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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Norra Åsum kyrko-
gård är utförd av Regionmuseet i Skåne på uppdrag av 
Kristianstads pastorat. Inventeringen genomfördes un-
der hösten 2020 med påföljande rapportskrivning. In-
ventering och rapportskrivning har utförts av antikva-
rie Rebecca Olsson.  
Kyrkogården och begravningsplatsen skyddas enligt 
Kulturmiljölagens 4:e kapitel som kyrkogård invigd 
före 1940. Vård- och underhållsplanen har utformats i 
enlighet med Kulturmiljölagen och de föreskrifter som 
finns för 4:e kapitlet: Till grund för planen ligger också 
råd och riktlinjer från Lunds stift och Länsstyrelsen 
Skåne angående vård- och underhållsplaners 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  Norra Åsum kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Norra Åsum 2:6 och Norra Åsum 2:7 
Socken  Norra Åsum socken, 3021 
Kommun  Kristianstads kommun 
Fastighetsförvaltare Kristianstads pastorat 
Areal  ca 3600 m² 
 
Norra Åsum kyrkogård består av en äldre del, som ligger närmast kyrkobyggnaden 
samt två yngre utvidgningar mot söder. I den här rapporten delas kyrkogården in i två 
delar, den gamla kyrkogården och den nya kyrkogården.  

Kristianstads kommun, med den geografiska gränsen för 
Kristianstads tätort markerad i rött.  
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Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskapsdel 
där kyrkogårdens historia och dess nuvarande upp-
byggnad beskrivs. Historiken grundar sig på arkiv- 
och litteraturstudier samt annan tillgänglig litteratur, 
kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivningen av 
kyrkogården omfattar Norra Åsum kyrkogård. I detta 
område har byggnader, gångsystem, gravkvarter, 
gravplatser och gravvårdar samt växt- och djurliv in-
venterats och beskrivits. Särskild vikt har lagts vid att 
beskriva kyrkogårdens karaktär. 

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

Andra verktyg och dokument  
En besiktning/utlåtande angående träden på Norra 
Åsum kyrkogård är framtagen av arborister på Hel-
gessons TrädTjänst år 2017. Ingen trädvårdsplan 
finns.  
 
  

Översiktskarta över Norra Åsum kyrkogård. Lantmäteriet.  
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 
 
KULTURMILJÖLAG(1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagen 4 
kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. Kyrko-
byggnader, kyrkotomter och begravningsplatser 
tillkomna före 1940 får inte på något väsentligt 
sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Detta 
gäller även vissa yngre kyrkobyggnader och be-
gravningsplatser utvalda av Riksantikvarieämbe-
tet. 
 
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 bedöms hur begravningsplatsens kulturhi-
storiska värden påverkas av ett successivt bortta-
gande.  
 
Delar av kyrkogården ligger inom fornlämnings-
område Kristianstad 236:1 och skyddas enligt Kul-
turmiljölagens 2 kap. Fornlämningen omfattar 
Norra Åsums gamla bytomt utsträckning. Områ-
dets utbredning kan ses på karta sida 9. Inom den 
äldre bytomten är alla ingrepp i mark, utöver den 
normala gravgrävningen tillståndspliktiga då de 

kan beröra fornlämningar som är dolda under 
mark. Eventuella fynd av fornlämningar måste 
rapporteras till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan 
lämna mer information om gällande regelverk. 
 
PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader 
skyddas även i PBL. En byggnad som är särskilt 
värdefull ur kulturhistorisk synpunkt får inte 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. Om man planerar åtgärder som på-
verkar  sådana särskilt skyddsvärda träd och som 
riskerar att väsentligt ändra naturmiljön ska den 
som planerar åtgärden lämna in en anmälan för 
samråd till länsstyrelsen.  
 
I de fall där det finns fridlysta arter på 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 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Inom Norra Åsums socken finns en stor koncentrat-
ion av registrerade fornlämningar och övriga kultur-
historiska lämningar som vittnar om mänsklig aktivi-
tet i området från stenålder fram till nutid.   

Den nuvarande kyrkan uppfördes under sent 
1100-tal som ersatte en äldre stavkyrka placerad nord-
väst om dagens kyrka. Vid en arkeologisk undersök-
ning kunde ett hundratal gravar daterade till 1000–
1100-tal undersökts vid Norregård, som låg norr om 
den nuvarande kyrkan. Till dessa gravar kan även ett 
flertal boplatslämningar från samma tidsperiod an-
knytas. Enligt en beskrivning av slaget vid Helgeå år 
1026 skall de döda ha begravts i en by vid namn 
Åsum. I det historiska källmaterialet benämns kyrk-
byn som just Åsum fram till och med mitten på 1800-
talet då byn istället går under benämningen Norra 
Åsum. 

Runtomkring den nya kyrkobyggnaden växte 
kyrkbyn fram mot norr och öster. Väster om kyrkan 
finns spår av en skans, som är en möjlig rest av en 
medeltida borg. Inom socknen finns två andra kända 
borglämningar från medeltiden, Härlövs borg och Lillö-
borg. Lillö var majorsboställe och flertalet gårdar inom 
socknen var i mitten av 1700-talet kronoindelta hem-
man under Lillö. 

I socken återfinns fyra historiska byar: Norra 
Åsum, Härlöv, Hovby och Åsumtorp. De växte alla 
fram under medeltiden och låg i stort sett oföränd-
rade fram till skiftesreformerna under 1800-talet då 
byarnas struktur splittrades och gårdar flyttades ut ur 
den tidigare sammanhållna bykärnan. Många av de 
äldsta gårdarna har rivits i samband med att nya bo-
stadsområden har anlagts. Norra Åsums prästgård 
och Svanevik är de äldsta gårdarna som ligger kvar på 

sin ursprungliga plats, öster om kyrkan och kyrkogår-
den.  

Under det sena 1800-talet och framför allt under 
1900-talet expanderade staden Kristianstad även på 
den västra sidan av Helgeå. Nya stadsdelar såsom 
Långebro och Hvilan växte fram, där det i första hand 
uppfördes olika industrier och arbetarbostäder. Även 
järnvägen mot Everöd drogs fram, öster om Norra 
Åsum under sekelskiftet med stationer förlagda till 
Åsumtorp och Långebro. I mitten av 1900-talet växte 
flera nya bostadsområden fram i Helgedal och 
Hedentorp. Under 1900-talets senare hälft och in på 
2000-talet expanderar industrier och nya handelsom-
råden växer fram.   

I Riksantikvarieämbetets digitala söktjänst Fornsök 
kan man hitta information om kända registrerade 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 
i hela Sverige.  

Kartbilden över Norra Åsum visar att den norra 
delen av kyrkogården ligger inom ett område som är 
registrerat som övrig kulturhistorisk lämning, nämli-
gen Norra Åsums gamla bytomt vars avgränsningar 
grundar sig på historiskt kartmaterial över byn. Inom 
kyrkogårdens gränser finns även kyrkobyggnaden 
och en runristning som står inne i kyrkans torn regi-
strerade.  
  

Bild längst ner till höger: Karta som avbildar kända forn- och 
kulturlämningar. Källa: Fornsök, Riksantikvarieämbetet  

Infart mot prästgården i Norra Åsum.    
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Källor 
I äldre kartmaterial kan kyrkogårdens utbredning och 
förhållande till det omgivande landskapet följas. Det 
finns tillgängligt via Lantmäteriets söktjänst, Histo-
riska kartor. Flygfoton från mitten på 1900-talet och 
framåt kan vara ett hjälpmedel för att utläsa föränd-
ringar av vegetationen på kyrkogården. Framförallt 
när det gäller träden. Flygfoton från 1940, 1960 och 
1975 finns tillgängliga på Lantmäteriets söktjänst, 
Kartsök och ortnamn eller via tjänsten kartbild.com.  

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

Kyrkans historia  
Den nuvarande kyrkan i Norra Åsum uppfördes tro-
ligtvis under sent 1100-tal i romansk stil och bestod 
ursprungligen av långhus, kor, absid med ett torn i 
västlig riktning. Tornet är försett med tidstypiska ro-
manska fönster. I kyrkans vapenhus står det en rest 
medeltida runristning vars inskriptioner förtäljer att 
det var ärkebiskop Absalon (ämbetsperiod 1177–
1201) och Esbern Mule som lät bygga denna kyrka.  

Under 1400–1500-talet uppfördes det en tillbygg-
nad på norra sidan som idag används som sakristia 
och dopkapell samt ett vapenhus vid den södra in-
gången som s revs på 1840-talet.  

1804 byggdes det ett nytt vapenhus framför tor-
net..  

Under 1900-talet har kyrkobyggnaden i Norra 
Åsum genomgått flera omfattande renoveringar, såväl 

invändigt som utvändigt. Inventarier har konserverats 
och till viss del bytts ut. 
 
  

Kyrkan år 1900. Källa: Kulturmiljöbild.   
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Kyrkogårdens historik 
I följande avsnitt beskrivs utvecklingen på Norra 
Åsum kyrkogård i kronologisk ordning.  

Kyrkogården 1100–1700-tal 
Den nuvarande kyrkogårdens äldsta del ligger kon-
centrerad närmast kyrkobyggnaden och härstammar 
sannolikt från 1100-talet, då den nuvarande kyrkan 
uppfördes. Från uppförandetiden fram till och med 
1600-talet finns det ingen känd dokumentation av 
kyrkogården.  

Den äldsta bevarade kartbilden över Åsums by är 
en karta från skånska kriget år 1677, då kung Karl XI 
hade ett härläger strax utanför byn. Kartan visar kyr-
kan avbildad snett från sydöst där det framgår att kyr-
kogården var omgärdad av en mur av något slag, med 
en ingång från det sydöstra hörnet av den omgär-
dande muren. Kyrkobyggnaden i kartbilden kan möj-
ligtvis skymma en ingång från väster. Ingen trädkrans 
finns avbildad. I kyrkogårdens närområde låg det två 
fyrlängade större gårdar och ett flertal mindre gathus.  

Den näst äldsta kända kartan som redovisar kyr-
kan och kyrkogården är en geometrisk avmätning 
över byn från år 1785, ritad av lantmätare Erick P. Flo-
rin. I kartbilden kan man utläsa hur kyrkogårdens ut-
bredning var något större väster om kyrkan för att se-
dan smalna av öster om kyrkan. Inga entréer finns ut-
ritade i bilden. Även under 1700-talet låg bebyggelsen 
i byn nära inpå kyrkogården, varav flertalet var större 
gårdar.  

Kyrkogården under 1800-talets första hälft 
Skånska rekognoseringskartan togs fram mellan 
1812–1820 i ett militärt syfte för att kunna avläsa 
framkomlighet i landskapet. Kartbilden över Åsums 

by visar inga förändringar gällande kyrkogårdens ut-
bredning. Det finns inte heller några trädsymboler ut-
ritade som tyder på att kyrkogården inte omgärdades 
av en trädkrans i början av 1800-talet. 1822 togs ännu 
en kartbild fram över byn i samband med enskiftesre-
formen. Vid tidpunkten som kartan konstruerades 
fanns det tre entréer in till kyrkogården. En mot norr, 
en mot söder och en mot öster. Mellan 1822 och 1911 

förändras kyrkogårdens utbredning.  Gården Åsum 
N:22 som låg direkt söder om kyrkogården, är en av 
flera gårdar i byn som beordras med utflyttning under 
laga skiftes förordning, 1835. Bräda för bräda och 
spik för spik, plockades gårdar ned och byggdes upp 
på en ny ägolott en bit från byn. I samband med ut-
flyttningarna frigjordes det ny mark, som i sin tur kyr-
kogården kunde utvidgas på.  

Karta över kyrkogården från skånska kriget 1677. 

Skånska rekognoseringskartan 1812–1820.  Enskifteskarta från 1822.  

Geografisk avmätning över kyrkogården från 1785. 
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Kyrkogården under 1800-talets andra hälft 
Det finns inga fotografier på kyrkan och kyrkogården 
från 1800-talets andra hälft. Däremot finns det en 
teckning över kyrkan i Norra Åsum från 1857, som är 
ett viktigt komplement till de tidiga kartorna för att 
förstår hur kyrkogården har utvecklats över tid.  Teck-
ningen avbildar kyrkan och delar av kyrkogården från 
nordöst. Kyrkogården omgärdades av en stenmur 
mot öster vid tidpunkten då teckningen konstruera-
des. Muren var uppbyggd i en kallmursteknik av na-
tursten i varierande storlek.  

I mitten av 1800-talet fanns det fortfarande ingen 
trädkrans runt kyrkogården.  

Vägen mot Gärds Köping gick utanför den östra 
kyrkogårdsmuren och i anslutning till vägen låg det en 
mindre torgyta intill kyrkogårdens nordöstra hörn 
som syns på enskifteskartan från 1822. I många större 
byar på landsbygden kunde man hitta små torg, där 
det var vanligt att det låg en samfällig brunn. I teck-
ningen från 1857 finns en vipp-brunn avbildad, som 
tillsynes ser ut att vara fastmonterad i kyrkogårdens 
omgivande mur, intill torgytan.   

Kyrkogårdens nordöstra del, som avbildas i teck-
ningen, utgörs av en tom gräsyta, utan resta gravvår-
dar med enstaka buskar och mindre träd intill kyrkan 
vid tidpunkten då teckningen konstruerades. Denna 
del av kyrkogården användes sannolikt inte till grav-
sättning i större omfattning förens långt in på 1900-
talet.   

Teckning över Norra Åsums kyrka från nordöst, 1857 av Kornerup. Publicerad i SST 1/7–1978.  
Källa: Regionmuseet arkiv.   
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Kyrkogården under 1900-talets första hälft 
Den 9 oktober 1911 avsöndras 1 hektar mark från 
den intilliggande gården Åsum N: 14 ägor, mark av-
sedd till att bli kyrkogård. På kartbilden som framtogs 
av lantmätaren i samband med avsöndringen kan man 
utläsa i text hur kyrkogården har utvidgats vid ett ti-
digare tillfälle. Innanför kyrkogårdens avgränsningar, 
som markeras med en lila kantfärg kan man läsa tex-
ten: ”Gamla kyrkogården med senare skedd utvidgning”. Ne-
danför redovisas det avsöndrade markområdet som 
en grön yta i kartbilden, den som senare kommer till 
att bli en del av kyrkogården.  

På den häradsekonomiska kartan som togs fram 
mellan 1926–1934 redovisas resultatet av de två tidi-
gare utvidgningarna. Den nya större kyrkogården är 
till synes uppdelad i mindre sektioner som avskildes 
från varandra med ett etablerat gångsystem.  

