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Inledning 

Vård- och underhållsplanen för Stehags kyrkogård och 

begravningsplats är utförd av Regionmuseet i Skåne på 

uppdrag av Eslövs församling. Inventeringen genom-

fördes under sommaren 2019 med påföljande rapport-

skrivning. Inventering och rapportskrivning har utförts 

av antikvarie Karin Hernborg.  

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 omfatt-

ning 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 fö-

reskriften anges vissa krav på hur vård- och under-

hållsplanerna ska utformas: 

• Planen ska redovisa hur respektive objekt ska vår-

das 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 syf-

tet med vård- och underhållsplanen att lyfta fram och 

tydliggöra kyrkogårdens kulturhistoriska värden. Den 

ska sedan ligga till grund för pastoratets planering och 

skötsel. Målsättningen med arbetet är att kyrkogår-

dens värden ska bevaras. Genom vård- och under-

hållsplanen ska: 

• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så att 

de kulturhistoriska värdena säkerställs och ut-

vecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårdsför-

valtningen som länsstyrelsen underlättas. 

• Förvaltningen få en vägledning i det konkreta 

vårdarbetet med riktlinjer och prioriteringar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbesö-

kare och allmänheten tydliggöras. 

 

 
 Fastighetsuppgifter 

 

Objekt  Stehags kyrkogård och begravningsplats 

Fastighetsbeteckning Kyrkogården: Stehag 47:1 

Begravningsplatsen: Stehag 1:5 

Socken  Stehags socken 

Kommun  Eslövs kommun 

Fastighetsförvaltare Eslövs pastorat 

Areal  Kyrkogården: ca 5000 m² 

Begravningsplatsen: 12500 m² 

 

Stehags kyrkogård och begravningsplats ligger avskilda från varandra. Totalt omfattar 

de 575 gravplatser och 37 urngravplatser, de flesta finns på begravningsplatsen. 262 

gravplatser är tillgängliga och på 130 finns gravskötselavtal.  

 Eslövs kommun markerad i gult på kartan och Stehags 

socken i grönt. 
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Metod 

Vård- och underhållsplanen består av en kunskapsdel 

där kyrkogårdens historia och dess nuvarande upp-

byggnad beskrivs. Historiken grundar sig på arkiv- 

och litteraturstudier samt annan tillgänglig litteratur, 

muntlig information, kartor och ritningsmaterial. Nu-

lägesbeskrivningen omfattar både Stehags kyrkogård 

och begravningsplats. Eftersom de ligger avskilt från 

varandra och har olika ålder och karaktär är beskriv-

ningarna konsekvent uppdelade på respektive kyrko-

gården och begravningsplatsen. På båda har byggnader, 

gångsystem, gravkvarter, gravplatser och gravvårdar 

samt växt- och djurliv inventerats och beskrivits.  

Båda områdenas historik och de fysiska anlägg-

ningarna utgör underlag till en beskrivning av kyrko-

gårdens kulturhistoriska och biologiska värden. Uti-

från kunskapsdelen med historik, nulägesbeskrivning 

samt värdebeskrivningen har vårdkrav utifrån både 

kulturhistoriska och biologiska värden formulerats. 

Vård- och underhållsplanen omfattar också en redo-

visning av aktuella åtgärdsbehov med åtgärdsförslag. 

  

Stehags kyrka och delar av den gamla kyrkbyn i flygfotots förgrund. I bakgrunden syns Stehags stationssamhälle och 

längst bort ser man övergången mellan odlingsbygd och skogslandskap. Fotograf: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto. 

Bildrättigheter: Lunds stift. 
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 

KULTURMILJÖLAG(1988:950)  

Kyrkogården och begravningsplatsen skyddas en-

ligt Kulturmiljölagen 4 kap (11-14§§) såsom kyrk-

ligt 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 behö-

ver 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 föränd-

ring av plantering, trädbestånd, beläggning av 

gångar, uppförande eller ändring av byggnader 

och utvidgningar av kyrkogården. När det gäller 

enstaka borttaganden av återlämnade gravanord-

ningar så bedöms hur begravningsplatsens kul-

turhistoriska värden påverkas av ett successivt 

borttagande.  

 

Kyrkogården vid kyrkan ligger inom möjlig forn-

lämning: Stehag 65:1. Den omfattar Stehags 

gamla bytomt och skyddas enligt Kulturmiljöla-

gens 2 kap. Områdets utbredning kan ses på kar-

tan på sidan 9. Inom den gamla bytomten är alla 

ingrepp i mark, utöver den normala gravgräv-

ningen tillståndspliktiga då de kan beröra dolda 

fornlämningar. Eventuella fynd av fornlämningar 

måste rapporteras till länsstyrelsen som också 

kan lämna mer information om gällande regel-

verk. 

 

PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader 

skyddas även i PBL. En byggnad som är särskilt 

värdefull ur kulturhistorisk synpunkt får inte för-

vanskas och ska underhållas så att de särskilda 

värdena bevaras. Ändring och flyttning av en kul-

turhistoriskt värdefull byggnad ska utföras var-

samt med hänsyn till dessa värden och byggna-

dens karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges till 

byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras på 

grund av byggnadens eller bebyggelsens kultur-

historiska värde. Planläggning och bygglov hand-

läggs av kommunen och ska ske med hänsyn till 

byggnadens kulturhistoriska värden. De kulturhi-

storiska värdena ska säkerställas genom skydd i 

detaljplan eller områdesbestämmelse.  I detalj-

plan eller områdesbestämmelse kan byggnader 

skyddas mot rivning samt mot förvanskning så 

att dess karaktärsdrag bevaras. Byggnader men 

även träd och andra landskapselement kan vara 

skyddade i plan.  

 

MILJÖBALKEN (1998:808) 

Riksintressen regleras genom Miljöbalken. Riksin-

tresse 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 riksin-

tresse för kulturmiljövården ska skyddas mot åt-

gärder 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 bio-

topskyddsbestämmelserna i miljöbalkens 7 kap 

(11§). Bestämmelserna gäller alléer utmed vägar, 

tidigare vägar och även alléer som finns i ett öv-

rigt öppet landskap. Bestämmelserna gäller också 

stenmurar som angränsar till jordbruksmark. I Be-

skrivning och vägledning om biotopen allé i bi-

laga 1 till förordningen (1998:1252) om områ-

desskydd 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. Så är fallet både på Stehags kyrko-

gård och begravningsplats. Om man planerar åt-

gärder som påverkar sådana särskilt skyddsvärda 

träd och som riskerar att väsentligt ändra natur-

miljön ska den som planerar åtgärden lämna in en 

anmälan om samråd till länsstyrelsen.  

 

I de fall där det finns fridlysta arter på kyrkogår-

den gäller Artskyddsförordningen (2007: 845) För-

ordningen omfattar dels de arter som skyddas en-

ligt EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv, dels 

vissa andra vilt levande arter som är hotade i Sve-

rige. Fladdermöss är en djurgrupp som är vanlig 

på kyrkogårdar. Alla arter av fladdermöss, vilda 

fåglar, groddjur och kräldjur är fridlysta i Sverige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 

Utsnitt av kartan från storskiftet av Stehags kyrkby år 1794 
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Kulturmiljö och fornlämningar 

Stehags socken har åtminstone ett medeltida ur-

sprung. Det tidigaste belägget för ortnamnet är från 

1302 då platsen benämns Stothaehaghae vilket kan tol-

kas som stoth- häst och hage – inhägnad (Källa: Svenskt 

otrtnamnsregister).  

Socknen ligger i övergångszonen mellan den 

öppna slättbygden i söder och väster och Skånes ku-

perade skogsbygd i norr. Mitt i socknen, på en utpräg-

lad höjdrygg, ligger Stehags kyrkby på ca 80 meters 

höjd över havet och med Stehags kyrka centralt i byn. 

En dryg kilometer österut ligger Västra Ringsjön. 

Landskapet runt byn domineras av ett småskaligt och 

böljande odlingslandskap med åkrar och betesmarker 

som ibland avgränsas av stenmurar. Längs vägar, 

kring bebyggelse och utmed vattendrag växer lövträd 

och lummiga buskage.  

Den gamla bytomten är avgränsad enligt 1837 års 

karta som möjlig fornlämning med beteckningen Ste-

hag 65:1 i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. 

Byn ligger också inom den särskilt värdefulla kultur-

miljön Ageröd-Bosjökloster-Stockamöllan i Länsstyrelsen 

Skånes Kulturmiljöprogram. Direkt norr om järnvä-

gen och Västra Ringsjön angränsar ett riksintresse-

område för kulturmiljön benämnt M:37 Bosjökloster-

Stockamöllan. 

Kartan över storskiftet av byn år 1794 (se föregå-

ende sida) visar byn som den såg ut vid denna tid. 

Kyrkan låg mitt i byn, omgiven av ett tiotal gårdar och 

ett antal gatuhus. Både prästgården och klockaregår-

den ligger kvar på sina ursprungliga lägen idag,.  

Södra stambanan mellan Örtofta och Höör invigdes 

år 1858. Sedan dess har Stehags stationssamhälle eta-

blerats och efterhand växt till en tätort som till stor 

del övertagit kyrkbyns roll som sockencentra.  

De kända förekomsterna av fornlämningar i trakten 

kring Stehags kyrkby domineras av fynd från stenål-

dern. Framförallt finns ett flertal stenåldersboplatser 

i Ringsjöns närhet som visar att landskapet har varit 

befolkat sedan mycket länge. Rönneholms mosse 

som ligger bara 1,5 km norr om kyrkbyn är en av lan-

dets rikligaste fyndplatser från jägarstenåldern.  

  

De violetta ytorna visar förmodade fornlämningar och de blå prickarna i kartbilden är övriga kulturhistoriska lämningar. 

Ytan för Stehags kyrkby ses i den nedre delen av bilden. Röda ytor och prickar är registrerade fornlämningar, de flesta 

är från stenåldern med fyndplatsen Rönneholms mosse i norr, Fornsök, Riksantikvarieämbetet. 
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Kyrkans historia  

Under mitten av 1100-talet byggdes Stehags kyrka i 

den tidens typiska romanska stil med tjocka stenmu-

rar i sandsten och med långhus, kor och en halvrund 

absid. Sedan dess har kyrkan byggts om, byggts till 

och restaurerats i flera omgångar genom århundra-

dena, här nämns de mer omfattande.  

Vid övergången mellan 1400- och 1500-talet 

byggdes ett vapenhus framför långhusets södra port 

och den halvrunda absiden i öster ersattes av en ny 

med kvadratisk form. Denna blev senare sakristia. 

Under början av 1700-talet tillkom en utbyggnad av 

långhuset åt väster. Murverkets tjocklekar i denna del 

antyder att det eventuellt har varit fundamentet till ett 

torn. 1778 förstorades kyrkans fönsteröppningar. 

1803 byggdes ett gravkor norr om koret åt den dåva-

rande släkten Coyet på Rönneholms gods. År 1848 

ersattes en tidigare klockstapel med ett klocktorn 

ovanpå vapenhuset. Fem år senare behövdes mer 

plats i kyrkan och långhuset byggdes ut med en kors-

arm mot norr, kallad nykyrkan.  

Mellan 1910 och 1969 genomfördes flera mindre 

och större restaureringar. De berörde framförallt kyr-

korummet med dess inventarier. Bland annat restau-

rerades kalkmålningar och predikstol, golvet sänktes 

till ursprunglig nivå och tidigare igenmurade fönster 

och den södra portalen öppnades upp igen. 1957 mu-

rades trappgavlarna om och stora delar av det nuva-

rande yttertaket lades om med enkupigt tegel från 

Börringe. 

Tack vare att åtgärderna genom århundradena har 

gjorts varsamt och att äldre strukturer delvis återställts 

är många av kyrkans medeltida element bevarade, 

både ut- och invändigt.  

 

  

Flygfoto över Stehags kyrka taget från söder år 1955 av AB flygtrafik i Bengtsfors. Bildkälla: Carlotta. 
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Kyrkogårdens och begravningsplatsens 

historia 

Kyrkogården 

Den äldsta kända karta som visar kyrkan och kyrko-

gården är den från storskiftet av byn år 1794. På kar-

tan ser man att kyrkan låg centralt på bytomten, på en 

helt kvadratisk kyrkogård. Kyrkan och kyrkogården 

omgavs av byns gårdar, gatuhus, ängar (gröna) och 

åkrar (gula och ljusbruna). Kyrkogårdens avgränsning 

och eventuella ingångar framgår inte av kartbilden. 

Kyrkan är schematiskt tecknad i en stil som är åter-

kommande på liknande kartor från denna tid.  

Den skånska rekognosceringskartan från 1820 vi-

sar att byns och kyrkans disponering och kyrkogår-

dens form fortfarande till största delen var oföränd-

rad vid denna tid jämfört med 1794 års storskiftes-

karta.  

På häradskartan över Skåne som producerades 

under början av 1900-talet ser kyrkogården ut att vara 

utökad i en svag bågform åt söder. Det kan ha sin för-

klaring i att entréområdet från kyrkogårdens södra 

sida nu hade utvidgats. Fotot från 1926 här intill visar 

den södra sidan vid en något senare tid. Man ser grin-

den vid huvudentrén, med murade och putsade grind-

stolpar och en dubbelgrind i järnsmide. På fotot kan 

man också se uppvuxna träd och en antydan till en 

omgärdande låg stenmur och att gräset är klippt utan-

för kyrkogården. Norr om kyrkan där en större par-

kering ligger idag, fanns vid tiden för häradskartan en 

tomt med ett par gatuhus. 

  

Skånska rekognosceringskartan 1812-1820 Utdrag av kartan från storskiftet av Stehags by 1794 

Häradskartan 1910-15 Entren till kyrkan från söder, foto från 1926 (beskuret) 

av Sigurd Curman källa: RAÄ Kulturmiljöbild 
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Begravningsplatsen 

 

Begravningsplatsens historia är till viss del höljd i 

dunkel. Sökningar i arkiven har gett få resultat. Däre-

mot kan de gamla kartorna ge lite ledtrådar. På den 

skånska rekognosceringskartan från 1812-20 (se bild 

på föregående sida) är begravningsplatsen inte inritad. 

