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Fastighetsuppgifter
Objekt
Fastighetsbeteckning
Socken
Kommun
Fastighetsförvaltare
Areal

Vånga kyrkogård
Vånga 93:1 och Vånga 70:1
Vånga socken
Kristianstads kommun
Oppmanna-Vånga församling
Gamla kg 6062 m² och nya kg 9650 m²

Vånga kyrkogård består av en äldre och en yngre del. Den gamla kyrkogården ligger
på markområdet närmast kyrkan med fastighetsbeteckning Vånga 93:1. Den nya
kyrkogården ligger ett par 100 meter mot väster ut med Näsumsvägen med fastighetsbeteckning Vånga 70:1.
Kristianstads kommun, med den geografiska gränsen
för Vånga socken utmarkerad i rött.

Inledning
Vård- och underhållsplanen för Vånga 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 föreskriften 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.

Vånga kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2021 | 5

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 Vånga kyrkogård. I detta område har byggnader, gångsystem,
gravkvarter, gravplatser och gravvårdar samt växtoch 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 värdebeskrivning 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 Vånga kyrkogård är framtagen
av arboristfirman HeartWood, genom Robert Andreasson under september månad 2020.
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Översiktskarta över Vånga gamla och nya kyrkogård. Lantmäteriet.

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.
Vånga gamla kyrkogård ligger inom ett möjligt
fornlämningsområde benämnt Vånga 112:1 och
skyddas enligt Kulturmiljölagens 2 kap. Fornlämningen omfattar utsträckningen för Vångas
gamla bytomt. Områdets utbredning kan ses på
karta på sida 9. Inom den äldre bytomten är alla
ingrepp i mark, utöver den normala gravgräv-

ningen tillståndspliktiga 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
Vånga socken ligger nordöst om Kristianstad med
Ivösjön i söder och Immelnsjön i nordöst. Socknen
karaktäriseras i stort av kuperad skogsbygd, men i
området närmast kyrkbyn och Ivösjöns strand koncentrerar sig åkermark och fruktodlingar. Trakten
kring Vånga är omtalade för sina stora fruktodlingar.
Mängden fornlämningar vittnar om att området
tidigt varit attraktivt för bosättning, med närhet till
Ivösjön och Immeln. I kyrkan och kyrkogårdens
närområde finns ett stort antal registrerade fornlämningar med representanter från alla förhistoriska
perioder. Från stenåldern och bronsåldern finns flera
registrerade lösfynd, gravar och boplatser. Från järnåldern finns det ett flertal resta stenar, boplatser och
lämningar som vittnar om tidig järnframställning.
Vånga kyrkby härstammar från medeltiden då
den ursprungliga kyrkobyggnaden uppfördes i tegel
under 1200-talet.
På 1400-talet tillhörde Vånga kyrkby Bäckaskogs
kloster som ligger ca 1 mil mot söder i grannsocknen; Kiaby på ett smalt landområde mellan Oppmannasjön och Ivösjön.
Prästrelationerna från 1600-talet ger en detaljerad
beskrivning av socknen, där Vånga omskrivs som
den enda byn, men att det därtill fanns 27 torp. Till
dessa torp hörde 21 möllor. Majoriteten av socknens
gårdar var frälsehemman under Bäckaskogs slott
som under 1600-talet tillföll den svenska kronan och
kung Karl XI.
Under 1700-talet fanns det 97 hemman inom
socken men också ett stort antal torp och gatehus.
Huvuddelen dessa var frälsehemman under Bäckaskog men också under Karlsholm, ett gods intill
Oppmannasjön och Råbelövssjön.

De blå markerade ytorna avbildar kända övriga kulturhistoriska lämningar och de röda ytorna avbildar kända
fornlämningar. Fornsök, Riksantikvarieämbetet.

Under 1800-talet präglades socknen av skogsbygd, med stora områden utmark. Åkermarken låg
huvudsakligen i anslutning till Vånga kyrkby. 1823–
32 genomgick Vånga by laga skifte vilket förändrade
hela bystrukturen. Mindre åkertegar slogs samman
till större enheter, gårdar flyttades ut och nya vägar
tillkom. Det var framför allt efter laga skiftet som
fruktodlingarna i trakten blev en betydelsefull binäring till jordbruket. I slutet på 1800-talet började
man att bryta diabas och granit i nordöstra Skåne,

varpå flera stenbrott anlades. I Vånga består berggrunden av urberg såsom granit och diabas. 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. Även på Vångaberget finns det flera stenbrott, både nedlagda och aktiva.
Under 1900-talet utvecklades Vånga till en
mindre turistort i samband med att Vångabergets
slalomklubb grundades på 1980-talet.
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Teckning/målning, okänt datum. Källa: Kulturmiljöbild., RAÄ

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 av
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. Foto-
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Teckning över Vånga kyrka från 1845. Källa: Kulturmiljöbild., RAÄ

grafier är även tillgängliga via databasen Carlotta vid
Kulturen i Lund, via Malmö museer, Folklivsarkivet i
Lund samt Regionmuseets arkiv.
Vid framtagandet av vård- och underhållsplanen
har Oppmanna-Vånga hembygdsförening deltagit
aktivt och bidragit med kunskap och material.
Vånga kyrkoarkiv förvaras på Landsarkivet i
Lund, som inte besöktes vid framtagandet av denna
plan.
Kyrkans historia
Den äldsta kända kyrkan i Vånga uppfördes under
1200-talet. Kyrkan var uppförd i tegel, med långhus
och ett kvadratiskt kor. Kyrkan hade inget torn, utan
en fristående klockstapel. 1728 byggdes den medeltida kyrkan om och gjordes större genom att långhu-

sets och korets nordväggar revs. Nya väggar byggdes
upp, parallellt med de gamla, men något längre norrrut – vilket gjorde den nya kyrkbyggnadskroppen
bredare men längden förblev densamma. Delar av
långhusets södervägg är det enda som kvarstår från
den medeltida kyrkan tillsammans med en dopfunt i
granit.
Kyrkans torn uppfördes 1760 och försågs då
med en vindflöjel som återfinns än idag. Denna är
märkt med årtalet 1761. I tornet hängdes kyrkklockan från 1600-talet upp, och den fristående klockstapeln på kyrkogården revs. 1867 ägde ännu en omfattande ombyggnad av Vånga kyrka rum. Tornet och
långhuset bibehölls, men koret som delvis var medeltida revs och ersattes med ett stort tvärskepp som
försågs med en sakristia i öster.

Storskifteskarta, 1799. Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv via Lantmäteriet.

På 1940-talet murades en öppning mellan kyrkan
och sakristian igen. Denna vägg utsmyckades med
en al-frescomålning av Pär Siegård.
Kyrkogårdens historik
I följande avsnitt beskrivs utvecklingen på Vånga
kyrkogård i kronologisk ordning.
Kyrkogården 1200-tal till 1700-tal
Vånga kyrkogård har ursprungligen varit mycket
liten i förhållande till befolkningsmängden i socknen.
Den allra äldsta kyrkogården koncentrerade sig till
området närmast kyrkobyggnaden och omgärdades
sannolikt av en mur. Den äldsta kartan som redovisar kyrkogården i Vånga är en karta som togs fram i
samband med att byn genomgick ett storskifte 1799.

Laga skifte, 1823. Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv via Lantmäteriet.

Kartan visar ingen bebyggelse, utan ger oss endast
information om tomter, åkermark, vägar och ängsmark. Kyrkogården hade en kvadratisk form med
rundade hörn. Kyrkan som var betydligt mindre än
den kyrka vi ser idag, låg centralt placerad på kyrkogården. Kyrkogården hade en något större utbredning söder om kyrkan än åt norr. Markområdet
närmast kyrkogården symboliseras en röd färg som
markerar vägar och allmänna ytor i byn. Man kan
tänka sig att det låg en torgyta intill kyrkogården.
Kyrkogården under 1800-talet
Nästa karta som redovisar den gamla kyrkogården i
Vånga är en kartbild som togs fram i samband med
laga skifte, 1823. Kartbilden redovisar till skillnad

från storskifteskartan bebyggelsens utbredning i byn,
så även kyrkobyggnaden. Vid den här tidpunkten har
kyrkogården utvidgats mot söder, öster och väster
och fått en rektangulär utformning. Markområdet
närmast kyrkogården består av gårdstomter, åkermark och en öppen yta i anslutning till vägen i byn
som tolkas som en torgyta.
I början av 1830-talet påbörjades ett omfattande
arbete med att utvidga den gamla kyrkogården ytterligare mot söder över den sannolika torgytan. Detta
eftersom efterfrågan på gravplatser ökade i samband
med befolkningsökningen som rådde under 1800talet.
Att utvidga kyrkogården på den sluttande marken mot söder var ett tidskrävande och slitsamt ar-
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bete som engagerade många sockenbor, som fick
köra stora lass med grus och jord för att fylla ut
sluttningen för att få en plan yta på kyrkogården.
1833 var arbetet klart, och då uppfördes en stenmur
runt den nya utvidgningen I östlig riktning fick muren fylla funktion som stödmur för att hålla de uppbyggda jordmassorna på plats. Muren försågs med
två minnesstenar på ömse sidor om grinden vid den
södra entrén. På stenen till vänster om grinden står
inskriptionerna: ”År 1833 blef denna kyrkogård utvidgat
och försedd med ny ringmur, portar, pelare och förgård med
plantering. Församlingens härvid hafda stora kostnad, nit och
möda bor i tacksamt minn bibehållas af efterverlden”. På
stenen till höger om grinden står vidare inskription:
”Hesekiel, 37 Kap. Detta säger HERREN. HERREN
Ij jag skall upplåta edra grifter och vill hämta eder, mitt folk
därut och låta eder komma till Isarels land. De nattliga vakter förflyga, en morgon skall känslan i domnade ben och sig
värma. Till hjärtat med ungdomlig värma”.
I en tidningsartikel om Vångas kyrkogård från
1927 skriver man om hur sönderslagna äldre gravvårdar användes som byggnadsmaterial i kyrkogårdsmuren.
Kyrkogården under 1900-talet
I slutet av 1800-talet och i början på 1900-talet fortsatte befolkningsökningen i socknen och utrymmet
på den gamla kyrkogården blev allt mer begränsat,
trots de tidigare utvidgningarna. Möjligheten att
utvidga den gamla kyrkogården i någon större mån
fanns inte, så man började se sig om efter annan
mark att anlägga en ny kyrkogård på.
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Kartbild som redovisar utvidgningarna
av Vånga gamla kyrkogård
1. Omfattningen av den nuvarande
kyrkans äldsta kända kyrkogård.
Möjligtvis anlagd under 1200-tal i
samband med kyrkans uppförande.

2. Utvidgning av kyrkogården gjord i början
på 1800-talet, mellan
storskifteskartan 1799
och laga skifte 1823.

3. Utvidgning av kyrkogården
1830-tal. Mur uppförd 1833.

Avsöndring, 1904. Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv via Lantmäteriet.

Häradsekonomiska kartan 1926–1934. Källa: Rikets allmänna kartverks arkiv via Lantmäteriet.

Den 26 mars 1904 avsöndrades 3,9 hektar åkermark utmed Näsumsvägen, några 100 meter väster om
den gamla kyrkogården till förmån för anläggandet
av en ny kyrkogård i Vånga. Den nya kyrkogården
redovisas först i den häradsekonomiska kartan som
upprättades över Kristianstads län mellan 1926 och
1934. Kartbilden visar en rektangulärt utformad
kyrkogård med en central vertikal mittgång som
delar upp kyrkogården i två långsmala sektioner. I
den nya kyrkogårdens södra del har det uppförts ett
kapell. Den häradsekonomiska kartan redovisar även
den gamla kyrkogården och den södra utvidgningen
som färdigställdes 1833.