Ortofoton och äldre fotografier från 1900–1940-
talet redovisar hur kyrkogårdens vegetation, gravplat-
ser och gravvårdar såg ut under 1900-talets första 
hälft. I början av 1900-talet omgärdades kyrkogården 
av stenmur i den norra delen och häck i den södra 
delen kyrkogården omgärdas dessutom av en träd-
krans, som sannolikt planterats i början på 1900-talet, 
bedömt efter trädkronans storlek på ortofoton från 
1940-talet. Från entrén i östlig riktning upp mot kyr-
kans absid löper en äldre dubbelsidig allé på ömse si-
dor om huvudgången. I gränsen mellan den gamla 
och den nya kyrkogårdsdelen står en trädrad som är 
en rest från den äldre kyrkogårdens omgivande träd-
krans.   

Flera gravplatser omgärdas av låg, formklippt 
buxbom. Flera gravvårdar ramas dessutom in av 
formklippta vintergröna växter som ger ett lummigt 
intryck tillsammans med den omgivande häcken, Avsöndringskarta från 1911. På kyrkogården står det 

”Gamla kyrkogården med senare skedd utvidgning”. 

På den häradsekonomiska kartan från 1926–1934 redovi-
sas en ny större kyrkogård.  

Ortofoto över Norra Åsums kyrkogård från 1940-talet.   
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trädkransen och ett mindre antal småträd, såsom 
hängande sorgeträd inne på kyrkogården. Majoriteten 
av gravplatserna var belagda med ytskikt av grus, med 
en omgärdning av buxbomshäck eller stenram. Ett 
mindre antal gravplatser omgärdas av svart- eller vit-
målade smidesstaket. Huvuddelen av gravvårdarna 
närmast kyrkobyggnaden är till synes högresta grav-
vårdar utförda i diabas, svart eller grå granit. Ytorna 
mellan de anlagda gravplatserna och grusgångarna är 
beväxt med gräs. 

Ortofotot från 1940-talet visar att området nord-
öst om kyrkan, direkt norr om allén ser ut att vara 
oanvänt vid tidpunkten då fotot togs.  
  

Ortofoto över Norra Åsums kyrkogård, 1940-tal. Källa: Kringla.  

Buxbomsomgärdade gravplatser på kyrkogården, söder 
om kyrkan, 1935. Källa: Regionmuseets fotoarkiv.  

Fotografi på kyrkan och kyrkogården, tidigt 1900-tal, taget från sö-
der visar på mycket vintergröna växter. Källa: Regionmuseets foto-
arkiv.   

Kyrkogården från sydöst.  Källa: Kulturmiljöbild  
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Kyrkogården under 1900-talets andra hälft 
och 2000-talet 
Under 1900-talets andra hälft ökade inflyttningarna 
till Norra Åsum i takt med att nya bostadsområden 
byggdes, vilket i sin tur har ökat behovet av nya grav-
platser på kyrkogården. Till en början har de tomma, 
outnyttjade utrymmena på kyrkogården fyllts på med 
nya gravar. Därefter har ett fåtal gravvårdar på gamla 
återlämnade gravplatser tagits bort för att ge plats åt 
nya.  

På 1970-talet var förmodligen efterfrågan på grav-
platser så stort att man beslutade sig för att utöka kyr-
kogården ännu en gång mot söder. 1973 lämnade 
trädgårdsarkitekten Sven-Erik Patriksson in ett för-
slag på ett nytt begravningsområde som anlades di-
rekt söder om den gamla kyrkogården. Den nya delen 
syns inte på ortofotot från 1975, utan syns först på ett 
flygfoto över kyrkogården från 1985. Den nya delen 
delas in i mindre kvarter med ett etablerat gångsy-
stem. På ömse sidor om huvudgången planteras en 
allé med almar, som dör av almsjukan senare under 
1990-talet. Den nya kyrkogårdsdelen omgärdas av 
nätstaket, buskar, träd och häck. En del mot öster an-
vänds som parkeringsplats för besökare till kyrkan 
och kyrkogården.  

1972 byggdes församlingslokalen kompisstugan på 
kyrkogården som används till bland annat barnverk-
samhet. Tio år senare, 1982 anlades en minneslund på 
den nya kyrkogården.  

2008 byggdes ett garage/verkstad söder om kom-
pisstugan och 2015 tillkom askgravlunden på den nya 
kyrkogården, väster om minneslunden.  

Pastoratet äger åkermarken Norra Åsum 2:13, sö-
der om den nuvarande kyrkogården, vilket innebär att 
det finns utvecklingsmöjligheter även i framtiden.  

 
  

Ortofoto över kyrkogården, 1960.   Ortofoto över kyrkogården, 1975.   

Flygfoto som visar den nyanlagda kyrkogårdsdelen, 1985.  Källa: 
Upphängt exemplar från kyrkogårdspersonalens fikarum.     

Ortofoto över kyrkogården, 2010-tal.     
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  Kartbild som redovisar utvidgningarna  

av Norra Åsum kyrkogård.      

1. Omfattningen av den nuvarande 
kyrkans äldsta kända kyrkogård. 
Möjligtvis från sent 1100-tal i sam-
band med kyrkans uppförande.  

2. Utvidgning som har skett någon gång efter 
Laga skifte 1835 och den Häradsekonomiska 
kartan (1926–1934).     

3. 1 ha mark som avsöndrades från gård 
Åsum N: 14 ägor år 1911. Utvidgning har 
skett någon gång mellan avsöndringen 
1911 och ortofotot från 1940-talet.  

4. Kyrkogårdens senaste utvidgning efter 
trädgårdsarkitekten Sven-Erik Patrikssons 
ritningar, 1970-tal. 

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

 

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

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

Dalby kyrkogård i början av 1900-talet med stora omgär-
dade gravplatser med resta gravvårdar i sten. Bildkälla: 
Carlotta. 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Karta: Kristianstads pastorat 

Kyrkogårdskarta över Norra Åsum kyrkogård      
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Omgivningar 
Norra Åsums kyrkby ligger intill Hammarsjöns västra 
strand och utgör de sydvästliga delarna av tätorten 
Kristianstad. Byn består till störst del av bebyggelse 
från 1940–1970-talet, men även yngre och äldre be-
byggelse förekommer. Väster om kyrkogården, ut-
med Esbjörn Mules väg ligger äldre gatehusbebyggelse. 
Prästgården ligger några 100 meter öster om kyrko-
gården och har sannolikt även den ett medeltida ur-
sprung. Gården Svanevik ligger nordöst om kyrkogår-
den och är en av de äldsta gårdarna i byn.  Kyrkan och 
kyrkogården ligger i byns södra utkant och angränsas 
till stor del av storskalig jordbruksmark. Väster om 
kyrkogården ligger ett område med obebyggd mark, 
som används till bland annat sand- och grustäkt.  

Söder om kyrkogården ligger Åsumfältet som hi-
storiskt använts som militärt övningsfält. Idag nyttjas 
området främst som rekreationsområde med mot-
ionsspår genom öppna sandmarker, blomrika bryn 
och gles tallskog.  
  

Äldre gatehusbebyggelse utmed Esbjörn Mules väg, väster om kyrkan och kyrkogården.   

Norra Åsums kyrka och kyrkogård, taget från nordöst.   Flygfoto: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto. Lunds stift äger  
rättigheterna till bilden.  
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Beskrivning av kyrkogården 
I påföljande avsnitt delas kyrkogården in i två delar 
för att underlätta beskrivningen; Den gamla kyrkogår-
den, som utgörs av området direkt runt kyrkan och 
kvarteren söder därom. Nya kyrkogården utgörs av 
den del av kyrkogården som tillkom under 1970-talet, 
belägen i söder med öst-västlig orientering. Den 
gamla kyrkogården utgörs av kvarter 1-31 och nya 
kyrkogården av kvarter 35-50. 

Kyrkogårdens yttre avgränsning  

Den gamla kyrkogården 
Den gamla kyrkogårdens yttre avgränsningar varierar 
i de olika väderstrecken. Mot norra och halva den 
västra gränsen omgärdas den gamla kyrkogården av 
en fogad stenmur. Muren är uppbyggd av natursten 
med ljusgråa fogar som varierar i utseende och ut-
formning. Vissa fogar utgör endast ett fyllnads-
material mellan stenarna, medan andra fogar nästintill 

täcker över stenarna i muren. Variationen i fogarnas 
utseende beror sannolikt på olika lagningar/upp-
fräschningar av muren. Murens utsida är något högre 
än insidan och täcks på den sluttande ovansidan av tre 
rader enkupiga rödbrända tegelpannor. Mot parke-
ringen och Köpingevägen, längs med den östra gränsen 
avgränsas den gamla kyrkogården av en formklippt 
hagtornshäck.  

I gränsen mellan den gamla och den nya kyrko-
gårdsdelen står en trädrad med 10 lindar som är en rest 
från den gamla kyrkogårdens trädkrans och en busk-
plantering som består av bland annat avenbok och sy-
ren. 

Innanför de yttre avgränsningarna står det dessu-
tom en nästintill fullständig trädkrans., förutom ett 
mindre parti i sydväst bakom verkstaden och försam-
lingsbyggnaden där det saknas träd. 

Där muren slutar i västlig riktning övergår den till 
en hagtornshäck.   

Den nya kyrkogården 
Den nya kyrkogårdens yttre avgränsningar utgörs av 
formklippt mårbärshäck i östlig riktning. Mot söder av-
gränsas kyrkogården med ett enkelt nätstaket och mot 
väster av en äldre stenmur. Innanför den västra och 
södra gränsen växer det även en busk- och trädplan-
tering med bland annat syren, björk, gran, tall, nyponros, 
kornell och mårbär. 
 
  

Stenmur med ljusa fogar, avtäckt med enkupiga rödbrända 
tegelpannor omgärdar delar av den gamla kyrkogården.   

Enkelt nätstaket samt en ridå av buskar och träd omgär-
dar delar av den nya kyrkogården.     

Buskplantering, och rest av en äldre trädkrans mellan den 
gamla och den nya kyrkogården.    
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Grindar och ingångar 

Den gamla kyrkogården 
In till den gamla kyrkogården finns det fyra entréer. 
Varav tre är försedda med grindpollare och smides-
grindar. 

Huvudgrinden är placerad mitt för kyrkans absid, 
mot parkeringen i öster. Grindpartiet består av dubbla 
par grindpollare med gånggrindar mellan. Mellan 
gånggrindarna finns en dubbel körgrind. Pollarna är 
huggna i tre delar av grå granit med en något bredare 
sockel, skaft och utkragande pyramidformad topp 
krönt av ett järnklot. Grindarna är utförda av svart-
målat smidesjärn med kopplade rundbågar i krönet, 
raka ribbor med cirkel- och ovalformade dekorfriser i 
bottenpartiet. 

Ytterligare ett grindparti finns utmed den östra si-
dan, längre söder ut. Här finns endast en grindpollare, 
med liknande utförande som huvudgrindens, med 

undantag av de krönande kloten som här är utförda 
av huggen granit. Grinden är en bred, tredelad kör-
grind av svartmålad smidesjärn. Bottenstycket på 
grinden hade både en kryssformad och cirkelformad 
fris. Grinden har mycket fina detaljer i järnets ytbe-
handling. 

Det tredje grindpartiet är placerat i den norra mu-
ren och består av en smal gånggrind med putsade 
grindpollare med utkragande släta kapitäl. Pollarnas 
avtäckning utgörs av pyramidformade topp av grå 
granit. Grinden av svartmålat smidesjärn har samma 
utformning som huvudgrindens gånggrindar. 

Den fjärde, och sista ingången till den gamla kyr-
kan ligger intill församlingsbyggnaden och utgörs av 
en enkel nätgrind.  

Den nya kyrkogården 
In till den nya kyrkogården finns det endast en entré 
som är försedd med grindparti, förlagd i anslutning 
till parkeringen mot öster. Även det här grindpartiet 
består av dubbla grindpollare med gånggrindar 

mellan och en dubbel körgrind. Pelarna är huggna av 
grå granit i tre delar med en något bredare sockel, 
skaft och utkragande pyramidformad topp krönt av 
ett stenklot. Grindarna är utförda av svartmålat smi-
desjärn med stående ribbor avslutade med runda 
knoppar och en cirkel- och kryssfris i bottenstycket. 

En passage mellan de två kyrkogårdarna finns i 
den avskiljande buskplanteringen.  
  

Grindparti från öster och knuthamlad lindallé.    Pyramidformad huv krönt av järnklot.    Putsade grindpollare, norra entrén.    
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Gångar och strukturer 

Den gamla kyrkogården 
Den gamla kyrkogården är indelad i 31 gravkvarter, 
med ytterligare 13 delkvarter. Delkvarteren utgörs av 
gräsbesådda ytor längs med den gamla kyrkogårdens 
omgärdning. På kyrkans södra sida samt i vinkeln 
mellan kor och norra tillbyggnaden finns gräsbesådda 
tomma ytor. Dessa används inte längre för begrav-
ningsändamål med ett litet antal bevarade äldre grav-
vårdar. Från huvudentrén öster om kyrkan samt grin-
den i norr leder gångar belagda med gjutna betong-
plattor i hexagonform fram till och runt omkring kyr-
kan. I norr och väster går plattorna ända fram till kyr-
kans murar. I övrigt följer kyrkogårdens gångar ett 
rätvinkligt system som även fyller en funktion som 
kvartersavskiljare och är i huvudsak belagda med 

grus. I den gamla kyrkogårdens nedre sektion är 
gångarna asfalterade längs med kyrkogårdens västra 
kant mot ekonomigården samt huvudaxeln med den 
cirkelformade gången. I några av kvarteren, framför-
allt de i den västra delen utav kyrkogården, har gångar 
inom kvarteren lagts igen och gräsbesåtts. 

Gravplatserna på den gamla kyrkogården är stora 
och omgärdas ofta av en stenram. Stenramarnas utse-
ende och utförande varierar, allt från äldre grov-
huggna varianter till de mer moderna, polerade och 
industritillverkade typer. Det förekommer även ett 
mindre antal smidesjärnsstaket, i övrigt är gravplatser-
nas ytskikt besått med gräs.  

 

Den nya kyrkogården 
Den nya kyrkogården är indelad i 16 gravkvarter. 
Kvarter 35-42 ligger i öst-västlig riktning utmed den 

nya kyrkogårdens asfalterade huvudgång. Huvud-
gången löper från grindpartiet i öster fram till min-
neslunden. Kvarteren avskiljs från varandra med 
sjöstensbelagda gångar, med undantag för kvarter 40 
och 41 som utgörs av en enda stor sammanhängande 
gräsbesådd yta. Även längs med kvarterens yttersidor 
i norr och söder löper sjöstensbelagda gångar. Väster 
om dessa kvarter ligger en nord-sydlig asfalterad gång 
med förbindelse in till den gamla kyrkogården Från 
den asfalterade gången löper en halvcirkelformad 
gång som delvis är asfalterad och delvis smågatstens-
belagd kring minneslunden och askgravlunden. 
Gången leder vidaren till kvarter 43-50. Gränsen mel-
lan Kvarter 43-50 är inte markerad i verkligenheten, 
endast på gravkartan.  