På den senare generalstabskartan som är från år 1865 

och som ses här intill finns den där, markerad av en 

nästan kvadratisk yta. Till ytan är den mindre än da-

gens begravningsplats, omgiven av trädmarkeringar 

och benämnd Kyrkogård. Enligt karta och skriftliga 

handlingar från Laga skiftet av Stehags kyrkby år 1837 

undantogs mark för olika typer av ”Samfäldt bruk”. 

Bland annat för ”Ny Begrafningsplats” på den plats 

där dagens begravningsplats ligger. Vid samma till-

fälle avgränsades också mark för skola och fattighus 

på andra sidan vägen, väster om begravningsplatsen. 

Några av begravningsplatsens äldsta gravvårdar visar 

gravsättningar från tiden mellan 1846 och 1861. Sam-

manfattningsvis kan man utifrån ovanstående nå-

gorlunda säkert ringa in tiden för anläggandet av be-

gravningsplatsen till perioden mellan 1837 och 1846. 

Kyrkogårdens form och storlek på kartan kan antyda 

att den ursprungligen anlagts på en mindre yta än idag 

och därefter utökats i en eller fler etapper.  

På generalstabskartan kan man också se den relativt 

nyanlagda järnvägen som invigdes 1858 och att stat-

ionssamhället Stehag vid tiden för kartans produktion 

ännu inte var etablerat. 
  

Utdrag ur generalstabskartan från 1865 med begravningsplatsen inritad, benämnd 

Kyrkogård. 
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Beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen 
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Karta över Stehags begravningsplats med kvartersindelning och nummer. Norr ligger uppåt i bilden. Karta över Stehags kyrkogård. Norr ligger uppåt i bilden.  
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Omgivningar 

Stehags kyrka med omgivande kyrkogård ligger mitt i 

Stehags kyrkby med prästgården och klockaregården 

kvar i sina ursprungliga lägen i kyrkans närhet. Be-

gravningsplatsen ligger 400 meter söder om kyrkan, 

på den östra sidan om den gamla byvägen som idag 

är en del av landsväg nr 1314. Väster om begravnings-

platsen ligger det gamla skolhuset och en handfull bo-

stadshus som etablerades här under början av 1900-

talet.  

Byn och de närmsta omgivningarna ger ett idyl-

liskt och lummigt intryck med småkuperade åker- och 

betesmarker, stenmurar och ett rikt inslag av lövträd. 

Från begravningsplatsens östra del har man utsikt 

mot västra Ringsjön.  

Yttre begränsningar  

Kyrkogården 

Utmed de östra, södra och västra sidorna omges kyr-

kogården av en kallmurad stenmur av natursten som 

också fungerar som stödmur. Direkt ovanför muren 

växer en tät och formklippt bokhäck som är meter-

bred och ca 140 cm hög. Flera av träden i den omgi-

vande trädkransen på kyrkogården står med nedre de-

len av stammen helt eller delvis omgiven av häcken. I 

kyrkogårdens sydöstra hörn finns en bred öppning i 

häcken. Anledningen ska enligt muntlig uppgift vara 

att det inte går att klippa häckens utsida på ett säkert 

sätt på grund av den direkta närheten till en vägkurva 

med begränsad sikt. Norr om kyrkan upphör häcken 

och muren i en 30 meter bred öppning. Här finns 

istället en gruslagd yta som hänger samman med par-

keringen norr om kyrkan. Bokhäcken runt kyrkogår-

den är förlängd utmed parkeringens västra långsida. 

Här är häcken något lägre och smalare än runt kyrkan. 

På en ca 30 meter lång sträcka utmed parkeringens 

västra långsida är den planterad i en sicksackform. På 

parkeringens östra långsida står en rad av svartmålade 

gjutjärnsstolpar utmed landsvägen med cirka 1,5 me-

ters avstånd på ömse sidor om infarten till parke-

ringen. Mellan stolparna hänger en svartmålad järn-

kedja och på var sin sida om infarten växer två unga 

skogslönnar. 

Begravningsplatsen 

Liksom kyrkogården omges begravningsplatsen av en 

låg och kallmurad stenmur av natursten. Muren är 

både en avgränsning mot omgivande vägar och åker-

mark och fungerar också till vissa delar som stödmur. 

Ovanför muren växer en häck av lönn och 

sykomorlönn med höjd på mellan 110 och 140 cm. I 

häcken finns ett varierat inslag av syren, alm, liguster, 

ask, hagtorn, snöbär, oxel, krusbär, rönn och bok 

varav det mesta sannolikt är självföryngrat.  

Utöver häcken omges begravningsplatsen av ett 

högt Gunnebostängsel. Syftet med det är framförallt 

att hålla rådjur och annat större vilt utanför kyrkogår-

den. Utmed västra och norra sidan står stängslet på 

insidan av häcken och utmed åkern i öster på utsidan. 

På södra kortsidan står stängslet i utkanten av de 

gräsytor som omger ekonomibyggnad och grusplan.  

  

Huvudentrén till kyrkogården har en sittplats väster om grinden. Här syns också delar av den stödmur och bokhäck som 

omger större delen av kyrkogården.  
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Grindar och ingångar 

Kyrkogården 

Huvudentrén till kyrkogården ligger mitt på den 

södra sidan. På ömse sidor om en bred öppning i 

avenbokshäcken står här två murade och vitputsade, 

kvadratiska pelare. De är två meter höga och avtäcks 

av decimetertjocka sandstensskivor. På toppen av 

varje pelare finns en belysning i form av fyrsidiga lykt-

hus. På pelarna hänger en svartmålad dubbelgrind av 

järn. Grindbladen har lodräta spjälor och är strax 

ovanför mitten uppdelade i en nedre och en övre sekt-

ion. Mellan spjälorna har varje sektion dekorationer i 

järnsmide i både över- och nederkanten.  

Begravningsplatsen 

Huvudentrén till begravningsplatsen ligger på den 

västra kortsidan. Här finns en tredelad järngrind mel-

lan två kvadratiska stenpelare. Pelarna är meterbreda, 

två meter höga och murade av stenblock i kvartsit. De 

avslutas uppåt av ett sadeltak av enkupigt, rött tegel 

med lutning inåt och utåt från kyrkogården. Grinden 

som är i svartmålat järn är uppdelad i tre lika stora 

sektioner. Varje del är i form av en kvadratisk ram 

med sju lodräta ribbor. Varannan ribba är i den övre 

delen utformad som ett kors med fyra små strålar från 

korsets mitt. I grinden kan antingen en sektion använ-

das som gånggrind eller alla tre öppnas upp för inkör-

sel.  

Nästan längst uppe i kyrkogårdens sydöstra hörn 

finns en ingång med en dubbelgrind vid en grusad yta 

utmed landsvägen. Grindstolparna är gjutna i betong, 

har avfasade kanter, en pyramidformad topp och en 

geometrisk dekor i jugendstil längst upp. Den svart-

målade järngrinden har exakt samma utformning som 

huvudingångens tre sektioner men här med två 

kvadratiska grindblad.  

Vid infarten till begravningsplatsens ekonomi-

byggnad och en mindre grusplan längst i öster finns 

en dubbelgrind i det Gunnebostängsel som omger 

kyrkogården. 

Gångar och strukturer 

Kyrkogården 

Från kyrkogårdens ingång i söder leder en bred grus-

gång rakt fram mot vapenhusets port. Vid vapenhuset 

delar den sig och leder åt båda håll runt kyrkan och 

sedan vidare ner till parkeringen på kyrkans baksida. 

På kyrkans gavel i väster finns ytterligare en ingång. 

Från denna och ner mot parkeringen leder en grus-

gång som är stensatt med gatsten i mitten av tillgäng-

lighetsskäl.  

Direkt till höger innanför grinden i kyrkogårdens 

huvudentré finns en trappa av fyra stenblock. Den le-

der upp till en smal grusgång som via kyrkogårdens 

nyare urngravplatser leder vidare till parkeringen norr 

om kyrkan. På högra sidan av trappan står en ledstång 

i metall. Stenblocken ser ut att vara rester av gravhällar 

av sandsten, i det nedersta trappsteget finns en in-

skription av en eller fler bokstäver.  

Alla gångar och övriga grusade ytor, inklusive par-

keringarna, är enhetligt belagda med ljusgrå singel av 

kvartsit. Beläggningen på parkeringen i norr är något 

finkornigare än den på gångarna. 

Huvudentrén till Stehags begravningsplats. 
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Begravningsplatsen 

På begravningsplatsen finns ett system av breda 

gångar. I den västra delen utgörs det av den gång som 

helt omger begravningsplatsens centrala, parklik-

nande del. I öster delas gångsystemet upp i tre delar 

som delar upp kvarter 4 i tre sektioner. I de olika kvar-

teren finns smala gångar mellan flera av raderna av 

gravplatser. Gångarna är belagda med samma typ av 

ljusa singel som på kyrkogården.  

Belysning och servicestationer 

Kyrkogården 

Utmed kyrkogårdens grusgångar och vid parkeringen 

finns totalt tolv svartmålade lyktstolpar av metall med 

fyrsidiga lykthus. Låga lampor med samma typ av 

lykthus står på vardera pelaren vid huvudingången. 

Över portarna till vapenhuset och sakristian sitter 

vägglampor av liknande modell.  

På kyrkans nordöstra sida finns soptunnor för 

komposterbart och brännbart avfall.  

Begravningsplatsen 

På begravningsplatsen saknas belysning förutom på 

servicebyggnaden där det sitter en vägglampa över 

var och en av husets tre dörrar.  

På begravningsplatsen finns flera servicestationer. 

Den största ligger direkt till höger innanför huvudin-

gången. Här finns en informationstavla, vattenpost 

med vattenkanna, hållare för vaser, ett ställ med di-

verse redskap, lövkorg samt soptunnor för både kom-

posterbart och brännbart avfall. Innanför grinden i 

det sydöstra hörnet av begravningsplatsen finns ytter-

ligare en servicestation. Här står ingen 

informationstavla men för övrigt finns samma utrust-

ning som vid huvudingången. I det nordöstra hörnet 

av kvarter 4 finns en vattenpost med vattenkanna, 

lövkorg och soptunnor för både brännbart och kom-

post. På ytterligare två platser inom begravningsplat-

sen finns vattenposter med vattenkannor.  

Parkeringsplatser 

Kyrkogården 

Framför huvudingången i söder finns en parkerings-

yta med plats för några få bilar Norr om kyrkan ligger 

en betydligt större parkering med plats för ett tjugotal 

fordon.  

Stensatt gång och belysning på väg mot ingången till kyrkan. Parke-

ringen norr om kyrkan i bakgrunden.  
Servicestation vid grinden i det sydöstra hörnet av begravningsplatsen  
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Begravningsplatsen 

Möjligheterna att parkera vid begravningsplatsen är 

begränsad. Utanför huvudingången finns plats att stå 

utmed vägen för ca tre bilar. Vid den sydöstra delen 

av kyrkogården kan ett par bilar få plats utmed vägen 

direkt utanför häcken: På vändplanen vid servicehu-

set finns tillgång att parkera en handfull bilar när grin-

den är öppen. 

Byggnader 

Kyrkogården 

På kyrkogården finns inga byggnader utöver kyrkan. 

Begravningsplatsen 

Direkt utanför begravningsplatsens östra kortsida lig-

ger en rektangulär ekonomibyggnad för vaktmäste-

riet. Den är uppförd 2001 och har en yta av ca 80 m2. 

Fasaden är av rödfärgad puts och byggnaden har ett 

svagt sluttande pulpettak belagt med plåt. I 

ekonomibyggnadens västra del finns en uppvärmd 

toalett som är öppen för allmänheten. 

Träd  

Kyrkogården 

Kyrkogården omges på tre sidor av en trädkrans do-

minerad av ask, skogslönn och avenbok men också 

med inslag av bok, rödbok, björk och oxel. På några 

ställen finns det luckor i trädkransen efter utgångna 

träd. Norr om kyrkan bryts kransen upp i en 30m 

bred öppning där det istället finns en grusplan som 

hänger ihop med den norra parkeringen. Sannolikt 

har det funnits en trädrad även här, utmed den linje 

som skapade den ursprungliga kvadratiska formen av 

kyrkogården. Träden kan ha avverkats i samband med 

anläggandet av parkeringen. Vid parkeringens norra 

kortsida står en äldre och ett par yngre askar och även 

en bred högstubbe efter en storvuxen ask. På den 

västra långsidan växer ytterligare en yngre ask.  

Flertalet av kyrkogårdens träd är gamla och grova 

och har mycket höga naturvärden vilket beskrivs när-

mare i kapitlet om biologiska värden. 

Begravningsplatsen 

På begravningsplatsen finns ett trettiotal träd varav 

flera är äldre ädellövträd av ask, bok, skogslönn och 

lind. De flesta träden står i områdets centrala och 

södra delar. I begravningsplatsens centrala och 

gräsklädda parti växer flera grova och vidkroniga bo-

kar och askar. Enligt ett flygfoto från 1975 omgavs 

hela begravningsplatsen vid denna tid av en trädkrans. 

Idag finns möjligtvis några få rester av trädkransen 

kvar i form av enstaka träd som kan stå kvar utmed 

den södra långsidan där det idag växer en mer fri plan-

tering av flera olika lövträd. 

Merparten av begravningsplatsens träd är gamla 

och grova och har mycket höga naturvärden vilket be-

skrivs närmare i kapitlet om biologiska värden 

Begravningsplatsen, flygbild från 1975. Nutida satellitbild, källa: Lantmäteriet. Ekonomibyggnaden vid begravningsplatsen. 
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Häckar  

Kyrkogården 

Kyrkogården omges av en ca 140 cm hög bokhäck 

förutom i ett ca 30 meter öppet parti norr om kyrkan. 

