyrkogård. Samtliga arter av fladdermöss liksom alla grodoch kräldjur är fridlysta och upptagna i Artskyddsförordningen. Det krävs extra hänsyn där det finns
fladdermöss, särskilt när det gäller förändringar i
trädbeståndet.
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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.
NordGen - Nordiskt Genresurscenter, är en nordisk institution
för bevarande och hållbart nyttjande av växter, husdjur och
skog. Bland annat inom kunskapsområdet kulturreliktväxter. I
Sverige finns NordGens huvudkontor på SLU i Alnarp.

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

Bevarande, vård, underhåll och
utveckling
I följande avsnitt presenteras en kyrkogårdskarta
som anger kyrkogårdens bedömda värdekategorier
genom färgmarkeringar. Bedömningen ligger till
grund för olika riktlinjer för vård och underhåll med
syftet att bevara och utveckla värdena. I bedömningen används tre värdekategorier: områden med höga
kulturhistoriska värden, områden med stor betydelse
för kyrkogårdens karaktär och områden med höga
biologiska värden.
Område med höga kulturhistoriska värden
Hela den gamla kyrkogården samt den sydöstra delen av den nya kyrkogården bedöms ha höga kulturhistoriska värden. Samtliga delar inom det brunmarkerade området ska bevaras och underhållas utifrån
följande riktlinjer:








Gravplatserna bevaras vad gäller storlek.
Gravplatsernas omgärdning av stenramar, smidesstaket och buxbomshäck bevaras och underhålls.
Gravplatsernas grusytskikt bevaras och underhålls med material i samma fraktion och färg.
Gravplatsernas växtlighet i form av vintergröna
växter, rosor och perenner bevaras och underhålls. Vid borttagande av växtmaterial bör alltid
nytt återplanteras, likt det befintliga.
Kyrkogårdens huvudgångar och yttre begränsningar av mur ska bevaras och underhållas.
Gravvårdarna ska i första hand bevaras på plats.







Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar ska bevaras på sin ursprungliga plats. Vårdarnas livslängd
ska förlängas så långt det är möjligt genom underhåll och vid behov kvalificerad rengöring och
konservering.
Alla borttagna gravvårdar som står uppradade
utmed kyrkogårdens mur anses vara kulturhistoriskt värdefulla. Även dessa bör ses över för att
deras livslängd ska förlängas så långt det är möjligt genom underhåll.
De borttagna gravvårdarna kan med fördel ställas upp i ett lapidarium, i stället för att de ska stå
lutade mot kyrkogårdens mur. Det finns plats i
kvarter O som lämpar sig till detta ändamål.



Inom området finns det många gravplatser som
saknar gravvård. Det vore önskvärt att borttagna återlämnade gravvårdar flyttas tillbaka till
sina ursprungliga platser, eftersom det inte råder
någon platsbrist på kyrkogården. Eller så kan
återlämnade gravplatser återtas genom att ny
gravläggning anpassas till de befintliga förutsättningarna.
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Område med stor betydelse för
kyrkogårdens karaktär
Den nordöstra delen, minneslunden samt den sydvästra delen av den nya kyrkogården omfattar i dagsläget inga höga kulturhistoriska värden eftersom de
huvudsakligen omfattar moderna gravplatser och
gravvårdar, även om det finns ett mindre antal kulturhistoriskt intressanta gravplatser och gravvårdar
även inom de här områdena. Det gör inte området
mindre värdefullt, då området är en viktig del av
kyrkogårdens utvecklig och tillskrivs kyrkogårdshistoriska värden. Området kommer även att bli intressant ur ett kulturhistoriskt perspektiv i framtiden
om det bevaras och underhålls väl. Idag har området
däremot en stor betydelse för kyrkogårdens karaktär
med sina rygghäckar och minneslunden i centrum.
Inom området gäller följande riktlinjer:







Gravplatserna bevaras vad gäller storlek.
Gravvårdarna bör i första hand bevaras på sin
plats.
Strukturer såsom gångar och rygghäckar bör
bevaras för att bibehålla områdets karaktär.
Om befintligt växtmaterial av någon anledning
behöver tas bort, bör det ersättas med något likt
det befintliga. Detta för att bevara den lummiga
känslan som finns på den nya kyrkogården, som
är karaktärsbildande.
Minneslundens ursprungliga utformning bör
bevaras och underhållas för att bibehålla området karaktär.

Område med biologiska värden
Både den gamla och den nya kyrkogården i Oppmanna omgärdas av stenmur och trädkrans. På den
gamla kyrkogården finns det en dubbelsidig allé på
ömse sidor av gången från den västra entrén till kyrkogården upp till kyrkans torn. Det är framför allt
dessa områden som i dagsläget har höga biologiska
värden. De här områdena är särskilt känsliga för
förändring!









Lägg inget organiskt material uppe på stenmurarna som utgör såväl den gamla som den nya
kyrkogårdens yttre begränsningar.
Vid behov: Ta bort uppkommande sly ur murarna för att minska risken för att på sikt skada
konstruktionen.
Underhåll träden i trädkransarna enligt rekommendationerna i trädvårdsplanen, framtagen av
HeartWood 2020.
Samråd med länsstyrelsen innan större åtgärder i
trädbeståndet utförs. Träden omfattas sannolikt
av biotopskyddsbestämelserna och har ett extra starkt skydd för att värna om känsliga arter.
Dispens kan krävas.
För att öka området biologiska mångfald kan
man tillämpa ängsskötsel i kvarter G som i dagsläget består av en öppen gräsyta. Låt gräs och
örter växa fritt, för att sedan slå med skärande
redskap såsom lie en till två gånger per säsong
(se bildexempel på nästa sida).
Sätt upp fågelholkar och insektshotell för att
gynna den biologiska mångfalden på kyrkogården.
Bild till höger: Blockstensmur och trädkrans runt den nya
kyrkogården representerar ett område med höga biologiska värden som är särskilt känsliga för förändringar.
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Ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv är det lämpligt
att låta ängsmark få växa fritt under våren och sommaren.
Då hinner ängens växter blomma, sätta frö och vara en
tillgång för djurlivet. En extensiv skötsel sparar pengar och
tid samtidigt som miljöpåverkan från trädgårdsmaskiner
minskar. I augusti månad, eller ännu bättre i september, slås
hela ytan en gång med skärande redskap, helst lie och gräset samlas ihop och tas bort. Om gödning och kalkning
uteblir, kommer fler blommande växter att trivas på sikt.
På den nya kyrkogården i Oppmanna finns det ett helt i stort
sett oanvänt gravkvarter som består av en stor öppen
gräsyta som i dagsläget klipps regelbundet med gräsklippare. Denna yta är lämplig som tillfälliga ängsmark. Det
krävs inga stora ytor eller insatser för att utveckla en ny
artsammansättning som gynnar den biologiska mångfalden
på kyrkogården.
Församlingen har tillämpat ängsskötsel på en gräsyta i kvarter G under 2000-talet. Men på grund av oönskad spridning
av växter till närliggande kvarter och grusgångar valde man
att sluta hävda området som ängsmark. Ett sätt att undvika
denna typ av fröspridning kan vara att tillämpa ängsskötsel
på ett mindre och avgränsat område. Förslagsvis centralt
placerat i kvarter G en bit ifrån övriga kvarter och klippa
gräsytorna runt om ängsmarken regelbundet med gräsklippare (se bildexempel till höger). Den största frömängden bör
då hamna på gräsmattan runt om ängsmarken, med mindre
chans att sprida sig till angränsande kvarter och grusgångar.
Svenska kyrkan jobbar på nationell nivå för att bidra till
agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen som förhandlas
fram inom FN. Ett av de 17 målen handlar om ekosystem
och biologisk mångfald, där Svenska kyrkan lyfter fram
kyrkogårdar som en viktig livsmiljö och tillflyktsplats för
många arter i det agrara och urbana landskapet. Att anlägga
och sköta en bit ängsmark kan göra en stor skillnad för
många arter i närområdet, speciellt i Oppmanna där kyrkogården omges av storskalig jordbruksmark. Regionmuseet
vill uppmuntra församlingen till ett nytt försök och inte ge
upp.

Bild till höger: Exempel från Västra Sallerups kyrkogård på hur en oanvänd gräsyta kan tillfälligt nyttjas som ängsmark för att gynna flora och fauna på kyrkogården. Foto: Karin Hernborg.