Kvarteren på den södra sidan av den asfalterade 
huvudgången (i öst-västlig riktning) är ungefär hälften 

Asfalterad huvudgång i öst-västlig riktning på den nya kyrkogården.  Raka gruslagda gångar i nord-sydlig riktning på den gamla kyrkogården.  
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så stora som de på den norra sidan men samtliga är 
huvudsakligen rätvinkliga rektangulära kvarter.  

Vad det beträffar gravplatser är majoriteten av 
dessa små, med ytskikt av gräs och saknar omgärd-
ning. Ofta finns en mindre planteringsyta framför 
gravvården. Det finns inga belagda gångsystem inom 
kvarteren.  

Belysning och servicestationer 
Kyrkogården är väl upplyst med ett flertal lampor 
inom kyrkogården samt av gatubelysningen längs 
med de närliggande vägarna.  

På den gamla kyrkogården finns det spotlights på 
gråa stolpar riktade mot kyrkobyggnaden samt lam-
por på svarta och gråa stolpar med ett runda lykthus.  

Det finns ett flertal vatten- och servicestationer 
utplacerade på kyrkogården med tillgång vatten, verk-
tyg och källsortering. Servicestationerna omsluts av 
häck eller trästaket vilket ger ett ordnat intryck.  

Parkeringsplatser  
Det finns tre parkeringsplatser i anslutning till den 
gamla kyrkogården. Strax utanför kyrkogårdens nord-
västra gräns ligger en större grusplan med parkerings-
platser avsedda för kyrkan och kyrkogårdens besö-
kare. Strax söder om den ligger en liten grusplan med 
parkeringsmöjligheter intill Esbjörn Mules väg. På den 
nordöstra sidan av den gamla kyrkogården, i kors-
ningen mellan Annedalsvägen och Köpingevägen ligger en 
asfalterad plan med ett mindre antal parkeringsplat-
ser, varav en är reserverad för tjänstgörande präst och 
en för rörelsehindrade. Här finns en informations-
tavla med info om aktiviteter i församlingen. 

Till den nya kyrkogården finns det en parkerings-
plats, i östlig riktning, som man kör in på från Köping-
evägen. Denna utgörs av en asfalterad plan med tydligt 

utmarkerade parkeringsplatser som omsluts av en 
mårbärshäck och en yngre trädkrans av lindar. På par-
keringsplatsen finns det en informationstavla samt en 
reserverad plats för rörelsehindrade.  

Belysning på den gamla kyrkogården.  

Parkering nordöst om kyrkogården  

Servicestation och spotlight norr om kyrkan  Parkering öster om den nya kyrkogården.   

Informationstavla vid den nordöstra parkeringsplatsen.   
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Byggnader och övriga föremål 
Det finns två ekonomibyggnader på kyrkogården. En 
verkstadsbyggnad med garage byggd 2008 samt en 
församlingslokal som kallas kompisstugan byggd 1972. 
I kompisstugan finns rum för barn- och ungdomsverk-
samhet samt ett personalutrymme.  

Verkstadsbyggnaden är en mörklaserad bygg-
nad beklädd med en locklistpanel som vilar på sockel 
av betong med vindskiva av trä i samma mörka kulör. 
Dörren är en kopparbeklädd dubbeldörr. Byggnaden 
saknar fönster och har halvcirkelformad ljusarmatur 
ovanför dörren. Till byggnaden finns ett anslutande 
trästaket i samma kulör och utförande som fasaden. 
Bakom staketet förvarar kyrkogårdsförvaltningen 
maskiner, redskap och återvinning.  

Kompisstugan är en enkel enplans byggnad i rött 
tegel med förhöjda sidogavlar. Den har vitmarkerad 
fönstersmyg med grönmålade fönsterramar. Glasen 
saknar spröjs. Ovanför dörren finns ett svart plåtbe-
klätt entrétak, övriga plåtarbeten är även de i svart ku-
lör. Dörrarna är enkelt utformad i grön kulör med ett 
överljusfönster.  

Bänkar finns sporadiskt utplacerade på såväl 
gamla som nya kyrkogården, i varierande utseende 
och utförande.  

Bänk på gamla kyrkogården.    

Kompisstugan byggd 1972 med rum för barn- och ungdomsverksamhet samt ett personalutrymme i södra delen.    

Bänk på minneslunden, nya kyrkogården.    Servicestation och verkstads- och garagebyggnad. 
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Lövträd och barrväxter 

Den gamla kyrkogården 
Innanför den gamla kyrkogårdens yttre avgränsning-
arna står en nästintill fullständig trädkrans, förutom 
ett mindre parti i sydväst där det saknas träd. Utmed 
den östra gränsen står 24 lindar och utmed den västra 
kyrkogårdsmuren står 12 lindar. Utmed den gamla 
kyrkogårdens mur, längs den norra gränsen, står 9 
skogslönnar, som är något yngre än de resterande trä-
den i kransen. 

Utanför kyrkogården, intill parkeringen väster om 
den gamla kyrkogården står 7 knuthamlade lindar som 
sannolikt utgör en del av trädkransen, även om den 
står utanför kyrkogårdens avgränsningar.  

Inne på den gamla kyrkogården står två rader med 
lindar som tidigare utgjort den södra delen av träd-
kransarna som omgärdade de äldre delarna av kyrko-
gården under 1800 och 1900-talet, innan kyrkogården 
utvidgades mot söder på 1970-talet. I den första raden 
återstår endast 2 träd, och i den andra raden står 10 
träd.  

På den gamla kyrkogårdens södra del står en soli-
tär hängpil i mitten av den gräsbesådd rundeln. Histo-
riskt har det funnits fler mindre sorgeträd med häng-
ande krona på den gamla kyrkogårdens gravplatser.   

Från den gamla kyrkogårdens nordöstra entré upp 
till kyrkans absid står 12 knuthamlade lindar i en dub-
belsidig allé på ömse sidor om huvudgången. Samtliga 

lindar på den gamla kyrkogården är registrerade som 
särskilt skyddsvärda träd i Trädportalen. 

På den gamla kyrkogården inramas flera gravvår-
dar av formklippta och fritt växande barrväxter på 
flera utav de äldre gravplatserna. Bland dessa kan tuja, 
idegran, ädelcypress och en nämnas. Tillsammans med 
den omgivande trädkransen, allén och trädraderna 
bildar barrväxterna en rumslig variation av grönska 
på kyrkogården.  

 
  

Trädkransen mot öster och allén upp mot kyrkans absid i bakgrunden, på den gamla kyrko-
gården.    

Mycket vintergröna barrväxter på den gamla kyrkogården.     
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Den nya kyrkogården 
På den nya kyrkogården står det flera yngre lövträd av 
olika trädslag, som bland annat japanskt prydnads körs-
bärsträd, rönn, björk och oxel. Majoriteten står spora-
diskt utspridda bland kvarteren, men det återfinns 
också flera lövträd såsom syren, björk, gran, tall, nyponros, 
kornell och mårbär i en busk- och trädplanteringen mot 
södra och västra gränsen. De japanska prydnads körs-
bärsträden ser ut att vara toppkapade eller möjligtvis 
ympade vid något tillfälle, vilket skapar ett annorlunda 
utseende.  

När den nya kyrkogården anlades under 1970-talet 
planterades en allé med almar på ömse sidor om hu-
vudgången från den gamla kyrkogårdsdelen. Dessa 
dog av almsjukan, och har delvis återplanterats med 
körsbärsträdsplantor.    

Inga lövträd på den nya kyrkogården är registre-
rade som särskilt skyddsvärda träd i trädportalen, men 
det innebär inte att de mindre skyddsvärda.  

På den nya kyrkogården växer det en iögonfal-
lande solitär ädelgran, söder om minneslunden och 
askgravlunden.  
  

Ädelgran på den nya kyrkogården.    

Busk- och trädplantering mot västra gränsen på nya kyrkogården.    

Trädrad som tidigare stod utmed den gamla kyrkogårdens södra gräns 
som numera står i gränsen mellan den gamla och den nya kyrkogården. 

Möjligt ympat prydnadskörsbärsträd.  
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Häckar, buskar och planteringar  

Den gamla kyrkogården 
Den gamla kyrkogården avgränsas av en hagtornshäck 
mot öster och delvis mot väster. Hagtorn känns igen 
på sina röda bär och flikiga blad. 

Inne på den gamla kyrkogården återfinns buskar 
av ölandstok på ett någon enstaka gravplats. I övrigt 
tillhör olika sorters rosor och perenner såsom kär-
leksört till de vanligare planteringarna.  

Äldre fotografier från 1900-talets första hälft visar 
att många gravplatser omgärdades av buxbomshäck, 
idag återstår knappt en handfull buxbomsomgärdade 
gravplatser på den gamla kyrkogården.  

I kvarter 1 i det nordöstra hörnet finns rygghäckar 
av idegran, samt i kvarter 31 i den sydvästra delen av 
den gamla kyrkogården återfinns en rygghäck av 
idegran i övrigt förekommer det inga rygghäckar på 
den gamla kyrkogårdsdelen.  

Den nya kyrkogården 
På den nya kyrkogården finns det mycket häckar, bus-
kar och planteringar. I kvarter 35, 36, 39 och 40 finns 
rygghäckar av liguster och idegran som delar in kvar-
teren i mindre sektioner. I gränsen mellan den gamla 
och nya kyrkogården växer en buskplantering som 
består av bland annat avenbok och syren. 

Framför i stort sett alla gravvårdar finns det en 
mindre planteringsyta, som ibland har en infattnings-
ram av sten. Här varierar växtmaterialet av ettåriga an-
nueller och fleråriga perenner efter säsong. 

Vid inventeringstillfället i maj månad utsmyckades 
gravplatserna med vårblommor såsom pärlhyacint, blå-
stjärna (scilla), pingstlilja, påsklilja och gullviva.  

Vid ett senare besök i september månad hade vår-
blommorna ersatts med sommarblommor och höst-
blommor, såsom rosenskära, tagetes, begonia, kärleksört, 
lavendel, praktmalva, sommaraster, höstaster, pelargon och 
ljung.  

Naturlig förekommande kärlväxter och 
kryptogamer 
Gräsytorna på kyrkogården är påverkade av upprepad 
maskingräsklippning och rymmer av den anledningen 
endast ett tiotal allmänna arter av kärlväxter. Bland 
dessa kan bland annat revfingerört, röllika, gråfibbla, 
brunört och tusensköna nämnas. Gräshakmossa domine-
rar på de skuggigare gräsytorna under träden. 

På kyrkogården är det främst träden som hyser en 
stor diversitet av arter. Här växer ett flertal mossor 
och lavar såsom hårgrimmia, kornskruvmossa, kalklock-
mossa, silvermossa, hårhättemossa, skruvbryum, vågigsiden-
mossa, hjälmrosettlav, rosettbrosklav och kyrkogårdslav. På 
flera av kyrkogårdens lindar växer dessutom guldlocks-
mossa, som är en av flera signalarter, utsedda av Skogs-
styrelsen som indikerar att ett område har höga natur-
värden.   

Muren som omger den gamla kyrkogårdsdelen 
mot norr och väster samt de steninramade gravplat-
serna är värdefulla solexponerade miljöer där ett fler-
tal värmedyrkande lavar och mossor har funnit en bra 
växtplats. Bland dessa kan kakvlav, vägglav, blocklav, grå-
stenslav, blockgrimmia, raggmossa och murtuss nämnas.  

Bland gruslagda ytskikt och sprickor i steninra-
made gravplatser växer även sedumväxterna röd- och 
gul fetknopp.  
  

Det finns många olika sorters roser på den gamla kyrko-
gården.    

Ölandstokbuske på en gravplats på gamla kyrkogård.     
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Bildexempel på hur lavar, mossor 
och sedumväxter som funnit växt-
platser på kyrkogårdsmuren och på 
stenramar kring gravplatser. På bil-
den längst upp till vänster: Den gula 
vägglaven tydligt mot de röda tegel-
pannorna. På bilderna till höger: Den 
vackra kaklaven och en gul fetknopp 
växa på och i sprickorna mellan 
stenramar.  

Bildexempel på hur trädstammarna ut-
gör viktiga växtplatser för många mos-
sor och lavar som gynnas av uppvirv-
lat damm från intilliggande vägar och 
åkermark. På bilden längst upp till hö-
ger: Den yviga blomkålsliknande ro-
settbrosklaven. Längst ner till vänster: 
Vår största lav, Kyrkogårdslaven som 
är karaktäristisk för träd i öppna jord-
brukslandskap.   

Kärleksört och begonia är en vanlig kombination på kyrkogårdens gravplatser sommartid.  
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Djurliv 
Kyrkogårdens trädkrans med skogslönn och lind ramar 
in kyrkogården med sin grönska och lockar till sig 
olika arter av däggdjur, kräldjur, fåglar och insekter. 
Upprepad knuthalming av lindarna i allén på den 
gamla kyrkogården har lett till att träden utvecklat hå-
ligheter i stammen viket gör dem extra intressanta ef-
tersom de kan innehålla ett sällsynt material som kal-
las för mulm.  

Mulm är en kompostliknande massa av organiskt 
material som bearbetas av insekter och svampar. Det 
är en bristvara i landet då få gamla träd inte tillåts stå 
kvar så länge att värdefulla kvaliteter som till exempel 
grov stam-och grenhåligheter hinner utvecklas. Ett 
antal hotade arter av insekter är helt beroende av stän-
dig tillgång till mulm och stamhåligheter. Äldre och 
ihåliga träd är även viktiga för fladdermöss som vi-
loplatser under sommaren.  

Fladdermöss finns nästan vid varje kyrkogård, så 
de finns sannolikt även i Norra Åsum, även om de 
inte syns. De söker sig gärna till äldre byggnader för 
dagvila eller övervintring och är vanliga besökare i 
kyrktorn och på kyrkloft.   

Fler däggdjur förekommer förmodligen mer eller 
mindre regelbundet på kyrkogården så som ekorre, 
hare, kanin och mindre gnagare. Det är också högst 
troligt att grod- och kräldjur använder kyrkogårdsmil-
jön.  

Norra Åsum kyrkogård används flitigt för födo-
sök, vila och skydd, av såväl häckande som övervint-
rande fåglar och av flyttare under vår och höst. De 
som häckar är främst trastar, småfåglar, kråkfåglar och 
duvor som hittar plats för sina nästen i trädkronor el-
ler buskar. På flera av kyrkogårdens träd finns fågel-
holkar uppsatta.  