Häcken är förlängd i väster där den inramar den västra 

långsidan av parkeringen norr om kyrkan. Här är den 

delvis planterad i sicksackform. Direkt väster om hu-

vudentrén i söder finns en liten sittplats med bloms-

terplanteringar som delvis är omgärdad av en låg och 

formklippt häck av liguster (foto sid 15).  

 

Begravningsplatsen 

Förutom en helt omgärdande häck av skogslönn och 

sykomorlönn kring hela begravningsplatsen finns det 

låga buxbomshäckar kring flertalet av gravplatserna. 

Utmed den östra sidan av minneslunden växer en me-

terhög häck av avenbok.  

Planteringar  

Kyrkogården 

På kyrkogårdens öppna gräsytor finns enstaka fri-

stående och friväxande buskar av, syren, tuja, lager-

hägg och sibirisk ärtbuske. Väster om häcken vid par-

keringsplatsen norr om kyrkan finns en bit mark som 

ägs av församlingen. Här växer både fläder och vres-

ros. Vid de romanska gravhällarna på kyrkans syd-

östra sidan står en rad med daggrosor och vid kyrk-

väggen några exemplar av röda och rosa rosor av 

okänd sort. Vid gravhällarna finns även ett bestånd av 

ormbunken träjon, pioner och flera ruggar av kär-

leksört.  

På de yngre urngravplatserna på kyrkogårdens 

sydöstra del finns planteringar av vedväxter som bux-

bom, murgröna, hortensia, en och ädelcypress. Här 

finns också rikligt med planteringar av blommande 

växter. Av perenna växter förekommer bland annat 

alunrot, kärleksört, vintergröna, myskmadra, liljekon-

valj, blåsippa och ljung. Av sommarväxter fanns 2019 

framförallt begonia, tagetes, höstglöd, silverek och 

fuchsia. 

Begravningsplatsen 

På flera av gravplatserna finns planteringar av vinter-

gröna buskar som tuja, cypress, idegran, sockertopps-

gran, en, rhododendron, buxbom och tall. På de flesta 

gravplatserna är buskarna planterade i par på ömse si-

dor om gravvårdarna. Flera av dem är formklippta, 

framförallt gäller det idegran, tuja och cypress. På 

några gravplatser har friväxande buskar växt sig höga 

Planteringarna på en av begravningsplatsens gravplatser 

har förutom buxbomshäcken fått växa fritt, ett speciellt in-

slag som tillför både upplevelse- och naturvärden. 

Plantering av röda och rosa pioner på begravningsplatsen. Kärleksört vid kyrkogårdens romanska gravvårdar. 
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och några av dem har uppnått nästan trädliknande di-

mensioner.  

Flera av gravplatserna pryds av perenner samt lök- 

och knölväxter av olika slag. De som noterades i 

denna inventering under sommaren 2019 var: kär-

leksört, pioner, lavendel, lammöron, kaukasisk förgät-

migej, stjärnflocka, akleja, trädgårdsnejlika, aster, vår-

ljung, jättedaggkåpa, hosta, julros, lungört, kattmynta, 

mossflox, alunrot, stäppsalvia, daglilja, stor blåklocka, 

bergklint, tovsippa, backsippa, gullviva, stjärnklocka, 

blåsippa, trift, liljekonvalj kejsarkrona, raggträjon, vin 

tergröna, stor blåklocka och flera olika sorters nävor. 

Av blommande buskar noterades rosor, hortensia och 

vidjehortensia. Av sommarväxter fanns flitiga lisa, 

pensé, silverek, begonia, pelargon, aster, tagetes, lobe-

lia, petunia och prästkrage. 

Växt- och djurliv på kyrkogården och be-

gravningsplatsen  

Stehags kyrkogård och begravningsplats ligger i en 

äldre bymiljö där det finns en variation av både plan-

terad och vild vegetation. Utöver kyrkogården, be-

gravningsplatsen och byns trädgårdar finns i de 

närmsta omgivningarna också vattendrag, 

träddungar, alléer, märgelhålor och flera permanenta 

gräsytor. Allt detta skapar förutsättningar för många 

olika arter av vilda växter och djur. Här ska man inte 

heller underskatta inslag av ”skräpmiljöer” som ved-

upplag, jord- och stenhögar som kan vara viktiga livs-

rum för olika organismer. Alla dessa miljöer bidrar till 

det man kan kalla landskapets gröna infrastruktur där 

många olika arter kan hitta en plats att leva på och där 

de kan ha utbyte av varandra. Landskapet som omger 

byn är däremot till stora delar dominerat av odlad 

mark. Där är det svårare för vilda växter och djur att 

leva och förflytta sig. Därför har Stehags kyrkby med 

kyrkogård och begravningsplats en viktig roll för 

växt- och djurlivet. I bylandskapet har det också fun-

nits en lång kontinuitet av träd och naturtyper kopp-

lade till mänsklig verksamhet. Slåtterängarna och be-

tesmarkerna finns inte längre kvar men djur och väx-

ter som frodades i det gamla odlingslandskapet kan 

ändå ha klarat att överleva i de naturmiljöer som finns 

kvar i byn och i landskapet runtomkring.  

Vilda växter 

På välskötta kyrkogårdar och begravningsplatser, som 

dem i Stehag, är förekomsten av vilda kärlväxter be-

gränsad. På de klippta gräsytor som finns på båda 

platserna förekommer dock både prästkrage, rölleka, 

revsmörblomma, brunört, rotfibbla käringtand och 

tusensköna. Här finns däremot goda förutsättningar 

för ovanligare mossor och lavar. Kyrkogårdens och 

begravningsplatsens äldre träd liksom murar, gravvår-

dar och steninramningar bidrar med en rik variation 

av olika strukturer för mossor och lavar. Kalkrika un-

derlag är särskilt betydelsefulla liksom äldre 

ädellövträd som ask, lönn, bok och avenbok. På flera 

av kyrkogårdens och begravningsplatsens äldre löv-

träd. växer allélav, kyrkogårdslav och guldlockmossa. 

De är alla karaktärsarter för äldre ädellövträd i öppna 

miljöer. De indikerar också att det kan finnas fler och 

sällsynta moss- och lavarter.  

Djurliv 

På kyrkogården finns en variation av livsmiljöer för 

olika typer av djur, stora som små. De äldre lövträden 

är särskilt viktiga. Flera av dem har skrymslen, vrår 

och håligheter i stammen. Håligheterna bildas när 

svampsporer får fäste och börjar växa på ved som 

blottlagts vid till exempel grenbrott. Veden bryts ner 

och vedlevande insekter fortsätter att finfördela 

materialet. Det bildar efterhand mulm, en kompost-

liknande massa. Hålträd är en bristvara idag eftersom 

äldre träd sällan tillåts stå kvar livet ut. Ett flertal 

Både trädgårds- och parksnäcka uppehåller sig gärna på gravstenarna där de kan beta alger. På bilden syns olika 

färgvarianter av parksnäcka. Den har en mörk mynningsläpp till skillnad från trädgårdssnäckan som har en ljus.  
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hotade insektsarter av framförallt skalbaggar är helt 

beroende av stamhåligheter med mulm. Träd med 

skrymslen och håligheter är också viktiga som bo- och 

viloplats för olika fågelarter och fladdermöss. Flad-

dermöss kan också hitta föda kring trädens grenverk 

och söker sig ibland till byggnader för vila och över-

vintring.  

Kyrkogården och begravningsplatsen används av 

både häckande, flyttande och övervintrande fåglar. 

Här kan de vila, bygga bo och hitta förda. Fågelarter 

som noterades vid besök i juni och september i inven-

teringen var på begravningsplatsen: koltrast, bofink, 

sånglärka, gransångare, sädesärla, ringduva, kråka och 

trädgårdssångare. På kyrkogården var det något färre, 

nämligen koltrast, svarthätta, gråsparv, kråka och sä-

desärla. Fler än de fågelarter som observerats rör sig 

och häckar säkerligen på kyrkogården. Småfåglar, 

trastar och kråkfåglar kan hitta många lämpliga platser 

för sina bon i trädkronor eller buskar. Vintergröna 

buskar har en särskild betydelse under vinterhalvåret 

då de fungerar som skydd för både fåglar och andra 

djur. 

Sniglar och snäckor av olika slag är vanliga på kyr-

kogårdar. Trädgårds- och parksnäcka är lätta att hitta 

på gravstenarna där de betar alger. Små däggdjur som 

igelkott, ekorre och mindre gnagare kan vara besö-

kare på Stehags kyrkogård och begravningsplats. 

Även grod- och kräldjur som padda, mindre 

vattensalamander och skogsödla skulle kunna trivas 

och övervintra här. I komposter finns goda möjlig-

heter för flera olika djurarter att övervintra.  

Gravplatser med blommande växter besöks flitigt 

av pollinatörer som vildbin, , blomflugor och fjärilar. 

Förutom en varierad vegetation drar vindskyddade 

ytor och den lagrade värmen i gravvårdar, murar och 

grusgångar drar också till sig många insekter.  

Genom olika åtgärder och hänsyn kan man ta väl 

hand om kyrkogårdens växt- och djurliv. Träden, 

blommorna och djuren är en viktig del av besökarens 

upplevelse av kyrkogården och begravningsplatsen. 

Ett myllrande liv kan bidra till tröst i sorgen. 

På de gamla trädens bark växer bland annat allélav (överst i bilden) 

och kyrkogårdslav, i grågrönt med bruna fruktkroppar (apothecier). 

Utmed kyrkogårdens östra sida står en rad av askar och lönnar med riklig påväxt av mossor och lavar. Trädet 

närmast i bild har också en stamhålighet. Alla dessa träd har mycket höga naturvärden.  
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Kvartersbeskrivning 

Kyrkogården 

På kyrkogården finns det ingen kvartersindelning, den 

beskrivs här istället utifrån tre delområden. 

Östra delen - nya urngravplatser 

Utmed kyrkogårdens östra sida finns ett parti som av-

gränsas av en grusgång i väster och av kyrkogårdens 

trädkrans och en bokhäck i öster. På områdets öppna 

gräsyta finns sammanlagt 87 urngravplatser som av-

satts i sen tid. För närvarande är ca en tredjedel av 

dem ianspråktagna med gravsättningar under 1900-

talets andra hälft och framåt. Vid gravplatserna finns 

mindre planteringsytor. På de flesta av dessa finns 

blommande växter och på en del också mindre buskar 

eller murgröna. Gravvårdarna är låga, stående och av 

granit i olika färgvarianter. Deras form är antingen 

rektangulär eller asymmetrisk. Flera har dekorationer 

av fåglar, träd eller andra växter, några av kors eller 

stjärnor. På några av gravvårdarna finns titlar enligt 

gammal tradition.  

I området finns också några få äldre gravvårdar av 

kalk- eller sandsten. En är en mindre, stående grav-

vård och tre är gravhällar som ligger i öst-västlig rikt-

ning.  

Sydvästra delen – äldre gravvårdar 
I gräsytan i den sydvästra delen av kyrkogården står 
ett tiotal äldre gravvårdar. De flesta är från bör-
jan/mitten av 1800-talet, av kalk- eller sandsten och 
i nyklassicistisk stil. Här finns även två runda ro-
manska gravvårdar som sannolikt flankerat (eller 
flankerar?) en liggande gravhäll. I gräsytan ligger 
också vad som ser ut att vara ett fragment av en 
gravhäll. 

Urngravplatser på kyrkogårdens östra sida.  

Äldre gravvårdar på kyrkogårdens sydvästra del  
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Romanska gravhällar vid kyrkan 

Direkt öster om ingången på kyrkans södra sida 

ligger 14 romanska gravhällar av sandsten varav flera 

har stående runda gravvårdar på kortsidorna. Alla häl-

larna ligger i öst-västlig riktning. I en bok av Mårten 

Sjöbäck (se referenslista) skriver han: ”I samband med 

en restaurering 1915 tillvaratogs några av 1100-talets ro-

manska gravvårdsformer, av vilka flera ordnats utanför vapen-

huset” och vidare ”gravformen har fortlevat i Ringsjötrakten 

ännu vid övergången mellan 1700- och 1800-talen.” Om 

gravhällarna ligger på sina ursprungliga platser är 

oklart.  

På övriga gräsytor på den östra delen av kyrkogår-

den finns ytterligare fyra gravhällar av samma format 

varav minst en är av yngre ålder än de romanska.  

Romanska gravhällar vid början av 1900-talet, foto Monica Rydbeck. Källa: 

Kulturmiljöbild. 
Skiss, tecknad av Ferdinand Boberg den 24/8 1916. Källa: Digitalt museum  

Romanska gravhällar framför kyrkans södra sida i september 2019. 
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Begravningsplatsen 

Kvarter 1 

Kvarteret ligger utmed begravningsplatsens hela 

norra långsida. Utmed den södra sidan avgränsas det 

av en bred gång och i norr av begravningsplatsens 

yttre häck. Innanför häcken i norr liksom i den västra 

och östra delen av kvarteret finns öppna gräsytor.  

De flesta av gravplatserna i kvarteret omges av 

buxbomshäckar, har en grusbeläggning och ligger i 

dubbla rader i nordsydlig riktning, åtskilda av smala 

grusgångar. På några av dem avgränsar buxboms-

häckar eller stenramar planteringsytor framför grav-

vårdarna. I kvarterets mitt finns en smalare del med 

några större gravplatser som ligger med den främre 

kortsidan vänd mot gången i söder. Förutom på dessa 

platser är de flesta av gravvårdarna placerade i 

nordsydlig riktning och står i rygg mot varandra i de 

dubbla raderna.  

Förutom alla buxbomshäckarna är det gröna in-

slaget i kvarteret vintergröna buskar som tuja, idegran 

och cypress som är planterade i par på ett 15-tal grav-

platser. Majoriteten av dem är formklippta. På en 

gravplats finns också en rygghäck av tuja. I den västra 

delen växer flera äldre träd varav ett är en stor blod-

bok som bidrar till huvudintrycket av begravnings-

platsens västra del. 