Kyrkogårdsbesökare kan med fördel informeras med hjälp
av en informationsskylt om ängshävd, då det lätt kan uppfattas som utebliven skötsel. Församlingen kan också sätta
upp insektshotell i anslutning till ängsmarken för att öka
förståelsen yttligare.
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Risk- och sårbarhetsbedömning samt åtgärdsbehov
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Risk- och sårbarhetsbedömning
I följande avsnitt presenteras en risk- och sårbarhetsbedömning av natur- och kulturvärdena på
Oppmanna kyrkogård. Där tidigare, pågående samt
framtida hot mot de identifierade värdena på kyrkogården beskrivs. Därefter följer ett avsnitt som närmare beskriver åtgärder med koppling till denna
bedömning, samt de konkreta åtgärdsbehoven som
råder i dagsläget.
Tidigare hot mot kyrkogårdens värden
Borttagande av gångsystem på den gamla kyrkogården. Historiska fotografier och flygfoton över
den gamla kyrkogården visar att det har funnits fler
gruslagda gångar som med tiden har tagits bort.
Sannolikt för att underlätta det vardagliga skötselarbetet på kyrkogården.
Borttagande av återlämnade gravplatser och
gravvårdar. Flera gravplatser på den gamla kyrkogården står tomma. Majoriteten av dessa är planterade med gräs. Detta har skapat en splittrad karaktär
i kvarteren. Flera av de borttagna gravvårdarna står
uppställda, lutade mot kyrkogårdens mur.
Pågående hot mot kyrkogårdens värden
Belysning som påverkar fladdermöss.
Nya rön kring ljussättning av kyrkfasader och dess
påverkan på fladdermöss har framkommit. Belysningen hjälper till att skapa trygghet för besökare på
kyrkogården under vintermånaderna, men riskerar
samtidigt att påverka fladdermössen. Det förekommer 19 arter i Sverige och alla är fridlysta. På Oppmanna gamla kyrkogård finns det spotlights som är

Borttagna kulturhistoriskt intressanta gravvårdar, uppställda mot kyrkogårdens mur på den gamla kyrkogården. Här
påträffas spruckna kalk- och sandstensgravvårdar.

riktade mot kyrkobyggnaden som vid inventeringstillfället var ur funktion. Det kan vara en god idé att
åtgärda spotlighten, men i framtiden bör de endast
vara tända vid specifika tillfällen för att minimera att
störa fladdermössen.
Söndriga kalk- och sandstensgravvårdar. I den
gamla kyrkogårdens sydöstra hörn står ett färre antal
borttagna kalk- och sandstensgravvårdar lutade mot
kyrkogårdens mur. Dessa härstammar från tiden
innan 1850 och är tillverkade i mjuka, lätthuggna
stenmaterial såsom kalk- och sandsten som lättare än

andra stenmaterial påverkas av väder och vind. Det
är dessutom ovanligt med kalk- och sandstensgravvårdar på kyrkogården. De har sannolikt färdats
långväga för att kunna resas på Oppmanna kyrkogård, då vi befinner oss en bra bit utanför de geologiska kalk- och sandstenstrakterna. Majoriteten av
gravvårdarna på kyrkogården är tillverkade i granit
och diabas som man brutit i närområdet. När man
har tagit bort de här gravvårdarna från deras ursprungliga gravplats har de troligtvis vårdats med
oförsiktighet vilket har lett till att de gått sönder. I
stort sett alla, förutom två, av dessa kalk- och sands-
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tensgravvårdar är spruckna på mitten och delvis
vittringspåverkade. Att de är i så pass dåligt skick,
och dessutom inte underhålls hotar dess framtida
existens på kyrkogården.
Framtida hot mot kyrkogårdens värden
Klimatförändringar. Det är numera ett faktum att
klimatförändringar med ökad nederbörd, stormar
och en förhöjd medeltemperatur innebär ett fortsatt
hot mot vårt kulturarv. Främst i form av fysiska skador på byggnader och landskap som inkluderar kyrkor och kyrkogårdar.
På Oppmanna kyrkogård är det framför allt de
äldre gravvårdarna i kalk- och sandsten som hotas av
påskyndade vittrings- och erosionsprocesser.
Den omgivande trädkransen med sina äldre träd
är i synnerlighet sårbar för kraftiga återkommande
stormar, då de angränsar mot ett öppet jordbrukslandskap.

Förändrade begravningssätt och rationaliserat
underhåll. Likt många delar i vårt samhälle utvecklas och förändras sedvanor och rutiner. Så även i
kyrkans värld. Stora gravplatser med fler familjemedlemmar, monumentala gravvårdar, inskriptionstitlar,
singelklädda och buxbomsomgärdade gravplatser får
lämna plats för nya askgravplatser och minneslundar,
mindre vårdar och grästäckta ytor. Det är viktigt att
förändringar sker i harmoni med redan befintliga
karaktärsdrag.

Stöld, skadegörelse och brand. Kyrkogårdar ligger
oftast på relativt isolerade platser som på vissa timmar av dygnet är helt obevakade, så även i Oppmanna. Tyvärr ökar detta risken för stölder eller
skadegörelse. Delar av staket, gravdekorationer,
blomsterdekorationer eller delar av serviceplatserna
m.m. riskerar att råka ut för både stöld och skadegörelse. Det är av den anledningen viktigt att kyrkogårdsförvaltningen ser över om något fattas och
anmäler det till polisen.
Även brand bör ses som ett reellt hot som kan
orsakas av flera olika anledningar. Brand är framför
allt ett hot mot kyrkobyggnaden men även mot kyrkogården som kulturmiljö.
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Åtgärdsbehov
Här sammanfattas de åtgärdsbehov som noterades
på kyrkogården vid inventeringstillfällena under
framtagandet av denna plan samt åtgärder med
koppling till risk- och sårbarhetsanalysen i förgående
avsnitt. Även tillgänglighetsaspekter berörs och åtgärder som kan gynna växt- och djurlivet föreslås.
Syftet är att bevara och utveckla kyrkogårdens karaktär med fokus på både kulturhistoriska- och biologiska värden.
I listorna med åtgärdsförslag anges prioriteringar i
tre kategorier:
I =Akut åtgärdas /påbörjas inom ett år
II= Åtgärdas inom 1–5 år
III = Åtgärder och hänsyn inom löpande underhåll
Åtgärder som kräver tillstånd
Vissa åtgärder kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen.
Samråd med Länsstyrelsen är alltid att rekommendera i planeringsstadiet av sådana åtgärder som kan
medföra förändringar i kyrkogårdsmiljön. Länsstyrelsen avgör om prövning krävs enligt 4:e kapitlet i
Kulturmiljölagen.
Obs! Åtgärder som inte kan karaktäriseras som
normalt underhåll, till exempel omläggning eller
avveckling av gångar, kvarter eller ersättande av
växtmaterial såsom träd, rygghäckar eller buxbomshäckar är tillståndspliktiga och kräver
prövning hos Länsstyrelsen. Det gäller också
flyttning eller borttagande av gravvårdar och
andra gravanordningar. Vid osäkerhet om vad
som gäller, kontakta alltid Länsstyrelsen. Vård-

Grind med akut åtgärdsbehov på den gamla kyrkogården i Oppmanna.

och underhållsplanen kan fungera som ett planeringsunderlag för tillståndsansökan i dessa
fall.
Tillgänglighet
II: Det finns spotlights riktade mot kyrkan på den
gamla kyrkogården som vid inventeringstillfället var
ur funktion. Dessa bör åtgärdas.
II: Det finns i dagsläget ingen belysning på den nya
kyrkogården. Belysningen hjälper till att skapa trygghet för besökare på kyrkogården, framför allt under
vintermånaderna. Regionmuseet rekommenderar att
det installeras någon typ av belysning på den nya
kyrkogården.
II: Det finns borttagna kulturhistoriska värdefulla
och intressanta gravvårdar på den gamla kyrkogården som kan tillgängliggöras för besökare på kyrkogården genom att anlägga ett lapidarium, det vill