Vid inventeringstillfället under våren sågs bland 
annat lövsångare, gransångare, pilfink, grönfink, kaja, ring-
duva och den rödlistade staren på kyrkogården. Under 
ett besök i september månad noterades talgoxe, 
nötväcka, ladusvala, hussvala, sädesärla och råka.  

De flesta organismer på kyrkogården är dock små 
och lever mer eller mindre obemärkta. Bin, humlor, 
fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några av dessa. 
Vid inventeringstillfället under tidig höst observera-
des en större mängd eldlöss på kyrkogården. Dessa 
vackra skalbaggar känns igen på sin rödsvarta ovan-
sida. Man behöver inte känna någon oro att de skulle 
vara något skadedjur trots att de ibland förekommer i 
ett rikligt antal. Tvärtom så ska man se dem som ett 
riktigt nyttodjur, då de hjälper kyrkogårdsförvalt-
ningen att städa undan döda insekter och frukter från 
gravplatser och träd.  

De gravplatser med växter som har blommor in-
nehållande nektar och pollen besöks flitigt av olika 
småkryp. Även trädens blomning är värdefull för in-
sekterna under sommaren, inte minst lindarna i träd-
kransen och allén. Förutom det gröna, intresserar 
vindskyddade ytor och den lagrade värmen i gravvår-
darnas, murarnas och grusgångarnas stenmaterial 
många insekter. Gravplatser och grusgångar som in-
nehåller smått och sandblandat grus kan användas av 
steklar som gräver ut bon i sanden. Närheten till det 
Åsumfältet med sina sandblottor, hedar, brynmiljöer 
och talldungar har sannolikt en stor påverkan på arts-
ammansättningen på kyrkogården i Norra Åsum.   

Parksnäckan trivs bra i kyrkogårdsmiljön.   

Vid inventeringstillfället i september månad observerades 
ett större antal eldlöss på kyrkogården. De är riktiga nytto-
djur som hjälper till att städa undan döda insekter och frukt 
från kyrkogårdens gravplatser.  
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Kvartersbeskrivning 
På Norra Åsum kyrkogård finns det inte mindre än 
63 gravkvarter, en askgravlund och en minneslund. 
För att underlätta kvartersbeskrivningarna på kyrko-
gården har kyrkogården delats in i gamla- respektive 
nya kyrkogården, där flera kvarter med liknande ka-
raktär beskrivs gemensamt. I följande avsnitt beskrivs 
gravkvarteren i text och bild. 

Den gamla kyrkogården 
Den gamla kyrkogården är indelad i 31 gravkvarter, 
med ytterligare 13 mindre delkvarter.  Delkvarteren 
ligger på insidan av kyrkogårdens avgränsande mur 
och häck. Här återfinns ett färre antal gravvårdar. Del-
kvarteren beskrivs tillsammans med de övriga kvarte-
ren.  

Kvarter 1 och 2  
Kvarter 1 och 2 utgörs av två mindre rektangulära 
kvarter som ligger nordöst om kyrkans absid. Kvarte-
ren avskiljs från varandra med en vertikal gruslagd 
gång. Under större delen av 1800 och 1900-talet har 
kvarter 1 och 2 utgjorts av en stor sammanhängande 
tom gräsyta. Idag har man tagit kvarter 1 i bruk, me-
dan kvarter 2 fortfarande utgörs av en tom gräsyta. 

Gravplatserna inom kvarter 1 är små och saknar 
tydliga avgränsningar mot varandra då alla har gräs-
ytskikt och saknar omgärdningar. Mindre planteringar 
förekommer på i stort sett alla gravplatserna, ibland 
med en blomlist i sten. Kvarter 1 delas in i mindre 
sektioner av idegransrygghäckar som är klippt något 
lägre än gravvårdarna. 

Gravvårdarna inom kvarter 1 är resta från 1970-
talet och fram till dagens datum. Majoriteten av grav-
vårdarna är rektangulära, resta på bredden eller läng-
den, huggna i röd, grå eller svart granit. Olika variat-
ioner av topp, hörn- eller längdprofiler förekommer. 
Mot öst återfinns en rad med liggande stenar och na-
turstenar, övriga vårdar inom kvarter 1 är resta.  

Inskriptionerna innehåller endast information om 
de gravlagdas namn samt födelse- och dödsdatum. 
Majoriteten av vårdarna har utsmyckats med en asym-
metriskt eller symmetriskt placerad symbol nedanför 
eller ovanför inskriptionerna. På enstaka vårdar åter-
finns utsmyckning utfört i andra material fastmonte-
rat på gravvården i form av en duva.  
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Kvarter 3 och 4 
Kvarter 3 och 4 karaktäriseras av två större gräsbe-
sådda ytor med ett antal sporadiskt utspridda äldre 
gravvårdar norr och öster om kyrkobyggnaden. Kvar-
teren avskiljs från varandra med en vertikal stenlagd 
gång som leder från den nordvästra entrén till kyrko-
gården fram till kyrkans torn. Inom kvarteren finns 
inga gångar. 

Majoriteten av gravplatserna inom kvarter 3 har 
gräsytskikt samt saknar omgärdningar och plante-
ringar. Enstaka gravplatser omgärdas av stenram eller 
smidesstaket och har ytskikt av singel. De sporadiskt 
utspridda gravvårdarna som står direkt i gräset ger ett 
ålderdomligt intryck.  

I kvarter 4 dominerar stora stenramsomgärdade 
gravplatser, ofta med fler än en gravvård på samma 
gravplats. Även här förekommer gravplatserna spora-
diskt, med undantag för en samling gravplatser direkt 
väster om kyrkan. 

Inom kvarter 3 och 4 förekommer det stora vari-
ationer av gravvårdarnas material och utformning. 
Mest utmärkande är en samling med skånska kalk-
stensgravvårdar som tillhör några av kyrkogårdens 
äldsta gravvårdar (tillsammans med en liggande grav-
häll med oläsliga inskriptioner). På gräsytan direkt sö-
der om kyrkan återfinns ytligare tre gravhällar som 
inte ingår i något av kyrkogårdens kvarter. 

I övrigt dominerar två- och tredelade gravvårdar 
utförda i olika material, resta under 1800-talets senare 
hälft inom kvarteren. De yngsta gravvårdarna här-
stammar från 1960-talet.   
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Kvarter 5–17 
Kvarter 5–17 består av rätvinkliga, rektangulära kvar-
ter i nord-sydlig riktning. Kvarteren har i regel dubbla 
rader med gravvårdar placerade i öst-västlig riktning. 
Kvarteren ligger direkt söder om kyrkan fram till den 
horisontella mittgång som en gång i tiden utgjorde 
kyrkogårdens södra gräns. Kvarterens ordnade ut-
formning miner oss om tiden kring sekelskiftet 
18/1900 då utrymmet på kyrkogården planlagdes och 
delades in i gravkvarter. Kvarteren avskiljs från 
varandra med ett system av raka, gruslagda gångar 
både i nord-sydlig och öst-västlig riktning.  

Majoriteten av gravplatserna inom kvarter 5–17 
har historiskt haft någon form av omgärdning av bux-
bomshäck, sten eller smidesstaket med ytskikt av 
singel. Dessa strukturer är fortfarande avläsbara på 
flera av gravplatserna. Huvudsakligen i form 

grusytskikt och steninramningar men även ett och ett 
annat smidesstaket förekommer. Ytterst få buxboms-
omgärdning finns bevarade. Generellt så saknar ett 
stort antal gravplatser gravvård. De gravplatser som 
inte har någon typ av omgärdning eller ytskikt är an-
tingen yngre eller så har gravplatsen besåtts med gräs 
efter att gravrätten gått ut och gravvården och dess 
omgärdningar tagits bort. I vissa fall står endast grav-
vården kvar, direkt i gräset. En del äldre borttagna 
gravplatser har återanvänts vid ny gravsättning och er-
satts med en yngre gravvård.  

Kvarteren närmast kyrkobyggnaden karaktärise-
ras av högväxta och/eller formklippta vintergröna 

 

En av få buxbomsomgärdade gravplatser. Historiskt har 

det funnits betydligt fler. 
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buskar samt växter som ramar in gravvården på flera 
gravplatser. Bland dessa kan idegran nämnas som före-
kommer både i runda och rektangulära former.  

Historiska fotografier från 1900-talets första hälft 
visar en betydligt mer lummig kyrkogård direkt söder 
om kyrkan än den vi ser idag med en mångfald av vin-
tergröna växter och buskar som inramade såväl grav-
platser som gravvårdar.  

Flera av kvarterens gravplatser inom kvarter 5–17 
har planteringar av olika slag, bland dessa är rosor och 
perenner vanligt förekommande. Gravplatser med 
skötselavtal har likartade planteringar som byts ut ef-
ter säsong. Få återlämnade gravplatser har någon 
form av plantering vilket skapar tomma livlösa ytor.  

Inom kvarter 5–17 finns en rik variation både när 
det gäller gravvårdarnas ålder och utseende. Närmast 
kyrkobyggnaden dominerar höga, smala gravvårdar 
huggna i diabas och granit från sekelskiftestiden 
18/1900. Men det förekommer även mindre oansen-
liga vårdar från samma tid blandat med yngre, breda 
och låga gravvårdar från 1900-talets senare hälft fram 
till dagens datum. 

På de äldre gravvårdarna från sekelskiftestiden är 
det mer regel än undantag att de gravlagda beskrivs 
med någon form av titel. Bland de manliga gravlagda 
dominerar yrkestitlar med koppling till jordbruk 
såsom lantbrukare, hemmansägare och åbo tillsammans 
med olika hantverksrelaterade yrken såsom skräddar-
mästare, plåtslagare, kakelugnsmakare, vagnmakare m.fl. 
Bland de kvinnliga gravlagda dominerar familjean-
knutna titlar såsom maka, hustru, änka, syster eller dotter. 
Vissa inskriptioner innehåller även information om 
de gravlagdas gårds- och bytillhörighet.  
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Kvarter 19–31 
Kvarter 19–30 består precis som kvarter 5–17 av rät-
vinkliga, rektangulära kvarter i nord-sydlig riktning, 
som har dubbla rader med gravvårdar placerade i öst-
västlig riktning. Ett system av raka, gruslagda gångar 
både i nord-sydlig och öst-västlig riktning avskiljer de 
långsmala kvarteren från varandra.  

Kvarter 18 består av en inhägnad gräsyta som an-
vänds till församlingens barn- och ungdomsverksam-
het.  

Kvarter 22–33 och 29–30 har rundade hörn mot 
en centralt placerad rundel som omsluts av en asfal-
terad mittgång som fortsätter ner till den nya kyrko-
gården. Mitt i rundeln står en hängpil planterad.  

Kvarter 31 ligger längst söderut på den gamla kyr-
kogården och angränsar mot den nya kyrkogården. I 
området återfinns en trädrad med äldre lindar från en 
äldre trädkrans.  

Gravplatserna är i regel stora och omgärdas av 
stenram med ytskikt av singel eller med ytskikt av 
gräs. På en del gravplatser som omgärdas av stenram 
finns även ett lägre smidesstaket fastmonterat i ra-
men. Flera gravplatser saknar helt gravvård.   

Även inom kvarter 19–30 uppvisas en mångfald 
av gravvårdar som är utformade efter 1900-talets de-
cennier och dess skiftande ideal. Majoriteten av grav-
vårdarna härstammar från 1950–1970-talet. Gravvår-
darnas inskriptioner visar på en rad nya yrken för ti-
den kring 1900-talets mitt såsom tandtekniker, möbel-
handlare, montör, maskinist och fastighetsägare.  Men det 
förekommer även en del äldre gravvårdar från 1900-
talets första hälft tillsammans med gravvårdar från 
2000-talet.  
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Den nya kyrkogården 
På den nya kyrkogården återfinns 15 gravkvarter, en 
askgravlund och en minneslund.  

Kvarter 35–41 
Kvarter 35–41 utgörs av rektangulära gräsytor place-
rade i nord-sydligriktning som avskiljs från varandra 
genom ett rätvinkligt gångsystem. Gångarna är be-
lagda med asfalt eller sjöstensplattor.  

Kvarter 35 och 39 delas in i mindre långsmala 
sektioner av idegransrygghäckar som är klippta något 
högre än gravvårdarna. Vårdarna ärplacerade i öst-
västligriktning med ryggtavlan mot idegranshäckarna. 
En högre ligusterhäck delar av kvarter 36 i två delar. 
Inom kvarteren återfinns flera lövträd såsom japanskt 
prydnads körsbärsträd, rönn, björk och oxel. 

Gravplatserna är små och svåra att avskilja från 
varandra då de saknar omgärdning och har alla gräs-
besådda ytskikt. Framför i stort sett alla gravvårdar 
finns en mindre planteringsyta som ibland omfattas 
av en blomlist i samma material som gravvården. 
Gravplatserna har smyckats i högre grad än gravplat-
serna på den gamla kyrkogården med ljuslyktor, 
blomkrukor, vaser för snittblommor, personliga häls-
ningar och figurer.  

Gravvårdarna är resta från 1984 fram till dagens 
datum. De äldsta gravvårdarna från 1980-talet är i re-
gel enkelt utformade, breda låga stenar huggna i röd, 
grå eller svart granit med sparsmakad dekor.  Från 
1990-talet och framåt förekommer en större variation 
i utformning och dekor. Inskriptionerna innehåller 
generellt enbart information om de gravlagdas namn 
samt födelse- och dödsdatum, Men det förekommer 
även en del yrkestitlar såsom köpman, lokförare, lantbru-
kare, missionär, bilhandlare och socionom. Huvuddelen av 
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gravvårdarna har smyckats med en eller flera symbo-
ler som ibland tycks ha en personlig koppling till den 
gravlagdas yrke eller intresse. Till exempel noter för 
den musikintresserade, ett lok för lokföraren och ve-
teax för lantbrukaren. Tre gravvårdar har infällda fo-
tografier.   

Kvarter 42 används av kyrkogårdsförvaltningen 
till lagring av singel och organiskt material.  
 

Minneslund och Askgravlund   
På den västra delen av den nya kyrkogården, ligger en 
minneslund samt en askgravlund med gravsättning i 
ett gräsbesått upphöjt markområde mot söder.   

Minneslunden utgörs av en halvcirkelformad 
gång, belagd med smågatsten där själva minnesplat-
sen med bänkar, ljusbärare och smyckningsplats sluts 
in av en formklippt idegranshäck.  