På en större gravplats i den smalare delen står en 

hängbjörk tillsammans med flera vintergröna buskar 

som fått växa fritt och högt under en längre tid (se 

foto sid. 19). Gravplatsen omges av en klippt bux-

bomshäck vilket bidrar till att skapa ett vårdat intryck 

på denna speciella gravplats som är ett värdefullt in-

slag på begravningsplatsen.  

Planteringar av blommande växter förekommer i 

hela kvarteret men framförallt på de yngre gravplat-

serna varav de flesta ligger i den östra och mittersta 

delen av kvarteret. 

Merparten av gravvårdarna i kvarteret är stående, 

låga och breda och av granit i olika färgvarianter där 

de grå och röda är de vanligast förekommande. De 

flesta gravvårdarna har ett rakt krön och en enkel de-

koration av ett kors eller en stjärna. Här finns också 

några inslag av en senare typ av gravvårdar med en 

asymmetrisk form och dekor. Gravvårdarna och 

gravsättningarna på denna del av begravningsplatsen 

är framförallt från mitten av 1900-talet och framåt. I 

den västra delen av kvarteret finns ett inslag av ett an-

tal äldre gravvårdar varav de flesta är fristående i 

öppna gräsytor där gravplatserna sannolikt har av-

vecklats. I två dubbelrader av anordnade gravplatser 

med grus och buxbomshäckar som ligger längst i väs-

ter finns ett stort inslag av gravplatser som inte är ian-

språktagna och som saknar planteringar.  

Kvarter 2 

Detta kvarter är liksom kvarter 1 smalt och lång-

sträckt. Det ligger utmed merparten av den västra 

kortsidan och drygt halva den södra långsidan av be-

gravningsplatsen. I norr avgränsas kvarteret av den 

gång som löpet runt det centrala kvarter nummer 3. 

Den västra delen av kvarteret består till största delen 

av en öppen gräsyta. I gräsytan finns ett tiotal grusbe-

lagda gravplatser med omgivande buxbomshäckar. 

Kvarter 1, fotot taget mot väster en bit upp i kvarteret, gräsytan i kvarter 3 syns till vänster om gången. 
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De ligger mer eller mindre fritt ifrån varandra och på 

alla finns gravvårdar. I gräsytan står också ett mindre 

antal fristående gravvårdar.  

Kvarterets södra del består till större delen av fem 

dubbla rader av gravplatser som ligger i nordsydlig 

riktning och i rygg mot varandra. Mellan de dubbla 

raderna finns smala grusgångar. Några gravplatser är 

avvecklade och har ersatts av gräsytor. I dessa står 

gravvårdarna i flera fall kvar. Kvarterets östligaste del 

består till hela sin yta av gräs. Utmed häcken i begrav-

ningsplatsens yttergräns i söder står i denna östra del 

en rad av äldre gravvårdar. 

När det gäller växtinslaget i detta kvarter finns det 

utöver buxbomshäckar och planteringar av blom-

mande växter även buskar och träd. I den västra delen 

av kvarteret växer en mindre hängbjörk på en av 

gravplatserna. Både på och utanför gravplatserna 

finns här också flera inslag av friväxande vintergröna 

buskar av tuja, ädelcypress, buxbom och rhodo-

dendron. På den södra delens gravplatser finns också 

olika vintergröna buskar. I regel står de i par på ömse 

sidor om gravvårdarna. Flera av dem är formklippta. 

Utmed kvarterets södra yttergräns står sju lövträd av 

olika slag på olika avstånd ifrån varandra. De är alla 

äldre och högvuxna.  

Merparten av gravvårdarna i detta kvarter är från 

början av 1900-talet och framåt och i en variation av 

stilar. Bland de äldre finns flera högresta gravvårdar 

av granit eller diabas. Några av dem är grovhuggna, 

av granit och i bautastensliknande stil. Andra är 

blankpolerade vårdar av diabas på höga socklar och i 

form och stil av obelisker. Flera av de höga 

gravvårdarna står på familjegravar med anknytning till 

lantbruket. Majoriteten av kvarterets gravvårdar är 

dock låga och breda. Flera av dem är av diabas och 

andra av grå eller röd granit. Här finns också enstaka 

inslag av gravkar, en äldre vård av natursten och en 

gravplats som omgärdas av ett gravstaket.  

Kvarter 1 till vänster om gången. Fotot är taget mot öster. Kvarter 2, fotot är taget mot öster ifrån begravningsplatsens sydvästra hörn.  
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Kvarter 3 

Kvarter 3 utgör den centrala delen av begravnings-

platsen, det är också den del som bidrar mest till plat-

sens speciella och parkliknande karaktär. Kvarteret 

som har en oval form, långsträckt i östvästlig riktning, 

domineras av en öppen gräsyta och omges helt av en 

bred grusgång. I kvarteret finns flera äldre och grov-

stammiga lövträd med mycket höga naturvärden. En 

bit öster om kvarterets centrum står tre mäktiga bo-

kar och i deras närhet finns en låg och gräsklädd kulle 

som kan vara medvetet skapad att liknas vid en grav-

kulle.  

I de västra delarna av kvarteret finns en koncent-

ration av ett dussin gravplatser i den öppna gräsytan. 

De ligger något oregelbundet och separat ifrån 

varandra. Gravplatserna är alla grustäckta och om-

givna av buxbomshäckar. I kvarteret i övrigt finns yt-

terligare några få anlagda gravplatser varav en är om-

given av en stenram istället för buxbomshäck. I övrigt 

står ett flertal gravvårdar fritt i gräsytan, relativt jämnt 

och glest utspritt över hela kvarteret.  

Gravvårdarna i kvarteret är överlag något äldre än 

i övriga delar av begravningsplatsen, det vill säga från 

sent 1800-tal och framåt. Det övergripande intrycket 

är att flera av de fristående gravvårdarna är av mindre 

storlek, smala och höga. Flera av de äldsta gravvår-

darna från slutet av 1800-talet är av kalk- och sand-

sten. Majoriteten är dock från 1900-talets första hälft 

och tillverkade av granit och diabas. I uppsättningen 

av olika gravvårdar finns också några av natursten.  

Längst i öster ligger begravningsplatsens min-

neslund med en sittplats och en stensatt rundel med 

en ljus- och blombärare i smidesjärn. I rundeln växer 

marktäckande vintergröna och penningört och sitt-

platsen inramas av en häck av avenbok.  
 

Den sydvästra delen av kvarter 3 sett från öster. Till vänster om gången på bilden ligger kvarter 2. 
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Minneslund i den östra delen av kvarter 3.  

Gamla bokträd vid en konstgjord gravkulle i kvarter 3. 

Informationsskylt vid begravningsplatsens minneslund. 
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Kvarter 4 

Detta kvarter utgör den mest formella och enhetliga 

delen av begravningsplatsen. Merparten av gravplat-

serna ligger här i tre rektangulära sektioner med lång-

sidorna i östvästlig riktning. De omges alla av breda 

grusgångar. I den allra östligaste delen av kvarteret, 

mellan en nordsydlig grusgång och kyrkogårdens 

yttre häck finns en långsmal del med en rad av grav-

platser. De flesta gravplatserna i den nordligaste sekt-

ionen ligger i dubbla rader i nordsydlig riktning med 

gravvårdarna stående i rygg mot varandra. I den mel-

lersta sektionen är gravplatserna genomgående något 

större och flera av dem är långsmala med kortsidorna 

vända åt norr eller söder. Precis som på övriga delar 

av begravningsplatsen är de anlagda gravplatserna i 

detta kvarter grustäckta och omges av buxboms-

häckar. På flera gravplatser finns planteringsytor kring 

gravvården avgränsade av buxbomshäckar eller 

stenramar. I små och större partier i kvarteret finns 

gräsytor där gravplatser avvecklats eller kanske aldrig 

varit anlagda. Sektionen längst i söder består till större 

delen av gräs med flera fristående gravvårdar. Här har 

gravplatserna sannolikt avvecklats genom åren. I de 

två södra sektionerna av kvarteret är de flesta grav-

platserna större och flera av dem är familjegravar. Här 

finns också en stor variation när det gäller typen av 

gravvårdar. Ett märkbart inslag är flera högresta grav-

vårdar och andra med påkostade och skulpterade de-

korationer. På ett par gravplatser finns stenramar 

varav en med järnstaket. I sektionen längst i söder 

finns flera gravvårdar från tiden kring sekelskiftet 

1800-1900 varav några har koppling till präster i Ste-

hag och deras familjer. I den allra sydöstligaste delen 

av kvarteret står begravningsplatsens allra äldsta grav-

vårdar ( se beskrivning i bilaga 1). I kvarterets 

nordligaste sektion är gravvårdarna till stor del resta 

från tiden kring 1900-talets mitt och framåt. De flesta 

är låga, breda och av diabas eller av granit i grå och 

röda färgvarianter. På flera av de yngre gravvårdarna 

har man hållit fast vid traditionen att ange yrkestitlar. 

Det gröna inslaget i kvarteret består förutom av flera 

gräsytor och alla buxbomshäckar även av olika vinter-

göna buskar som tuja, ädelcypress och idegran. De 

står ofta planterade i par på gravplatserna. Flera av 

dem har stått länge sin plats och vuxit sig höga och i 

ett fall nästan trädliknande. På flera gravplatser finns 

rikliga planteringar av blommande växter som rosor, 

pioner, kärleksört och flera andra sorter. 

  

Den södra delen av kvarter 4. Fotot taget från öster.  

Blomster- och buskplanteringar, kvarter 4.  
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Begravningsplatsen – titlar som talar 

Ett besök på begravningsplatsen i Stehag kan föru-

tom att ge en kultur- och naturupplevelse också väcka 

tankar och frågor om människor som levt och arbetat 

i trakten. 

På begravningsplatsen noterades alla förekom-

mande titlar vid inventeringen i samband med denna 

plan. Mest uppenbart när man tittar på resultatet är 

att titlar kopplade till lantbruket (lantbrukare, hem-

mansägare, åbo, lantarbetare och ladufogde) domine-

rar med 68 av totalt 178 dokumenterade titlar. Flera 

titlar är också indirekt knutna till traktens lantbruk 

såsom kvarnägare, mjölnare och kreaturshandlare. 

Flera av de kvinnor med den något anonyma titeln 

”Hustrun” är också hemmahörande på socknens 

lantbruk. Resterande uppsättning av titlar kan också 

upplevas som både tänkvärd och intresseväckande; 

Kunde man livnära sig på fiske i Ringsjön? Vad gjorde 

vågmästaren, tvättmästaren och prokuristen? Vilket 

distrikt hade distriktsbarnmorskan? Var bodde husä-

garen och var jobbade stenarbetaren? 

Titlar på gravvårdarna på Stehags begravnings-

plats. Antal förekomster av varje titel anges inom 

parentes utom för dem som bara förekommer på 

en gravvård. 

 

Titlarna återges med sin ursprungliga stavning. 

 

Lantbrukare (54) Slagtarmästare 

Hustrun (38) Toffelmakare 

Smedmästare (8) Bagarmästare 

Byggmästare (6) Kreaturshandlare 

Hemmansägare (5) Vågmästaren 

Handlanden (4) Contraktsprosten 

Skomakarmästare (3) Stenarbetaren 

Kvarnägaren (3) Kronolänsman 

Åboen (3) Ingenjören 

Dottern (2) Lantarbetaren 

Skräddaremästaren (2) Lärarinnan 

Kantorn (2) Husägaren 

Nämndeman (2) Tvättmästare 

Målaremästare (2) Förmännen 

Entreprenör (2) Skomakare 

Fabrikören (2) Toffelmakare 

Förvaltare (2) Jungfrun 

Fiskaren (2) Ladufogden 

Mjölnaren Distriktsbarnmorskan 

Sonen Kyrkovärd 

Folkskolläraren Slagtaremästaren 

Löjtnant Skogvaktaren 

Trädgårdsmästaren Sadelmakarmästaren 

Auktionförrättaren Enkan 

Stationskarlen Prokuristen 

Lantmästare Friherrinnan 

Disponent Civilingenjör 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 



 

Stehags kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, 2020 | 31 

Kulturhistoriska värden 

Stehags kyrka och kyrkogård har haft en central bety-

delse för folket i socknen åtminstone sedan tidig me-

deltid då kyrkan byggdes. Platsen har dock en ännu 

längre historia av mänsklig närvaro, Det visar rikliga 

fynd i trakten kring Stehag från framförallt sten- och 

järnålder. Även om flera gårdar flyttats ut ur byn vid 

skiftena finns delar av byns äldre struktur kvar med 

den medeltida kyrkan, prästgården och Klockaregår-

den kvar på sina ursprungliga lägen på den gamla by-

tomten. Det ger platsen en historisk kontinuitet.  

Kyrkogården som varit i bruk sedan kyrkan bygg-

des och som fortfarande används som urngravplats 

har stor betydelse för både byns och socknens histo-

ria. Därför har den liksom alla de kvarvarande äldre 

gravanordningarna där både ett lokalhistoriskt och pe-

dagogiskt värde. Den samling av romanska gravvårdar 

som finns på kyrkogården har ett särskilt högt kultur-

historiskt värde.  

Begravningsplatsen som anlades strax före 1800-

talets mitt visar upp en kombination av ett friare, 

parkliknande formspråk tillsammans med partier 

med en tydlig struktur av symmetriskt ordnade kvar-

ter med grusgångar och grustäckta gravplatser om-

givna av buxbomshäckar. Det senare var ett form-

språk som hade sin början vid 1800-talets mitt. Till 

skillnad från flera andra kyrkogårdar och begrav-

ningsplatser där skötseln har förenklats genom att 

merparten av gravplatserna har lagts om till gräs och 

omgärdningar tagits bort, har 1800-talsstrukturen till 

stora delar bevarats på begravningsplatsen i Stehag. 

Även om en del gravplatser genom åren har lagts om 

från grus till gräs finns det fortfarande ett stort och 

dominerande inslag av grustäckta gravplatser med 

välskötta gravhäckar av buxbom. På många 

gravplatser finns också planteringar av vintergröna 

buskar, planteringsramar av sten eller buxbom och en 

rik variation av blommande perenner Sammantaget 

bidrar detta till begravningsplatsens miljöskapande 

värde, åldersvärde och arkitekturhistoriska värde.  