Flygfoto 1940-tal. Källa: Kartbild.com
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Gravvårdar på gamla kyrkogården. Fotograf: William Andersson, 1927. Källa: Kulturmiljöbild, RAÄ.

Fotografier från början av 1900-talet visar att det
fanns en mångfald av gravvårdar, mycket vintergröna växter och buxbomsomgärdade gravplatser
norr och öster om kyrkan.
På ett flygfoto från 1940-talet kan man utläsa hur
vegetationen såg ut på den gamla och den nya kyrkogården i mitten av 1900-talet. Från huvudentrén in
till den nya kyrkogården i norr, längs med ömse
sidor om mittgången, upp runt kapellet i en hästskoformation fanns träd/buskar planterade i prydliga
rader. En horisontell gång var anlagd tvärs över den
vertikala mittgången, och delade in kyrkogården i
fyra lika stora sektioner. Det ser även ut att ha anlagts gångar runt den nya kyrkogårdens yttre be-
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gränsningar som sannolikt utgjordes av en formklippt häck. På den gamla kyrkogården koncentrerar
sig vegetationen främst i det sydvästra hörnet av
kyrkogården.
Mellan 1948 och 1949 utfördes ett stort arbete
med att för hand gräva upp marken på såväl den
gamla som den nya kyrkogården och så in nytt gräs.
I samma veva planterades björkarna vid den norra
muren. Arbetet leddes av en man vid namn Ferlenius. På ett ortofoto från 1960-talet, har den nya
kyrkogården utvidgats med yttligare en sektion.
Denna är uppdelad i flera mindre kvarter som avskiljs från varandra med vertikala och horisontella
gångar. Den nya kyrkogårdens äldsta del, som tidi-

gare var uppdelad i fyra sektioner, har delats upp i
flera långsmala kvarter med vertikala gångar på båda
sidorna om kapellet
Den ekonomiska kartan som upprättades mellan
1972 och 1973 över Vånga redovisar den nya kyrkogården har utvidgats ännu en gång, denna gång på
markområdet mellan Näsumvägen och den senaste
utvidgningen. En mindre byggnad har tillkommit i
den nya kyrkogårdens sydöstra hörn.
2009 anlades en askgravplats med vattenspegel
på den senaste utvidgningen av den nya kyrkogården. Vattenspegeln fungerade inte som den skulle
och gjordes om 2014. Intill kyrkobyggnaden togs en
stor björk ner 2020.

Kartbild som redovisar utvidgningarna
av Vånga nya kyrkogård

1. Omfattningen av
den nya kyrkogårdens
äldsta del. Marken
avsöndrades 1904.

3. Utvidgning av den nya
kyrkogården inför anläggning av askgravplats
mellan 1960 och 1970-tal.

Flygfoto 1960-tal. Källa: Kartbild.com

2. Utvidgning av den
nya kyrkogården mellan
1940- och 1960-tal.

Ekonomiska kartan 1972–1973. Källa: Rikets allmänna kartverks arkiv via Lantmäteriet.
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Flygfoto 1957 över den gamla och den nya kyrkogården i Vånga. Källa: Kringla.
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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 Vånga gamla kyrkogård

Originalkartor: Oppmanna-Vånga församling.

Kyrka
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Kyrkogårdskarta över Vånga nya kyrkogård

Originalkartor: Oppmanna-Vånga församling.

Askgravplats

Kapell
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Vånga gamla kyrkogård, omgiven av bebyggelse. Källa: Pär-Martin Hedberg,
HioPhoto. Lunds stift äger rättigheterna till bilden.

Omgivningar
Vånga kyrka är uppförd på en markant höjd, söder
om den skogbeklädda Bjärabacken, norr om slätterna vid Ivösjöns norra strand.
Kyrkogården är uppdelad i en äldre och en yngre
del som ligger några hundra meter från varandra.
Den äldre kyrkogården, som i denna rapport benämns som den gamla kyrkogården, koncentrerar sig
på markområdet närmast kyrkan och omgärdas av
en stenmur. Den nya kyrkogården består av ett
större rektangulärt område som omgärdas av häck
och mur och är beläget ett par hundra meter bort
från den gamla kyrkan i västlig riktning, utmed
Näsumsvägen.

Vånga nya kyrkogård, omgiven av fruktodling och bebyggelse. Källa: Pär-Martin Hedberg,
HioPhoto. Lunds stift äger rättigheterna till bilden.

Trakten kring Vånga är känd för sina fruktodlingar som också är ett tydligt karaktärsdrag för landskapet i Vångabygden. Både den gamla och den nya
kyrkogården ligger inne i Vånga kyrkby och omges
av bebyggelse från olika tidsperioder. Den gamla
kyrkan ligger inom den äldsta bykärnan, och omges
av äldre gårdsmiljöer och gatehus från 1800-talet,
och kanske ännu längre tillbaka. Runt omkring den
nya kyrkogården har bebyggelsen framför allt växt
fram under 1900-talets senare hälft.
Sydväst om den nya kyrkogården ligger Vångaberget som framträder som en skogbeklädd höjd i
det för övrigt flacka landskapet. På Vångabergets
norra sluttning mot kyrkbyn ligger en skidanlägg-

ning vid namn Vångabacken som drivs av en intresseförening som bildades 1980. Skidbackens snötäcke
lyser upp det mörka berget långt in på vårkanten och
är en karaktäristisk vy i byn som syns både från den
gamla och den nya kyrkogården.
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Kyrkogårdens yttre begränsningar
Den gamla kyrkogården
Den gamla kyrkogården omgärdas av en kallmurad
stenmur, uppbyggd av sprängsten och fältsten. Muren är uppförd i en dubbelmursteknik som två murar
med en fyllningsmassa av mindre stenar mellan. På
flera håll är muren byggd över stora fasta stenblock.
Muren avtäcks av flata stenblock.
Längs med den gamla kyrkogårdens östra gräns
fyller muren även en funktion som stödmur, som
kompletteras med en formklippt hagtornshäck.
Den nya kyrkogården
Den nya kyrkogården omgärdas av formklippt
avenbokshäck i nordlig, västlig och östlig riktning.
Mot söder avgränsas kyrkogården delvis av häck och
delvis av en låg, fogad blockstensmur som avtäcks av
flata stenblock.
Grindar och ingångar
Den gamla kyrkogården
In till den gamla kyrkogården finns det tre ingångar
som alla är försedda med grind.
Huvudentrén mot söder är försedd med ett
grindparti som består av tre svartmålade smidesgrindar som är öppningsbara i mittpartiet. Man kan
även öppna hela grinden som en dubbelgrind. Grindarna hänger fast i två granitpollare med bruten
topp.
Väster om kyrkan finns en entré som består av
en enkelgrind i svartmålat smide med spjälor som
kröns av kors- och bladformade smidesdetaljer som
hänger fast i två massiva granitpollare med inhuggna
strukturer. Grindpollarna avtäcks av lösa, grov22 | Vånga kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2021

huggna pyramidformade stenar som sitter fast med
svarta smidesdetaljer. De pyramidformade stenarna
kröns av klot i granit.
Norr om kyrkan återfinns den sista entrén som
består av en enkelgrind, i samma utförande som den
i västra entrén. Grinden sitter fast mellan två kalkstensgravhällar som ställts upp mot kyrkogårdsmuren, i stället för grindpollare.
Den nya kyrkogården
In till den nya kyrkogården finns det fyra ingångar,
varav två är försedda med grind.
Huvudentrén mot Näsumsvägen i norr är försedd
med ett grindparti som består av fyra öppningsbara
svartmålade smidesgrindar som hänger fast på
grindpollare i granit med bruten topp.
Öster om kyrkogården finns en entré som är försedd med en enkelgrind i svart smide.
Resterande ingångar återfinns mot söder och utgörs av öppningar i kyrkogårdens omgärdande häck
och mur.

Kyrkogårdsmur runt den gamla kyrkogården.

Den södra huvudentrén till den gamla kyrkogården.

Gångar och strukturer
Den gamla kyrkogården
På den gamla kyrkogården så finns det ett gångsystem med gruslagda gångar som binder samman de
tre olika entréerna. Från den södra huvudentrén upp
till kyrkans absid löper även en rak hårdgjord gång
belagd med stenplattor.
På den gamla kyrkogården avgränsas kvarteren
av de grus- och stenbelagda gångarna. Inom kvarteren finns det inga belagda gångar.
Majoriteten av gravvårdarna på den gamla kyrkogården står direkt placerade i gräset och saknar
omgärdning och annat ytskikt. Men det återfinns
enstaka gravplatser med omgärdande buxbomshäck,
stenram och smidesstaket.
Den nya kyrkogården
På den nya kyrkogården finns det ett gångsystem
som är uppbyggt av raka, huvudsakligen gruslagda,
gångar. Dessa fungerar som kvarteravskiljare. Inom
vissa kvarter förekommer det gångar belagda med
stenplattor även om majoriteten av gångarna inom
kvarteren är gräsbeväxta.
Gravplatserna på den nya kyrkogården har i regel
ett ytskikt av gräs, med en mindre planteringsyta
framför gravvården. Planteringsytan har ibland en
infattningsram av sten.
Inom kvarteren finns det rygghäckar av formklippt avenbok som i sin tur delar in kvarteren i
mindre sektioner.
Askgravplatsen ligger i det nordöstra hörnet av
kyrkogården och utgörs av en stor singelbelagd plan
med strukturer av stenplattor och en skulptur föreställande ett stort äpple placerat centralt på den grus-

lagda planen. Askgravplatsen omgärdas av formklippt avenbokshäck.
Belysning och servicestationer
Den gamla kyrkogården
Innanför huvudentrén söder om kyrkan och intill
huvudgången mellan den västra och den södra entrén utgörs belysningen av fyrkantiga lykthus i svart
smide, som sitter fast på trästolpar med ett snirklat
stolpfäste. Norr och öster om kyrkan är den gamla
kyrkogården dåligt upplyst.
Det finns en servicestation på den gamla kyrkogården, innanför grinden mot parkeringen söder om
kyrkan. Här finns det tillgång till redskap, vaser och
källsortering.
Den nya kyrkogården
Det finns ingen belysning inne på den nya kyrkogården. Kyrkogården lyses endast upp av gatubelysningen utmed Näsumsvägen.
Intill askgravplatsen samt mot kyrkogårdens
östra mur finns servicestationer med tillgång till
källsortering, redskap och vaser.

Parkeringsplats, gamla kyrkogården.

Gruslagd gång på den nya kyrkogården.

Parkeringsplatser
I anslutning till den gamla kyrkogården finns det två
parkeringsytor, en oasfalterad plan väster om kyrkogården samt en asfalterad plan med parkeringsplatser
söder om kyrkogården.
Söder om den nya kyrkogården finns det en stor
grusad plan med parkeringsplatser söder om kyrkogården.
Servicestation, nya kyrkogården.
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Byggnader

Servicebyggnad, gamla kyrkogården.

Kapell, nya kyrkogården.