säga en arrangerad samlingsplats för äldre borttagna
gravvårdar.
Yttre begränsningar
Vid inventeringstillfället observerades inga akuta
åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens yttre begränsningar.
Grindar
I: Vid inventeringstillfället observerades ett akut
åtgärdsbehov gällande den gamla kyrkogårdens
södra grind som behöver åtgärdas inom ett år. Grinden är i väldigt dåligt skick. Träet har murknat och
går endast att öppna utåt, inte inåt. Ersätt utslitna
grindar likt befintliga. Trägrindarna in till den gamla
kyrkogården har haft samma utformning sedan i
början av1900-talet, kanske ännu längre tillbaka. Se
till att grindarna tillverkas av röttåligt virke och målas
med linoljefärg.
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Vägar och gångar
Vid inventeringstillfället observerades inga akuta
åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens yttre begränsningar.
II: Det är önskvärt att anlägga fler gruslagda gångar
på den norra delen av den gamla kyrkogården, som
det såg ut under 1900-talets första hälft. Dels för att
öka tillgängligheten runtom kyrkan, dels för att göra
den norra delen på den gamla kyrkogården mer levande och publik.
Gravplatser
Vid framtagandet av vård- och underhållsplanen
våren 2021 fanns det inga aktuella gravvårdsbestämmelser för kyrkogården. Gravplatsbestämmelser
är ett viktigt verktyg för att tydliggöra och underlätta
arbetet med gravplatserna.
II: Ta fram eller aktualisera gravplatsbestämmelserna
för Oppmanna kyrkogård.
III: Vid borttagande av karaktärs- och värdeskapande växtmaterial bör alltid nytt återplanteras, likt
det befintliga (Läs mer under vård- och underhåll s.
46–47).
III: Gravplatser som omgärdas av stenram eller
järnstaket behöver kontinuerlig översyn.
Gravvårdar
Vid inventeringstillfället observerades flera åtgärdsbehov beträffande kyrkogårdens gravvårdar.

II: Det finns gravvårdar som lutar och står ostadigt.
Dessa bör ses över och dubbas om.

på platsen samtidigt som det gynnar den biologiska
mångfalden på kyrkogården och i dess närområde.

III: Kalkstengravvårdar är extra utsatta för vittring
och går lätt sönder om de står exponerat för väder
och vind samt hanteras på ett ovarsamt sätt. Huvuddelen av de borttagna kalk- och sandstensgravvårdarna som står uppradade mot den gamla kyrkogårdens mur är spruckna på mitten, men finns även
hela exemplar. De bör i fortsättning behandlas med
respekt och försiktighet för att de ska finnas kvar för
framtidens generationer. En konservator bör se över
stenarna.

Träd
Vid inventeringstillfället observerades inga akuta
åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens träd.
III: Det är viktigt att kyrkogårdens träd sköts enligt
rekommendationerna i trädvårdsplanen, framtagen
av HeartWood, 2020.

III: Inne på den gamla kyrkogården finns en rest
kalkstengravvård med spetsbågig form. Gravvården
ska bevaras på sin nuvarande gravplats.
II: De borttagna gravvårdarna bör om möjligt resas
upp, och inte stå lutade mot muren. Det är önskvärt
att anlägga ett lapidarium, där äldre borttagna gravvårdar ställs upp för att lyfta äldre begravningstraditioner och ideal.
Byggnader
Vid inventeringstillfället observerades inga akuta
åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens byggnader.
Planteringar
Vid inventeringstillfället observerades inga akuta
åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens planteringar
III: Plantera gärna vintergröna växter och perenner
på gravplatser som saknar planteringar (se förslag på
växter på sidan 53). Detta stärker upplevelsevärdet
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Djurliv
Genom att planera långsiktigt och agera med eftertänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens
naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevelsevärde som kyrkogården har för besökande.
III: Med hänsyn till fåglar och eventuella fladdermöss bör åtgärder som berör träd och häckar endast
utföras under september till och med november
månad.
II: Sätt gärna upp holkar av olika slag i träden för att
gynna häckande fåglar, men även fladdermöss på
kyrkogården.
III: 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.
III: Det är önskvärt att kyrkogårdsförvaltningen
samlar grenar och ris i en permanent rishög, en så
kallad faunadepå. Det finns gott om plats på det
skogbeväxta området väster om den nya kyrkogården att anlägga en faunadepå till förmån för djurlivet.

Förslag på planteringsväxter
Prydnadsväxter som gärna kan användas i planteringar på kyrkogårdar är sådana som blommar länge
och/eller är vintergröna. Traditionellt sett har blå
och vita blommor använts på kyrkogårdar medan
röda har undvikits med undantag av röda rosor och
den rödrosa kärleksörten. Några av de traditionella växterna är:
Funkia – Hosta, tålig och med dekorativt bladverk,
ibland blommande. En traditionell sort är exempelvis gravfunkia, Hosta crispula..
Hortensia – Hydrangea macrophylla, har en lång blomningstid.
Höstflox – Phlox paniculata, sorten ’Ingeborg 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 kyrkogårdssammanhang. Finns i olika varianter, även som mindre träd.
Jättedaggkåpa – Alchemilla mollis, inte en traditionell
kyrkogårdsväxt men är tålig och bra som marktäckare.
Kinesisk kärleksört – Sedum spectabile. Sorten
’Granlunda’ som är en Grönt kulturarv®-perenn har
rosa eller vita blommor.

Kärleksört – Sedum telephium ssp maximum är egentligen mer traditionell än Sedum spectabile i kyrkogårdssammanhang. Den är låg och har röda blommor.
Lagerhägg – Prunus laurocerasus, är vintergrön och
blommande.
Lök- och knölväxter – (Colchium automnale), krokus
(Crocus ssp), snödroppe (Galantus nivalis), kejsarkrona
(Fritillaria imperalis), brunröd daglilja (Hemerocallis
fulva), morgonstjärna (Ornithogalum umbellatum).
Murgröna – Hedera helix, vintergrön, blommande,
förr vanlig för att skapa murgrönekullar.
Ormbunke – traditionella och tåliga sorter är träjon
Dryopteris filix-mas och strutbräken Matteuccia struthiopteris.
Rosor –Det finns gamla rosor som kallas för kyrkogårdsrosor i Sverige, Rosa x francofurtana. Sorten
’Frankfurt’ är en av de äldsta. Det är tålig och kan
klara magra jordar och skuggiga lägen. Andra traditionella sorter är tehybriden ’Gruss an Aachen’ och
floribundarosen ’Else Poulsen’.
Vintergröna – Vinca minor, traditionella sorter är
vintergröna med blå blommor eller Vinca minor
’Alba’ med vita blommor. Båda är marktäckare.
Perenner med varumärket Grönt kulturarv®
har odlats i Sverige sedan före 1940. De har
lång odlingstradition, intressant kulturhistoria och bra odlingsegenskaper. Sorterna har
samlats in i ett landsomfattande projekt som
drevs av Programmet för odlad mångfald,
POM. Perenner registrerade som Grönt kulturarv® bevaras i den svenska genbanken.

Växter som är rika på pollen och nektar är särskilt betydelsefulla för fjärilar, humlor, bin och blomflugor. Alla dessa pollinatörer är till stor nytta för oss
människor när de också besöker våra bärväxter och
fruktträd. Utan pollinatörer - inga jordgubbar och
äpplen!
Här föreslås några lättskötta pollen- och nektarväxter. De flesta är tåliga, doftar gott och blommar hela
sommarsäsongen:


Lavendel – Lavandula angustifolia.



Stäppsalvia – Salvia nemorosa.



Isop – Hyssopus officinalis



Lammöron– Stachys byzantina (blommande sorten)



Kantnepeta – Nepeta spp även kallad kattmynta,
finns i flera olika varianter.



Vädd – olika sorter, t ex japansk vädd – Scabiosa
japonica som är en låg variant (20-30 cm) och
höstvädd Scabiosa caucasica.



Timjan – Thymus spp – olika sorter. De krypande
kan bli marktäckande medan de buskliknande
håller sig på sin plats.



Vårtörel – Euphorbia cyparissias.



Praktröllika – Achillea filipendulina



Vårljung – Erica Carnera
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Målsättning och utveckling

-

Hur kan/vill församlingen arbeta för att förstärka Oppmanna kyrkogård som kulturmiljö?
- Få en översikt över blivande kulturgravar.

-

Hur kan/vill församlingen arbeta för att förstärka kyrkogårdens växt- och djurliv?
- Skapa planteringar och goda förutsättningar
för bin och insekter.
Finns det enkelt avhjälpta hinder som kan förbättra tillgängligheten till kyrkogården?
- Nej.
Hur tillgodoses behovet av begravningar för
andra religioner?
- Heliga Trefaldighets församling täcker upp
för eventuella behov.
Hur ser tillgången ut på gravplatser (kistgravar/askgravar) under de närmaste tio åren?
Finns behov av att utöka kyrkogården eller
anlägga nya gravplatser?
- Nej.
Finns det några problem/åtgärdsbehov?
- Inga.
Finns det önskemål om förändringar/utveckling?
- På Oppmanna kyrkogård finns det önskemål om att byta gamla trägrindar mot
smide.
- Fastighetsöversyn på ekonomibyggnaden.
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Nedtagning av de stora träd som enligt
trädvårdsplanen bör tas ner, samt återplantera nya träd.
Anläggning av askgravplatser på stora återlämnade gravplatser med grusytskikt.