På kyrkogården men framförallt på begravnings-

platsen finns ett galleri av gravvårdar och gravplatser 

från olika tidsperioder som präglas av olika tidstypiska 

material och formspråk. Några gravvårdar är från ti-

den innan den industriella tillverkningen satte igång 

på allvar en bit in på 1900-talet och flera gravvårdar 

och gravplatser har därför konstnärliga och hantverks-

mässiga värden. Det finns också flera gravvårdar som 

har en formgivning som är tidstypisk och som därför 

kan tillskrivas arkitekturhistoriska värden. 

Kyrkogård och begravningsplats – värde-

fulla helhetsmiljöer 

Det är inte enbart de äldsta eller mest konst- och 

hantverksmässigt tilltalande gravvårdarna som är vär-

defulla. Det är minst lika viktigt att uppmärksamma 

såväl 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 en kalkstensvård, rest under 

1800-talet men kan även den tillskrivas värden. Man 

ska inte heller glömma att även de yngre gravvårdarna 

kommer att ha ett åldersvärde i en framtid och då be-

rätta en historia om vår egen nutid. 

Det viktiga är sammanfattningsvis att mångfalden 

av gravplatser- och vårdar bevaras för att kunna tyd-

liggöra olika tiders samhällsstrukturer, stilideal och 

värderingar.  

I Bilaga 1 redovisas och värderas ett urval av kul-

turhistoriskt intressanta gravplatser- och vårdar på 

Stehags kyrkogård och begravningsplats. Viktigt att 

tänka på är att detta är ett urval som representerar nå-

got av den mångfald som finns på kyrkogården och 

begravningsplatsen i Stehag idag. Alla gravplatser- 

och gravvårdar kan tillskrivas någon form av värde 

och bildar tillsammans den värdefulla helhetsmiljö 

som kyrkogården och begravningsplatsen utgör.  

Social- och samhällshistoriska värden 

I Stehags sockens historia ryms säkert många männi-

skoöden. Vissa är representerade med gravplatser och 

gravvårdar som vittnar om personernas ställning i 

samhället. Andra antyder berättelser om alltför tidig 

död och andra familjetragedier. Dessa gravplatser kan 

ha både personhistoriska och lokalhistoriska värden. Andra 

gravvårdar har också en viktig roll i berättelsen om 

socknen och dess historia. Inskriptioner med titlar 

som lantbrukare, hemmansägare och åbo berättar om 

en lång jordbrukstradition och rymmer stora samhälls-

historiska värden. Det gör även titlar med koppling till 

socknens olika hantverkare och tjänstemän. Andra 

människoöden representeras av anonyma vårdar, eller 

finns kanske inte alls synligt representerade. Men det 

som inte syns berättar också något om dåtiden. Ett 

tydligt exempel på detta är få kvinnliga gravplatser 

och inskriptioner med kvinnliga yrkestitlar vilket be-

rättar något om kvinnans ställning i samhället genom 

historien. Därmed saknas till exempel en tydlighet när 

det gäller kvinnornas faktiska roll och inflytande som 

nyckelpersoner i driften av gårdar och hushåll. Även 

människor med lägre social ställning kan sakna repre-

sentation. Kvinnliga gravplatser och yrkestitlar, äldre 

enkla vårdar och titlar som jungfrun, stenarbetaren, 

lantarbetaren har därför höga socialhistoriska värden.  
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Biologiska värden 

Jämfört med den utpräglade slättbygden bara några 

kilometer i sydväst ligger Stehags kyrkby i en småku-

perad och mer småskalig odlingsbygd. Här år åkrarna 

mindre och inslaget av trädmiljöer som dungar och 

alléer liksom av permanenta gräsmarker och vatten-

miljöer större än i slättbygden. Både kyrkogården och 

begravningsplatsen bidrar till landskapets gröna vär-

den. Framförallt gäller det de äldre träden. De allra 

högsta biologiska värdena på båda platserna är knutna 

till ett flertal gamla och grova ädellövträd. Ask, bok 

och skogslönn är de vanligast förekommande. I den 

nationella databasen ”Trädportalen” är 19 träd på kyr-

kogården och 24 på begravningsplatsen registrerade 

via inventeringar som Länsstyrelsen genomförde un-

der 2008. Trädportalen drivs av Artdatabanken. Syftet 

är att samla och tillgängliggöra uppgifter om biolo-

giskt och kulturhistoriskt värdefulla träd i landet. 

Några av de registrerade träden i Stehag finns inte 

längre samtidigt som andra idag uppfyller kraven för 

att kunna registreras i databasen.  

De äldre träden är särskilt viktiga för artrikedo-

men av insekter svampar, mossor och lavar. I flera av 

dem finns också finns håligheter där speciella och ofta 

sällsynta insekter kan leva. På flera av träden växer de 

naturvårdsintressanta lavarna kyrkogårdslav och 

allélav liksom guldlockmossa. På kyrkogården men 

framförallt på begravningsplatsen finns utöver träden 

planteringar av buskar, buxbomshäckar och blom-

mande växter som tillsammans med permanenta 

gräs- och grusytor även dem är mycket betydelsefulla 

för den biologiska mångfalden. Till de värdefulla na-

turmiljöerna hör också begravningsplatsens och kyr-

kogårdens stödmurar. Viktiga växtplatser för mossor 

och lavar och med livsrum för små och stora djur.  

Mäktiga bokar i de centrala delarna av begravningsplatsen. 

Guldlockmossa på en av kyrkogårdens lönnar. En högstubbe som har sparats efter en död jätteask står 

kvar för mångfalden vid kyrkogårdens parkeringsplats. 

Blommande växter är viktiga för både insekter och fåglar.  
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Kulturreliktväxter 

Under senare år har växter som är starkt sammankopplade med 

människan, men som riskerar att försvinna, uppmärksammats ex-

tra. Det rör sig om arter som vi en gång har odlat och använt till 

husbehov.  

 

En del av dessa följeslagare blir vi aldrig av med som exempelvis 

kirskål. Andra finns det bara ett fåtal individer och populationer 

kvar av, nu som levande fornminnen. De sistnämnda kan finnas 

kvar på kyrkogårdar, vid prästgårdar och andra äldre gårdar och 

löper stor risk att försvinna för gott med några oaktsamma spad-

tag 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.  

 

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

Riktlinjer 
På gravkartorna över kyrkogården och begravnings-
platsen till höger markeras områden av två värdeka-
tegorier på. Orange markering anger högsta värde. 
Värderingen ligger till grund för olika riktlinjer för 
bevarande och underhåll.  

För praktiska råd vid skötseln av gravplatser, grav-

vårdar och andra anläggningar hänvisas till bilagan 

”Rekommendationer för vård och underhåll” och för mer 

avancerade åtgärder till kvalificerad yrkeskunnig.  
 
I bilaga 1 presenteras ett urval av kulturhistoriskt 
värdefulla gravplatser och gravvårdar. 

 

Obs! 

Åtgärder som inte kan karaktäriseras som nor-

malt underhåll, till exempel omläggning eller av-

veckling av gångar, kvarter eller ersättande av 

växtmaterial såsom träd, buxbomshäckar och 

rygghäckar är tillståndspliktiga och kräver pröv-

ning hos Länsstyrelsen. Det gäller också flytt-

ning eller borttagande av gravvårdar och andra 

gravanordningar. Vid osäkerhet om vad som gäl-

ler kontakta alltid Länsstyrelsen. Vård- och un-

derhållsplanen kan fungera som ett planerings-

underlag för tillståndsansökan i dessa fall.  

  

Områden med höga kulturhistoriska 

värden  

Områden med höga kulturhistoriska värden är sär-

skilt känsliga för förändring. På Stehags begravnings-

plats gäller detta kvarter 1, 2 och 4. Här finns en ål-

derdomlig struktur i både gravplatser, gravvårdar och 

växtlighet. Samtliga delar ska bevaras och underhållas 

utifrån följande riktlinjer: 

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och yttre 

kringgärdning.   

• Gravplatsernas grustäckning bevaras och under-

hålls med material av samma fraktion och färg.  

• Huvudgångar, häckar och yttre begränsningar 

såsom häckar och grindar bevaras.   

• Gravvårdarna på återlämnade gravplatser beva-

ras på sin ursprungliga plats. Gravvårdar som inte 

har ett kulturhistoriskt egenvärde kan användas 

som huvudsten vid ny gravsättning.  

• Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar ska beva-

ras på sin plats och deras livslängd förlängas så 

långt möjligt genom underhåll och vid behov 

kvalificerad rengöring och konservering. 

• Återlämnade gravplatser kan återtas genom att 

ny gravläggning anpassas till de befintliga förut-

sättningarna. 

 

Områden med stor betydelse för kyrko-

gårdens/begravningsplatsens karaktär 

I områden som har stor betydelse för kyrkogårdens 

karaktär gäller följande riktlinjer: 

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 

yttre kringgärdning.  

• Kyrkogårdens huvudgångar, rygghäckar och 

yttre begränsningar såsom murar och staket 

bevaras.   

• Gravvårdarna ska bevaras på sin plats. Grav-

vårdar på kyrkogårdens urngravplatser kan 

användas som huvudsten vid ny gravsätt-

ning.   

• Återlämnade gravplatser kan återtas genom 

att ny gravläggning anpassas till de befintliga 

förutsättningarna.  

 

 

Stehags kyrkogård Stehags begravningsplats  
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Växtlighet 

• Växtlighet som formklippta buskar och bux-

bomshäckar kring planteringsytor på kulturhisto-

riskt värdefulla gravplatser förnyas vid behov 

med samma växtmaterial som det befintliga.  

• Äldre växtsorter bör i första hand vårdas och få 

stå kvar på gravplatserna även om de har återläm-

nats. Vid behov kan de flyttas och/eller föryngras 

på annan plats på kyrkogården.  

• Finns äldre växter kvar på en övertagen gravplats 

bör man informera nya gravrättsinnehavare om 

dess värde. Skötselavtal kan skrivas för bevarande 

av växtlighet på gravplatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trädvård 

Kyrkogårdens och begravningsplatsens äldre träd till-

för både höga kultur- och naturvärden. Flera av dem 

är särskilt skyddsvärda enligt Naturvårdsverkets krite-

rier. Det vill säga; jätteträd som har en stamdiameter 

på mer än 1m, mycket gamla träd som är äldre än 

140/200 år (beroende på trädslag) och ihåliga träd 

med stamdiameter på mer än 40 cm. 

 

I Naturvårdsverkets Åtgärdsprogram för särskilt skydds-

värda träd -Mål och åtgärder 2012-2016 anges särskilda 

målformuleringar och åtgärdsförslag för Svenska kyr-

kans arbete med värdefulla träd på kyrkogårdar och 

begravningsplatser. Även om den aktiva perioden för 

åtgärdsprogrammet löpt ut är skrivningarna fortfa-

rande relevanta och bör tillämpas på både kyrkogår-

den och begravningsplatsen i Stehag:  

 

• Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrkogår-

dar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tätorter 

minskar inte på grund av avverkning, där alterna-

tiv finns.  

• Beskärning och stabilisering som metod för att 

bevara särskilt skyddsvärda träd är väl spridd och 

används normalt i arbetet med dessa träd. 

• I majoriteten av all nyplantering används det eller 

de trädslag som är mest värdebärande och typiskt 

för traktens kulturlandskap.  

• Trädvårdsplaner med nödvändiga åtgärder för att 

vidmakthålla särskilt skyddsvärda träd finns 

framtagna och tillämpas inom minst 70 % av kyr-

kogårdarna inom förvaltningen i Götaland och 

södra Svealand från och med samma år. 

 

Djurliv 

Genom att planera långsiktigt och agera med efter-

tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens na-

turvärden. Samtidigt värnar man om det upplevelse-

värde som kyrkogården har för besökande.  

 

• Med hänsyn till fåglar och eventuella fladdermöss 

bör åtgärder som berör träd endast utföras under 

augusti till och med november månad.  

• Åtgärder som berör häckar och större vinter-

gröna buskar kan utföras under större delen av 

året utom sommarperioden maj till och med juli 

som är fåglarnas huvudsakliga häckningssäsong.  

• 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 övervintrande igelkottar, grod- eller 

kräldjur.  
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Åtgärdsbehov 
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Åtgärdsbehov 

Här sammanfattas de åtgärdsbehov som har noterats 

på kyrkogården och begravningsplatsen i arbetet med 

denna plan. Även tillgänglighetsaspekter berörs och 

åtgärder som kan gynna växt- och djurlivet föreslås. 

Syftet är att bevara och utveckla kyrkogårdens karak-

tär med fokus på både kulturhistoriska och biologiska 

värden. Vissa åtgärder kan kräva tillstånd från Läns-

styrelsen. Samråd med Länsstyrelsen är alltid att re-

kommendera i planeringsstadiet av sådana åtgärder 

som kan medföra större förändringar. 

För mer allmänna och fördjupade skötselråd, fakta 

och riktlinjer när det gäller löpande underhåll liksom 

hänsyn och åtgärder för att gynna växt- och djurlivet 

hänvisas till bilagan Rekommendationer för vård och under-

håll.  

Tillgänglighet 

• Vilobänkar med rygg- och armstöd kan gärna 

placeras på både kyrkogården och begravnings-

platsen. 

• Det är en bit att bära vatten från vattenposterna 

till flera av gravplatserna på begravningsplatsen, 

vagnar avsedd att dra vattenkannor med skulle 

underlätta för dem som har svårt att bära.  

• Parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade 

bör så långt det är möjligt finnas på lämpliga plat-

ser nära entréerna vid både kyrkogården och be-

gravningsplatsen. 

• Toaletten i ekonomibyggnaden som är öppen för 

besökare är markerad som tillgänglighetsanpas-

sad men behöver ses över eftersom den inte rik-

tigt uppfyller normerna. Framförallt gäller det 

tröskeln i ingången. 