Askgravlunden på Norra Åsums kyrkogård utgörs 
av ett cirkelformat område med gjutna plattor i 
hexagonform som ramas in av formklippt buxboms-
häck. Centralt i askgravlunden står tre granitpelare 
med polerade sidor och en sned grovhuggen topp där 
namnplaketter i metall över de gravlagda sätts upp. 
Inom området finns bänkar, papperskorg samt möj-
ligheten till att tända ljus i en ljusbärare och lämna 
snittblommor i en vashållare.  
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Kvarter 43–45 
Direkt norr och väster om askgravlunden ligger kvar-
ter 43–45. Områdena karaktäriseras av öppna gräsy-
tor med tre rader med resta eller liggande gravvårdar.  

Gravplatserna inom kvarteren är små, askgravar 
som saknar omgärdning. Ytskikt är med gräs. Fram-
för merparten av alla resta gravvårdar och bakom alla 
liggande gravvårdar finns en mindre planteringsyta 
med perenner och annueller efter säsong.  Gravplat-
serna är rikt smyckade med lyktor, personliga häls-
ningar och figurer.  

Det förekommer en stor mångfald beträffande 
gravvårdarnas utseende. Majoriteten av de resta grav-
vårdarna är smala, låga stenar huggna i röd, grå eller 
svart granit med varierande hörnprofiler. De liggande 
gravvårdarna är i regel rektangulära, huggna i röd, grå 
eller svart granit placerade på längden med ryggtavlan 
ner mot gräset. Det förekommer även naturstenar 
med inskriptioner bland de liggande gravvårdarna.  

Inskriptionerna innehåller i stort sett bara inform-
ation om de gravlagdas namn, födelse- och dödsda-
tum, men i enstaka fall presenteras den gravlagda med 
en yrkestitel. Bland dessa kan trädgårdsmästare, överste-
löjtnant och lantbrukare nämnas.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Kyrkogårdar utgör komplexa kulturhistoriska miljöer. 
De omfattar faktorer som berör omgivning, landskap, 
växter, djurliv, personhistorik, konsthantverk samt 
kyrkogårdshistoria. Värdebeskrivningen tar fasta på 
dessa delar. 

Kyrkogårdshistoriska värden 
Utvecklingen på Norra Åsum kyrkogård är typisk för 
en landsortskyrkogård. Det vill säga att den äldsta kyr-
kogårdsdelen koncentrerar sig på markområdet 
närmast kyrkan, för att vidare utvidgas efterhand som 
befolkningen i bygden ökade under 1800- och 1900-
talet.  

På den allra äldsta kyrkogården finns ett flertal 
äldre gravvårdar och gravhällar bevarade. De resta 
stenarna härstammar från en tid då gravvårdarna pla-
cerades direkt i gräset, utan omgärdningar eller plan-
teringar. De liggande gravhällarna är troligtvis utfor-
made för att ligga inne i kyrkobyggnadens golv.  

Den näst äldsta kyrkogårdsdelen, som tillkom nå-
gon gång mellan laga skifte år 1835 och den härads-
ekonomiska kartan från 1926–1934 bär bland annat 
spår av det sena 1800-talets ideal med en omslutande 
trädkrans, tydligt indelade gravkvarter, stora omgär-
dade gravplatser, ett system av gruslagda raka gångar 
och mycket vintergröna buskar. Även gravvårdarna 
återspeglar det sena 1800-talets ideal gällande utform-
ning, val av material, inskriptioner och utsmyckningar.  

Nästa utvidgning av kyrkogården skedde någon 
gång mellan 1911 och 1940-talet. I samma veva som 
idén om det svenska folkhemmet och folkhemsrörel-
sen växte fram. Folkhemsrörelsen och dess jämnlik-
hetsdeal har påverkat gravplatserna och gravvårdanas 
utformning under större delen av 1900-talet, med 

ideal som till viss del lever kvar än idag. Gravplatserna 
är gräsbesådda och saknar tydliga avgränsningar. 
Gravvårdarna är i regel rektangulära, låga och breda 
ofta med enkel dekor och kortfattade inskriptioner, 
där yrkestitlar ofta saknas. 

Den nya kyrkogården, som växte fram under 
1970-talet utgör ett tydligt exempel på den moderna 
kyrkogården, med nya begravningsformer såsom 
minneslund och askgravlund. Här är gravplatserna 
små och det råder en stor frihet gällande gravvårdar-
nas utformning.  

Att den gamla kyrkogården finns kvar än idag med 
spår av gamla arkitekturstilar och begravningstradit-
ioner tillsammans med de senare utvidgningarna, som 
alla är tydliga representanter av sin tid är ett kyrkogårds-
historiskt värde. Men kyrkogården tillskrivs även ett pe-
dagogiskt värde, då kyrkogårdens olika åldersringar tyd-
ligt visar på hur landskapsarkitektur och begravnings-
traditioner har förändrats över tid (Se kartbild som re-
dovisar kyrkogårdens olika åldersringar på s.15). 

Kulturhistoriska värden 
Norr om kyrkan, finner vi den sannolikt äldsta kyrko-
gårdsdelen. Här har ett antal äldre gravvårdar såsom 
liggande gravhällar, gjutjärnskors och kalkstensvårdar 
fått stå kvar. Majoriteten av dessa är de så kallade 
skånska kalkstensvårdar, som var den vanligaste grav-
vårdstypen i Skåne mellan 1810- och 1860-tal som 
känns igen på den tunna, ljusa gråaktiga livstenen som 
är huggen i finkornig kalksten (Se bilder på s. 40). Att 
det finns så pass många av denna gravvårdstyp beva-
rade på Norra Åsum kyrkogård är ett starkt värde i 
sig. Tidiga gravvårdar i sten av den här typen tillskrivs 
också ett konst- och hantverksmässigt värde då de visar på 
en hög hantverksskicklighet eller speciella tillverk-
ningsmetoder. Det berör äldre gravvårdar och 

utsmyckningar som vanligtvis inte är industriellt till-
verkade, såsom kalkstens- och marmorvårdar, gjut-
järnsvårdar eller smidesstaket. 

Det finns även liggande gravhällar på den gamla 
kyrkogården, söder och väster om kyrkan. De är ex-
empel på gravvårdar från tiden före 1800, troligtvis 
från 1600–1700-talet. Gravhällar av den här typen är 
få, då de tillverkades för att ligga inne på kyrkans golv, 
över de rika och välbärgade personerna i socknen. 
När begravningar inne i kyrkan förbjöds i slutet av 
1700-talet flyttades hällarna ut på kyrkogården.  Grav-
hällar av den här typen är kulturhistoriskt värdefulla men 
har också ett starkt åldervärde, då de är tillkomna före 
1850-talet.  

På kvarteren söder om kyrkan finner vi flera hög-
resta två- och tredelade gravvårdar, obelisker och 
bautastenar utförda i mörka stenmaterial såsom svart 
eller grå granit och svart diabas. Det finns även en 
uppsjö av mindre två- och tredelade gravvårdar som 
är utförda i blandade material. Dessa tillskrivs arkitek-
toniska- och arkitekturhistoriska värden, då de är typiska 
representanter för sin tid 
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På den gamla kyrkogården återfinns ett flertal bevarade kalkstensgrav-
vårdar och hällar som visar på äldre begravningstraditioner och ideal. 
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Social- och samhällshistoriska värden 
De äldre gravvårdarnas inskriptioner innehåller 
mycket information om vilka näringar som präglat 
bygden och inom vilka klass- och samhällstillhörig-
heter som de gravlagda personerna har levt sina liv, 
dessa vårdar tillskrivs ett social- och samhällshistoriskt 
värde. Yrkestitlar med koppling till jordbruk och hant-
verk dominerar och är två tydligt urskiljbara näringar 
som har präglat bygden kring Norra Åsum över tid. 
Bland dessa kan titlar såsom lantbrukare, åbo, hemman-
sägare, smedmästare, målarmästare, skräddarmästare, bygg-
mästare, snickare, plåtslagare, vagnmakare, kakelugnsma-
kare, elektriker, murare nämnas.   

Kvinnornas tysta arbete i bygden uppmärksam-
mas inte på samma vis som männens. På hela kyrko-
gården återfinns ett fåtal kvinnliga yrkestitlar; lära-
rinna, trotjänarinna, hushållerska och barnmorska. Detta 
var de första accepterade yrkesrollerna för kvinnor. 
De resterande gravlagda kvinnorna presenteras med 
en familjeanknuten titel, såsom hustru, maka, syster, 
änka eller dotter.  

Titlar som trotjänare, trotjänarinna och hushållerska 
berättar om en svunnen tid då det svenska samhällets 
klasskillnader var betydligt mer påtagliga än idag. Tro-
tjänare var hushållsarbetare som levde och arbetade 
för en välbärgad familj. Ofta arbetade en och samma 
trotjänare i samma arbetsgivarfamilj hela sitt vuxna liv, 
och begravdes vanligtvis tillsammans med familjen el-
ler så lät arbetsgivaren resa en fin gravvård över dem 
som tack för deras hängivna tjänster till hushållet. I 
regel restes endast enkla kors i trä över personer från 
de lägre samhällsskikten och barn. Gravvårdar i trä 
var vanligt förekommande en bit in på 1900-talet. De 
finns av förklarliga skäl inte kvar för oss att betrakta 
idag. På Norra Åsum kyrkogård finns det däremot en 

gravvård i trä från 1978, vilket anses vara en relativ 
ovanlig gravvårdsutformning under sent 1900-tal.  

På flera av de äldre gårdarna nämns by- och/eller 
gårdstillhörighet i gravvårdens inskriptioner, vilket 
hjälper oss att härleda de gravlagda personerna till en 
by eller gård. Dessa tillskrivs lokalhistoriska värden.  

Olika gravvårdar - en värdefull helhet 
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. Allt för ofta görs felaktiga bedömningar om 
vilka gravvårdar som är kulturhistoriskt intressant att 
bevara. En återlämnad gravvård från 1950-talet är inte 
lika intressant att bevara som hundra år gammal obe-
lisk, men även 50-tals vården kan tillskrivas värden. 
Man ska inte heller glömma bort att de yngre gravvår-
darna kommer att ha ett åldersvärde i framtiden och 
kan då berätta en historia om vår egen nutid. Det vik-
tiga är sammanfattningsvis att mångfalden av grav-
platser- och vårdar bevaras för att kunna tydliggöra 
olika tiders samhällsstrukturer, stilideal och värde-
ringar.  

I Bilaga 1 redovisas och värderas ett urval av kul-
turhistoriskt intressanta gravplatser- och vårdar på 
Norra Åsum kyrkogård. Viktigt att poängtera är att 
detta är just ett urval. Dessa gravvårdar representerar 
något av den mångfald som finns på kyrkogården 
idag. Alla gravplatser- och gravvårdar kan tillskrivas 
någon form av värde och tillsammans bildar de den 
värdefulla helhetsmiljö som kyrkogården utgör. 

Gravvården på nästkommande sida presenterar en 
av många berättelser som representerar de människor 
som gravlagts här. 
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På Norra Åsum gamla kyrkogård, direkt innanför 
den nordvästra entrén står en tredelad gravvård rest 
över två ett gift par och en hushållerska. Överst på 
stenen står inskriptionerna ”Hushållerskan Elna Johns-
son” följt av ”Husägaren Ola Jönsson” och ”Hustrun 
Hanna Jönsson”. Elna, hushållerskan, dog visserligen 
först av de gravlagda, men den här uppställningen av 
inskriptioner är trots allt relativt ovanlig. Om tjänste-
folk begravdes tillsammans med sin arbetsgivare, pre-
senteras de nästan alltid under familjen. En husägare 
var i regel en ägare till ett hus på ofri grund, till exem-
pel ett gatehus i byn utan någon tillhörande mark. Ola 
och Hanna var således inga förmögna människor och 
hade sannolikt inte någon hushållerska. Gravvårdar 
som den här väcker frågor hos den som betraktar den. 
Frågor som kyrkoböcker och andra arkiv kan ge svar 
på. 

De gravlagda kvinnorna, Elna och Hanna var 
båda från Vinslöv.  I Vinslövs församlings kyrkoarkiv 
kan man utläsa att Lantbrukaren John Nilsson och 
frun Bengta på gård Vinslöv N:o 14 fick döttrarna 
Hanna och Elna Johnsson. Systrarna flyttade till Kris-
tianstadstrakten, där lillasystern Hanna gifte sig med 
Husägaren Ola Jönsson och storasyster Elna tog ar-
bete som hushållerska i en annan familj, i samma by.  

I döds- och begravningsboken år 1911 från Norra 
Åsums kyrkoarkiv står det beskrivet hur hushållers-
kan Elna Johnsson på gård Åsum N:o 8 dog av ”kräfta 
i äggstocken” 51 år gammal. Systern och hennes man 
har förmodligen låtit resa denna relativt påkostade 
gravvården över hennes minne, för att senare själva 
gravläggas under samma sten flera år senare. 

 
  

Fotografi av två systrar i slutet av 1800-talet, fo-
tograferat av fotograf P. Andersson i Vinslöv.  
Kanske är det systrarna Elna och Hanna som lå-
tit sig fotograferas vid något tillfälle? Oavsett 
om fotografiet föreställer de gravlagda kvin-
norna eller ej, så ger det oss en känsla av hur 
stark en syskonrelation kunde vara vid denna 
tid. Att de tillsammans flyttade till en annan ort, 
där en av dem sökte arbete och den andra stad-
gade sig, för att slutligen vila under samma 
sten. Bildkälla: Porträttfynd, Rötter.se 
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Biologiska värden 
Norra Åsum är en tätort omgiven av fullåkersbygd på 
Kristianstadsslätten i den nordöstra delen av Skåne, 
vilket medför att kyrkogården fungerar som en väl-
kommen tillflyktsort för många djur och växter. Vari-
ationen av träd, häckar, planteringar, gräsmattor och 
grusgångar på kyrkogården erbjuder många slags livs-
utrymmen. 

Trädbeståndet är den del av det gröna på kyrko-
gården som har störst betydelse för djurlivet. Några 
av träden sticker dessutom ut som särskilt intressanta 
livsmiljöer eftersom de har större stamomfång eller 
innehåller ihåliga rum. De sistnämnda träden har en 
tydlig hålighet i stammen som orsakats av beskärning-
sinsatser eller skador som uppstått vid hård blåst, 
påkörning eller liknande. Lindarna i den knuthamlade 
allén är alla hålträd med en stor potential att gagna 
djurlivet under lång tid. 

På trädens bark lever ett flertal arter av lavar och 
mossor som bidrar till platsens biologiska värde. 

Mest intressant är signalarten, guldlocksmossa som 
växer på flera av lindarna på kyrkogården.  