Hur vill församlingen att varje kvarter på den
gamla och den nya kyrkogården ska se ut beträffande utseende på gravplatser samt gravskick?
Församlingens mål är att det ska finnas en
blandning mellan kist- och urngravar, mellan liggande och stående stenar på alla kvarter som är aktiva. Församlingens vision är att hålla så många gravar som möjligt attraktiva för gravrättsinnehavare att
behålla och att de fortsatt ska vara en aktiv gravrätt.
Många gravrätter på våra kyrkogårdar är gamla där
flera generationer gravsatts och fortfarande är aktiva
för fler gravsättningar. Dessutom är det vanligt att
släkter önskar samla sina gravrätter i närheten av
varandra oavsett gravskick. Detta ser församlingen
positivt på och vill främja.
På Oppmanna nya kyrkogård finns det kvarter
som ännu inte tagits i bruk. Det finn gamla detaljplaneringar för dessa, som idag känns ålderdomliga,
då församlingen upplever att efterfrågan på gravskick förändrats. Därför kommer församlingen att
upprätta nya planer innan dessa börjar användas för
att det ska finnas tydliga direktiv på hur församlingen vill att dessa ska användas och se ut.
Nya askgravplatser på återlämnade gravplatser
Kyrkorådet har beslutat att låta församlingen anlägga askgravplatser på återlämnade stora gravplatser
med grusytskikt. I första skedet gäller det två gravplatser på Oppmanna gamla kyrkogård, och en
gravplats på den nya kyrkogården. På den gamla
kyrkogården gäller det en gravplats i kvarter S med
nummer 103 på gravkartan men betecknas som OG
S 6–7 i församlingens gravsystem. Denna gravplats
bedöms kunna rymma ca 20 askgravplatser, och är
enligt församlingen lämplig att börja med. Därefter

Gravplats i kvarter M som be-tecknas som
OGN 51–53 i församlingens gravsystem.

Gravplats i kvarter S med nummer 103 på gravkartan men betecknas som OG S 6–7 i församlingens gravsystem. Bedöms kunna rymma ca
20 askgravplatser.

har en gravplats i kvarter M pekats ut, som betecknas som OGN 51–53. På den nya kyrkogården gäller det en gravplats i kvarter E med nummer 31 på
gravkartan men betecknas som ON E 3–7 i församlingens gravsystem som bedöms rymma ca 38 askgravplatser. Det finns fler gravplatser som kan bli
aktuella i framtiden.
Denna typ av återanvändning kan göras på olika
sätt. Man kan erbjuda en plakett med den gravsattes
namn, liggande sten i ytskiktet eller om man vänder

Gravplats i kvarter E med nummer 31 på gravkartan
men betecknas som ON E 3–7 i församlingens gravsystem.

den befintliga stenen kan namn på de senare gravsatta graveras i på den. Församlingen kan erbjuda
olika lösningar om den önskar.
Förslaget här är att erbjuda gravsättning i singelytskiktet i det befintliga skick den är i idag, och att
dödsboet bekostar en liggande sten liknande dem
som idag finns i Vånga på askgravplatsen. I så fall
bör församlingen bestämma storlek och material på
stenen så det blir enhetligt på varje grav. Förslagsvis
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20*30 cm som i Vånga och något stenmaterial som
passar den befintliga stenen på respektive plats.
Tanken är inte att det ska vara tillåtet att plantera
något i askgravplatsen för gravrättsinnehavare utan
att församlingen ska bekosta någon typ av ställning
av metall på respektive askgravplats där anhöriga ska
kunna sätta gravljus och konvaser (de som redan
finns
idag)
med
blommor.
Tanken är någon typ av enkel metallskena med hål
passande för ljus respektive konvaser. En högre för
vaser närmast den stående stenen längst fram i
singelytskiktet och en lägre framför för ljus. Detta
kan dock undersökas närmare för olika förslag och
priser.
På de platser som i dagsläget inte har några
gångplattor ska det läggas i mitten av singelytskiktet
för att besökare ska kunna tända ljus och sätta
blommor i anvisad ställning utan att trampa bland
gravstenarna.
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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 utformning, storlek, material, yttäckning eller kringgärdning såsom smidesstaket eller stenram. Det kan
även tillskrivas gravkvarterens respektive kyrkogårdens struktur och form med stora sammanhängande gräsmattor eller smala grusgångar.
Hantverksmässigt värde
Utgår från gravvårdar som visar en hög hantverksskicklighet eller speciell tillverkningsmetod. Det
berör ofta äldre gravvårdar och utsmyckningar som
vanligtvis inte är industriellt tillverkade, såsom kalkstens- och marmorvårdar, gjutjärnskors eller smidesstaket.
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 uthuggen 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, historiska sammanhang eller människors skilda livsvillor.
Dessa kan exempelvis avspeglas i gravkvarter eller
gravplatsers utformning.

funktion och placering. Gravvårdar kan istället ha
inskriptioner som förmedlar en händelse med symbolisk innebörd.

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 berättar om lokalt betydelsefulla händelser.

Åldersvärde
Utgår ifrån en kyrkogårds, gravkvarters eller gravvårds ålder. En gravvård rest före mitten av 1800talet 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.

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

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.

Samhällshistoriskt värde
Berättar om samhällets historia utifrån ett lokalt,
regionalt eller nationellt perspektiv. Det kan exempelvis vara gravvårdarnas utformning, inskriptioner eller yrkestitlar som berättar om tidigare samhällsförändringar 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 avsaknaden av inskriptioner, titlar eller bestående gravvårdar berättar om tidigare sociala villkor som
klasstillhörighet och genus.

Rödlistans kategorier:
CR Akut hotad (Critically endangered)
EN Starkt hotad (Endangered)
VU Sårbar (Vulnerable)
NT Nära hotad (Near threatened)

Symbolvärde
Kan skapas avsiktligt eller omedvetet. Kyrkor har
ofta ett symbolvärde kopplat till deras långgående
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Bilaga 1 – Lista över gravplatser och gravvårdar med höga kulturhistoriska värden
I tabellen nedan presenteras en lista över de gravplatser och gravvårdar som tillskrivs höga kulturhistoriska värden vid inventeringstillfället våren 2021 på Oppmanna kyrkogård
(se planritningar på s 77–78). Några av gravvårdarna är unika, andra förekommer det flera exemplar av med liknande utformning. Alla ingår de i den variation av gravvårdar
och gravplatser av olika ålder, material och karaktär som finns på Vånga kyrkogård. Alla gravvårdar på såväl den gamla som den nya kyrkogårdsdelen har inventerats, oavsett
om de har tillfallit upplåtaren eller ej. Syftet har varit att dokumentera alla de gravvårdar och gravplatser som av olika anledningar bedömts ha höga kulturhistoriska värde (Se
kulturhistoriska kriterier på s. 57). Viktigt att poängtera är att detta inte är en statisk lista, utan ett material som är under ständig förändring. De gravplatser- och vårdar som inte
presenteras i bilaga 1 tillskrivs i dagsläget inga höga kulturhistoriska värden, men de har kulturhistoriska värden som i framtiden kan utvecklas till höga kulturhistoriska värden.
Vid planer på borttagande eller förändring av gravplatser och gravvårdar krävs alltid tillstånd från Länsstyrelsen.
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Oppmanna gamla kyrkogård

Tabell över gravplatser och gravvårdar med höga kulturhistoriska värden inom kvarter L-R på den gamla kyrkogården (se planritning på s.77)
Antal

Gravkvarter

Nr på
karta

Titel

Gravvårdstyp

Dödsdatum

Kommentar värde

1

L

1

Byggmästare

Smal hög diabasvård

1915

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde.
Tidstypisk vård och dekor, tidigt 1900-tal med titel.

2

L

2

Husägare

Liten tvådelad vård

1922

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde.
Tidstypisk vård och dekor, tidigt 1900-tal med titel.

3

L

3

Fd mjölnaren

Liten tvådelad vård

1920

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård och dekor, tidigt 1900-tal med titel. Vacker blomsterdekor som tillskrivs ett hantverksmässigt värde.