Yttre begränsningar 

• På begravningsplatsen kan man ha uppsikt över 

självföryngrade buskar i den omgivande lönn-

häcken och gräva upp dem eller kapa ner dem i 

marknivå om de har en tendens att breda ut sig.  

• Regelbunden översyn av både kyrkogårdens och 

begravningsplatsens stödmurar med lagning vid 

behov.  

Grindar 

• Grinden i entrén till kyrkogården är svår att 

öppna och stänga på grund av att grusbelägg-

ningen ligger för högt upp mot grindbladen. 

Detta kan gärna åtgärdas.  

• Årlig översyn av de svartmålade järngrindarna på 

både kyrkogården och begravningsplatsen med 

rengöring från grönalger, rostskyddsbehandling 

och målning vid behov.  

Vägar och gångar 

• Både kyrkogårdens och begravningsplatsens 

gångar var välskötta och i bra skick vid invente-

ringstillfället. Grus fylls på vid behov och hålls väl 

packad för framkomligheten. Nytt grus ska vara av 

samma fraktion och färg som befintligt. 

Gravplatser 

• De allra flesta av begravningsplatsens alla bux-

bomshäckar är i fint skick. Dock finns tecken på 

sjukdom/försvagning med avdöd av plantor på 

några få gravplatser vilket behöver uppsikt och 

åtgärd vid behov. Se bilagan Rekommendationer för 

vård och underhåll.  

• I kvarter 4 på begravningsplatsen finns en grav-

plats med ett gravstaket av järn som behöver 

översyn på grund av rostskador och färgbortfall.  

Gravvårdar 

• Generellt bör stabiliteten på de stående gravvår-

darna kontrolleras regelbundet enligt standardi-

serade anvisningar från Centrala Gravvårdskom-

mittén och åtgärdas vid behov. 

•  Alla de romanska gravvårdarna på kyrkogården 

behöver ses över av expertis både när det gäller 

eventuell rengöring från mossa, återmontering av 

huvudstenar som har satt sig och den mer gene-

rella frågan om hur de på bästa sätt kan bevaras 

för framtiden. Samråd med Länsstyrelsen ska ske 

före eventuella åtgärder. 

Byggnader 

• Inga akuta åtgärdsbehov noterades på begrav-

ningsplatsens ekonomibyggnad förutom behovet 

att se över tillgänglighetsanpassningen av den all-

männa toaletten i byggnaden vilket redan har 

nämnts.  

Planteringar 

• Vid inventeringen noterades inga uppenbara åt-

gärdsbehov gällande kyrkogårdens eller begrav-

ningsplatsens planteringar. Avsnittet Förslag på 

växter kan däremot gärna användas som inspirat-

ion till nya planteringar.  
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Träd 

Träden på Stehags kyrkogård och begravningsplats 

har mycket höga naturvärden och en stor betydelse 

för helhetsmiljön av kulturhistoriska skäl. För en lång-

siktig förvaltning av trädbeståndet liksom en plan för 

föryngring rekommenderas framtagandet av träd-

vårdsplaner för både kyrkogården och begravnings-

platsen.  

 

Djurliv 

Vid inventeringen observerades inga påtagliga åt-

gärdsbehov, däremot finns det flera olika åtgärder 

som skulle kunna gynna både insekter och fågellivet:  

 

• När det gäller möjligheter att gynna fågellivet är 

tillgången till fågelbad en av de mest tacksamma 

och enkla åtgärderna. Det finns flera bra platser 

där man skulle kunna placera sådana. Ett förslag 

är nära häcken på den öppna gräsytan längst i ös-

ter i kvarter 1. Där finns också en vattenpost i 

närheten. Ett annat är i anslutning till minneslun-

den. Det optimala fågelbadet ska vara ca 2 cm 

djupt, gärna stort och stå minst 40 cm ovanför 

markytan. I närheten kan det gärna finnas 

buskage eller andra sittmöjligheter där fåglarna 

kan vänta på sin tur eller vila och skaka av sig ef-

ter badet.  

• Tillgången till pollen – och nektarrika växter är 

ett grundläggande behov för fjärilar, blomflugor, 

humlor och bin. I dagens odlingslandskap är 

blommande växter en stor brist. Genom att välja 

planteringsväxter med rätt egenskaper kan man 

tillföra vacker och doftande blomning, få uppleva 

fjärilsfladder och göra en god insats för 

mångfalden. Många av de lämpliga växterna är 

både lättskötta och blommar större delen av sä-

songen. Förslag på några sådana finns på nästa 

sida.  

• Ängsskötsel är en åtgärd som kan tillföra värden 

både för växt- och djurlivet. Genom att spara 

gräsytor från klippning kan man släppa upp 

blommande växter som redan finns där. Ytorna 

kan vara både små och stora. Bara några få 

kvadratmeter kan tillföra mycket. Förutsättning-

arna för blomning finns redan nu på flera delar 

av framförallt begravningsplatsens gräsytor. 

Klipps gräsytornas ytterkanter liksom genomkor-

sande gångar kan de ändå se skötta ut. Klippning 

med uppsamling behöver göras varje år mot slu-

tet av växtsäsongen för att bevara blomrikedo-

men. Det är också viktigt att de gräsytor som 

sköts som ängar inte gödslas eftersom en mager 

och näringsfattig mark i regel blir mer örtrik. 

  

Exempel på blommande växter på begravningsplatsens gräsytor. Till vänster käringtand och vitklöver och till höger blad 

av prästkragar.  
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Förslag på planteringsväxter 

Prydnadsväxter som gärna kan användas i plante-

ringar på kyrkogårdar är sådana som blommar länge 

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 blom-

ningstid. 

 

Höstflox – Phlox paniculata, sorten ’Ingeborg från Ny-

bro’ är från 1930-talet och är Grönt kulturarv®-perenner. 

 

Julros – Helleborus, är vintergrön och passande. 

 

Järnek – Ilex aquifolium, har förknippats med Kristus 

törnekrona och passar därför i kyrkogårdssamman-

hang. Finns i olika varianter, även som mindre träd. 

 

Jättedaggkåpa – Alchemilla mollis, inte en traditionell 

kyrkogårdsväxt men är tålig och bra som marktäckare.  

 

Kinesisk kärleksört – Sedum spectabile. Sorten 

’Granlunda’ som är en Grönt kulturarv®-perenn har 

rosa eller vita blommor.  

Kärleksört – Sedum telephium ssp maximum är egentli-

gen mer traditionell än Sedum spectabile i kyrkogårds-

sammanhang. 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) och 

trädgårdstulpan (Tulipa gesneriana). 

 

Murgröna – Hedera helix, vintergrön, blommande, 

förr vanlig för att skapa murgrönekullar. 

 

Ormbunke – traditionella och tåliga sorter är träjon 

Dryopteris filix-mas och strutbräken Matteuccia struthiop-

teris.  

 

Rosor –Det finns gamla rosor som kallas för kyrko-

gårdsrosor i Sverige, Rosa x francofurtana. Sorten 

’Frankfurt’ är en av de äldsta av Francofurtanaro-

sorna. Det är tålig och kan klara magra jordar och 

skuggiga lägen. Andra traditionella sorter är tehybri-

den ’Gruss an Aachen’ och floribundarosen ’Else 

Poulsen’.  

 

Vintergröna – Vinca minor, traditionella sorter är vin-

tergröna med blå blommor eller Vinca minor ’Alba’ 

med vita blommor. Båda är marktäckare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 männi-

skor när de också besöker våra bärväxter och frukt-

träd. Utan pollinatörer - inga jordgubbar och äpplen!  

 

Här föreslås några lättskötta pollen- och nektarväxter. 

De flesta är tåliga, doftar gott och blommar hela som-

marsäsongen: 

 

• Lavendel – Lavandula angustifolia.  

• Stäppsalvia – Salvia nemorosa. 

• Isop – Hyssopus officinalis 

• Lammöron– Stachys byzantina (blommande sor-

ten) 

• 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 höst-

vädd Scabiosa caucasica. 

• Timjan – Thymus spp – olika sorter. De krypande 

kan bli marktäckande medan de buskliknande 

håller sig på sin plats. 

• Vårtörel – Euphorbia cyparissias. 

• Praktröllika – Achillea filipendulina 

• Vårljung – Erica Carnera 
  

Perenner med varumärket Grönt kulturarv® 

har odlats i Sverige sedan före 1940. De har 

lång odlingstradition, intressant kulturhisto-

ria och bra odlingsegenskaper. Sorterna har 

samlats in i ett landsomfattande projekt mel-

lan 2003 och 2010 som drevs av Programmet 

för odlad mångfald, POM. Perenner registre-

rade som Grönt kulturarv® är utvalda att be-

varas i den svenska genbanken.  

http://www.pom.info/bevarande.htm
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Målsättning och utveckling 

Kyrkogårdsförvaltningen i Eslövs eget planeringsun-

derlag:  
 
Inom de närmaste tio åren finns tillgång till gravplat-
ser på Stehags begravningsplats. Efterfrågan på kist-
gravplatser är låg. Vi gräver idag endast på 1,60m, 
för att utnyttja marken väl framöver är vår förhopp-
ning att vi kan ändra det till två skikt på 2,0m och 
1,6m. Möjligheten till utvidgning finns om behovet 
skulle uppstå.  
 

Kyrkogårdsförvaltningen anger följande målsätt-

ning och utveckling för Stehags begravnings-

plats och kyrkogård: 
 

Utveckla/bevara begravningsplatsen som kultur-
miljö genom att:  

• Begravningsplatsens struktur och planläggning 
med indelning i kvarter och gångstråk ska be-
varas. 

• De grusade gångarna på både begravningsplat-
sen och kyrkogården ska bevaras och under-
hållas med singel. 

• De kulturhistorisk värdefulla gravvårdarna på 
både begravningsplatsen och kyrkogården ska 
bevaras och vårdas.  

• Nedlagda gravvårdar av kulturhistoriskt värde 
på begravningsplatsen ska dubbas om och åter-
monteras.  

 

 

Utveckla/bevara kyrkogårdens växt- och djurliv ge-
nom att: 

• Träd och växter på och runt både begravnings-
platsen och kyrkogården ska vårdas och vid be-
hov kompletteras. 

Förbättra tillgängligheten på kyrkogården genom 
att: 

• Tillgängligheten på både begravningsplatsen 
och kyrkogården är god. 

 

Tillgodo se olika religioner och begravningstrender 
genom att: 

• I nuläget finns inte den efterfrågan i Stehag. 
Eslövs kyrkogård tillgodoser olika religioner 
och begravningstrender.   

 

Problem/åtgärdsbehov genom att: 
• Restaurera stenmurar vid behov. 
• Vid behov blästra och måla om gjutjärnsgrin-

dar och staket på både begravningsplatsen och 
kyrkogården. 

• Nedlagda gravvårdar av kulturhistoriskt värde 
dubbas om och återmonteras. 

• Vårda alla gravvårdar av kulturhistoriskt värde 
• Vårda all belysning.  
• Komplettera luckor i häckarna. 

 
 
 
 

 

Önskemål/planer på förändringar/utveckling på 
kyrkogården: 

• Gravstenar på återlämnade gravplatser/alla 
gravplatser ska säkras. 

• Låta de rekommendationer som finns i VOU 
utgöra ett stöd för arbetet på kyrkogården. 
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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 (representativ) eller 
ovanlig för sin tid. Det kan avspeglas i gravvårdarnas 
utformning, storlek, material, yttäckning eller kring-
gärdning såsom smidesstaket eller stenram. Det kan 
även tillskrivas gravkvarterens respektive kyrkogår-
dens struktur och form med stora sammanhängande 
gräsmattor eller smala grusgångar.   

Hantverksmässigt värde 
Utgår från gravvårdar som visar en hög hantverks-
skicklighet eller speciell tillverkningsmetod. Det be-
rör ofta äldre gravvårdar och utsmyckningar som 
vanligtvis inte är industriellt tillverkade, såsom kalk-
stens- och marmorvårdar, gjutjärnskors eller smi-
desstaket.  

Konstnärligt värde 
Har sin grund i det arkitektoniska uttrycket, men 
med betoning på dekor och utsmyckning. Det kan 
exempelvis röra sig om en gravvård med en uthug-
gen dekor eller en skulptur.  

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

företeelser. Som exempelvis olika händelser, histo-
riska sammanhang eller människors skilda livsvillor. 
Dessa kan exempelvis avspeglas i gravkvarter eller 
gravplatsers utformning. 

Lokalhistoriskt värde 
Berättar om ortens historia ur ett lokalt perspektiv. 
Det kan vara gravvårdar resta över personer som 
haft betydelse i bygden, titlar med tydlig lokal kopp-
ling, gårdsnamn eller inskriptioner som berättar om 
lokalt betydelsefulla händelser.   

Miljöskapande värde 
Grundar sig på en sammanhållen miljö eller ett ob-
jekts läge. Exempelvis kan en gravvårds placering 
vara särskilt betydelsefull för helhetsintrycket på kyr-
kogården eller inom ett visst gravkvarter.  

Samhällshistoriskt värde 
Berättar om samhällets historia utifrån ett lokalt, reg-
ionalt eller nationellt perspektiv.  Det kan exempel-
vis vara gravvårdarnas utformning, inskriptioner el-
ler yrkestitlar som berättar om tidigare samhällsför-
ändringar och företeelser.   

Socialhistoriskt värde 
Beskriver människors villkor och deras sociala ställ-
ning i samhället under olika tider. Det kan ta sig ut-
tryck genom gravvårdars placering, storlek, material, 
yrkestitlar och inskriptioner. Även avsaknaden av in-
skriptioner, titlar eller bestående gravvårdar berättar 
om tidigare sociala villkor som klasstillhörighet och 
genus. 

Symbolvärde 
Kan skapas avsiktligt eller omedvetet. Kyrkor har 
ofta ett symbolvärde kopplat till deras långgående 

funktion och placering. Gravvårdar kan istället ha 
inskriptioner som förmedlar en händelse med sym-
bolisk innebörd.  