Servicebyggnad, nya kyrkogården.
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Den gamla kyrkogården
På den gamla kyrkogården finns det en servicebyggnad söder om kyrkan, intill huvudentrén till kyrkogården. I byggnaden finns det toalett, förråd och ett
mindre personalrum. Byggnaden anlades 1979 och
står på en gjuten grund med tegelfasad. Gavlarna är
klädda med brunmålad locklistpanel. Mot väster
finns en dubbelport i trä med en trappa ner till kyrkogården. Byggnaden har ett sadeltak täckt av mörkt
taktegel.
Den nya kyrkogården
På den nya kyrkogården finns det två byggnader: Ett
kapell och en servicebyggnad.
Servicebyggnaden anlades 2014. Här finns garage, personalutrymme och en offentlig toalett.
Byggnaden vilar på en gjuten grund och har vitputsad fasad och ett sadeltak beklätt med rött taktegel.
Kapellet ligger på kyrkogårdens sydvästra del och
vilar på en till synes murad grund med en vitputsad
fasad och ett sadeltak som är beklätt med plåt. Kapellet är försett med två olika årtal. Ovanför porten
på den norra gaveln står årtalet 1913 – som syftar på
året då kapellet byggdes. På den östra långsidan står
årtalet 1955 - som syftar på årtalet då byggnaden
renoverades. Bland annat så murades flera av byggnadens tidigare gjutjärnsfönster igen.
Träd
På den gamla och nya kyrkogården i Vånga finns det
totalt 48 träd. Trädbeståndet på respektive kyrkogårdsdel beskrivs i följande avsnitt.

Den gamla kyrkogården
På den gamla kyrkogården omfattas trädbeståndet av
totalt 14 träd, varav majoriteten är olika sorters björkar. Den gamla kyrkogården omgärdas inte av någon
fullständig trädkrans.
På ömse sidor om den nordvästra entrén till kyrkogården står två äldre tårbjörkar som känns igen på
den hängande trädkronan. Vid den norra entrén står
en hängbjörk och en vårtbjörk på varsin sida av
grinden. Från den södra entrén, längs med den gruslagda mittgången upp till kyrkan står sex hästkastanjer i en dubbelsidig allé.
Inne på kyrkogården återfinns endast ett solitärt
träd, en vårtbjörk i kyrkogårdens sydöstra hörn.
Vad beträffar barrträd så finns det endast två
högväxta idegranar som flankerar en gravvård direkt
söder om kyrkan.

Dubbelsidig allé med formklippta avenboksklot.

Den nya kyrkogården
På den nya kyrkogården finns en mångfald av olika
lövträd. Totalt omfattas trädbeståndet av 34 träd,
varav majoriteten utgörs av en dubbelsidig allé av
formklippta avenbokar som står på ömse sidor av
den stenlagda mittgången från huvudentrén mot
norr fram till kapellet. På den nya kyrkogården finns
även ett flertal flikbladiga björkar, som inte hör till
de vanligare trädslagen och som är enkel att skilja
från andra björkträd då de har flikiga blad. Här växer
även skogslönn, rödbladig skogslönn, blodbok, oxel,
vårtbjörk, skogslind och japanska körsbärsträd.
På ett antal gravplatser omsluter formklippa
barrväxter gravvårdarna, bland dessa kan ädelcypress, idegran och tuja nämnas.

Plantering med penséer på den gamla kyrkogården.

Häckar och buskar

Planteringar

Den gamla kyrkogården
Ett mindre antal gravplatser omgärdas av låg, formklippt buxbomshäck. I övrigt finns det inga häckar
inne på den gamla kyrkogården.
Den gamla kyrkogårdens höga stödmur i östlig
riktning kompletteras med en formklippt hagtornshäck.
Den nya kyrkogården
På den nya kyrkogården finns det gott om häckar. I
stort sett hela kyrkogården omgärdas av formklippt
avenbokshäck. Även askgravplatsen omsluts av
avenbokshäck. Inne på kyrkogården delas flera kvarter in i mindre sektioner med rygghäckar av
ölandstok och avenbok.

Den gamla kyrkogården
På den gamla kyrkogården är en stor del av alla
gravplatserna återlämnade eller vårdas av kyrkorådet.
Många av dessa gravplatser saknar helt planteringar,
medan en del har försetts med planteringar efter
säsong eller med fleråriga perenner såsom kärleksört
eller ljung. På ett fåtal gravplatser växer det rosor eller
vintergröna växter.
Den nya kyrkogården
På den nya kyrkogården är majoriteten av gravplatserna tagna i anspråk och har fortfarande aktiva
gravrätter som sköts av gravrättsinnehavare. Av den
anledningen är antalet planteringarna fler och mer
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varierande än på den gamla kyrkogårdsdelen. Här
växer många olika perenner, lökväxter och vintergröna växter och buskar.
Naturlig förekommande kärlväxter och
kryptogamer
Den gamla kyrkogården
På den gamla kyrkogården är det framför allt den
omgärdande stenmuren som är en viktig livsmiljö,
både för djurlivet och för lavar och mossor. På de
mer solbelysta partierna av muren har lavar och
mossor som anpassat sig efter soliga och varma förhållanden funnit sig en bra växtplats, bland dessa kan
raggmossa, vägglav, kartlav, blocklav och tuschlav nämnas.
Det växer även mycket tuschlav på flera av de äldre
gravvårdarna på kyrkogården.
På de mer beskuggade partierna av muren, under
trädkronorna, växer på flera håll stensöta. Stensötan
är en liten ormbunksväxt som fått sitt namn uppkallat efter sin favoritväxtmiljö. Den trivs nämligen bäst
bland mossiga stenar, i skuggiga miljöer och rullar
ihop sina flikiga blad vid torka.
Kyrkogårdens gräsytor är i stor utsträckning påverkade av upprepad maskingräsklippning och
rymmer av den anledningen endast ett tiotal allmänna arter av kärlväxter. På sina håll saknas gräs
helt, där blottas i stället stenblandad sand.
Den nya kyrkogården
Även på den nya kyrkogården är gräsytorna i stor
utsträckning påverkade av upprepad maskingräsklippning och rymmer av den anledningen endast ett
tiotal allmänna arter av kärlväxter. Bland dessa kan
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bland annat gräshakmossa, röllika, gråfibbla, brunört och
tusensköna nämnas.
På kyrkogårdens träd växer ett flertal vanliga lavar- och mossor såsom husmossa, cypressfläta, blåslav
och vägglav.
På den solbelysta blockstensmuren i kyrkogårdens sydöstra hörn, samt på grindpollare och gravstenar har mer värmekrävande lavar och mossor
etablerat sig likt på den gamla kyrkogården.
Djurliv
Närheten till den skogbeklädda Bjärabacken, fruktodlingar, blockrika betesmarker samt villaträdgårdar
med träd och buskar har en stor betydelse för artsammansättningen på kyrkogården. Kyrkogårdens
häckar, träd, buskar, planteringar och gräsmattor
skapar i sin tur en variationsrik miljö som ger livsutrymme för många organismer. På den gamla kyrkogården finns den omgärdande muren som bidrar
med frostfria skrymslen och sprickor som har en
stor betydelse som skydd och livsrum för flera
mindre organismer.
På den nya kyrkogården finns det gott om häckar, buskar och träd som är viktiga livsmiljöer för
framför allt fågellivet på kyrkogården. Vid ett besök
på den nya kyrkogården i mars månad observerades
bland annat två ringduvor i en av björkarna. Duvorna
häckar i en rododendronbuske direkt söder om kapellet på den nya kyrkogården. I tillägg observerades
ett flertal kajor som letade insekter i gräset mellan
gravvårdarna. Under inventeringstillfället fanns det
även en ständigt närvarande röd glada som cirkulerade ovanför kyrkogården. Denna har förmodligen
sitt bo på den intilliggande Bjärabacken, men den
använder med all sannolikhet kyrkogården titt som
tätt för födosök. Även under årets kalla månader

används kyrkogårdens barrväxter, träd och buskar av
traktens övervintrande fåglar för födosök, vila och
skydd.
Miljön på kyrkogården är troligtvis attraktiv för
flera mindre däggdjur, såsom sorkar, möss, harar och
kaniner. Men det kan även hända att större däggdjur
såsom rådjur, grävling och räv besöker kyrkogården
då och då i jakt på föda eller skydd.
De gravplatser som pryds med rikt blommande
växter som kärleksört och lavendel, innehåller nektar
och pollen och besöks flitigt av olika småkryp såsom
fjärilar, humlor och bin. Även hästkastanjens blomning är värdefull för insekterna. Förutom det gröna
intresserar vindskyddade ytor och den lagrade värmen i gravvårdarnas och grusgångarnas stenmaterial
många insekter.

Kvartersbeskrivning – Den gamla
kyrkogården
På Vånga kyrkogård finns det 13 gravkvarter och en
askgravlund. För att underlätta kvartersbeskrivningarna 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 fyra gravkvarter, som benämns som A, B, C och D.
Kvarter A-B
Kvarter A och B ligger norr och väster om kyrkan,
på den gamla kyrkogården. Kvarteren skiljs åt av en
singelbelagd mittgång från kyrkogårdens västra
entré fram till kyrkans torn.
Kvarter A omfattar ett långsmalt område nordväst om kyrkan, och sträcker sig från den norra entrén fram till den västra entrén. Mot norr och väst
avgränsas kvarteret av kyrkogårdens omgärdande
mur och mot söder och öster av kyrkogårdens gruslagda gångsystem.
Kvarter B omfattar ett något större område sydväst om kyrkan. Mot söder och väster avgränsas
kvarteret av kyrkogårdens omgärdande mur och mot
öster och norr av kyrkogårdens gruslagda gångsystem.
Kvarteren karaktäriseras av öppna gräsytor där
Gravvårdarna står orienterade i nord-sydliga rader
med ryggtavlan i öst-västlig riktning. En del gravplatser saknar gravvård.
Gravplatser
Gravplatserna i kvarter A och B varierar i storlek
och utseende. Majoriteten av gravplatserna är små

och saknar tydliga avgränsningar mot varandra då de
har gräsytskikt och saknar omgärdningar. Men det
förekommer även ett antal gravplatser med ytskikt
av grus som omgärdas av låg formklippt buxbomshäck eller stenram. Gravplatserna som omgärdas av
stenram är generellt större och rymmer i de flesta
fall en familjegravplats. Endast en gravplats har ytskikt beväxt med murgröna inom kvarter A och B,
denna finns i kvarter A.
Inom kvarter A återfinns en större gravplats som
omgärdas av smidesstaket. I kvarter B finns inga
smidesstaket.
Flera av gravplatserna inom kvarter A och B har
utsmyckats med någon typ av plantering. Det gäller i
störst utsträckning de yngre gravplatserna som fortfarande har en aktiv gravrättsinnehavare. Här växter
perenner, lökväxter och annueller efter säsong. På ett
mindre antal gravplatser växter vintergröna växter
såsom rhododendron och järnek. På de återlämnade
gravplatserna är det ovanligt med planteringar.
Gravvårdar
Det förekommer en mångfald av gravvårdar inom
kvarter A och B beträffande utförande och ålder. I
kvarter A finns det en del äldre gravvårdar från
1800-talet, men majoriteten av gravvårdarna är resta
mellan 1930-tal och 2000-tal. I kvarter B är majoriteten av gravvårdarna resta mellan 1860-talet och
1930-talet, men det förekommer även ett flertal
yngre gravvårdar fram till dagens datum.
I kvarter B återfinns flera av kyrkogårdens troligtvis äldsta gravvårdar. Bland annat två kalkstensgravvårdar som är resta i början på 1800-talet och en
samling gjutjärnskors som står uppställda mot kyrkogårdens mur.

Kv A

Kv B

De äldsta gravvårdarna i kvarter A är borttagna
från sin ursprungliga gravplats och står uppradade
mot kyrkogårdens mur, dessa härstammar från tidigt
1800-tal. Från 1860-talet fram till 1920-talet finns en
uppsättning högresta gravvårdar utförda i mörka
stenmaterial som diabas. Bland de yngre gravvårdarna, som är svart granit och diabas resta mellan 1940
och dagens datum dominerar breda, låga gravvårdar
huggna i röd, grå eller svart granit.
Titlar är vanligt förekommande på de äldre gravvårdarna, och förekommer även på ett flertal yngre.
Manliga yrkestitlar med koppling till lantbruk är
vanligast, bland dessa kan lantbrukare och åbo nämnas. Utöver jordbruket så har fruktodling varit en
viktig näring i bygden, vilket även återspeglar sig på
gravvårdarnas inskriptioner, då titeln fruktodlare förkommer på flera gravvårdar i kvarter A och B.
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Buxbomsomgärdad gravplats med murgröna i kvarter A.