4

L

4

Åbo

Tredelad vård, kröns av
kors

1918

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård och dekor, tidigt 1900-tal med titel.

5

L

5

Åbo

Liten diabasvård lutad
mot granitfundament

1919

Arkitekturhistoriskt värde, socialt- och samhällshistoriskt värde
samt lokalhistoriskt värde. Mindre diabasvård som står lutad
mot ett formhugget fundament i granit. Förekommer flera lokalt
på kyrkogården. Ovanlig regionalt.

6

L

6

Palm

Tvådelad vård

1919

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård och dekor, tidigt 1900-tal utan titel.

7

N

7

Åkesson

Liten diabasvård lutad
mot granitfundament

1920

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Mindre diabasvård som står lutad mot ett formhugget
fundament i granit. Förekommer flera lokalt på kyrkogården.
Ovanligt regionalt. Även lokalhistoriskt värde
by/gårdstillhörighet: Söndraby no 7.

8

N

8

Åbo Nilsson

Hög tvådelad jugendin1912
spirerad vård i röd granit

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Jugendinspirerad dekor, tidigt 1900-tal med titel. Även
lokalhistoriskt värde by/gårdstillhörighet: Oppmanna no 3.

9

N

9

Åbosonen

Tredelad obelisk i diabas
och granit

1889

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård från slutet av 1800-talet med titel.

10

N

10

Skräddarmästare

Liten diabasvård lutad
mot granitfundament

1928

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Mindre diabasvård som står lutad mot ett formhugget
fundament i granit. Förekommer flera lokalt på kyrkogården.
Ovanlig regionalt.

11

N

11

Lantbrukaren

Nationalromantisk diabas/granit vård

1922

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Nationalromantisk gravvård med polerad inskriptionsplatta i diabas. Livstenen är grovhuggen i granit. Även lokalhistoriskt värde by/gårdstillhörighet: No 2 Oppmanna.

12

N

12

Ivar Truedsson

Liten smal murgrönaninget datum

Inget

Tidstypisk vård, tidigt 1900-tal. By/gårdstillhörighet: Böjelycke

13

N

13

Soldaten

Liten vård, rundad livsten

Inget

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Mindre oansenlig vård med titel.

14

N

14

Oläsligt

Tvådelad vård i blandade Oläslig
material

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Liten, tvådelad vård i granit med en rund infälld inskriptionsplatta i marmor.

15

N

15

Oläsligt

Liten diabasvård lutad
mot granitfundament

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Mindre diabasvård som står lutad mot ett rakt fundament
i granit. Förekommer flera likande lokalt på kyrkogården. Ovanlig regionalt

Oläslig
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16

M

16

Oläsligt

Kalkstensvård med
spetsbågig form

Oläslig

17

M

17

Oläsligt

Oläslig

18

M

18

Lantbrukaren + gosse

Tvådelad vård i röd granit
Tredelad obelisk + liten
tvådelad vård

1920

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård och dekor, tidigt 1900-tal med titel. Familjegrav med stenram och grus ytskikt.

19

M

19

Postföreståndaren

Tvådelad

1921

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård och dekor, tidigt 1900-tal med en relativt
ovanligt förekommande titel.

20

M

20

Kommun ordförande

Granitvård med klassicistiska drag

1918

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Klassicistisk gravvård i granit, sammanbyggd med gravplatsens omgärdande stenram, grus ytskikt och formklippta
buxbomsklot.

21

M

21

Johan Jonsson

Liten marmorvård

1925

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk utformning på vården och
dekor. Ovanligt material, marmor

22

M

22

Jönsson

Trekantig röd granit

1925

Arkitekturhistoriskt värde. Ovanlig gravvårdstyp. Oklar ålder.

23

M

23

Hemmansägare

Bred låg gravvård med
klot

1925

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Bred, låg vård som kröns av två stenklot

24

M

24

Anna Torborg

Liten marmorvård

1924

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk utformning på vården och
dekor. Ovanligt material, marmor

25

M

25

Bonden Andersson

Liggande

1918

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Granithäll med mindre diabashäll ovanpå. Även lokalhistoriskt värde by/gårdstillhörighet: Killboda

26

M

26

Bonden Larsson

Liggande

1920

Likadan som ovan. Granithäll med mindre diabashäll ovanpå.
By/gårdstillhörighet: Killboda

27

M

27

Oläsligt

Liggande
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Arkitekturhistoriskt värde som en av få kalkstensgravvårdar på
kyrkogården. Hantverksmässigt värde. Kalkstensvård med
spetsbågig form och utstickande korsdekor.
Hantverksmässigt värde. Inhuggna dekor

Arkitekturhistoriskt värde. Liten granithäll med mindre diabashäll ovanpå.

28

M

28

Oläsligt

Liggande

Arkitekturhistoriskt värde. Liten granithäll med mindre diabashäll ovanpå

29

M

29

Kvarnägare

Tredelad vård med grovhuggen topp

1919

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård och dekor med titel. Även lokalhistoriskt
värde by/gårdstillhörighet: Tollarp

30

M

30

Lantbrukaren

Mindre tvådelad vård i
diabas och granit. Skål i
fundament

1921

Arkitekturhistoriskt värde, socialt- och samhällshistoriskt värde
samt hantverksmässigt värde. Unik gravvårdstyp med en inhuggen skål i granitfundamentet. Även lokalhistoriskt värde
by/gårdstillhörighet: No 20 Oppmanna

31

M

31

Lantbrukaren

Tvådelad diabas/granit
vård.

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård och dekor, tidigt 1900-tal med titel

32

M

32

Lantbrukaren

Tredelad diabas/granit
vård med bruten topp

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård och dekor från slutet av 1800-talet med
bruten topp och kors. Även lokalhistoriskt värde
by/gårdstillhörighet: Oppmanna no 20

33

M

33

Systrarna

Mindre tredelad diabas/granit vård som
kröns av ett kors

1920

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Mindre tredelad vård med sockel av granit och livsten och
kors av diabas. Gravvårdens inskriptioner ger information om de
gravlagda systrarnas livsöde. Båda dog i spanska sjukan den
29/2 1920.

34

M

34

Brita

Mindre diabasvård med
marmorbok

1920

Arkitekturhistoriskt värde, socialt- och samhällshistoriskt värde
samt hantverksmässigt värde. Tredelad mindre gravvård med
sockel och livsten i diabas med en bok i marmor som inskriptionsplatta.

35

M

35

Oläsligt

Gjutjärnskors på granitsockel

Oläslig

Hantverksmässigt värde. Gjutjärnskors med dekor, på en sockel
av granit.
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36

M

36

Lantbrukaren

Diabasvård och stenram

1915

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård. Familjegrav med stenram och grusytskikt. Lokalhistoriskt värde by/gårdstillhörighet: Oppmanna
no 14

37

M

37

Truedsson Truedsson

Jugendinspirerad smal
gravvård

1909

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Smal hög diabasgravvård med jugendinspirerad dekor
och textstil

38

M

38

Bonden

Diabas bautasten

1920

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Bautasten med polerad fram och baksida med grovhuggna
sidor.

39

O

39

Lantbrukaren

Tredelad vård med bruten topp

1886

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård och dekor från slutet av 1800-talet med
bruten topp och kors. Gravvårdens inskriptioner ger oss information om den höga barnadödligheten med tre gravlagda barn
som alla dog i tidig ålder

40

O

40

Kyrkoherde

Marmorkors

1949

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tredelad gravvård med sockel i granit, livsten och kors i
marmor. Titel med koppling till kyrkan och församlingen

41

O

41

Oläsligt

Liten trekantig vård

Oläslig

Hantverksmässigt värde. Liten trekantig vård med infälld rund
inskriptionsplatta

42

O

42

Fd Nämndemannen

Tredelad diabas/granit
vård med bruten topp

1887

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård och dekor från slutet av 1800-talet med
bruten topp och kors. Även lokalhistoriskt värde
by/gårdstillhörighet: No 1 Tollarp.

43

O

43

Fd lantbrukaren

Tredelad granit/diabas
vård

1922

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Jugendinspirerade blomsterdekor. Även lokalhistoriskt
värde by/gårdstillhörighet: No 4 Oppmanna.
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44

O

44

Oläsligt

Diabasinskriptionsplattor Oläslig
som lutar mot granitfundament

Hantverksmässigt och arkitekturhistoriskt värde. Två likadana
diabasvårdar/inskriptionsplattor som står lutade mot ett nationalromantisk utformat granitfundament med strukturer. Ovanlig gravvårdstyp. Förekommer liknande med lutande vård på
fundament på kyrkogården.