Åldersvärde 
Utgår ifrån en kyrkogårds, gravkvarters eller grav-
vårds ålder. En gravvård rest före mitten av 1800-
talet har ett starkt åldersvärde då de är fåtaliga, men 
även gravvårdar tillkomna under senare delen av 
1800-talet samt början av 1900-talet kan inneha ett 
sådant värde.  

Rödlistan: 
Rödlistan är en lista på hotade och nära hotade ar-
ter som sammaställs av flera expertkommittéer vid 
Artdatabanken/SLU i Uppsala och uppdateras vart 
5:e år. 

 

  Rödlistans kategorier: 

 

CR  Akut hotad (Critically endangered) 

 

EN  Starkt hotad (Endangered) 

 

VU  Sårbar (Vulnerable) 

 

NT  Nära hotad (Near threatened) 
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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser och vårdar 

Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser och gravvårdar på kyrkogården: 

 
Kvarter & 
Gravplats 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Värderingsbedömning och skötselförslag 

Gräsyta 
sydväst om 
kyrkan.  

I gräsytan i den sydvästra delen av kyr-
kogården finns ett tiotal äldre gravvår-
dar. De flesta är från början/mitten av 
1800-talet, av kalk- eller sandsten och i 
nyklassisistisk stil. Här finns även två 
runda romanska gravvårdar som san-
nolikt flankerat (eller flankerar?) en lig-
gande gravhäll. I gräsytan ligger också 
vad som ser ut att vara ett fragment av 
en gravhäll. 
 

Alla inskriptioner är bortvittrade eller 
oläsliga. 

Gravvårdarna står eller ligger i en 
öppen gräsyta. 

Gravvårdarna har en gemensam kulturhisto-
risk och miljöskapande betydelse. De repre-
senterar en bild av hur den gamla kyrkogården 
en gång sett ut på det stora hela med gravvårdar 
fritt placerade i öppna gräsytor. 
 
Skötselförslag 
Bedömning av en stenkonservator rekommen-
deras angående hur gravvårdarna ska bevaras på 
bästa sätt. Försiktig borttagning av mossa för 
att undvika fuktansamling och frostsprängning.  
Manuell gräsklippning närmast stenarna. 

Söder om 
kyrkan , ös-
ter om va-
penhuset. 

Direkt öster om kyrkans vapenhus 
finns en samlad grupp av minst 14 ro-
manska gravhällar varav flera har stå-
ende runda gravvårdar på kortsidorna. 
Hällarna är till stor del beväxta med 
mossa. 
På övriga gräsytor på den östra delen 
av kyrkogården finns ytterligare fyra 
gravhällar varav minst en är av yngre 
ålder än de romanska hällarna.  

På flera av gravhällarna och de anslu-
tande runda gravvårdarna finns upp-
höjda liksidiga kors. Enligt en teck-
ning av Ferdinand Boberg från 1916 
finns inskription med initialer och år-
tal på åtminstone en av de runda 
gravvårdarna men på grund av moss-
påväxt går det inte att avläsa idag.  

Gravhällarna ligger till stor del om-
givna av öppna jordytor och anslu-
ter till vissa delar till gräsytor. I om-
rådet där de 14 hällarna ligger finns 
fyra bestånd av kärleksört och ett 
bestånd av ormbunken träjon.  

Gravvårdarna har ett mycket högt kulturhisto-
riskt värde och åldersvärde. De bidrar också 
till upplevelsen av den historiska kyrkomiljön 
och har därför även ett miljöskapande värde . 
 
Skötselförslag 
Alla de romanska gravvårdarna ses över av 
stenkonservator både när det gäller eventuell 
rengöring av stenytorna från mossa och för frå-
gan om hur de bäst ska bevaras för framtiden. 
Endast manuell gräsklippning närmast stenarna. 

I hörnet 
väster om 
vapenhuset 

Gravvård av röd granit i form av ett 
stort kors på ett fundament i samma 
bergart. Både korset och fundamentet 
har en polerad framsida. Texten på 
korset och på fundamentet är upphöjd, 

På korset: ”Är Kristus mitt liv blir dö-
den en vinning” 
På fundamentet: Kyrkoherden An-
ders Helgeson 1868-1944 Kyrkoherde 

Gravvården står ensam på en klippt 
gräsyta mellan en grusgång och hör-
net mellan Vapenhuset och långhu-
sets utbyggnad i väster.  

Anders Helgeson var kyrkoherde i Stehag un-
der 35 års tid. Gravvården har framförallt ett 
lokalhistoriskt och miljöskapande värde. 
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polerad och omges av en finhuggen, rå 
stenyta.  

i Stehag 1909-1944 Ruth Helgesson 
1874-1950 

I hörnet 
mellan sak-
ristian och 
före detta 
Coyetska 
gravkoret. 

Liggande gravvård i grå granit med fin-
huggen yta och upphöjd text. 

Gravplats för släkten Coyet  Gravvården ligger på en gräsyta 
mellan en grusgång och hörnet mel-
lan sakristian och det som förr var 
släkten Coyets gravkor.  
 

Det Coyetska gravkoret anlades år 1803 av då-
varande ägarfamiljen Coyet på Rönneholms 
gods. Godset lämnades av familjen 1918. År 
1950 avlägsnades korets sarkofager och kvarle-
vorna gravsattes strax utanför gravkoret som 
istället iordningställdes som bårhus.  
Gravvården har ett lokalhistoriskt värde. 
 
Skötselförslag: Rengör från grönalger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Romanska gravhällar och gravvårdar söder om kyrkan. 
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Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och gravvårdar på begravningsplatsen (se gravkarta på sidan 58): 

 
Kvarter & 
Gravplats 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Värderingsbedömning och skötselförslag 

Kv 1, del 1 
nr 13 

En stående gravvård av polerad dia-
bas med ett svagt välvt och något ut-
vidgat krön. Årtal saknas men stilen 
är typisk för första halvan av 1900-ta-
let med en smal och hög och tunn 
gravvård utan dekorationer.  

Texten som är av påmonterade bokstä-
ver i brons lyder:  
 

Förmännen 
Nils Persson 

och 
Per Nilssons 
familjegrav 
Sjöholmen. 

Gravplatsen är täckt av singel och 
omges av en låg buxbomshäck.  

Gravplatsen som har en tidstypisk gravvård 
från 1900-talets första hälft med titlar och lokalt 
ortnamn som ger den ett samhällshistoriskt 
värde. 

Kv 2, del 1 
nr 16 

Mindre gravvård i diabas med polerad 
framsida och polerad text på fin-
huggna textplattor. Lätt brutet krön 
med främre dekor av ett kors. Funda-
ment i grå granit. Gravvården har fal-
lit alternativt lagts ner. 

 
Jungfrun Maja Persson 

Stehag 
* 5/6 1848 † 28/1 1920 

Gravplats saknas, gravvården har 
varit fristående i en gräsyta. 

Gravvården som representerar en av de få äldre 
kvinnogravarna på kyrkogården över en kvinna 
med en tjänstetitel kopplad till platsen har ett 
lokalhistoriskt och socialhistoriskt värde. 
 
Skötselförslag: rengöring och återuppsättning  

Kv 2, del2 
nr 71  

Familjegrav med en stående gravvård 
och fundament i grå granit samt fyra 
gravkar i grå granit med textplattor på 
en sluttande kortsida.Framsidan på 
den stående gravvården är polerad 
med inhuggen text.På gravplatsen 
finns en sentida gravvård som inte in-
går i beskrivningen.  

På den stående gravvården: 
 
Lantbrukaren Nils Persson Alfastorp * 

8/12 1847 † 20/1 1922 
Hustrun Johanna Persson 

6/2 1856 † 12/7 1927 
 
Inskriptionerna på gravkaren är delvis 
under mark och därför svårlästa 

Gravplatsen som är täckt av ljusgrå 
singel omges på tre sidor av en me-
terhög häck av lönn. På platsen 
finns även ett yngre bokträd.  
I gravkaren finns planteringar av 
vintergöna, prästkrage, revsuga och 
gemsrot. 
 

Gravplatsen är en av de få på kyrkogården med 
gravkar och har därför ett arkitekturhistoriskt 
värde. Den representerar också en av flera 
gravplatser i Stehag kopplade till bygdens 
många lantbrukarfamiljer och har därför ett 
social- och samhällshistoriskt värde.  
 
Skötselförslag: Uppriktning av de gravkar som 
har satt sig. 

Kv 2, del 2 
nr 75 

Stående gravvård av natursten med ca 
1 meters bredd och höjd. Stenen har 
en plan och polerad framsida med 
polerad text finhuggna textplattor. 
Stenens fundament är av rödgrå gra-
nit och bearbetad för att se naturlig 
ut. 

Landtbrukaren N.N Waldemarsson 
I Råröd 1/5 1862 † Derst. D 24/3 

1898 Esaia Br.60 K. 19_20 v. 
Gustav Waldemarsson 

*25/4 1895 † 27/3 1956 
 

Gravplatsen består av en klippt 
gräsyta och saknar planteringar. 

Gravvården är framställd av ett speciellt sten-
block av natursten, möjligtvis ett fältfynd från 
åkerarbete. Med sin speciella utformning har 
den framförallt ett miljöskapande värde. 
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Kv 2, del 3 
nr 80 

Huvudgravvården med sitt funda-
ment är av diabas. Framsidan är pole-
rad och inskriptionen är i form av po-
lerade upphöjda bokstäver inom fin-
huggna textplattor. 
Framför gravvården ligger en mindre 
rektangulär gravvård i samma stil men 
med dekoration av ett inhugget kors. 
Mot den stora gravvårdens vänstra 
sida lutar också en liten marmorskiva 
med svårtydda inskriptioner. 

Familjegrav 
Joh. Nilsson  
1855-1932 

Hustrun Christina född Persson  
1855-1912 

Fritz Nilsson  
1892-1981 

 
På den mindre gravvården: 

Petter Persson 
Verlinge 

xx/3 1853 † 27/9 1945 

Gravplatsen är omgärdad av ett 
svartmålat staket i järnsmide med 
dekoration av liljeformer i överkan-
ten och med silverfärgade runda 
knoppar på de 12 staketstolparna. 
Staketet är angjort på en stenram av 
granit. Gravplatsen är till största de-
len grustäckt. Vid gravvården finns 
ett parti med öppen jord beväxt 
med odefinierade kärlväxter som 
ser ut att vara självföryngrade. Vid 
staketets insida, på ömse sidor om 
grinden, växer rosor.  

Detta är en av de två gravplatser på kyrkogår-
den som omgärdas av järnstaket, den har därför 
ett miljöskapande värde. Det handgjorda smi-
desstaketet har även ett hantverksmässigt 
värde.  
 
Skötselförslag: Järnstaketet har till vissa delar 
rostat sönder i angöringspunkterna i stenramen 
vilket behöver åtgärdas. Regelbunden översyn 
och vid behov rostskyddsbekämpning och mål-
ning med oljefärg. 

Kv 3, del 2 
nr 61  

Gravvård av röd kalksten monterad 
på ett enkelt fundament av samma 
bergart. Stenen avslutas uppåt i en 
svagt lutande pyramidform. Den 
pryds överst på framsidan av ett rek-
tangulärt fält med en åttauddig stjärna 
ovanför en festong med rosettlik-
nande band i ändarna. Inskriptionerna 
är grunt inhuggna i stenen och något 
svårlästa. 

 
Sadelmakarmästare  

Olof Holmbergs  
familjegrav. 

Gravvården är fristående i den sam-
manhängande gräsyta som domine-
rar stora delar av del 2 och 3 inom 
kvarter 3. 

Gravvården är odaterad men har i stilen drag av 
en stramt klassicerande stil som var vanlig un-
der slutet av 1800-talet. Det ovanliga är att den 
istället för tidstypisk granit eller diabas istället är 
tillverkad av kalksten, kanske inspirerad av äldre 
skånska gravvårdar. Gravvården tillskrivs med 
sin speciella karaktär ett arkitekturhistoriskt 
värde och har med hänvisning till titeln också 
ett lokal- och samhällshistoriskt värde.  
 
Skötselförslag: Försiktig rengöring från lavar 
på framsidan för att minska risken för vittring. 

Kv 3, del 3 
nr 70 

Tredelad gravvård med ett nedre fun-
dament av röd gnejs och ett övre av 
grå granit. Livstenen som har en bru-
ten topp är i mörkgrå granit med en 
polerad framsida. Dekoration på ste-
nen är i form av ett enkelt kors. In-
skriptionerna är upphöjda och pole-
rade inom finhuggna textplattor.  
 

 
Fiskaren Petter Nilsson Stehag 

1837-1910 
hans hustrur 

Anna 1839-1883 
Cecilia 1842-1922 

Gravvården är fristående i den sam-
manhängande gräsyta som domine-
rar stora delar av del 2 och 3 inom 
kvarter 3. 

Denna och ytterligare en gravvård på kyrkogår-
den med titeln fiskare vittnar om yrkesfisket i 
Ringsjöarna som en lokal näring. Gravvården 
har med hänvisning till detta ett samhällshi-
storiskt värde.  
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Kv 3, del 3 
nr 81 

Hög och smal gravvård och funda-
ment i röd kalksten. Stenens krön är 
lätt vinklat och dekoreras överst av en 
halv strålande stjärna. 

Minne öfver mjölnaren och hemmans-
ägaren Nils Persson född i Emnaröd 

d.7.sep.1810 död d. 4 maj1875. 
 

Mina ovänner talade ondt emot mig 
när kan han dö och hans namn förgås 
Dav:ps 41 v.6. Dav:ps:40v.5 sv:Ps:476 

 
Hustrun Kerstin Nilsson Född i Kj 

Nöbbelöf d.21 Aug.1816 
Död d.20 okt 1878 

Gravvården är fristående i den sam-
manhängande gräsyta som domine-
rar stora delar av del 2 och 3 inom 
kvarter 3. 

Utan att veta något om Nils Persson och hans 
hustru Kerstin Nilssons levnad väcker versen 
på deras gravvård tankar och frågor om deras 
historia. Titlar och födelseort har en lokal för-
ankring.Sammantaget har gravvården både ett 
lokal- och samhällshistoriskt värde.  