Kvarter A på den gamla kyrkogården.

Kvarter B på den gamla kyrkogården.
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Kalkstensgravvård i kvarter B.

Vintergröna växter i kvarter B.

Kvarter C-D
Kvarter C och D ligger på sydöstra delen av den
gamla kyrkogården. En hårdgjord gång belagd med
stenplattor som leder upp mot kyrkans absid skiljer
kvarteren från varandra.
Kvarter C omfattar ett mindre område direkt söder om kyrkobyggnaden. Området karaktäriseras av
en öppen gräsyta utan några gångar inom kvarteret.
Kvarter D utgörs av ett större område öster om
kyrkan som karaktäriseras av en öppen gräsyta med
gravvårdarna placerade i nord-sydliga rader med
ryggtavlan i öst-västlig riktning. En del gravplatser
saknar gravvård.
Gravplatser
Majoriteten av gravplatserna inom kvarter C och D
är små. Enstaka större gravplatser med buxbomsomgärdning och grusytskikt förekommer. I övrigt så
saknar gravplatserna omgärdning och har gräsytskikt. Planteringar förekommer i regel på alla yngre
gravplatser, där växtmaterialet byts ut efter säsong.
Några gravplatser har utsmyckats med perenner
såsom lavendel och kärleksört.
På en gravplats i kvarter C flankeras gravvården
av två högväxta tujor.
Gravvårdar
I kvarter C finns det ett antal äldre gravvårdar bevarade närmast kyrkan, dessa härstammar från 1800talet och tidigt 1900-tal. Majoriteten av gravvårdarna
i såväl kvarter C som D är resta mellan 1940 och
dagens datum. Bland de äldre gravvårdarna förekommer det framför allt två- och tredelade, högresta
gravvårdar utformade i mörka stenmaterial såsom
diabas. Bland de yngre gravvårdarna dominerar

breda, låga gravvårdar i olika material. Ett flertal
röda granitvårdar förekommer, en del av dessa är
sannolikt huggna i den lokala Vångagraniten som
känns igen på den intensivt röda färgen. Även inom
kvarter C och D dominerar manliga yrkestitlar med
koppling till jordbruket. I kvarter C återfinns en
gravvård vars inskriptioner presenterar ett kvinnligt
yrke vävlärinnan.
Kv C

Kv D

Kvarter C på den gamla kyrkogården.

Kvarter D på den gamla kyrkogården.

Kolonn i kvarter C på den gamla kyrkogården.
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Den nya kyrkogården är indelad i nio gravkvarter,
som benämns som A, B, C, D, E, F, G, K och J. I
följande avsnitt har flera kvarter med liknande karaktär beskrivits gemensamt.
Kvarter A-E
Kvarter A, B, C, D och E ligger på den äldsta delen
av den nya kyrkogården som härstammar från tidigt
1900-tal. Kvarter A, B, C och D utgörs av fyra rektangulära kvarter som avgränsas från varandra av det
gruslagda gångsystemet. Kvarter E utgörs av en
enkel rad med gravplatser ut med kyrkogårdens yttre
begränsningar.
Gravplatser
Gravplatserna inom kvarter A-D är orienterade i
nord-sydliga rader med ryggtavlan i öst-västlig riktning. En del gravplatser saknar gravvård. Gravvårdarna inom kvarter E står med ryggtavlan mot kyrkogårdens omgärdande häck.
Gravplatserna är i regel små och saknar omgärdning och har ett ytskikt bestått med gräs. Det förekommer enstaka större gravplatser som omgärdas av
stenram med grusytskikt. Endast en gravplats med
smidesstaket återfinns i kvarter A.
Vad det beträffar planteringar så finns det flera
gravplatser där gravvården flankeras av formklippta
vintergröna buskar, såsom tuja, ädelcypress, idegran
och buxbom. På några enstaka äldre gravvårdar
växer det perenner och lökväxter. Huvuddelen av de
yngre gravplatserna som fortfarande har en aktiv
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gravrättsinnehavare har någon typ av plantering i
form av perenner, lökväxter eller annueller efter
säsong. Dessa återfinns ofta i en liten planteringsyta i
direkt anslutning till gravvården och omgärdas
ibland av en stenram.
Gravvårdar
Gravvårdarna inom kvarter A-E varierar i material,
utformning och ålder. De äldsta gravvårdarna härstammar från 1900-talets första årtionden och de
finner vi i kvarter A, B och E i de norra delarna av
den gamla kyrkogården. Här förekommer det en del
små oansenliga gravvårdar men även enstaka högresta två- och tredelade gravvårdar. I de övriga kvarteren är majoriteten av gravvårdarna resta mellan
1930 och dagens datum. Bland dessa dominerar
breda, låga gravvårdar huggna i röd, grå eller svart
granit.
Inom kvarter A-E förekommer det en mångfald
av titlar på gravvårdarnas inskriptioner. Det gäller
framför allt de äldre gravvårdarna, men det förekommer även titlar på enstaka yngre gravvårdar. I
kvarter A och B finns det flera titlar med koppling
till militären, bland dessa kan dragon och soldat nämnas. Men även här, precis som på den gamla kyrkogården, dominerar manliga yrkestitlar med koppling
till jordbruk och fruktodling såsom lantbrukare, åbo,
hemmansägare, småbrukare, fruktodlare och frukthandlare.
Bland de mer ovanliga titlarna kan urmakaren, trävaruhushandlaren och båtföraren lyftas fram.
De kvinnliga gravlagda presenteras ofta med en
familjeanknuten titel såsom maka, hustru, änka, åbodotter eller mor. I kvarter E förekommer den nya kyrkogårdens enda kvinnliga yrkestitel barnmorskan.

Kv A

Kv B

Kv C

Kv D

Kv E

Kvartersbeskrivning – Den nya
kyrkogården

Gravvårdar i kvarter E på den nya kyrkogården.

Påkostad gravvård, rest över en
f.d. Dragon.

Gravvårdar i kvarter A och B på den nya kyrkogården.

Den nya kyrkogårdens enda gravplats som omgärdas av smidesstaket.

Liten oansenlig gravvård, rest
över en skräddare.
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Kvarter F-J
Kvarter F, G, K och J ligger på den delen av den nya
kyrkogården som utvidgades någon gång mellan
1940 och 1960. Kvarteren delas in i mindre sektioner
av rygghäckar av ölandstok.
Gravplatser
Gravplatserna är orienterade i nord-sydliga rader
med ryggtavlan i öst-västlig riktning. Gravplatserna
är i regel små, utan omgärdning och har ett ytskikt
bestått med gräs. I stort sett alla gravplatser har en
mindre planteringsyta framför gravvården. De flesta
gravplatserna har en aktiv gravrättsinnehavare som
står för skötseln vilket gör att planteringar är vanligt
förekommande. Vid ett inventeringsbesök i mars
månad växte det mycket penséer, narcisser och andra
lökväxter på gravplatserna. En del gravplatser har
även utsmyckats med vintergröna växter.

Kvarter K med ölandstoksrygghäckar.
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Gravvårdar
Gravvårdarna inom kvarter F-J är resta mellan 1940
och dagens datum. Majoriteten av gravvårdarna är
rektangulära, resta på bredden eller längden, huggna
i röd, grå eller svart granit. Olika variationer av topp,
hörn- eller längdprofiler förekommer. Inskriptionerna innehåller i stort sett endast information om de
gravlagdas namn samt födelse- och dödsdatum. Det
förekommer enstaka yrkestitlar, såsom lantbrukare,
lektor, smedmästare och stenhuggare. Majoriteten av
vårdarna har utsmyckats med en asymmetriskt eller
symmetriskt placerad symbol nedanför eller ovanför
inskriptionerna.
I den norra delen av kvarter J finns en rad med
huvudsakligen liggande stenar och naturstenar med
inskriptioner.

Kv J

Kv K

Kv G

Modern gravvård med yrkestitel.

Kvarter K med Vångabacken i bakgrunden.

Askgravplats

Askgravplatsen på den nya kyrkogården.

Askgravplats
På den senaste utvidgningen av den nya kyrkogården
ligger en askgravplats som utgörs av ett kvadratiskt
singelbelagt område som omgärdas av avenbokshäck.
Efter urnsättningen får de gravlagda en namnplakett i röd Vångagranit som placeras ut på den
gruslagda ytan. Inom området finns ett konstverk,
föreställande ett äpple, tillverkat av Kullaro i Lönsboda, även det är utformat i den lokala Vångagraniten. Askgravplatsen är ritad av Höjelycka Technological.
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden
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Värdebeskrivning
Kyrkogårdar utgör komplexa kulturhistoriska miljöer. De omfattar till exempel faktorer som berör
omgivning, landskap, växter, djurliv, samhälls- och
personhistorik, konsthantverk samt kyrkogårdshistoria. Värdebeskrivningen tar fasta på dessa delar.
Kulturhistoriska värden
Utvecklingen på Vånga 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 ökar under 1800- och
1900-talet. Den gamla kyrkogården utvidgades två
gånger under 1800-talet, varefter en helt ny kyrkogård anlades i utkanten av byn 1904. Den nya kyrkogården har utvidgats två gånger och båda kyrkogårdarna har försetts med plats för nya gravskick.
Att vi kan följa denna utveckling i den fysiska miljön
och i arkivmaterialet har ett kyrkogårdshistoriskt och
samhällshistoriskt värde.
Det finns många gravvårdar på såväl den gamla
som den nya kyrkogårdsdelen som både är tidstypiska och ovanliga för sin tid, dessa tillskrivs ett arkitekturhistoriskt värde.
Bevarade kalkstensgravvårdar och järnskors från
tiden före 1850 tillskrivs ett starkt åldersvärde. Gravvårdar som är resta under 1800-talets senare hälft,
samt tidigt 1900-tal tillskrivs ett åldersvärde. Vånga
gamla kyrkogård uppvisar en mångfald av järnkors i
olika åldrar, utformningar och dekor. Det förekommer bland annat ålderdomliga enklare varianter utan
inskriptioner, som man sällan stöter på. Historiska
fotografier från kyrkogården under 1920-talet visar
att det har funnit ännu fler varianter av järnskors på

kyrkogården än vad som finns bevarat idag. Denna
mångfald av järnkorsgravvårdar är relativt ovanlig.
Innan man började tillverka gravvårdar i granit och
diabas så tillverkades gravvårdar huvudsakligen av
lätthuggna stenmaterial såsom sand- och kalksten,
gjutjärn och trä. Som det ser ut i dagsläget kan man
tänka sig att huvuddelen av de äldre gravvårdarna
var tillverkade i gjutjärn och trä, och att gravvårdarna
i trä inte finns kvar av naturliga skäl. Men om man
tittar noga i kyrkogårdens omgärdande mur ser man
rester av äldre kalkstensgravvårdar och liggande
hällar som har återanvänts som byggnadsmaterial
när den gamla kyrkogården utvidgades under 1830talet.
I samband med att man började bryta sten även i
de norra delarna av Skåne så ökade antalet gravvårdar i sten på Vånga kyrkogård. De äldsta gravvårdarna i diabas och granit på Vånga gamla kyrkogård
härstammar från tiden kring 1850. I slutet av 1800talet startades stenbrytning i bl.a Gullyckskär där
Vångagranit – känd för sin intensiva röda färg –
bröts. På kyrkogården finns flera gravvårdar av
Vånga granit. De lokala naturresurserna och den
lokala industrihistorien har satt ett direkt avtryck på
kyrkogården vilket är lokalhistoriskt värdefullt.