45

O

45

Lantbrukaren

Jugendvård i röd granit

1913

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Massiv tvådelad vård i röd granit med jugendinspirerad
dekor.

46

Olof malm

Låg bred diabasvård,
överväxt av ett stort
buxbomsklot

1913

Arkitekturhistoriskt värde. Låg, bred diabasvård från tidigt
1900-tal. Överväxt av ett stort buxbomsklot som tidigare utgjordes av två separata klot som flankerade gravvården som växt
samman – Ett miljöskapande värde!

46

47

O

47

Oläsligt

Liten diabasvård lutad
mot granitfundament

Oläslig

Arkitekturhistoriskt värde. Mindre diabasvård som står lutad
mot ett formhugget fundament i granit. Förekommer flera lokalt
på kyrkogården. Ovanligt regionalt.

48

O

48

Lantbrukaren

Rektangulär vård på
fundament med skål

1910

Arkitekturhistoriskt- och hantverksmässigt värde samt socialtoch samhällshistoriskt värde. Ovanlig vård med titel. Finns andra
exemplar på kyrkogården.

49

O

49

Oläsligt

Tvådelad vård

1864

Arkitekturhistoriskt värde. Mindre gravvård, rest under 1800talets mitt.

50

O

50

Bonden

Högrest flerdelad vård i
diabas/granit med bruten topp

1921

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Polerad framsida. Vacker banderolldekor på övre sockeln.

51

P

51

Lantbrukaren+ handlaren

Klassicistisk gravvård
sammanbyggd med
stenram

1924

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Vård med klassicistiska drag med flera titlar. Stenram,
grusytskikt tujaklot.

52

P

52

Åboen

Tredelad vård utförd i
blandade material som
kröns av kors

1874

Arkitekturhistoriskt- och hantverksmässiga värde samt socialtoch samhällshistoriskt värde. Har suttit en biskviporslinsmedaljong på livstecken som saknas. Även den gravlagda mannens
dödsdatum saknas, hustrun avled 1874.
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53

P

53

Nämndemannen

Tredelad vård i granit/diabasen som kröns
av en urna

54

P

54

Smedmästare

Tvådelad vård diabas/röd granit

1908

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Enkel gravvård med titel från tidigt 1900-tal. Lokalhistoriskt värde by/gårdstillhörighet: No 3 Oppmanna

55

P

55

Lantbrukaren

Tvådelad vård i diabas/granit

1911

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Enkel gravvård med titel från tidigt 1900-tal. Lokalhistoriskt värde by/gårdstillhörighet: Byröna

56

P

56

Åboen

Gjutjärnskors med smidesstaket runt

1867

Hantverksmässigt och social- och samhällshistoriskt värde.
Vackert gjutjärnskors med dekor rest under 1800-talet. Smidesstaket runt gravplatsen, ytskikt gräs/mossbeväxt

57

P

57

Hustrun

Liten oansenlig tvådelad
vård

1906

Social- och samhällshistoriskt värdefull vård. Rest över en hustru
i början på 1900-talet.

58

P

58

Bonden

Bautasten med polerad
1898
framsida och grovhuggna
sidor

Arkitekturhistoriskt- och hantverksmässigt värde samt socialtoch samhällshistoriskt värde. Påkostad gravvård med vacker
eklövsdekor inristat, hantverksmässiga värden. Även lokalhistoriskt värde by/gårdstillhörighet: Non6 Söndraby

59

P

59

Nämndemannen

Liten tredelad vård diabas/granit

1858

Arkitekturhistoriskt värde. Lokalhistoriskt intressant med
nämndemantitel och by/gårdstillhörighet: Söndraby. Socialhistoriskt värde, tidigt avlidet barn

60

P

60

Smedmästaren

Tredelad mindre vård

1904

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Lokalhistoriskt intressant med by/gårdstillhörighet: No
11 Söndraby

61

P

61

Hemmansägare

Tvådelad vård diabas/granit

1893

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk gravvård och dekor från slutet av 1800-talet
med bruten topp och kors. By/gårdstillhörighet: Stafversvad
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Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Utstickande gravvård vars titel har en lokal koppling.
By/gårdstillhörighet: No 7 Söndraby.

62

P

62

Lantbrukaren

Enkel smal hög tvådelad
vård i diabas

1877

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Rest i slutet av 1800-talet, enkel vård

63

P

63

Smed

Röd granitvård

1851

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Enkel smal röd granitvård liknar en kalstensvård, rest i
mitten av 1800-talet. Starkt åldersvärde.

64

P

64

Nämndemannen

Högrest röd granitvård
med krans och kolonn

1900

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Vacker hög vård med krans och kolonn

65

P

65

Hemmansägare

Tvådelad diabas/granit
vård

1886

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Restes över ett tidigt avlidet barn i slutet av 1800-talet,
därefter resterande familj

66

P

66

Ola Nilsson

Liten tvådelad vård granit/diabas

1909

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Lokalhistoriskt värde by/gårdstillhörighet: no 3 Oppmanna

67

P

67

Nils Jönsson

1886

Rest över ett tidigt avlidet barn i slutet av 1800-talet

68

P

68

Lantbrukaren

Liten tvådelad vård granit/diabas
Smal bred diabasvård
sammanbyggd med
stenram

1919

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Klassicistisk gravvård som är sammanbyggd med
stenramen.

69

P

69

Bertha Svensson

Tredelad mindre diabas/granit vård

1906

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Rest över en kvinna i början på 1900-talet. Lokalhistoriskt
värde by/gårdstillhörighet: no 1 Söndraby

70

P

70

Oläsligt

1890

Arkitekturhistoriskt värde. Kraftigt mossbeväxt

71

P

71

Trued Persson

Liten oansenlig tvådelad
vård
Liten oansenlig tvådelad
vård

1896

Arkitekturhistoriskt värde och lokalhistoriskt värde. Den gravlagda mannens dödsdatum fattas. By/gårdstillhörighet: no2
Oppmanna

72

P

72

Sven Nilsson

Liten oansenlig tvådelad
vård

1905

Arkitekturhistoriskt värde och lokalhistoriskt värde.
By/gårdstillhörighet: no 3 Oppmanna

73

P

73

Nils Sjöholm

Gjutjärnskors på granitsockel

1866

Hantverksmässigt värde. Gjutjärnskors rest i mitten av 1800talet.
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74

P

74

Per Håkansson

Liten oansenlig tvådelad
vård

1895

Arkitekturhistoriskt värde. Liten oansenlig gravvård rest i slutet
av 1800-talet

75

P

75

Hustrun

Liten oansenlig tvådelad
vård

1905

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Rest över en hustru i början på 1900-talet.

76

P

76

Hemmansägare

Hög tvådelad diabasvård

Inget

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Familjegrav

77

S

77

Oläsligt

Tredelad granitvård

Oläslig

Arkitekturhistoriskt värde. Sannolikt tidigt 1900-tal

78

S

78

Lantbrukaren

Bred låg diabas med
granitinramning

Inget

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde.

79

S

79

Lantbrukaren

Liten diabasvård lutad
mot granitfundament

1872

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Mindre diabasvård som står lutad mot ett formhugget
fundament i granit. Förekommer flera lokalt på kyrkogården.
Ovanlig regionalt.

80

S

80

S. Nicklasson

Liten tvådelad vård granit/diabas

1890

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Mindre gravvård rest i slutet av 1800-talet

81

S

81

Snickaren

Liten diabasvård lutad
mot granitfundament

82

S

82

Hemmansägare

Högrest diabas/granit
vård med grovhuggna
sidor

1898

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Påkostad gravvård över hemmansägare i slutet av 1800talet

83

S

83

Oläsligt

Oläslig

Arkitekturhistoriskt värde. Äldre gravvård

84

S

84

Oläsligt

Oläslig

Likt ovanstående.

85

S

85

Predikanten

Liten oansenlig tvådelad
vård
Liten oansenlig tvådelad
vård
Tvådelad granit/diabas
vård

1899

Hantverksmässigt värde i vackert inhuggen text, rest i slutet av
1800

86

S

86

Fd åboen

Tvådelad granit/diabas
vård

1899

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Lokalhistoriskt värde by/gårdstillhörighet: No 5 Söndraby
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Mindre diabasvård som står lutad mot ett rakt fundament i granit. Förekommer flera lokalt på kyrkogården. Ovanlig regionalt.