Av fåglar observerades en rödlistad art, stare 
(VU). Rödlistade arter pekas ut av expertkommit-

téer vid Artdatabanken och Signalarter är Skogsstyrel-
sens urval av arter som är indikatorer på miljöer där 
man kan förvänta sig att finna rödlistade arter. 

Blommorna på gravplatser och i rabatter lockar 
till sig insekter. Många fågelarter söker föda, skydd 

eller vila i kyrkogårdens träd, häckar och plante-
ringar. Fladdermöss förekommer ofta i kulturmiljöer 
och sannolikt även på Norra Åsum kyrkogård. Samt-
liga arter av fladdermöss liksom alla grod- och kräl-
djur är fridlysta och upptagna i Artskyddsförord-
ningen. Det krävs extra hänsyn där det finns 

fladdermöss, särskilt när det gäller förändringar i träd-
beståndet.  

På en av gravplatserna närmast kyrkan hittades 
kulturrelikväxten, gul nunneört. En känslig art som är 
ett biologiskt kulturarv värt att värna om.  

Samtliga lindar på den gamla kyrkogården uppfyll-
ler Naturvårdsverkets kriterier för att räknas som sär-
skilt skyddsvärda träd. De knuthamlade lindarna i al-
lén öster om kyrkan är värdefulla på grund av de bio-
logiska kvaliteter som beskärningen skapar hos träden 
med tiden. Flera av de andra lindarna i trädkransen 
har utvecklat håligheter i stammen. 

Alla träd inom den gamla kyrkogården omfattas 
av kulturmiljölagen. Delar av trädkransen, både kring 
gamla och nya kyrkogården, omfattas sannolikt av det 
generella biotopskyddet i miljöbalken, då de klassas 
som alléer av minst 5 träd på rad utmed en väg. Allén 
med knuthamlade lindar inne på kyrkogården räknas 
sannolikt också som biotopskyddsområden. Kon-
takta länsstyrelsen i god tid före eventuella trädåtgär-
der, de gör en bedömning från fall till fall. 
  

Prickdata som visar särskilt skyddsvärda träd på kyrko-
gården. Källa: Artportalen. 

Kulturrelikväxten, Gul nunneört hittades på en av grav-
platserna på den gamla kyrkogården.  

Gren- och stamhåligheter är en viktig biologisk tillgång på kyr-
kogården. Här i en av lindarna i trädkransen.  
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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 finns ofta på 
kyrkogårdar, vid prästgårdar och andra äldre gårdar och löper stor 
risk att försvinna för gott med några oaktsamma spadtag eller ef-
ter en dusch med ogräsmedel. Hjärtstilla, äkta vallört, humle, 
murreva och gul nunneört är exempel på känsliga arter att hålla 
utkik efter. De kan vara svåra att upptäcka. Rådet är att tänka en 
extra gång om du ser en växt som inte liknar någon annan och att 
fråga någon som kan känna till den. 
 
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, vård, underhåll och 
utveckling 
I följande avsnitt presenteras tre kyrkogårdskartor 
som anger kyrkogårdens bedömda värdekategorier 
genom färgmarkeringar. Bedömningen ligger till 
grund för olika riktlinjer för vård och underhåll med 
syftet att bevara och utveckla värdena. I bedömningen 
används tre värdekategorier: Områden med höga kul-
turhistoriska värden, Områden med stor betydelse för 
kyrkogårdens karaktär och Områden med höga bio-
logiska värden. 
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Område med höga kulturhisto-
riska värden 

Större delarna av den gamla kyrkogården har höga 
kulturhistoriska värden. Samtliga delar inom området 
ska bevaras och underhållas utifrån följande riktlinjer:  

 Gravplatserna bevaras vad gäller storlek.  
 Gravplatsernas omgärdning av stenramar, smi-

desstaket och buxbomshäck bevaras och under-
hålls. 

 Gravplatsernas singelytskikt bevaras och under-
hålls med material i samma fraktion och färg. 

 Gravplatsernas växtlighet i form av vintergröna 
växter, rosor och perenner bevaras och under-
hålls. Vid borttagande av växtmaterial bör alltid 
nytt återplanteras, likt det befintliga.  

 Kyrkogårdens huvudgångar, rygghäckar och 
yttre begränsningar av murar och häckar bevaras 
och underhålls. 

 Gravvårdarna ska i första hand bevaras på plats.  
 Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar ska beva-

ras på sin ursprungliga plats. Vårdarnas livslängd 
ska förlängas så långt det är möjligt genom un-
derhåll och vid behov kvalificerad rengöring och 
konservering.  

 Redan borttagna gravvårdar kan med fördelas 
ställas upp i ett lapidarium.  

 Inom området finns det många gravplatser som 
saknar gravvård. Det vore önskvärt att borttagna 
återlämnade gravvårdar ska flyttas tillbaka till sina 
ursprungliga platser, eftersom det inte råder nå-
gon platsbrist på kyrkogården. Eller så kan åter-
lämnade gravplatser återtas genom att ny grav-
läggning anpassas till de befintliga förutsättning-
arna (se bildexempel på nästa sida).  
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Bildexempel från Norra Åsums kyrkogård på 
hur återlämnade gravplatser kan återanvändas 
genom att gravläggningen anpassas till de be-
fintliga förutsättningarna. Till exempel gällande 
gravvårdens utformning. Bilderna visar två 
äldre gravvårdstyper som härstammar från 
1900-talets första hälft och som har tillverkats i 
en modern tappning under 2000-talet. På detta 
sätt kan äldre stilar och ideal gällande gravvår-
dar leva kvar. 

Det kan också innebära att en återlämnad grav-
plats behåller inramning och ytskikt vid en ny 
gravsättning med en ny gravvård. Mångfalden 
av stenramar på Norra Åsum kyrkogård är kul-
turhistoriskt intressant och ska bevaras.  
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Område med stor betydelse för 
kyrkogårdens karaktär 

Den nya kyrkogården omfattar i dagsläget inga höga 
kulturhistoriska värden eftersom det är en relativt ny 
utvidgning med huvudsakligen moderna gravplatser 
och gravvårdar. Det gör inte området mindre värde-
fullt, då området är en viktig del av kyrkogårdens ut-
vecklig och tillskrivs kyrkogårdshistoriska värden. 
Området kommer även att bli intressant ur ett kultur-
historiskt perspektiv i framtiden om det bevaras och 
underhålls väl. Idag har området däremot en stor be-
tydelse för kyrkogårdens karaktär. Inom området gäl-
ler följande riktlinjer:  
 

 Gravplatserna bevaras vad gäller storlek.  
 Gravvårdarna bör i första hand bevaras på sin 

plats.  
 Strukturer såsom gångar och rygghäckar bör be-

varas för att bibehålla områdets karaktär.  
 Om befintligt växtmaterial av någon anledning 

behöver tas bort, bör det ersättas med något likt 
det befintliga. Detta för att bevara den lummiga 
känslan som finns på den nya kyrkogården, som 
är karaktärsbildande.  

 Återplantera gärna en allé längs med huvud-
gången mellan kvarter 36 och 37. Tidigare har det 
stått en almallé. Lind eller skogslönn är att re-
kommendera.  

 Minneslundens och askgravlundens ursprungliga 
utformning bör bevaras och underhållas för att 
bibehålla området karaktär. 
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Område med höga biologiska 
värden 

De gröna områdena i kartan representerar områden 
på kyrkogården med höga biologiska värden som är 
särskilt känsliga för förändring!  
 
 Underhåll lindarna i trädkransen, samt lindarna 

som tillhört den äldre trädkransen enligt restrikt-
ionerna i besiktningsplanen från Helgessons 
TrädTjänst AB från år 2017.  

 Samråda med länsstyrelsen innan större åtgärder 
i trädbeståndet utförs. Lindarna omfattas sanno-
likt av biotopskyddsbestämelserna och har ett 
extra starkt skydd för att värna om känsliga arter. 
Dispens kan krävas. 

 Låt busk- och trädplanteringen på den nya kyr-
kogården finnas kvar för att gynna växt- och djur-
livet på och omkring kyrkogården.  

 
 

Område med potential till att ut-
veckla höga biologiska värden  

Det ljusgröna, skrafferade området i kartan visar ett 
område som i dagsläget inte har några anmärknings-
värda biologiska värden knutna till sig, men som 
med rätt insatser från pastoratet kan utveckla fina bi-
ologiska värden i framtiden. Nedan ges förslag som 
kan gynna den biologiska mångfalden i området på 
sikt: 
 
 Genom att tillämpa ängsskötsel på oanvända 

gravkvarter och öppna gräsytor. Låt gräs och ör-
ter växa fritt, för att sedan slå med skärande red-
skap såsom lie en till två gånger per säsong (se 
bildexempel på nästa sida).  

 Sätt upp fågelholkar som gynnar häckande fåglar.  
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Bild längst upp till vänster: Exempel från Västra Sallerups 
kyrkogård på hur en oanvänd gräsyta kan tillfälligt nyttjas 
som ängsmark för att gynna flora och fauna på kyrkogården. 
Foto: Karin Hernborg.  

Ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv är det lämpligt 
att låta ängsmark få växa fritt under våren och sommaren. 
Då hinner ängens växter blomma, sätta frö och vara en till-
gång för djurlivet. En extensiv skötsel sparar pengar och tid 
samtidigt som miljöpåverkan från trädgårdsmaskiner mins-
kar. I augusti månad, eller ännu bättre i september, slås hela 
ytan en gång med skärande redskap, helst lie och gräset 
samlas ihop och tas bort. Om gödning och kalkning uteblir, 
kommer fler blommande växter att trivas på sikt.  

På den nya kyrkogården i Norra Åsum finns det oanvända 
gravkvarter med öppna gräsytor som i dagsläget klipps re-
gelbundet med gräsklippare. Dessa ytor är lämpliga som till-
fälliga ängsmarker. Det krävs inga stora ytor eller insatser 
för att utveckla en ny artsammansättning som gynnar den 
biologiska mångfalden på kyrkogården. 

Kyrkogårdsbesökare kan med fördel informeras med hjälp 
av en informationsskylt om ängshävd, då det lätt kan upp-
fattas som utebliven skötsel.    

Bild längs ner till höger: Fågelholk uppsatt på en av lindarna på kyrkogården i Norra Åsum.  

Att sätta upp fågelholkar är ett bra sätt att gynna häckande fåglar på kyrkogården. Dock bör man undvika att spika 
upp fågelholkar i träden. Häng istället upp holken med plastklädd ståltråd kring stammen. Detta för att undvika att 
skador på stammen uppstår som på sikt kan påverka trädets vitalitet. Vid ett besök på kyrkogården i september må-
nad observerades bland annat nötväcka, talgoxe och pilfink som alla är exempel på småfåglar som trivs i fågelholkar.  
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Risk- och sårbarhetsbedömning samt åtgärdsbehov 
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Risk- och sårbarhetsbedömning 
I följande avsnitt presenteras en risk- och sårbarhets-
bedömning av natur- och kulturvärdena på Norra 
Åsums kyrkogård. Där tidigare, pågående samt fram-
tida hot mot de identifierade värdena på kyrkogården 
beskrivs. Därefter följer ett avsnitt som närmare be-
skriver åtgärder med koppling till denna bedömning, 
samt de konkreta åtgärdsbehoven som råder i dagslä-
get.  

Tidigare hot mot kyrkogårdens värden 
Borttagande av buxbomsomgärdningar kring 
gravplatser söder om kyrkan. Historiska fotogra-
fier och flygfoton över kyrkogården visar att ett stort 
antal gravplatser omgärdades av låg, formklippt bux-
bomshäck under 1900-talets första hälft. Idag åter-
finns endast ett fåtal buxbomsomgärdade gravplatser.  
 
Borttagande av återlämnade gravplatser och 
gravvårdar. Flera gravplatser på den gamla kyrkogår-
den står tomma. Majoriteten av dessa är planterade 
med gräs, men det förekommer även gravplatser där 
endast gravvården tagits bort, medan den omgär-
dande stenramen och grusytskiktet finns kvar. Detta 
har skapat en splittrad karaktär.  
 

Pågående hot mot kyrkogårdens värden 
Borttagande av karaktärs- och värdeskapande 
växtmaterial på den gamla kyrkogården.  
Vid ett inventeringstillfälle på kyrkogården i septem-
ber månad, år 2020 observerades ett pågående arbete 
med borttagning av två formklippta idegransbuskar 
som stod på ömse sidor av en äldre gravvård, direkt 
söder om kyrkan. Ingrepp som detta är ibland 

nödvändigt för att avlägsna grova rötter som på sikt 
kan medföra skada på närliggande gravplatser. Men 
man bör vara medveten om att det innebär en stor 
risk. Vid borttagande av karaktärs- och värdeskap-
ande växtmaterial bör alltid nytt återplanteras och 
formklippas likt befintliga (Läs mer under vård- och 
underhåll s. 46). Borttagande och ersättande av karak-
tärs- och värdeskapande växtmaterial räknas inte 
som normalt underhåll och är tillståndspliktiga 
och kräver prövning hos Länsstyrelsen. 
 
Belysning som påverkar fladdermöss  
Nya rön kring ljussättning av kyrkfasader och dess på-
verkan på fladdermöss har framkommit. Belysningen 
hjälper till att skapa trygghet för besökare på kyrko-
gården under vintermånaderna, men riskerar samti-
digt att påverka fladdermössen. Det förekommer 19 
arter i Sverige och alla är fridlysta. I framtiden bör 
man tänka igenom om belysningen kan släckas under 
vissa perioder för att minimera risken att störa flad-
dermöss vid kyrkan.  
 
Vittring på kalk- och sandstens gravvårdar. I kvar-
ter 3 och 4 på den gamla kyrkogården återfinns kyr-
kogårdens allra äldsta gravvårdar. Dessa är huvudsak-
ligen tillverkade i mjuka, lätthuggna material såsom 
kalk- och sandsten som lättare än andra stenmaterial 
påverkas av väder och vind. Vid inventeringstillfället i 
september månad, år 2020 observerades vittring och 
stenbortfall på flera kalk- och sandstensvårdar.  Något 
som hotar dess framtida existens på kyrkogården.  

Framtida hot mot kyrkogårdens värden 
Klimatförändringar. Det är numera ett faktum att 
klimatförändringar med ökad nederbörd, stormar 
och en förhöjd medeltemperatur innebär ett fortsatt 

hot mot vårt kulturarv. Främst i form av fysiska ska-
dor på byggnader och landskap som inkluderar kyr-
kor och kyrkogårdar.  

På Norra Åsums kyrkogård är det framförallt de 
äldre gravvårdarna i kalk- och sandsten som hotas av 
påskyndade vittrings- och erosionsprocesser.  