På majoriteten av de äldre gravvårdarna presenteras de gravlagda ofta med en yrkes- eller familjeanknuten titel. Männen beskrivs oftast med en yrkeseller en hederstitel medan kvinnorna i regel beskrivs
med en familjeanknuten titel i relation till en man
såsom hustru, maka, änka, syster eller dotter. På Vånga
kyrkogård återfinns endast två kvinnliga yrkestitlar,
barnmorskan och vävlärarinnan. När man studerar
gravvårdarnas inskriptioner och de gravlagda männens yrkestitlar märker man att det är två tydligt
urskiljbara näringar som präglat bygden över tid;
Jordbruk och fruktodling. Då titlar såsom lantbrukaren, hemmansägaren, åbon, småbrukaren, bonden, frukthandlaren och fruktodlaren dominerar.
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.

Lokalhistoriska, 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.
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Bortplockade, ålderdomliga järnskors lutade mot den
gamla kyrkogårdens mur.

Gjutjärn- och smidesjärnskors på gamla kyrkogården.

Gjutjärn- och smidesjärnskors på gamla kyrkogården.

Äldre gravvårdar som byggnadsmaterial i den gamla kyrkogårdens mur,
samt som grindstolpar vid den norra entrén.

Återanvända gravvårdar som trapp och
dörrhållare in till kyrkans torn.
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Ibland dyker det upp ovanligare titlar på gravvårdarna. Ett exempel på en ovanligare titel är Unnantagmannen, som uppvisas på en gravvård i kvarter C
på den gamla kyrkogården i Vånga.
Förr i tiden fanns det inga regelrätta äldreboenden som det gör idag. Då talade man huvudsakligen
om backstugor och undantag.
Med undantag eller undantagskontrakt, menas rätt
för säljaren att för sin återstående livstid behålla brukanderätt samt en stuga på ett mindre område som
undantas från fastigheten. Personer som överlåtit
egendom med undantagskontrakt kallas för undantagsman eller undantagsänka. Undantagskontrakt var
vanligt förekommande under 1800-talet. En äldre
lantbrukare kunde till exempel välja att överlåta sin
gård till den äldsta sonen i förtid, och genom ett
undantagskontrakt stanna kvar på gården som undantagsman. Då fick han bruka en del av marken
och bosätta sig i en mindre undantagsstuga på egendomen. Det är däremot ovanligt att se personer presenteras med just titeln undantagsman på en gravvård.
Då det kan jämföras med titeln pensionär översatt i
vår tids terminologi. Det är betydligt vanligare att se
titlar såsom F.d. Lantbrukare eller F.d. Åbo.
Backstugusittare är en annan liknande titel, som sällan syns bland kyrkogårdarnas titlar. Inte heller på
den gamla eller den nya kyrkogården i Vånga, trots
att vi vet att det fanns mänger med backstugor runt
omkring i socknen en bra bit in på 1900-talet.

Bilder till höger: Bildexempel på lokalhistoriskt värdefulla
gravvårdar. Gravvårdar tillverkade i den lokala
Vångagraniten, resta över fruktodlare och frukthandlare
från bygden.
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En backstuga var en liten enkel stuga belägen på
någon annans mark, bebodd av personer, backstugusittare, utan eget jordbruk, som exempelvis äldre
personer eller hantverkare. Backstugor kunde också
befolkas av fattighjon, åldrade trotjänare och undantagsmän och änkor.
Gravvårdar med titlar som denna är av den anledningen extra viktiga att bevara för att den annars
tysta historien om undantag och backstugor ska få
leva kvar. Gravvårdar likt denna tillskrivs flera värden såsom social- och samhällshistoriska värden och lokalhistoriska värden men även pedagogiska värden.
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 små oansenliga gravvårdar som sentida stilar
och ideal. En återlämnad gravvård från 1950-talet
kan tyckas inte vara tillräckligt ålderdomlig, och inte
lika intressant att bevara som 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 Vånga kyrkogård som bedöms ha ett
högt kulturhistoriskt värde.
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Backstuga i Hommentorp. Bildkälla: Robert Nilssons bildarkiv genom
Oppmanna-Vånga hembygdsförening.

Gravvård med titeln Undantagsmannen.

Inga Karlsson ”Lill-Inga” vid sin stuga i Dyneboda. Bildkälla: Robert
Nilssons bildarkiv genom Oppmanna-Vånga hembygdsförening.

Utsikt från den gamla kyrkogårdens norra mur. I bakgrunden syns skogsbryn på Bjärabacken.

Biologiska värden
Vånga gamla kyrkogård ligger i centrum av den
äldsta bykärnan, omgiven av gårdar, gatehus och
bebyggelse i samtliga väderstreck. Även den nya
kyrkogården ligger mitt i byn, in till Näsumsvägen,
omgiven av yngre bebyggelse och lite öppen mark
som planterats med gran på senare tid.
Närheten till den delvis skogbeväxta Bjärabacken,
norr om de båda kyrkogårdarna har en stor betydelse för artsammansättningen på kyrkogården. Vars
brynmiljöer fungerar som en viktig tillflyktsort för
tillfälliga besök av småfåglar och däggdjur som titt
som tätt besöker kyrkogården för födosök. Skogsbryn kallas den yttersta gränsen mellan skog och
öppen mark, skogsbrynen ser ofta annorlunda ut
jämfört med skogen innanför. Det beror på att

Krokusar som lockar pollinerande insekter med sin nektar.

skogsbrynen får mer solljus. Här förekommer ofta
en mångfald av träd och buskar som bidrar till en
ökad mångfald i skogen.
Kyrkogårdar har en närmast unik biotoptyp som
drar till sig många organismer av olika slag. Blommorna på gravplatser och i planteringar lockar till sig
insekter. Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyrkogårdens träd, häckar och planteringar. Den gamla
kyrkogårdens omgärdande stenmur erbjuder frostfria skrymslen om vintern och solbelysta varma ytor
som lockar diverse insekter och kräldjur. Fladdermöss förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt
även på Vånga kyrkogård. De har sina viloplatser i
byggnader eller gamla hålträd. Samtliga arter av flad-

dermöss liksom alla grod- och kräldjur är fridlysta
och upptagna i Artskyddsförordningen.
Det finns inga träd som uppfyller 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.
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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 två kyrkogårdskartor
som anger den gamla och den nya 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 västra 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 på den gamla kyrkogården 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.



Inom området finns det flera 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 östra delen av den nya kyrkogården inklusive
askgravplatsen omfattar i dagsläget inga höga kulturhistoriska värden eftersom de huvudsakligen omfattar moderna gravplatser och gravvårdar, även om
det finns ett färre antal kulturhistoriskt intressanta
gravplatser och gravvårdar även inom de här områdena. Det gör inte området mindre värdefullt, då det
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
askgravlunden. 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. Det gäller även rygghäckar.
Askgravplatsens ursprungliga utformning bör
bevaras och underhållas för att bibehålla området karaktär.

Område med biologiska värden
Det är framför allt den gamla kyrkogårdens omgärdande mur samt den nya kyrkogårdens västra del
med sina träd som i dagsläget tillskrivs biologiska
värden. I takt med att träden inne på de båda kyrkogårdarna blir äldre kommer de att kunna utvecklahöga biologiska värden. De här områdena är särskilt
känsliga för förändring!







Lägg inget organiskt material uppe på stenmuren runt den gamla kyrkogården.
Vid behov: Ta bort uppkommande sly ur murarna för att minska risken för att på sikt skada
konstruktionen.
Underhåll träden på de båda kyrkogårdarna
enligt rekommendationerna i trädvårdsplanen,
framtagen av HeartWood 2020.
Samråd med länsstyrelsen innan större åtgärder i
trädbeståndet utförs. Avenbokarna längs med
mittgången på den nya kyrkogården omfattas
sannolikt av biotopskyddsbestämelserna som
allé och har ett extra starkt skydd för att värna
om känsliga arter. Dispens kan krävas.
Sätt upp fågelholkar för att gynna häckande
fåglar i området.

Bild till höger: Allé med formklippta avenbokar längs
mittgången på den nya kyrkogården.
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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
Vånga 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. I framtiden bör man tänka igenom om belysningen kan
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släckas under vissa perioder för att minimera risken
att störa fladdermöss vid kyrkan.

allt ett hot mot kyrkobyggnaden men även mot kyrkogården som kulturmiljö.

Vittring på kalkstensgravvårdar. I kvarter B på
den gamla kyrkogården återfinns två äldre kalkstengravvårdar som påverkas lättare än andra stenmaterial av väder och vind. Vid inventeringstillfället i mars
månad år 2021 observerades vittring och stenbortfall
på båda kalkstenvårdarna, vilket hotar dess framtida
existens på kyrkogården.

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.

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 Vånga kyrkogård är det framför allt de äldre
gravvårdarna i kalksten som hotas av påskyndade
vittrings- och erosionsprocesser.
Den nya kyrkogårdens träd är i synnerlighet sårbar för kraftiga återkommande stormar.
Stöld, skadegörelse och brand. Kyrkogårdar ligger
oftast på relativt isolerade platser som på vissa timmar av dygnet är helt obevakade, så även i Vånga.
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

Vittringspåverkad kalkstensgravvård i kvarter B på den gamla kyrkogården.
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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 under-håll
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
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som gäller, kontakta alltid länsstyrelsen. Vårdoch underhållsplanen kan fungera som ett planeringsunderlag för tillståndsansökan i dessa
fall.
Tillgänglighet
II: Det finns borttagna kulturhistoriska värdefulla
och intressanta gravvårdarna som kan tillgängliggöras genom att anlägga ett lapidarium, det vill säga en
samlingsplats för äldre borttagna gravvårdar.
Yttre begränsningar
II: Blockstensmuren mot öst och söder på den nya
kyrkogården har fogats om vid ett tillfälle, men har
redan börjat spricka upp igen. Ett alternativ skulle
kunna vara att lägga om muren, som en kallmurad
blockstensmur i stället för att mura om den med
fogstrykning (likt blockstensmuren på Oppmanna
nya kyrkogård).
III: Fortsätt att klippa häckarna runt den nya kyrkogården. Behåll samma höjd.
Grindar
III: Underhåll grindarna kontinuerligt.
Vägar och gångar
Gångarna på den gamla och den nya kyrkogården är
i bra skick. Grus fylls på vid behov och hålls bra
packad för framkomligheten.
II: För att öka framkomligheten på den gamla kyrkogården kan man anlägga fler hårdgjorda gångar
med sättsand eller stenplattor. Dock inte på bekostnad av de gruslagda gångarna, de är viktiga strukturer som ska finnas kvar.



Nytt stenmaterial ska vara av samma fraktion och färg som befintligt.