87

S

87

Oläsligt

88

S

88

Fd lantbrukaren

89

S

89

Auktionsmannen

90

S

90

91

S

92

Liten oansenlig tvådelad
vård
Högrest diabas/granit
vård med kapillär

1898

Arkitekturhistoriskt värde. Äldre gravvård

1926

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Lokalhistoriskt värde, Oppmanna.

Hög tvådelad diabasvård
med bruten topp

1894

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Ovanlig titel. Rest i slutet av 1800-talet

Hanna Jönsdotter

Mindre tredelad granit/diabas vård

1898

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Rest över en kvinna i slutet på 1800-talet

91

Anna Hansdotter

Mindre tredelad granit/diabas vård

1898

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Rest över en kvinna i slutet på 1800-talet

S

92

Åboen

Liten oansenlig tvådelad
vård med rundad livsten

1892

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Lokalhistoriskt värde by/gårdstillhörighet: No 25 Oppmanna

93

S

93

Hemmansägare

Högrest vård i röd granit

1882

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Högrest vård över en hemmansägare i slutet av 1800-talet

94

S

94

Åboen

Mindre tvådelad diabasvård

1890

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk mindre gravvård rest i slutet av 1800-talet

95

S

95

Skomakarmästaren

1921

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Klassicistisk gravvård med titel. Två mindre gravvårdar
på ömse sidor om huvudstenen.

96

S

96

Lantbrukaren

Klassicistisk gravvård
med inhuggen dekor på
kapillärt och inhuggen
skål i fundamentet
Diabas bruten topp

1895

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård och dekor från slutet av 1800-talet med
bruten topp och kors. Lokalhistoriskt värde by/gårdstillhörighet:
Oppmanna

97

S

97

Lantbrukaren

Jugendinspirerad vård i
röd granit med uthuggna
rosor

1922

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Jugendinspirerad vård och dekor från början på 1900talet kors.
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98

S

98

Stationsinspektor

Liten rundad granit

99

S

99

Oläsligt

Utförd i blandade materi- Oläslig
al

Delar sakna, ingen inskriptionsplatta inget kors. Hantverksmässigt värde i uthuggna dekor

100

S

100

Riksdagsmannen

Högrest diabasvård polerad

1922

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Ovanlig titel. Även stenram i polerad diabas, grusytskikt
och tujaklot flankerar vården

101

S

101

Ryttmästaren

Högrest röd granitvård

1739

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Ovanlig titel. Vården är rest senare, har sannolikt ersatt en
äldre sten

102

S

102

Kronolänsmannen

Högrest granitvård

1917

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Lokalhistorisk titel. Stenram samt fler yngre vårdar på
gravplatsen.

103

S

103

Lars Jönsson

Liten oansenlig tvådelad
vård

1895

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk, enkel vård rest i slutet av 1800-talet

104

R

104

Ola Truedsson

Bred låg diabasvård

1918

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk, enkel vård rest i början av 1900-talet

105

R

105

Ester Moberg

Bred låg diabasvård

1926

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk, enkel vård rest i början av 1900-talet

106

R

106

Blenda Larsson

Liten bred vård i röd
granit

1907

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk, enkel vård rest i början av 1900-talet

107

R

107

Per Nyman

Högrest röd granitvård,
jugendstil med rosor

1906

Arkitekturhistoriskt värde. Jugendinspirerad högrest vård och
dekor från början på 1900-talet

108

R

108

Åbo

Tvådelad vård i diabas/
röd granit

1905

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk, enkel vård rest i början av 1900-talet
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Inget

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk för sekelskiftestiden, inget årtal. Familjegrav.
Titel med koppling till järnvägsrörelsen.

109

R

109

Olu Olsson

Tvådelad diabas/granit
vård

1904

Hantverksmässigt värde med vackert inristad dekor på livstenen
och fundamentet. Bör resas upp, står lutad mot muren.

110

R

110

Fd lantbrukaren

Obelisk i diabas

1903

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk högrest vård från sekelskiftestiden. Även lokalhistoriskt värde by/gårdstillhörighet: Mannestad

111

R

111

F åboen

Tredelad granit/diabas
vård med bruten topp

1902

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård och dekor från sekelskiftestiden med
bruten topp och kors. Även lokalhistoriskt värde
by/gårdstillhörighet: Söndraby

112

R

112

Fanjunkaren

Grovhuggen högrest vård 1900
med polerad sköldliknande inskriptionsplatta

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Ovanlig titel med militär koppling.

113

R

113

Marie el. Trädgårdh

Tredelad granit/diabas
vård med bruten topp

1899

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård och dekor från slutet av 1800-talet med
bruten topp och kors. Rest över en kvinna. Ovanligt namn.

114

R

114

Åboen

Tredelad granit/diabas
vård med bruten topp

1898

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård och dekor från slutet av 1800-talet med
bruten topp och kors. Även lokalhistoriskt värde
by/gårdstillhörighet: No 3 Söndraby

115

R

115

Kr. Fjerdringsmannen

Tredelad granit/diabas
vård med bruten topp

1887

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård, rest över en man med ovanlig titel. Tre
tidigt avlidna barn, hög barnadödlighet.

116

R

116

Lantbrukaren

Tredelad vård som liknar 1948
ett altare med en öppen
bok

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Ovanlig gravvård. Lokalhistoriskt värde
by/gårdstillhörighet: Rosentorp

117

R

117

Oläsligt

Högrest vård i röd granit

1877

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Ovanlig äldre högrest vård i röd granit.

118

R

118

Oläsligt

Obelisk i röd granit

Oläslig

Arkitekturhistoriskt värde. Stenram och grusytskikt
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119

R

119

Fru

Obelisk i röd granit

1933

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Rest över en kvinna. Stenram och grusytskikt

120

R

120

Fru

Liten oansenlig tvådelad
vård

1879

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk, liten oansenlig vård. Rest över en kvinna i
slutet på 1800-talet

121

R

121

Karl Nilsson

Liggande marmorvård

1890

Arkitekturhistoriskt värde. Ovanligt med marmorvårdar vid
denna tid. Stenram och grusytskikt

122

R

122

Lantbrukaren

Rest marmorvård med
kapillär

1929

Arkitekturhistoriskt värde och socialt- och samhällshistoriskt
värde. Stenram i marmor, grusytskikt
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Oppmanna nya kyrkogård
Tabell över gravplatser och gravvårdar med höga kulturhistoriska värden inom kvarter A-F på den nya kyrkogården (se planritning på s.78)
Antal

Nr på
karta
1

Titel

Gravvårdstyp

1

Gravkvarter
A

Dödsdatum
1927

Kommentar värde

Johanna Torkelsson

Obelisk i polerad diabas
på granitsockel

2

A

2

Änkan + lantbrukaren

Bred, låg vård med klassicistiska drag

1927

Arkitekturhistoriskt värde. Gravvård utformad i klassicistiska
drag, rest över en änka och en lantbrukare och hans hustru.
Okänd koppling

3

A

3

Skomakaren

Tvådelad granit/diabas
vård

1920

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk mindre gravvård med titel

4

A

4

Lantbrukaren

Tredelad granit/diabas
vård

1928

Arkitekturhistoriskt och hantverksmässigt värde. Tidstypisk
högrest vård med titel och vackra inristningar i stenen. Finns
även en liggande vård på gravplatsen och en mindre Steninramad planteringsyta med grusytskikt.

5

A

5

Lantbrukaren

Tvådelad granit/diabas
vård

1929

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk mindre gravvård med titel

6

A

6

Lantbrukaren

Liten oansenlig tvådelad
vård

1929

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk oansenlig mindre gravvård med titel

7

A

7

Syskonen

Liten oansenlig tvådelad
vård

1929

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk oansenlig mindre gravvård, rest över två syskon

8

A

8

Fd lantbrukaren

1929

Arkitekturhistoriskt värde. Sten i matt diabas med polerad dekor.

9

A

9

Lantbrukaren

Dekorativ låg bred granitvård med polerad
dekor
Tredelad diabasvård

1929

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk hög diabasvård.

10

A

10

Olof Nilsson

Tvådelad granitvård
utformad som en urna

1933

Arkitekturhistoriskt värde. Udda gravvård för sin tid med
by/gårdstillhörighet: Söndrab+I21

11

A

11

Sadelmakaren

Låg bred granit/diabas

Inget

Arkitekturhistoriskt värde och socialhistoriskt värde. Tidstypisk
vård med titel, sadelmakare. Vanligt yrke förr.