Kraftigt vittringspåverkad äldre kalkstensgravvård på den 
gamla kyrkogården, norr om kyrkan. 
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Den omgivande trädkransen med sina äldre lind-
träd är i synnerlighet sårbar för kraftiga återkom-
mande stormar, då de angränsar mot ett öppet jord-
brukslandskap. 

 
Stöld, skadegörelse och brand. Kyrkogårdar ligger 
oftast på relativt isolerade platser som på vissa timmar 
av dygnet är helt obevakade, så även i Norra Åsum. 
Tyvärr ökar detta risken för stölder eller skadegörelse. 
Delar av staket, gravdekoration, blomsterdekorat-
ioner eller delar av serviceplatserna m.m. riskerar att 
råka ut för både stöld och skadegörelse. Det är av den 
anledningen viktigt att kyrkogårdsförvaltningen ser 
över om något fattats och anmäla det till polisen. 

Även brand bör ses som ett reellt hot som kan or-
sakas av flera olika anledningar. Brand är framförallt 
ett hot mot kyrkobyggnaden men även mot kyrkogår-
den som kulturmiljö.  
 
Förändrade begravningssätt och rationaliserat 
underhåll.  Likt många delar i vårt samhälle utvecklas 
och förändras sedvanor och rutiner. Så även i kyrkans 
värld. Stora gravplatser med fler familjemedlemmar, 
monumentala gravvårdar, inskriptionstitlar, singel-
klädda och buxbomsomgärdade gravplatser får lämna 
plats för nya askgravplatser/ minneslundar, mindre 
vårdar och grästäckta ytor. Dock är det viktigt att för-
ändringar sker i harmoni med redan befintliga karak-
tärsdrag så utvecklingen gifter sig mellan det gamla 
och det nya. Minskande medlemsantal och mindre in-
komster i kyrkogårdsförvaltning är också något som 
spelar sin roll i detta då underhållet behöver effektivi-
seras och rationaliseras.  
  

Pågående borttagande av karaktärs- och värdeskapande växtmaterial på en kulturhistoriskt värdefull gravplats på 
den gamla kyrkogården. Ett pågående hot mot kyrkogårdens kultur- och naturvärden om det inte återplanteras växt-
material som formklipps likt befintligt.  
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Åtgärdsbehov 
Här sammanfattas de åtgärdsbehov som noterades på 
kyrkogården vid inventeringstillfällena under framta-
gandet av denna plan samt åtgärder med koppling till 
risk- och sårbarhetsanalysen i förgående avsnitt.  

Även tillgänglighetsaspekter berörs och åtgärder 
som kan gynna växt- och djurlivet föreslås. Syftet är 
att bevara och utveckla kyrkogårdens karaktär med 
fokus på både kulturhistoriska och biologiska värden.  

Åtgärder som kräver tillstånd 
Vissa åtgärder kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen. 
Samråd med Länsstyrelsen är alltid att rekommen-
dera i planeringsstadiet av sådana åtgärder som kan 

medföra förändringar i kyrkogårdsmiljön. Länssty-
relsen avgör om prövning krävs enligt 4:e kapitlet i 
Kulturmiljölagen.  

Obs! Åtgärder som inte kan karaktäriseras som 
normalt underhåll, till exempel omläggning eller 
avveckling av gångar, kvarter eller ersättande av 
växtmaterial såsom träd, rygghäckar eller bux-
bomshäckar är tillståndspliktiga och kräver 
prövning hos Länsstyrelsen. Det gäller också 
flyttning eller borttagande av gravvårdar och 
andra gravanordningar. Vid osäkerhet om vad 
som gäller, kontakta alltid Länsstyrelsen. Vård- 
och underhållsplanen kan fungera som ett 

planeringsunderlag för tillståndsansökan i dessa 
fall.  

Tillgänglighet 
Vid inventeringstillfället observerades inga akuta åt-
gärdsbehov gällande kyrkogårdens tillgänglighet. 
Kyrkogården är väl upplyst och det finns gott om sitt-
bänkar med god spridning på kyrkogården.   

 Det finns borttagna kulturhistoriska värde-
fulla och intressanta gravvårdarna som kan 
tillgängliggöras genom att anlägga ett la-
pidarium, det vill säga en samlingsplats för 
äldre borttagna gravvårdar.  

 

Det finns skadade tegelpannor på den norra och västra murens avtäckning.  Små sprickor i murens fogar.  Mindre skador och missfärgningar på grindpollare. 
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Yttre begränsningar 
Vid inventeringstillfället observerades inga akuta åt-
gärdsbehov gällande kyrkogårdens yttre begräns-
ningar.   

 Det finns mindre sprickor i murens fogar 
mot norr och väster. I dagsläget handlar det 
inte om några omfattande skador och åt-
gärdsinsatser. Däremot behöver muren kon-
tinuerligt ses över och mindre sprickor bör 
åtgärdas i ett tidigt skede innan de leder till 
större skador såsom fogbortfall.  

 Det finns ett mindre antal skadade tegelpan-
nor på den norra och västra murens avtäck-
ning som behöver ses över. Byt gärna ut ska-
dade pannor. 

 Det finns mindre sprickor i fogarna på mu-
ren mot norr och väster. Muren bör kontinu-
erligt ses över, och mindre sprickor bör åt-
gärdas i ett tidigt skede innan de leder till 
större skador.  

Grindar 
Vid inventeringstillfället observerades inga akuta åt-
gärdsbehov gällande kyrkogårdens grindar eller 
grindpollare.  
 

 På grindpollarna vid den nordvästra entrén 
på den gamla kyrkogården finns korrosion 
på grindgångjärnen som fäller ut och bildar 
missfärgning på den vitputsade grinpollaren, 
detta bör åtgärdas.  

Vägar och gångar 
Gångarna på hela kyrkogården är i bra skick. Grus 
fylls på vid behov och hålls bra packad för framkom-
ligheten.  
 

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

Gravplatser 
 Mycket karaktärs- och värdeskapande växt-

material har tagits bort från gravplatserna sö-
der om kyrkan. Vid borttagande av karak-
tärs- och värdeskapande växtmaterial bör 

alltid nytt återplanteras, likt det befintliga 
(Läs mer under vård- och underhåll s. 46). 

 Plantera gärna vintergröna växter och bux-
bomsomgärdningar på gravplatser som sak-
nar planteringar för att på sikt återskapa en 
lummig kyrkogård.  

 Gravplatser som omgärdas av stenram eller 
järnstaket behöver kontinuerlig översyn.  

Gravvårdar 
 På den gamla kyrkogården finns flera 

skånska kalkstensgravvårdar, som tillhör kyr-
kogårdens allra äldsta gravvårdar. Flera av 
dessa är påverkade av vittring och/eller har 

Exempel från Håstad kyrkogård, Lunds pastorat som låtit bygga vinterförvaringslådor i formplywood att ställa över 
stående och liggande gravvårdar vintertid för att skydda mot kraftig nederbörd och kyla. Foto: Kerstin Börjesson. 
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sprickor. En konservator bör se över ste-
narna för att vidare se över vilka möjligheter 
det finns för bevarande. På Håstads kyrko-
gård i Lunds pastorat har man låtit en bygg-
firma bygga vinterförvaringslådor i form-
plywood till att ställa över bland annat kalk-
stensgravvårdarvintertid för att undvika att 
de utsätts för kraftig nederbörd och kyla. På 
lådorna har de satt upp anslag med texten 
”Här under bevaras ett kulturminne, besök mig åter 
till våren” (se bild på sidan 56). 

 Pastoratet har en samling med äldre bort-
tagna gravvårdar som i dagsläget ligger un-
dangömda. Dessa kan med fördel ställas upp 
i ett lapidarium.  

Byggnader 
Vid inventeringstillfället observerades inga akuta åt-
gärdsbehov gällande kyrkogårdens byggnader.  
 

Planteringar 
 Vid inventeringstillfället observerades en 

kulturreliktväxt på en av gravplatserna 
söder om kyrkan. Kulturreliktväxter 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 för att dessa ska 
bevaras.  

 Sätt gärna upp skyltar som informerar 
kyrkogårdsbesökare om äldre plante-
ringar och kulturreliktväxter.  

Träd 
Vid inventeringstillfället observerades inga akuta åt-
gärdsbehov gällande kyrkogårdens träd. 
 

 Det är viktigt att kyrkogårdens träd sköts en-
ligt restriktionerna i besiktningsplanen från 
Helgessons TrädTjänst AB från år 2017. 

 

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 och häckar endast 
utföras under september till och med november 
månad.  

 Belysningen närmast kyrkan bör om möjligt 
släckas under vissa perioder för att minimera ris-
ken att störa fladdermöss vid kyrkan. 

 Om det legat ris och löv en längre tid i kompost 
bör man vara försiktig då den ska tömmas. Vänta 
med att ta bort komposthögar till i maj så störs 
inte några igelkottar.  
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Förslag på planteringsväxter 
Prydnadsväxter som gärna kan användas i plante-
ringar på kyrkogårdar är sådana som blommar länge 
och/eller är vintergröna. Traditionellt sett har blå och 
vita blommor använts på kyrkogårdar medan röda har 
undvikits med undantag av röda rosor och den 
rödrosa kärleksörten. Några av de traditionella 
växterna är: 
 
Funkia – Hosta, tålig och med dekorativt bladverk, 
ibland blommande. En traditionell sort är exempelvis 
gravfunkia, Hosta crispula.. 
 
Hortensia – Hydrangea macrophylla, har en lång 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).  
 
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. Det är tålig och kan 
klara magra jordar och skuggiga lägen. Andra tradit-
ionella sorter är tehybriden ’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 
valts ut i ett projekt som drevs av Program-
met för odlad mångfald, POM. Perenner regi-
strerade som Grönt kulturarv® bevaras i den 
svenska genbanken.  
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Målsättning och utveckling 
Hur kan/vill pastoratet arbeta för att förstärka 
Norra Åsums kyrkogård som kulturmiljö? 

- Vi vill behålla gamla gravstenar, plantera in 
mer växter, lökar och träd samt bevara 
gamla träd.   

 
Hur kan/vill pastoratet arbeta för att förstärka 
kyrkogårdens växt- och djurliv? 

- Plantera in mer blommande växter, 
buskage, perenner och lökar.  
 

Finns det enkelt avhjälpta hinder som kan för-
bättra tillgängligheten till kyrkogården? 
Belysningen kan förbättras.  
 
Hur tillgodoses behovet av begravningar för 
andra religioner?  

- Det finns på andra begravningsplatser 
inom pastoratet.  

 
Hur ser tillgången ut på gravplatser (kistgra-
var/askgravar) under de närmaste tio åren? 
Finns behov av att utöka kyrkogården eller an-
lägga nya gravplatser? 
- Ett nytt gravkvarter för kistgravar planeras till vå-
ren.  
 
Finns det några problem/åtgärdsbehov? 

- Renovera gångar samt renovera och för-
vara gamla gravvårdar.  

 
Finns det önskemål om förändringar/utveckl-
ing? 

- Pastoratet skulle vilja anlägga en askgrav-
plats i skogspartiet bakom kvarter 45.  
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Ordförklaring 

Kulturhistoriska kriterier  

Arkitektoniskt värde 
Grundar sig på estetiska egenskaper och kvaliteter 
såsom gestaltning, proportioner och helhetsintryck. 
Det kan tillämpas på gravvårdar samt hela kvarter 
eller kyrkogårdar.  

Arkitekturhistoriskt värde 
Formgivning som är tidstypisk (rep.) eller ovanlig 
för sin tid. Det kan avspeglas i gravvårdarnas ut-
formning, storlek, material, yttäckning eller kring-
gärdning såsom smidesstaket eller stenram. Det kan 
även tillskrivas gravkvarterens respektive kyrkogår-
dens struktur och form med stora sammanhängande 
gräsmattor eller smala grusgångar.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rödlistan: 
Rödlistan är en lista på hotade och nära hotade ar-
ter som 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 vårdar (se planritning s. 67): 

 
Här redovisas och värderas ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och gravvårdar. Viktigt att poängtera är att detta är ett urval. Några gravvårdar är unika, andra 
representerar flera med liknande utformning. Alla ingår de i den variation av gravvårdar och gravplatser av olika ålder, material och karaktär som finns på Norra Åsums kyrkogård. 
Alla kan de tillskrivas värden och ingår i det större sammanhang som skapar kyrkogårdens historia och karaktär. 
 
 

Kvarter & 
Gravplats 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Värdering  

02a, 10 Två gjutjärnskors.  
Vård 1. Fjäril och ängel dekor.  
Vård 2. Slingriga detaljer. 
 
Sannolikt flyttade från sin ur-
sprungliga plats.  

 Vård 1. Skolläraren N. Larsson  
Född D. 8/12 1798 Död D. 28/11 
1861 
Vård 2. Minne af Smedgesällen D. 
Larsson. Född i Åsum d. 22/10 1838 
död i derstäde d 18/3 1861 

Gräsytskikt  
Saknar omgärdning 
Inga planteringar 

Både vårt 1 och 2 tillskrivs ett åldersvärde då 
de är rest under 1800-talets senare hälft. De 
tillskrivs också hantverksmässiga värden.  
 
 

3a, 11 Tidig naturromantisk gravvård ut-
förd i blandade material. Sockel 
och livsten i granit med vackert in-
huggna eklövsdekor. Inskriptions-
plattan är av marmor. Ovanför in-
skriptionsplattan sitter en infälld 
biskviporslinsmedaljong med mo-
tivet Natten, inspirerat av Bertel 
Thorvaldsen. Livstenen kröns av 
ett marmorkors. På korset har det 
suttit en omfamnande händer i bi-
skviporslin.  

Hemmans åboen 
Anders Thrulsson 
F i Åsumstorp D 18/9 1819 
D i Derstädes D 18/1 1872 
Och dess maka 
Elna Pålsson 
F i Nöbbelöf D 2/2 1820 
D i Åsumstorp D 29/9 1855 
Sörgde och saknade 

Gräsytskikt  
Saknar omgärdning 
Inga planteringar 

 

3, 85–86 Skånska kalkstensgravvård 
Med tidstypisk dekor i form av det 
allseendeögat högst upp på vården.  

Minne av Åboen Lafve Johansson  
Hustrun Anna Månsdotter  
1817–1858 

Gräsytskikt  
Saknar omgärdning 
Inga planteringar 

Vården tillskrivs ett åldersvärde då den är rest 
under 1800-talets senare hälft. Den tillskrivs 
också ett hantverksmässigt och ett kulturhi-
storiskt värde, då den tillhörde en av de vanli-
gare gravvårdstyperna i Skåne under 1800-
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talet. OBS! Det finns flera liknande skånska 
kalkstensgravvårdar på kyrkogården, den här 
har valts ut som en representant. Alla till-
skrivs samma värde.  