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 Vånga kyrkogård.
I: Det finns flera buxbomsomgärdningarna på såväl
den gamla som den nya kyrkogården som är glesa
och gulnade i färgen, dessa bör ses över inom ett år.
Buxbom kan drabbas av flera olika sjukdomar och
skadegörare. Det finns bland annat två svampsjukdomar som särskilt angriper buxbom; Cylindrocladiumbuxicola och Volutella buxi. Ett av de första symptomen, gemensamt för båda sjukdomarna, är att
bladen gulnar och faller av. Men det kan också
handla om näringsbrist eller uttorkning. Vid misstanke om sjukdomssmitta på buxbom bör därför
laboratorieanalyser alltid göras, på olika plantor och
helst vid olika tillfällen. Detta för att undvika att
planteringar tas bort i onödan, vilket både medför
onödiga kostnader och stora negativa konsekvenser
för kulturmiljön. Om det inte handlar om någon
smitta.
Gravvårdar
I: På den gamla och den nya kyrkogården har församlingen placerat ut kulturgravsmarkeringar på
några gravplatser som inte anses vara kulturhistoriskt

intressanta. Dessa bör tas bort. Placera i stället ut
skyltar vid några av de gravplatser och gravvårdar
som presenteras i bilaga 1.
I: På den gamla kyrkogården finns två kalkstensgravvårdar, som tillhör några av kyrkogårdens allra
äldsta gravvårdar. Båda är mer eller mindre påverkade av vittring och/eller har sprickor. En konservator bör se över stenarna för att vidare bedöma vilka
möjligheter det finns för bevarande. På Håstads kyrkogård i Lunds pastorat har man låtit en byggfirma
bygga vinterförvaringslådor i formplywood till att
ställa över bland annat kalkstensgravvårdar vintertid
för att undvika att de utsätts för kraftig nederbörd
och kyla. På lådorna har de satt upp anslag med texten ”Här under bevaras ett kulturminne, besök mig åter till
våren” (se bild till höger).
Byggnader
Vid inventeringstillfället observerades inga akuta
åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens byggnader.
Planteringar
I: På den nya kyrkogården finns rygghäckar av
Ölandstok. Dessa har skötts felaktigt vilket har lett
till att det växt in mycket gräs i dem som ger ett
ovårdat inryck. Rygghäckarna kan antingen planteras
om på nytt med ölandstok och skötas på rätt sätt
eller så kan man ersätta ölandstoken med avenbok,
då det finns på flera håll på kyrkogården.
Träd
Vid inventeringstillfället observerades inga akuta
åtgärdsbehov gällande kyrkogårdens träd.

Exempel från Håstad kyrkogård, Lunds pastorat, som låtit bygga vinterförvaringslådor i formplywood att ställa över
stående och liggande gravvårdar vintertid för att skydda mot kraftig nederbörd och kyla. Foto: Kerstin Börjesson.

III: Det är viktigt att kyrkogårdens träd sköts enligt
rekommendationerna i trädvårdsplanen, framtagen
av HeartWood, 2020.
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: Belysningen närmast kyrkan bör om möjligt
släckas under vissa perioder för att minimera risken
att störa fladdermöss vid kyrkan.
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: Med hänsyn till fåglar och eventuella fladdermöss bör åtgärder som berör träd och häckar endast
utföras under september till och med november
månad.
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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.
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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.

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.

Vintergröna – Vinca minor, traditionella sorter är
vintergröna med blå blommor eller Vinca minor
’Alba’ med vita blommor. Båda är marktäckare.



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

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.



Vårtörel – Euphorbia cyparissias.



Praktröllika – Achillea filipendulina



Vårljung – Erica Carnera

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’.

Målsättning och utveckling
Hur kan/vill församlingen arbeta för att förstärka Vånga 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?
- Lägga plattor och göra en hårdyta vid norra
korsarmen på Vånga gamla kyrkogård.
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.

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 Vånga 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.

Finns det önskemål om förändringar/utveckling?
- På Vånga nya kyrkogård finns det önskemål om att byta ut häckar från ölandstok
till något bättre samt ta bort plattgångar
samt planera om kvarter L.
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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.

företeelser. Som exempelvis olika händelser, historiska sammanhang eller människors skilda livsvillor.
Dessa kan exempelvis avspeglas i gravkvarter eller
gravplatsers utformning.
Lokalhistoriskt värde
Berättar om ortens historia ur ett lokalt perspektiv.
Det kan vara gravvårdar resta över personer som
haft betydelse i bygden, titlar med tydlig lokal
koppling, gårdsnamn eller inskriptioner som berättar om lokalt betydelsefulla händelser.
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.
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.

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.

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.

Kulturhistoriskt värde
Definieras som den kunskap eller förståelse som
kan inhämtas både från materiella och immateriella

Symbolvärde
Kan skapas avsiktligt eller omedvetet. Kyrkor har
ofta ett symbolvärde kopplat till deras långgående
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funktion och placering. Gravvårdar kan istället ha
inskriptioner som förmedlar en händelse med symbolisk innebörd.
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.
Rödlistan
Rödlistan är en lista på hotade och nära hotade arter
som sammaställs av flera expertkommittéer vid Artdatabanken/SLU i Uppsala och uppdateras vart 5:e
år.
Rödlistans kategorier:
CR Akut hotad (Critically endangered)
EN Starkt hotad (Endangered)
VU Sårbar (Vulnerable)
NT Nära hotad (Near threatened)

Källmaterial

Mossberg, Bo & Stenberg, Lennart 2003, Den nya
nordiska floran. Stockholm: Wahlström & Widstrand

Fornsök
http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/
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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 Vånga 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. 50). 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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Vånga gamla kyrkogård
Tabell över gravplatser och gravvårdar med höga kulturhistoriska värden inom kvarter A-D på den gamla kyrkogården (se planritning på s.77)
Antal

Gravkvarter

Nr på
karta

Titel

Gravvårdstyp

Dödsdatum

Kommentar värde

1

A

46

Lantbrukaren + köpmannen

Tredelad röd granitvård
+ tredelad grå granitvård
som kröns av kors

1949

Arkitekturhistoriskt värde. Enda gravplatsen med smidesstaket
och grusytskikt på den gamla kyrkogården. Markerad som kulturgrav.

2

A

43

Ola oläsligt

Tvådelad smal diabas

Oläsligt

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk tvådelad gravvård från
1900-talets början.

3

A

42

Åbo

Tvådelad smal diabas

1923

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk tvådelad gravvård från
1900-talets början. Buxbomsomgärdad gravplats med murgröna
som marktäckare.

4

A

49

Red Oredsson

Bred låg diabas

Inget

Arkitekturhistoriskt värde. Koppartext. Familjegrav utan årtal.

5

A

40

Åbo

Bred låg diabas

1933

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk gravvård från 1900-talets
början.
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6

A

38

Oläsligt

Blandade material, marmor och sandsten

Oläsligt

Arkitekturhistoriskt värde. Ovanlig gravvårdstyp på kyrkogården.

7

A

37

Lantbrukaren

Bred låg diabas

1950

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård i mitten av 1900talet. Social- och lokalhistoriskt värde med yrkestitel lantbrukare med by koppling till Bökestad. Buxbomsomgärdad gravplats.

8

A

36

Bagare

Bred låg diabas

Inget

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård från mitten av
1900-talet. Social- och lokalhistoriskt värde med yrkestitel.

9

A

34

Åbo

Liten oansenlig vård

1886

Social- och lokalhistoriskt värde, rest över en Åbo och hans son.

10

A

32

Mjölnare

Bred låg röd granit

1942

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård från 1940-talet.
Social- och lokalhistoriskt värde med yrkestitel, mjölnare med
gårdskoppling no 15 Vånga.
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11

A

89–90

Åke Tomasson + åbosonen

Tvådelad rödgranit kors
och eklöv

1886

Arkitekturhistoriskt värde, ovanlig gravvård rest i slutet av
1800-talet. Social- och lokalhistoriskt värde med yrkestitel som
Åbo med koppling till Bökestadmölla.

12

A

74

Bernt Larsson

Bred låg diabas

1931

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk gravvård från 1900-talets
början. Familjegrav.

13

76

Hanna Karlsson + sonen Nils

Bred låg diabas

1923

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk gravvård från 1900-talets
början, rest över en ensam mor och hennes son.

14

77

Handlare

Bred låg diabas

1949

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk gravvård från 1900-talets
mitt. Social- och samhällshistoriskt värde med yrkestiteln handlare.

15

A

53

Per Persson

Låg granitvård med klassicistiska drag

1939

Arkitekturhistoriskt värde. Ovanlig gravvårdstyp på kyrkogården med klassicistiska drag.

16

A

58

Lantbrukaren

Tvådelad smal diabas

1938

Lokalhistoriskt värde. By/gårdstillhörighet Mjönäs.
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17

A

57

Håkan Jönsson

Tvådelad nationalroman- Inget
tisk med grovhuggna
bubbliga sidor och polerad framsida

Social- och samhällshistoriskt värde och lokalhistoriskt värde.
By/gårdstillhörighet Krokshult.

18

A

58

Åbo

Tredelad röd granitvård

1885

Social- och samhällshistoriskt värde och lokalhistoriskt värde.
By/gårdstillhörighet Krokshult.

19

A

14

Trädgårdsmästare

Bred granit med klassicistiska drag. Sammanbyggd med omgärdande
stenram

Inget

Arkitekturhistoriskt värde. Ovanlig gravvårdstyp på kyrkogården med klassicistiska drag. Familjegrav. Stenram och grus ytskikt.

20

A

13

Fruktodlare

Bred låg gravvård tillverkad i Vångagranit

1955

Arkitekturhistoriskt värde. Typiskt yrke för bygden. Vården är
troligtvis tillverkad i den lokala Vångagraniten. Gravplatsen
omgärdas av stenram och grusytskikt. Tillskrivs ett mycket högt
värde.

21

A

12

Åbo

Tvådelad smal diabas

1889

Arkitekturhistoriskt värde. Ovanlig vård. Stenram och grusytskikt.
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22

A

35

Bagare

Tredelad mindre granitvård

1904

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och lokalhistoriskt värde med yrkestitel.

23

A

21

Lantbrukaren

Tredelad diabas

1879

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård rest i slutet av
1800-talet. Social- och lokalhistoriskt värde med yrkestitel.

24

A

2

Åboen

Tvådelad enkel granit
med bruten topp

1875

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård rest i slutet av
1800-talet. Social- och lokalhistoriskt värde med yrkestitel.

25

B

3

Lantbrukaren

Tvådelad massiv diabas

1932

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk gravvård från 1900-talets
början. Social- och samhällshistoriskt värde med lantbrukartitel.
Lokalhistoriskt värde med gårdstillhörighet Rosendal.

26

B

5

Jöns Olsson

Enkel tvådelad granitvård

1882

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk gravvård från 1800-talets
slut. Lokalhistoriskt värde med gårdstillhörighet No 6 Vånga.
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27

B

7

Per Svensson

Tredelad granitvård

1915

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk gravvård från 1900-talets
början. Lokalhistoriskt värde med gårdstillhörighet No 6 Vånga.

28

B

32

Nämndeman

Tredelad diabas och granitvård

1929

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk gravvård från 1900-talets
början. Social- och samhällshistoriskt värde med hedersuppdragstitel. Lokalhistoriskt värde med gårdstillhörighet No 31
Vånga.

29

B

33

Åboen

Tvådelad diabas och
granitvård

1880

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk gravvård från 1880-talet.
Social- och samhällshistoriskt värde. Hantverksmässigt värde
kopplat till dekor. Lokalhistoriskt värde med gårdstillhörighet
No 31 Vånga.
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30

B

26 till 31 Hemmansägare och åbo Fyra tredelade högresta
diabas och granitvårdar

31

B

51

Bonden

Jugendstil inspirerad
1889
gravvård med kruka/skål
i fundament

Arkitekturhistoriskt värde. Ovanlig gravvård. Yngre bred låg
gravvård och liggande häll på gravplatsen. Stenram och grusytskikt.

32

B

40

Åboen

Tvådelad diabas och
granitvård

1919

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk gravvård från 1900-talets
början. Social- och samhällshistoriskt värde med åbo titel. Lokalhistoriskt värde med bytillhörighet, Norra Mjönäs.

33

B

45

Åboen

Tvådelad diabas och
granitvård

1931

Arkitekturhistoriskt värde. Tidstypisk gravvård från 1900-talets
början. Social- och samhällshistoriskt värde då den gravlagda
mannens dödsdatum saknas.