Kv 3, del 3 
nr 84 

Gravvården är av sandsten och skulp-
terad med dekor av slingor av mur-
gröna på både fundament och livsten. 
Mitt på stenen sitter en uppslagen 
bok av marmor där texten är inhug-
gen. Övre vänstra hörnet av boken är 
den översta sidan markerad med ett 
”hundöra”. Stenen kröns av ett kors 
av marmor utformat som trädgrenar 
och på korset är en rosenkrans skulp-
terad.  
På stenens ovandel finns en platta av 
biskviporlin med motivet ”Dagen” av 
Thorvaldsen 

 
 
 
Här hvilar friherrinnan Augusta Fock 

född von Henning 

* D.9 nov 1841 † D.24 jan 1879 

Gravvården är fristående i den sam-
manhängande gräsyta som domine-
rar stora delar av del 2 och 3 inom 
kvarter 3. 

Gravvården är en av några få på kyrkogården 
av en typ som förekom under perioden 1840-
70. Dessa gravvårdar hade naturromantiska 
drag och var ofta utförda i en kombination av 
skulpterad sandsten och kors och textplattor i 
marmor.  
Just denna gravvård är ett både typiskt, unikt 
och mycket välarbetat exempel Gravvården har 
med hänvisning till detta ett kombinerat arki-
tekturhistoriskt, konstnärligt och hant-
verksmässigt värde. 
 
Skötselförslag: Gravvården är i behov av ren-
göring och försiktig borttagning av påväxt av 
lavar vilka annars riskerar att påskynda vitt-
ringen av både marmor och sandsten.  

Kv 3, del 3 
nr 81 

Hög och smal gravvård och funda-
ment i röd kalksten. Stenens krön är 
lätt vinklat och dekoreras överst av en 
halv strålande stjärna. 

Minne öfver mjölnaren och hemmans-
ägaren Nils Persson född i Emnaröd 

d.7.sep.1810 död d. 4 maj1875. 
 

Mina ovänner talade ondt emot mig 
när kan han dö och hans namn förgås 
Dav:ps 41 v.6. Dav:ps:40v.5 sv:Ps:476 

 

Gravvården är fristående i den sam-
manhängande gräsyta som domine-
rar stora delar av del 2 och 3 inom 
kvarter 3. 

Utan att veta något om Nils Persson och hans 
hustru Kerstin Nilssons levnad väcker versen 
på deras gravvård tankar och frågor om deras 
historia. Titlar och födelseort har en lokal för-
ankring.Sammantaget har gravvården både ett 
lokal- och samhällshistoriskt värde.  
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Hustrun Kerstin Nilsson Född i Kj 
Nöbbelöf d.21 Aug.1816 

Död d.20 okt 1878 

Kv 4, del 1 
Nr 154 

Tvådelad gravvård i grå granit av ty-
pen ”bautasten”. Livstenen har en 
polerad framsida med inhugget motiv 
av en gravvård med fundament och 
kors mot en bakgrund av stiliserade 
eklöv. Gravvårdens fundament och 
livstenens baksida är skulpterad i en 
stil som efterliknar natursten. 

 
Slagtarmästaren  
Alfred Jonssons  

Familjegraf 
 

Döden oss skilde så tidigt 

Gravvården står i en gräsyta precis 
innanför häcken i kvarterets norra 
del.  

Gravvården representerar en stil som förekom 
under sekelskiftet 18/1900 där gravvårdarna var 
höga och bautastensliknande. Det finns bara 
några få gravvårdar av denna typ på kyrkogår-
den. Titeln har ett samhällshistoriskt värde, 
gravvårdens utformning är av arkitekturhisto-
riskt värde och har också ett miljöskapande 
värde. 

Kv 4, del 2 
nr 18 

På denna familjegrav finns två grav-
vårdar. Den äldsta är en stående grav-
vård av grå granit med ett välvt krön 
dekorerad av en strålande stjärna 
inom en cirkel. Framför denna ligger 
en gravhäll i röd granit även den med 
en strålande stjärna. Texten på båda 
stenarna är polerad, upphöjd och på 
en bakgrund av finhuggna textplattor. 

 
Smedmästare Carl Holmberg * 28 6 
1857 † 19 5 1924 Hustrun Evelina 
Holmberg * 31 5 1851 † 9 7 1923 

 
På liggande häll: 

 
Smidesmästare Carl Holmberg 

 * 30 5 1890 † 23 2 1980  
Hustrun Tora  

* 5 12 1902 † 1 11 1982 
Smidesmästare Torsten Holmberg  

* 5 6 1930 † 3 4 2009 

Gravplatsen som täcks av ljusgrå 
singel har en påkostad omgärdning 
av ett hantverksskickligt utfört 
svartmålat järnstaket på ett funda-
ment och med stolpar av grå granit. 
På ömse sidor om ingångsgrinden 
har stolparna en dekoration av ut-
huggna stjärnor inom cirklar. Grin-
den har överst en dekoration av 
samma profil som överdelen av den 
stående gravvården. Staketet är rikt 
dekorerat, bland annat med en bård 
av liggande ovaler nederst och av 
liljeformer överst. 

Gravvårderna representerar en familj där smed-
yrket har gått i arv vilket är av ett samhällshi-
storiskt värde. Det omgärdande staketet repre-
senterar en hantverksskicklighet som också är 
kopplad till yrket vilket ytterligare förstärker det 
hantverksmässiga värdet. Gravplatsen har 
också ett arkitekturhistoriskt och miljöskap-
ande värde.  

Kv 4, del 2 
nr 116 

Gravvården och fundamentet är båda 
av grovhuggen grå granit. Textplattan 
är asymmetriskt placerad. Den är 
rund, polerad, har inhuggen text och 
omges av en upphöjd och sparsamt 
dekorerad ram. Till höger om text-
plattan finns en rosettprydd skulpte-
rad rosenbukett i en något stiliserad 
stil. 

 
Maria Persson 

Östergård 
* 23/9 1862 † 20/3 1926 

Gravplatsen är en familjegrav med 
tre gravvårdar i rad utmed den östra 
sidan. Den är täckt av ljusgrå singel 
och omges av buxbomshäckar. 
Framför gravvårdarna finns en 
planteringsyta med rosor och präst-
kragar avgränsad av en buxboms-
häck. På motsatta sidan finns ytter-
ligare en planteringsyta som är fylld 
av pioner i rosa och rött. 

Gravvården är till sin stil unik för denna kyrko-
gård. Gravvårdar av denna typ förekom under 
en kort period i början av 1900-talet och stilen 
kan beskrivas som avskalat klassicistisk med 
drag av art deco. Den har ett kombinerat arki-
tekturhistoriskt, hantverksmässigt och mil-
jöskapande värde. 
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Kv 4, del 3 
nr 128 

Gravvård nr1 med sitt fundament är 
av sandsten. Båda är huggna i en na-
turstensliknande stil och är dekore-
rade på framsidan med bladslingor av 
murgröna i lågt upphöjd relief. På 
livstenen sitter en textplatta av mar-
mor i form av en pergamentrulle. 
Texten är inhuggen men eroderad 
och endast delvis läsbar. På stenens 
topp finns ett treklöverkors av mar-
mor.  
Gravvård nr 2: Stående hög gravvård 
av grovhuggen diabas i naturstensstil 
med ojämn topp. Framsidan är pole-
rad, har inhuggen text men inga ytter-
ligare dekorationer.  

Nr1: 
Contraktsprosten N.P Appelgren  
(oläsbart)…1791…datum oläsligt  
Kyrkoherde… (resterande text oläsbar) 
 
Enligt sökning på internet (geni.com) 
levde N P (Nils Peter) Appelgren mel-
lan 1791 och 1861 och blev kyrko-
herde i Stehag 1814.  
 
Nr2:  
Kontrakts-prosten C.W.Appelgren * 
18 22/3 26  
kyrkoherde i Stehag 1863  
† 19 29/6 07  
och hans maka 
Charlotte Wennerberg * 18 20/6 43  
† 19 15/6 14 

Gravvårdarna ingår i en familjegrav-
plats där dessa och ytterligare två 
gravvårdar finns tillsammans i en 
betydligt större öppen gräsyta.  

Gravvård nr:1 är en av några få på kyrkogården 
av en typ som förekom under perioden 1840-
70. De hade naturromantiska drag och var ofta 
utförda i en kombination av skulpterad sand-
sten tillsammans med kors och textplattor i 
marmor. Just denna är ett både typiskt och väl-
arbetat exempel Gravvården har med hänvis-
ning till detta ett kombinerat arkitekturhisto-
riskt, konstnärligt och hantverksmässigt 
värde. Gravvårdarna och gravplatsen represen-
terar kontraktsproster i Stehag från två generat-
ioner och har ett stort lokalhistoriskt värde 
Skötselförslag: Gravvård nr1 är i behov av 
rengöring och försiktig borttagning av påväxt 
av lavar vilka annars riskerar att påskynda vitt-
ringen av både marmor och sandsten. Texten 
bör tydas så långt möjligt och dokumenteras. 
 
 

Kv 4, del 3 
nr 134 

Huvudgravvård på familjegrav av 
mörkgrå granit/diabas. Mittdelen är 
kvadratisk, polerad och har en cirku-
lär och finhuggen textplatta med upp-
höjd och poleradtext. På ovansidan är 
stenen dekorerad av ett skulpterat 
kors omgivet av rosor och blad. På 
ömse sida om mittdelen finns två 
lägre, stående och rektangulära stenar 
med en finhuggen yta. På vardera ste-
nen är en man och en kvinna i sör-
jande, knäböjande position skulpte-
rade och har en polerad yta.  

Lantbrukare Gottfrid Sandberg 
* 24.9.1886 † 17.5 1944 
Thomasine Sandberg  

* 4.2 1884 † 19. 12. 1943 
 

Fler inskriptioner finns på både huvud-
gravvården och på en liggande, senare 
gravvård.  

Gravplatsen är täckt av ljusgrå 
singel och omgiven av låga bux-
bomshäckar. På ömse sidor om 
gravvården finns två planteringsytor 
med inramande häckar av buxbom. 
Inom häckarna växer rosor och be-
gonior. 

Gravvården är tillverkad i en avskalad klassisk 
stil med drag av art deco. Den har flera skulptu-
rala dekorelement som bidrar till at gravvården 
har både ett arkitekturhistoriskt, hantverks-
mässigt och konstnärligt värde. Med hänvis-
ning till att gravvården är unik i sitt slag på kyr-
kogården har den även ett miljöskapande 
värde. 

Kv 4, del 3 
Onumrerad 

Gravvården som är av sandsten har 
en triangulär överdel och en kvadra-
tisk nederdel med ett centralt placerat, 

Minne af Åboen Nils Åkessons  
k (kära). Maka Bengta Mårtensdotter  
Född i Klint…..(oläsbart).. 1807 
Död i …(oläsbart)…1846 

Gravvården är fristående i en 
gräsyta. 

Gravvården är av äldre skånsk kalk/sand-
stenstyp och den allra äldsta på kyrkogården. 
Den har ett åldersvärde och bidrar med sin ål-
der och utseende med ett miljöskapande 
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cirkelformat och upphöjt textfält. 
Texten är inhuggen i skrivstil.  

värde. Har den ett känt ursprung kan den 
också ha ett lokalhistoriskt värde. 

Kv 4, del 3 
Onumrerad 

Gravvården består av ett vitmålat tre-
klöverkors av trä monterat på ett 
stenfundament. På korset finns en 
svartmålad metalplakett med målad 
text i vitt.  

Hans Olsson * i Verlinge d. 16/12 
1814 † i Rönneholm d. 19/8 1858  

Gravvården är fristående i en 
gräsyta. 

Gravvården är av unik modell och en av de 
äldsta på kyrkogården. Den har ett åldersvärde 
och bidrar med sin ålder och utseende med ett 
miljöskapande värde. Har den ett känt ur-
sprung kan den också ha ett lokalhistoriskt 
värde.  
Skötselförslag: Rengöring och målning. 



 

 

 

Kvarter 1, del 2, nr 13. Kvarter 2, del 2, nr 71. 
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Kvarter 2, del 1, nr 16. Kvarter 3, del 3, nr 79 

detaljbild av platta i biskviporslin med motivet 

Thorvaldsens ”Dagen”. 

Kvarter 2, del 2, nr 80. 
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Kvarter 2, del 2, nr 75, fram och baksida.  

Kvarter 3, del 2, nr 61. 
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Kvarter 3, del 3, nr 70. Kvarter 3, del 3 nr 80. Kvarter 4, del 1, nr 18. 
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Kvarter 4, del2, nr 118. 

Kvarter 4, del 3, nr 134. 
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Kvarter 4, del 3 nr 128, gravvård nr 1 (vänster) och 2 (höger) i förgrunden. Kvarter 4, del 2, nr 116. 
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Kvarter 4, del 3, onumrerad. Kvarter 4, del 3, onumrerad. 
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Gravkarta över begravningsplatsen. Kvarter markerade i rött och gravplatser med gravplatsnummer i orange, 0=onumrerad.  
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Regionmuseets E-rapportserie 2020 

Kulturmiljö 

 

1. Mariakyrkan i Helsingborg – renovering av tak och fasader, Helsingborg, AM, Kerstin Börjesson, 2018-2019 
2. Gamla södra kasern, Installation av trapphiss, Kristianstad, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2020 
3. Strövelstorps kyrka, Inre renovering och ombyggnad, Strövelstorps socken, AM, Åsa Eriksson Green, 2019-2020 
4. Skårby kyrkogård – renovering av trappa, Skårby socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019  
5. Remmarlövs kyrkogård, Remmarlövs socken, VP, Karin Hernborg, 2019-2020 
6. Skarhults kyrka – lagning av mur, Skarhults socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
7. Eslövs kyrka – ny ljud- och projektoranläggning, Eslöv, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
8. Stehags kyrkogård och begravningsplats, Stehags socken, VP, Karin Hernborg, 2019-2020 
 

 

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 