Social- och samhällshistoriskt värde. Påkostad högrest vård över
en ensam kvinna utan titel
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12

B

12

Distrikts Korpralen

1951

Arkitekturhistoriskt värde och social- och samhällshistoriskt
värde i militär yrkestitel.

Stenarbetare

Låg, bred granit/diabas
vård med klassicistiska
drag
Låg, bred granit/diabas

13

B

13

1940

Arkitekturhistoriskt värde, social- och samhällshistoriskt värde
och lokalhistoriskt värde med koppling till stenbrottsindustrin.

14

C

14

Axel Borgerup

Låg, bred marmor

Inget

Familjegrav. Arkitekturhistoriskt värde, ovanligt materialval.
Gravvård och stenram i marmor.

15

D

15

Fd lantbrukaren

1928

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk vård med titel.
By/gårdstillhörighet: Tollarp.

16

D

16

Vår kära fader

1928

By/gårdstillhörighet: no 3 Söndraby

17

D

17

Nils Jonsson

1927

Arkitekturhistoriskt värde. Ovanligt fundament.

18

D

18

Bonden

1932

Arkitekturhistoriskt värde. Ovanlig vård för sin tid. Stenram och
grusytskikt

19

D

19

Per Åkesson

Tvådelad granit/diabas
vård med polerad inskriptionsplatta och dekor
Liten tvådelad granit/diabas
Liten lutande vård i ett
murat fundament med
fältsten och ljusgrå fogar
Röd granitvård som
kröns av en urna i samma
material
Liten oansenlig tvådelad
vård

1934

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk mindre gravvård utan titel
och med vacker blomsterdekor.

20

D

20

Stenarbetare

Liten oansenlig tvådelad
vård

Inget

Social- och samhällshistoriskt värde. Mindre oansenlig familjegrav med koppling till stenbrottsindustrin, lokalhistoriskt värde.

21

D

21

Stenarbetare

Låg bred vård diabas/granit

1942

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk vård med titel. Koppling
till stenindustrin. Två liggande vårdar på ömse sidor samt liten
Steninramad planteringsyta

22

D

22

Änkefru

Låg bred

1943

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk bred mindre gravvård
med kvinnlig familjeanknuten titel.

23

D

23

Åkare

Liten vård med lutande
livsten i diabas mot rakt
fundament i granit

1938

Arkitekturhistoriskt värde. Finns flera liknande gravvårdar på
den gamla kyrkogården. Regionalt ovanlig, lokalt vanlig.

24

D

24

Husägare, trädgårdsmästare och lantbrukaren

Bred låg vård granit/diabas klassicistiska
drag med överliggande
kapillär och kolonner på
sidorna

1941

Arkitekturhistoriskt värde, lokalhistoriskt och socialhistoriskt
värde. Tre olika yrken, tre olika by-tillhörigheter. Brunstorp,
Tollarp och Staversvad.
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25

D

25

Torpare

Liten rektangulär diabas- 1942
vård

Arkitekturhistoriskt värde och social- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård med titeln torpare, kanske en av de sista
torparna i bygden.

26

D

26

Verkmästaren

Bred, låg granit/diabas
vård

1935

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk vård med titel.
By/gårdstillhörighet: Staversvad.

27

D

27

F. Kontorsskrivaren
vid statensjärnvägar

Enkel gravvård i diabas/granit utan dekor

1936

Arkitekturhistoriskt värde och social- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård med udda titel med koppling till järnvägsrörelsen

28

D

28

Lantbrukaren

Diabaskors i mitten med
två liggande diabasvårdar på ömse sidor

1940

Arkitekturhistoriskt värde och social- och samhällshistoriskt
värde. By/gårdstillhörighet: Arkelstorp. Ovanligt utformad gravplats. Stenram med grusytskikt.

29

E

29

Kantor

Arkitekturhistoriskt värde och hantverksmässigt värde. Ovanlig
gravplats för sin tid. Påkostad med bruksmur som inramning och
grusytskikt. Smidesgrind in till gravplatsen.

30

E

30

Lantbrukaren

Monumental gravplats
1930
med lång, låg vård i granit sammanbyggd med
gravplatsens omgärdning
som utförs av en låg
bruksmur av fältsten och
ljusa fogar.
Bred, låg granitvård
1934

31

E

31

Handlaren

Bred, låg diabasvård med 1914
överliggande kapilär

Arkitekturhistoriskt värde och social- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård med titel som representerar sin tid.
Stenram och grusytskikt.

32

E

32

F. Regementsskärdda- Bred, låg diabasvård
ren

1970

Arkitekturhistoriskt värde och social- och samhällshistoriskt
värde med koppling till ett ovanligt militärt yrke. Stenram och
grusytskikt.

33

E

33

Hemmansägaren

Bred, låg diabasvård

1960

Arkitekturhistoriskt värde och social- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård med titel som representerar sin tid.
Stenram och grusytskikt.

34

E

34

Kyrkvärden

Bred, låg diabasvård

1959

Arkitekturhistoriskt värde och social- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård med titel som representerar sin tid.
Stenram och grusytskikt.

Arkitekturhistoriskt värde och social- och samhällshistoriskt
värde. Stenram och grusytskikt.

Oppmanna kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2021 | 75

35

E

35

Förman

Bred, låg diabasvård

1957

Arkitekturhistoriskt värde och social- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård med titel som representerar sin tid.
Stenram och grusytskikt.

36

E

36

Folkskollärare

Bred, låg diabasvård med 1956
förgylld text

Arkitekturhistoriskt värde och social- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård med titel som representerar sin tid.
Stenram och grusytskikt.

37

G

37

Kyrkvärden

Tredelad granit/marmor
vård som kröns av ett
stort kors i marmor

1936

Arkitekturhistoriskt värde och social- och samhällshistoriskt
värde. Ovanlig vård för sin tid med en lokalhistoriskt viktigt titel
med koppling till kyrkan.

38

F

38

Husägaren

Bred, låg diabasvård

1949

Arkitekturhistoriskt värde och social- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård med titel som representerar sin tid.

39

F

39

Lärarinnan

Bred, låg diabasvård

1950

Arkitekturhistoriskt värde och social- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård med titel som representerar sin tid. En av
få kvinnliga yrkestitlar på kyrkogården.

40

F

40

Kokerskan

Bred, låg diabasvård

1952

Arkitekturhistoriskt värde och social- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård med titel som representerar sin tid. En av
få kvinnliga yrkestitlar på kyrkogården.

41

F

41

Järnvägstjänsteman

Bred, låg diabasvård

1957

Arkitekturhistoriskt värde och social- och samhällshistoriskt
värde. Tidstypisk vård med titel med koppling till järnvägsrörelsen.
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Kartbild som redovisar samtliga kulturhistoriskt värdefulla
gravplatser- och gravvårdar på den gamla kyrkogården.
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Kartbild som redovisar samtliga kulturhistoriskt värdefulla
gravplatser- och gravvårdar på den nya kyrkogården.
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Regionmuseets E-rapportserie 2021
Kulturmiljö

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Östra Göinge kommunhus, Östra Broby sn, AF, Åsa Eriksson Green och Emelie Petersson, 2020
Svedala kyrka, underhållsplan 2020, Svedala sn, VP, Kerstin Börjesson, 2020
Törringe kyrka, underhållsplan 2020, Törringe sn, VP, Kerstin Börjesson, 2020
Börringe kyrka, underhållsplan, 2020, Börringe sn, VP, Kerstin Börjesson, 2020
Stoby kyrkogård, gamla delen - reparation av mur, Stoby sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020
Ignaberga nya kyrka - installation av ljudsystem, Ignaberga sn, AM, Åsa Eriksson-Green, 2020
Fjärrvärme i Åhus, arkeologisk förundersökning, Åhus sn, FU, Johan Dahlén, 2008-2009
Osby kyrka, Osby sn, UP, Åsa Eriksson Green, 2021
Tolånga kyrka, underhållsplan, 2020, VP, Tolånga sn, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020
Vanstad kyrka, underhållsplan, 2020, VP, Vanstad sn, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020
Bjäresjö gamla kyrkogård, VP, Bjäresjö sn, Linn Offerlind-Ljunggren, 2021
Bjäresjö nya kyrkogård, VP, Bjäresjö sn, Linn Offerlind-Ljunggren, 2021
Oppmanna gamla och nya kyrkogård, VP, Oppmanna sn, Rebecca Olsson, 2021
Vånga gamla och nya kyrkogård, VP, Vånga sn, Rebecca Olsson, 2021

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
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