34

B

47

Lantbrukaren

Tvådelad granitvård

1918

Arkitekturhistoriskt värde. Ovanlig, i ljus granit.
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1889

Stor familjegravplats som tillskrivs ett miljöskapande värde.
Polerad diabasstenram och grusytskikt. Lokalhistoriskt värde
med koppling till Svartetorp i Mölleryd. Markerad som kulturgrav.

35

B

77

Bonden

Liggande stenhäll på
upphöjt fundament

1869

Arkitekturhistoriskt värde. Liten granithäll med mindre diabashäll ovanpå.

36

B

66

Åboen + inspektorn

Tredelad diabas

1874

Arkitekturhistoriskt värde och social- och samhällshistoriskt
värde med yrkestitlar.

37

B

75

Fd nämndemannen

Tredelad diabas

1887

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde med hedersuppdragstitel och många barn
som räknas upp på fundamentet. Lokalhistoriskt värde, Skärsnäs.

38

B

125

Åboen

Tredelad rödgranit

1902

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Möjligtvis tillverkad i Vångagranit. Lokalhistoriskt värde, Rydstorp.

39

B

85

Oläsligt

Liten tvådelad

Oläsligt

Arkitekturhistoriskt värde.

40

B

76

Trued Håkansson

Bautasten med sköldliknande inskriptionsplatta

1887

Arkitekturhistoriskt värde. Ovanlig gravvårdstyp på kyrkogården. Lokalhistoriskt värde, Filkesboda.
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41

B

83

Nämndemannen

Obelisk diabas

1905

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde med hedersuppdragstitel. Lokalhistoriskt
värde, No 2 Filkesboda.

42

B

84

Lantbrukaren

Hög tredelad diabas

1904

Arkitekturhistoriskt värde. Ovanlig gravvårdstyp på kyrkogården. Lokalhistoriskt värde, Filkesboda.

43

B

89

Lantbrukaren

Tredelad diabas och granitvård

1900

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk för sekelskiftestiden 1900.

44

B

90

Tilda Nilsson

Tredelad med kors

1906

Arkitekturhistoriskt värde, ovanlig gravvårdstyp på kyrkogården. Social- och samhällshistoriskt värde då den är rest över en
kvinna. Lokalhistoriskt värde med koppling till S Kopparetorp.

45

B

91

Nils Johnsson

Tredelad diabas och granitvård med Jesus på
korset

1900

Arkitekturhistoriskt värde, ovanlig gravvårdstyp på kyrkogården. Lokalhistoriskt värde, S Kopparetorp.

46

B

92

Johan Nilsson

Tvådelad smal diabas

1911

Arkitekturhistoriskt värde.
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47

B

110

Jöns Mårtensson

Massiv jugendinspirerad
bautasten

1911

Arkitekturhistoriskt värde, ovanlig gravvård på kyrkogården.
Lokalhistoriskt värde, gårdstillhörighet No 13 Vånga.

48

B

111

Åbo

Två likadana livstenar på
ett fundament. Kröns av
urnor

1869

Arkitekturhistoriskt värde, ovanlig gravvård på kyrkogården.
Social- och samhällshistoriskt värde, Åbo med flera barn som
dog i tidig ålder. Lokalhistoriskt värde, Kasseboda.

49

B

144

Fruktodlare

Bred låg gravvård tillverkad i Vångagranit med
kolonner

1956

Arkitekturhistoriskt värde, typiskt yrke för bygden. Vården är
troligtvis tillverkad i den lokala Vångagraniten. Gravplats omgärdas av buxbom. Tillskrivs ett mycket högt värde.

50

B

145

Fruktodlare

Bred låg granit

1954

Arkitekturhistoriskt värde, typiskt yrke för bygden. Tillskrivs ett
mycket högt värde kopplat till titeln.

51

B

134

Åbo

Liten granitvård med
Jesus på korset

1900

Arkitekturhistoriskt värde, ovanlig gravvård. Lokalhistoriskt
värde, No 3 Vånga.
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52

B

157

Fd lantbrukaren

Tredelad diabas med
bruten topp

1898

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Lokalhistoriskt
värde, no 23 Vånga.

53

B

159

Åboen

Massiv jugendinspirerad

1910

Arkitekturhistoriskt värde, ovanlig gravvård.

54

B

113

Oläsligt

Kalkstensvård

Oläsligt

Arkitekturhistoriskt värde, kalkstensvård. Starkt åldersvärde,
sannolikt rest innan 1850.

55

B

115

Åboen

Tredelad röd granitvård

1904

Arkitekturhistoriskt värde, social och samhällshistoriskt värde.

56

B

Inget

Lantbrukaren

Kalkstensvård

1839

Arkitekturhistoriskt värde, kalkstensvård. Starkt åldersvärde,
rest innan 1850.

57

B

147

Åbo

Mindre granitvård

1910

Arkitekturhistoriskt värde, social och samhällshistoriskt värde.

58

B

160

Oläsligt

Liten oansenlig vård

Oläsligt

Arkitekturhistoriskt värde, social och samhällshistoriskt värde.
Liten, oansenlig vård som sticker ut bland de större vårdarna.
Vem vilar där under?

64 | Vånga kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2021

59

B

177

Nämndemannen

Tredelad diabas med
bruten topp

1897

Arkitekturhistoriskt värde. Ovanlig utformning, två spetsbågar.

60

C

1

Lars Bondesson

Avbrutna kollon

1912

Arkitekturhistoriskt värde. Ovanlig på kyrkogården.

61

C

2

Nämndemannen

Nygotisk granitvård

1894

Arkitekturhistoriskt värde. Ovanlig på kyrkogården. Social och
samhällshistoriskt värde med hedersuppdragstitel.

62

C

5

Åbon

Tvådelad diabas och
granitvård

1898

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social och samhällshistoriskt värde med åbo titel.

63

C

3

Handlare

Tredelad diabas

1896

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social och samhällshistoriskt värde med handlare titel.

64

C

4

Handlarens B.N Lindahls dotter

Tredelad rödgranit,
kanske Vånga granit?

1856

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social och samhällshistoriskt värde med kvinnlig titel kopplad till faderns yrke.
Mycket högt värde.
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65

C

7

Kyrkoadjunkt

Kors diabas

1943

Arkitekturhistoriskt värde, ovanlig gravvård på kyrkogården
med koppartext. Social och samhällshistoriskt värde med ovanlig titel, kyrkoadjunkt.

66

C

10

Lantbrukaren

Tvådelad diabas och
granitvård

1899

Arkitekturhistoriskt värde. Hantverksmässigt värde. Dekor.
Lokalhistoriskt värde med koppling till Rosentorp.

67

C

12

Lantbrukaren

Tredelad diabas med
bruten topp

1889

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social och samhällshistoriskt värde med lantbrukare titel.

68

C

13

Unnantags mannen

Tredelad granit med
bruten topp

1887

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social och samhällshistoriskt värde med titeln undantagsman. Mycket högt
värde pga. titel.

69

C

20

Emma Holmer

Liten diabas

1898

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social och samhällshistoriskt värde rest över en ung kvinna.

70

C

18

Skollärare Holmer

Liten diabas

1896

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social och samhällshistoriskt värde med skollärartitel.
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71

C

15

Doktor

Liten oansenlig vård

Inget

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social och samhällshistoriskt värde med doktorstitel. Familjegrav.

72

C

33

Sven Nilsson

Obelisk diabas

1922

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård.

73

C

29

Folkskollärare

Liten diabas

1909

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social och samhällshistoriskt värde med folkskolelärartitel.

74

C

21

Härdad domaren

Bred klassicistisk

Inget

Miljöskapande värde med de två högväxta idegranarna på ömse
sidor om vården. Familjegrav med social- och samhällshistoriskt
värde i titeln häradsdomaren.

75

C

24

Skräddaren

Liten diabas

1903

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social och samhällshistoriskt värde med skräddartitel. Markerad som kulturgrav.

76

C

40

Lantbrukaren

Kolonn i grå granit

1880

Arkitekturhistoriskt värde, ovanlig gravvård. Kolonn i ljus granit.
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77

D

30

Fd enkan

Liten oansenlig vård

1904

Social- och samhällshistoriskt värde kopplat till titeln Före detta
änkan som väcker en del frågor. Gifte kvinnan om sig, om så är
fallet. varför har hon presenterats med den titeln. Mycket högt
värde.

78

D

57

Lantbrukaren

Liten obeliskdiabas

1908

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde med lantbrukartitel.

79

D

12

Åbo

Liten tvådelad

Oläsligt

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde med åbotitel.

80

D

128

Fruktodlare

Bred låg gravvård tillverkad i Vångagranit

1959

Arkitekturhistoriskt värde, typiskt yrke för bygden. Vården är
troligtvis tillverkad i den lokala Vångagraniten. Tillskrivs ett
mycket högt värde.

81

D

129

Frukthandlare

Bred låg granit

1966

Arkitekturhistoriskt värde typiskt yrke för bygden.
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82

D

213

Åbo

Liten oansenlig vård

1902

Arkitekturhistoriskt värde, social- och samhällshistoriskt värde
med åbo titel.

83

D

126

Albert Svensson

Tvådelad marmorvård

1939

Social- och samhällshistoriskt värde med inskriptionerna
"Fruktodlare reste vården".

84

D

121

Lantbrukaren

Jugend diabas med uppp- 1929
ochned vänd urna

Arkitekturhistoriskt värde, ovanlig gravvård med social- och
samhällshistoriskt värde med lantbrukartitel.

85

D

67

Ola Nilsson

Liten diabas

1922

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk för 1900-talets början.
Lokalhistoriskt värde, Mölleryd.

86

D

178

Åbon

Tvådelad diabas och
granitvård

1922

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk för 1900-talets början.

87

D

181

Sonen Ragnar

Bred låg diabas

1906

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk för 1900-talets början.
Tidig bred låg vård.
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88

D

186

Byggmästare

Liten diabas

1924

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk för 1900-talets början.
Social- och samhällshistoriskt värde med titeln byggmästare.
Lokalhistoriskt värde, Oretorpet.

89

D

242

Instrumentmakare

Bred låg diabas

1938

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk för 1900-talets början.
Udda titel som tillskrivs ett social- och samhällshistoriskt värde.

90

D

260

Torparen

Liten diabas

1926

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk för 1900-talets början.
Social- och samhällshistoriskt värde kopplat till titeln torpare.
Lokalhistoriskt värde No 21 Vånga.
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Vånga nya kyrkogård
Tabell över gravplatser och gravvårdar med höga kulturhistoriska värden inom kvarter A-J på den nya kyrkogården (se planritning på s.78)
Antal

Gravkvarter

Nr på
karta

Titel

Gravvårdstyp

Dödsdatum

Kommentar värde

1

A

244

Sissa Truedsson

Liten diabas och granitvård

1942

2

A

253

Lantbrukaren

1923

3

A

196

Nils Olsson

Jugend/klassicistisk högrest vård i diabas och
granit
Liten diabas och granitvård

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde, rest över en kvinna. Lös sten med inskriptionen Mor står på samma gravplats.
Arkitekturhistoriskt värde. Ovanlig gravvårdstyp på kyrkogården. Stenram och grusytskikt.

1920

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård.

4

A

140

Enkan

Liten diabas och granitvård

1919

5

A

222

Karl Olsson

Bred låg diabas

1908

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde, rest över en kvinna. Lokalhistoriskt värde,
by koppling till Hommentorp.
Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Tidig låg bred
vård. Lokalhistoriskt värde, gårdstillhörighet no 2 Vånga.

6

A

228

Sven Svensson

Liten oansenlig vård

1920

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Tidig låg bred
vård. Lokalhistoriskt värde, Rydstorp

7

A

230

Brandt

Liten oansenlig vård

1920

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Tidig låg bred
vård. Lokalhistoriskt värde, Skärsnäs.

8

A

162

Åbo

Jugend röd granit

1917

Arkitekturhistoriskt värde, jugend inspirerad vård. Tidig låg
bred vård. Lokalhistoriskt värde, Snäckestad.

9

A

74

Hustrun

Liten diabas och granitvård

1915

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde, rest över en kvinna.

10

A

59

Åbon

Bred låg diabas

1913

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Tidig låg bred
vård. Lokalhistoriskt värde, S. Mjönäs.

11

A

52

Pernilla Ransen

Liten oansenlig vård

1910

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde, rest över en kvinna.

12

A

29

Per Blom

Liten diabas och granitvård

1918

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk vård tidigt 1900-tal.

13

A

79

Hanna Jönsson

Liten liggande diabasvård 1910
på något upphöjt fundament
Liten diabasvård med
1908
bubblig baksida

Arkitekturhistoriskt värde, ovanlig gravvård på kyrkogården.
Social- och samhällshistoriskt värde, rest över en kvinna.

14

A

3

Fd soldaten

15

A

1

Lantbrukaren

Liten diabasvård med
bruten topp

1908

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde, lantbrukare titel.

16

B

206

Fröken

Bred låg rödgranit

1942

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde, rest över en kvinna.

17

B

159

Änkan

Bred låg diabas

1937

18

B

105

Anders Jönsson

Liten oansenlig vård

Oläsligt

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde, rest över en kvinna. Lokalhistoriskt värde,
Snäckestad.
Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård.

19

B

40

Skomakare

Liggande diabas

1936

20

B

43

Hanna Olsson

Liten oansenlig vård

Oläsligt

21

B

45

Lantbrukaren

Liten diabas och granitvård

1935

22

B

95

Trävaruhushandlare

Bred låg diabas

1935

23

B

56

Fd dragonebn

Tredelad granit och dia1928
basvård med bruten topp

24

B

53

Lantbrukaren

Bred låg diabas

1929

25

B

47

Skräddaren

Liten oansenlig vård

1929

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk vård tidigt 1900-tal. Socialoch samhällshistoriskt värde, skrärddartitel.

26

B

26

Per Ingemansson

Bred låg diabas

1926

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Stenram och
grusytskikt.

27

B

23

Tomas Jönsson

Hög diabas

Oläsligt

Arkitekturhistoriskt värde. Lokalhistoriskt värde, gård No 31
Vånga.
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Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde, rest över en kvinna.

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde, skomakartitel. Lokalhistoriskt värde, Fegelstorp.
Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde, rest över en kvinna.
Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde med lantbrukartitel. Lokalhistoriskt värde,
Stora skede.
Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde med udda titel, Trävaruhushandlare.
Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde med udda titel, Fd Dragonen. Militär koppling. Lokalhistoriskt värde, Esperyd.
Arkitekturhistoriskt värde, tidig bred låg. Lokalhistoriskt värde,
gård No 1 Vånga.

28

B

1

Båtföraren

Tredelad granit och diabasvård som kröns av
urna

1925

Arkitekturhistoriskt värde, ovanlig gravvård på kyrkogården.
Social- och samhällshistoriskt värde med udda titel, Båtförare
Lokalhistoriskt värde, Filkesborda. Smidesstaket och grusytskikt.
Mycket högt kulturvärde. Markerad som kulturgrav.
Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Udda titel. Social- och samhällshistoriskt värde. Stenram och grusytskikt.

29

C

64

Brännmästaren

Bred låg diabas

1944

30

C

77

Trädskötare

Liten bred låg diabas

1955

31

C

166

Hustrun

Bred låg rödgranit

1947

32

C

112

Frukthandlaren

Bred låg diabas

1949

Arkitekturhistoriskt värde typiskt yrke för bygden. Lokalhistoriskt värde, Snäckestad.

33

C

141

Fd stensliparen

Bred låg diabas

1958

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Udda titel. Social- och samhällshistoriskt värde.

34

D

152

Fruktodlare

Bred låg diabas

1961

Arkitekturhistoriskt värde typiskt yrke för bygden. Lokalhistoriskt värde, Snäckestad. Tuja på ömse sidor om vård.

35

D

154

Fruktodlare

Bred låg rödgranit

1978

Arkitekturhistoriskt värde typiskt yrke för bygden. Lokalhistoriskt värde.

36

D

167

August Åkesson

1951

Arkitekturhistoriskt värde, ovanlig bred låg vård med kapitäl och
pelare.

37

D

142

Maskinisten

Bred låg diabas med
överliggande kapitäl och
pelare
Bred låg diabas

1951

38

D

140

Frukthandlaren

Bred låg rödgranit

1953

Arkitekturhistoriskt värde, udda titel. Social- och samhällshistoriskt värde som symboliserar ett nytt yrke under 1900-talets
första hälft.
Arkitekturhistoriskt värde typiskt yrke för bygden. Lokalhistoriskt värde.

39

D

32

Lantbrukaren

Arkitekturhistoriskt värde, ovanlig bred låg vård med kapillär
och pelare.

40

D

1

Åbo

Bred låg diabas med
1942
överliggande kapillär och
pelare
Tvådelad diabas
1929

41

D

4

Karna Nilsson

Tredelad granit och dia1933
basvård med bruten topp

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde, rest över en kvinna.

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Udda titel. Social- och samhällshistoriskt värde. Buxbomsomgärdad planteringsyta framför vården.
Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde, rest över en kvinna.

Arkitekturhistoriskt värde, udda dekor. Social- och samhällshistoriskt värde åbo titel.
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42

D

7

Åbo

Liten diabas och granitvård

1932

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde åbo titel.

43

E

90

Lantbrukaren

Tvådelad diabas nationalromantik

1918

44

E

87

Åboen + lantbrukaren

Snedställd kolonn diabas

1886

45

E

86

Skomakare

Jugend granit

1917

Arkitekturhistoriskt värde, nationalromantisk inspirerad vård.
Social- och samhällshistoriskt värde med lantbrukartitel. Lokalhistoriskt värde, gård Vånga no 9.
Arkitekturhistoriskt värde, kolonn. Lokalhistoriskt värde, gård
Vånga no 3. Gravplatsen har även ett biologiskt värde då den är
täckt av ljung.
Arkitekturhistoriskt värde, jugendinspirerad vård. Social- och
samhällshistoriskt värde med skomakartitel.

46

E

85

Åbon

Nationalromantisk tvåde- 1917
lad granit

Arkitekturhistoriskt värde, nationalromantisk inspirerad vård.
Social- och samhällshistoriskt värde med åbo titel.

47

E

76

Lantbrukaren

Tvådelad diabas och
granit

1925

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk tvådelad, 1920-tal. Socialoch samhällshistoriskt värde med lantbrukartitel.

48

E

75

Lantbrukaren

Tredelad granit och dia1914
basvård med bruten topp

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk tvådelad, 1920-tal. Socialoch samhällshistoriskt värde med lantbrukartitel.

49

E

74

Hustrun

Jugend röd granit

1923

Arkitekturhistoriskt värde, jugendinspirerad gravvård. Socialoch samhällshistoriskt värde, rest över en kvinna.

50

E

73

Åboen

Jugend röd granit

1933

Arkitekturhistoriskt värde, jugendinspirerad gravvård. Socialoch samhällshistoriskt värde med åbotitel.

51

E

56

Åbo

Liten diabas och granitvård

1910

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde med åbotitel.

52

E

54

Åbo

Tredelad granit och dia1915
basvård med bruten topp

53

E

53

Karl Johnsson

Tvådelad diabas

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde med åbo titel. Lokalhistoriskt värde, Mjönäs.
Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Lokalhistoriskt
värde, Esperyd.

54

E

50

Åbon

Tredelad granit och dia1915
basvård med bruten topp

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde med åbotitel. Lokalhistoriskt värde, Vånga.

55

E

48

Elsa Mårtensson

Liten diabas och granitvård

56

E

46

Åbon

Tredelad granit och dia1913
basvård med bruten topp

Arkitekturhistoriskt värde, jugendinspirerad gravvård. Socialoch samhällshistoriskt värde, rest över en kvinna och hennes
dotter.
Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde med åbotitel. Fyra döttrar som dog i ung
ålder.
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1914

1921

57

E

30

Husägaren

Bred låg diabas

1913

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde med husägartitel.

58

E

28

Fruktodlare

Bred låg diabas

1953

Arkitekturhistoriskt värde typiskt yrke för bygden. Lokalhistoriskt värde.

59

E

2

Lantbrukaren

60

E

250

Lantbrukaren

61

E

262

Lantbrukaren

Tvådelad diabas med
1927
granit fundament med
fördjupning för kruka
Tvådelad granit med oval 1928
polerad inskriptionsplatta
Tvådelad högrest granit
1927

62

E

229

Byggmästare

63

E

215

Urmakare + barnmorska

64

E

203

65

E

66

Arkitekturhistoriskt värde, ovanlig vård, 1920-tal. Social- och
samhällshistoriskt värde med lantbrukartitel.

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk tvådelad, 1920-tal. Socialoch samhällshistoriskt värde med lantbrukartitel. Lokalhistoriskt värde, Esperyd.
Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk tvådelad, 1920-tal. Socialoch samhällshistoriskt värde med lantbrukartitel. Lokalhistoriskt värde, Vånga.
Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk tvådelad. Social- och samhällshistoriskt värde med byggmästartitel.

Tredelad diabas och granit med överliggande
kapillär
Liten oansenlig vård

1918
1928

Enda gravvården med en kvinnlig yrkestitel på den nya kyrkogården. Mycket högt värde.

Smeden

Liten diabas och granitvård

1921

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk tvådelad. Social- och samhällshistoriskt värde med smedstitel.

192

Carl Söderberg

1911

Arkitekturhistoriskt värde, ovanlig gravvård. Buxbomsomgärdad.

E

190

Oläsligt

Tredelad diabas och granit med överliggande
kapillär
Liten diabas och granitvård

1927

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk tvådelad.

67

E

188

Lantbrukaren

Granit med hålighet

1916

Arkitekturhistoriskt värde, ovanlig gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde med lantbrukartitel.

68

E

186

Karl A Olsson

Bautasten diabas

1919

Arkitekturhistoriskt värde, bautasten, tidigt 1900-tal.

69

E

185

Lantbrukaren

Tredelad granit och diabasvård

1917

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk tredelad.

70

E

184

Åbon

Tvådelad granit

1918

Social- och samhällshistoriskt värde med en kvinna och son dog
med några dagars mellanrum. Sannolikt i barnsäng. Lokalhistoriskt värde, Oredstorp.
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71

E

182

Fd dragonen

Tvådelad diabas och
granit

1919

72

E

168

Torparen

Tvådelad rödgranit

1922

73

E

166

Lantbrukaren

Klassicistisk

Inget

Arkitekturhistoriskt värde, klassicistisk vård. Social- och samhällshistoriskt värde med lantbrukartitel.

74

E

131

Åbodottern

Liten tvådelad diabas

1922

75

E

173

Åbon

Tvådelad diabas med
granit fundament

1921

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde där den gravlagda kvinnan presenteras som
åbodotter, i relation till sin fars titel. Lokalhistoriskt värde, gård
No 11 Vånga.
Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde med åbotitel.

76

E

42

Lantbrukaren

1927

77

K

47

Stenhuggare

Tvådelad diabas med
granit fundament med
kruka
Bred låg rödgranit
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1967

Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde med udda titel, Fd Dragonen. Militär koppling.
Arkitekturhistoriskt värde, tidstypisk gravvård. Social- och samhällshistoriskt värde med torpartitel.

Arkitekturhistoriskt värde, kruka i fundament. Social- och samhällshistoriskt värde med lantbrukartitel. Lokalhistoriskt värde,
Stora skede.
Arkitekturhistoriskt värde typiskt yrke för bygden. Lokalhistoriskt värde med koppling till stenindustrin.
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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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