3, 2–4 Tredelad högrest gravvård med 
brutet krön. Livsten i diabas, 
sockel i röd granit.  

Hushållerska 
Elna Johnsson 
*I Vinslöf D.12/6 1860 
† I Åsumstorp D. 26/5 1911 
Husägaren 
Ola Jönsson 
*I Everöd D. 21/5 1854 
† I Åsumtorp D. 9/6 1945 
Hustrun  
Hanna Jönsson 
*I Vinslöf D.26/5 1856 
† I Åsumstorp D. 31/12 1932 
 

Stenram 
Grusytskikt 
Idegransbuskar flankerar gravvården 
Inga övriga planteringar 
 

Gravvården tillskrivs främst ett social- och sam-
hällshistoriskt värde då den är rest över en hus-
hållerska och hennes syster med make. Läs 
mer om gravvården under avsnittet som be-
rör kyrkogårdens olika värden, på sidan 42. 

4a, 1–2 Nygotisk spetsbåge i gjutjärn.  Kyrkovärden 
Peter Larsson 
Född D. 16 juni 1840 
Död D. 1 mars 1882 

Stenram 
Gjutjärnskedjor 
Grusytskikt 
Inga planteringar 
 
Tre liggande gravvårdar ligger framför 
gravvården.  

Gravvård influerad av nygotiska kyrkfönster 
med sin spetsbågiga form. Tidstypisk för 
1860-1880-tal och tillskrivs ett arkitektoniskt- 
och arkitekturhistoriska värde samt ett ålders-
värde. 

4, 98–101 Tredelad gravvård i nygotisk stil, 
spetsbågig form. Livsten och mel-
lansockel i marmor. Sockel i kalk- 
eller sandsten. 
Textyta med två inhuggna bågar 
och ett ansikte. 

Lantbrukaren  
Nils Olsson 
No 8 Hofby 
Född D 3 juni 1821 
Död D 7 oktober 1882 
Hustru 
Bengta Trulsson Hofby 
Född i Åsumstorp D 20/4 1824 
Död i Hofby D 25/1 1894 

Stenram 
Grusytskikt 
Inga planteringar 
 
Står flera gravvårdar på samma grav-
plats. 

Livsten influerad av nygotiska kyrkfönster 
med rundbågar och spetsbågig form. Tidsty-
pisk för 1860-1880-tal och tillskrivs ett arki-
tektoniskt- och arkitekturhistoriska värde samt 
ett åldersvärde.  

4 98-101 Liten Kalkstensvård med rundade 
hörnprofiler 

Margareta Swensdotter 
Född i Wä den 23 november 1788 
Afled i Härlöf den 9 juni 1851 

Stenram 
Grusytskikt 
Inga planteringar 

Mindre gravvård som tillskrivs ett åldersvärde 
då den är rest 1851. Gravvårdens rundade 
hörnprofiler och inskriptioner är uthuggna 
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Efter ett adofon årigt lyckligt äkten-
skap med åboen Anders Persson 
No17 Härflöf Stofftet här, Andan hos 
Gud. Minnet i blödande hjertan.  

 
Står flera gravvårdar på samma grav-
plats. 

för hand och tillskrivs av den anledningen ett 
hantverksmässigt värde.  
 
Gravvårdens inskriptioner ger information 
om den gravlagdas gårdstillhörighet, vilket 
tillskrivs ett lokalhistoriskt värde.  

Kv 6, 100 Nationalromantisk bautasten med 
grovhuggna sidor och inhuggen 
drak- eller ormslinga.  

Kyrkoherden P.P Welinder 
*2/8 1819 †4/3 1883 
Fredrika W. Welinder 
*3/9 1822 †18/1 1892 

Gräsytskikt  
Saknar omgärdning 
Inga planteringar 
 
Har sannolikt omgärdats av bux-
bom/stenram och haft grusytskikt.  

Gravvården är rest under 1880-tal och tidsty-
pisk för tiden innan och under sekelskiftet 
18/1900 och tillskrivs ett arkitektoniskt- och 
arkitekturhistoriska värde samt ett åldersvärde. 
Med stildrag från nationalromantiken där in-
spirationen hämtades från resta stenar på 
gravfält och runstenar.   

Kv 7, 42–
48 

Högrest, tredelad diabasgravvård. 
Övre livstenen är utformad som 
en brunten kolonn. 

Hanna Nilsson 
*24/9 1885 
† 27/10 1911 

Stenram 
Grusytskikt 
Låg buxbomshäck framför vården 
Idegransklot på ömse sidor om gravvår-
darna. Rosplantering 
 
Finns två andra gravvårdar på gravplat-
sen. 

Den brutna kolonnen betraktas som en sym-
bol för det avbrutna livet, och restes ofta 
över personer som dog i ung ålder. Tillskrivs 
ett symbolvärde och ett social- och samhällshisto-
riskt värde. 

Kv 7, 1–21 Bautasten i granit med infällt kop-
parporträtt med gravkista framför.  
Inga årtal.  

P. Karlsson 
Ingrid Karlsson 
F. Christensson 

Massiv steninramning med uppstick-
ande partier av resta stenar.  
Gravvården inbyggd i omgärdningen 
Grusytskikt. Murgröna, ölandstok och 
lavendel.  

Gravvården är influerad av nationalromanti-
ken, typisk för sekelskiftet 18/1900 och till-
skrivs ett arkitektoniskt- och arkitekturhistoriska 
värde. 

Kv 14, 24–
25 

Högrest klassicistisk gravvård ut-
förd i blandade material som är 
sammanbyggd med den omgär-
dande stenramen. Inskriptions-
platta och kors i diabas som ramas 
in av kanter tak i finhuggen granit.  

Emil Brunnström  
*8/12 1839 † 6/7 1916 
Kyrkoherde i N. Åsum 
1886–1916 
Sophie-Louise Brunnström 
F. Tellander 
*9/10 1860 † 29/3 1944 
Ruth Brunnström 
*6/11 1886 † 23/6 1902 
 

Stenram 
Grusytskikt 
Hjärtformad buxbomshäck 
 
Liggande gravvård framför huvud ste-
nen 

Gravvården är avskalad och klassicistisk i ditt 
utförande, vilket var en tydlig trend under 
1900-talets första decennier och tillskrivs ett 
arkitektoniskt- och arkitekturhistoriska värde. 
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Kv 21,24–
25 

Tredelad gravvård i röd och grå 
granit. Rektangulär livsten med in-
huggna detaljer. Kröns av en brin-
nande fackla/urna i granit. 

Bildhuggaren 
Erik Eriksson 
*1853 † 1929 
Matilda Eriksson 
*1866 † 1928 
 

Gravplatsen har grusytskikt och omgär-
das av ett lägre järnstaket. Inga plante-
ringar. 

Gravplatsen och gravvården tillskrivs såväl 
hantverksmässiga som konstnärliga värden i 
sin estetiska utformning. Titeln bildhuggare 
är ovanlig och tillskrivs ett social- och samhälls-
historiskt värde.   

Kv 36, 95–
97 

Liggande rektangulär gravvård i 
röd granit.  

Cirkusartisten  
Robert Carlsson 
*9/11 1904 † 16/7 1984 
 
 

 Enkel gravvård från 1900-talets senare de-
cennier med ovanlig yrkestitel med koppling 
till cirkusrörelsen som slog igenom i Sverige 
under 1900-talet. Tillskrivs ett social- och sam-
hällshistoriskt värde.  



 

 

 
 

Kv 02a, 10 

Kv 03a, 11 Kv 3, 2-4 Kv 3, 85-86 
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Kv 4, 98-101 Kv 4, 98-101 

Kv 4a, 1-2 

Kv 6, 100 
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Kv 7, 42-48 

Kv 7, 1-21 

Kv 14, 24-25 
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Kv 21, 24-25 

Kv 36,  95-97 Kv 21, 24-25 
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Karta: Kristianstads pastorat  

Urval av kulturhistoriskt intressanta gravplatser- 
och gravvårdar på Norra Åsum kyrkogård      
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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 sn, 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 sn, VP, Karin Hernborg, 2019–2020 
9. Klippans Bruk – holländeri till PM 2, Klippans socken, AF, Helene Stalin Åkesson, 2020 
10. Bolshögs kyrkogård – Murarbeten, Bolshögs sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
11. Västra Vemmerlövs nya kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Karin Hernborg 2019–2020 
12. Underhållsplan för Löderups kyrka - uppdatering 2020, Löderups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nilsson, 2020 
13. Raus kyrka Helsingborg – ny vindslucka, Raus sn, AM, Maria Sträng, 2020 
14. Underhållsplan för Glemminge kyrka - uppdatering 2020, Glemminge sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nilsson, 2020 
15. Maglarps nya kyrkogård, Maglarps sn, VP; Karin Hernborg 2019–2020 
16. Fjelie kyrka- ut- och invändig renovering, konservering, Fjelie sn, AM, Petter Jansson 2015–2016 
17. Farstorps kyrka, installation av larm, Farstorp sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 
18. Korsvirkeshus vid Raus kyrka, Raus sn, FU, Maria Sträng & Kali Olsson, 2019 
19. Vallkärra kyrkogård – renovering av kyrkogårdsmur, Vallkärra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2020 
20. Underhållsplan för Hörups kyrka - uppdatering 2020, Hörups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nilsson, 2020 
21. Norra Sandby kyrka – invändig renovering, Norra Sandby sn, AM, Åsa Eriksson Green 2019–2020 
22. Hörröd kyrka – takrenovering, Hörröd sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
23. Sofiero slott i Helsingborg, Helsingborgs stad, AF, Maria Sträng & Helene Stalin Åkesson, 2019–2020 
24. Glimåkra kyrka, värmesystem – installation, Glimåkra sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2019–2020 
25. Färlövs kyrka- förstärkningsarbeten i torn, Färlövs sn, AM, Petter Jansson 2019–2020 
26. Bara kyrka på utsidan, Byggnadsarkeologisk undersökning, Petter Jansson, 1997–1998 
27. Underhållsplan för Ingelstorps kyrka - uppdatering 2020, Ingelstorps sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nilsson, 2020 
28. Tvärskogs kapell – orgel, Finja sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2008 
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29. Tvärskogs kapell, Finja socken, VP, Linn Offerlind-Ljunggren & Åsa Eriksson Green, 2020 
30. Visseltofta kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
31. Osby kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
32. Villa Sagan – omputsning av fasad & renovering av veranda, AM, 2019–2020, Anna Rabow & Emelie Petersson, 2020 
33. Vitaby kyrkogård - Renovering av murar, trädkrans och anläggande av lapidarium, AM, Anna Rabow och Kerstin Börjesson, 2019-2020 
34. Bollerups kyrkogård – renovering av murar, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
35. Össjö kyrka, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
36. Andreas Lundbergagården - Kunskapsunderlag, Falsterbo sn, KU, Emelie Petersson och Helene Stalin Åkesson, 2020 
37. Kyrkogården i Gärds Köpinge – omläggning av östra muren, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
38. Fasadrenovering Köpinge kyrka – dokumentation av färg- och putslager, BAD, Kerstin Börjesson, 2020 
39. Torsebro krutbruk – utvändig renovering av kontorsflygeln, Färlöv sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
40. Helsingborgs Rådhus – invändig belysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2020 
41. Västra Sallerups kyrkogård och begravningsplats, Västra Sallerups socken, VP, Karin Hernborg, 2020 
42. Jakob Hansens hus – fasadbelysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2020  
43. Krubbemölla – omläggning av kvarnränna, Vitaby sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
44. Mariakyrkan i Vä, sydvästra fasaden – stenarbeten och konservering, AM, Kerstin Börjesson och Petter Jansson, 2014-2019 
45. Starby kyrka, elsanering, larm, vägg- och golvarbeten, Starby sn, AM, Petter Jansson 2015  
46. Brösarps kyrka – utvändig renovering, Brösarps sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren 2020 
47. Norra Åkarps kyrka – uppdatering av underhållsplan, Åsa Eriksson Green, 2020 
48. Vankiva kyrka – uppdatering av underhållsplan, Åsa Eriksson Green, 2020 
49. Tjörnedalagården – omläggning av två stin, Baskemölla sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
50. Raus kyrka- invändig renoveringav kor och tvärskepp samt byte av brädgolv i bänkkvarter, Raus sn, AM, Petter Jansson, 2020 
51. Hässleholms gravkapell – installation av högtalaranläggning, Hässleholm sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
52. Torekovs kyrka - installation av värmepump samt nya radiatorer, Torekov sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
53. Bjuvs kyrka – ny ljudanläggning, Bjuvs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
54. Ausås kyrka, utvändig renovering, elsanering, värmestyrning och larm, Ausås sn, AM, Petter Jansson, 2015 
55. Särslövs kyrkogård och begravningsplats, Särslövs socken, VP, Karin Hernborg, 2020 
56. Görslövs kyrkogård och begravningsplats, Görslövs socken, VP, Karin Hernborg; 2020  
57. Kågeröds kyrkogård, Kågeröds socken, VP, Linn Offerlind-Ljunggren och Karin Hernborg, 2020 
58. Ballingstorpsgården 2020, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
59. Tomelilla byagård – omläggning av ett sti, Tryde sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
60. Österslövs Prästgård – fasadarbeten, Österslövs sn, AM, Linn Offerlind- Ljunggren, 2020 
61. Himmelstorpsgården, Brunnby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2020 
62. Gundrastorp-Ekholmens kvarn, Vittsjö och Verum sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2020 
63. Nämndemansgården, Sankt Ibb sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2020 
64. Paul Jönska gården, Viken sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2020 
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65. Boketorp – rekonstruktion av ladan, Brönnestad sn, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2020 
66. Örumshuset - lagning av skorsten, stomme & fönster, Hörups sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
67. Ausås prästgård, tak- och fasadarbeten, Ausås socken, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
68. Gualövs kyrka – räcke till orgelläktare, Gualövs sn, Bromölla kommun, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
69. Herrevadskloster - Kunskapsunderlag, Riseberga sn, Klippans kommun, KU, Emelie Petersson och Helene Stalin Åkesson, 2020 
70. Norra Vram – ny ljudanläggning, Norra Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
71. Byggnadsminnet Ekeby badhus – kompletterande kunskapsunderlag, Ekeby sn, KU, Helene Stalin Åkesson, 2019-2020 
72. Underhållsplan för Flädie kyrka - uppdatering 2020, Flädie sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nilsson, 2020 
73. Färlöv kyrka, isolering av vind, Färlöv sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
74. Underhållsplan för Fjelie kyrka - uppdatering 2020, Fjelie sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nilsson, 2020 
75. Underhållsplan för Borgeby kyrka - uppdatering 2020, Borgeby sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nilsson, 2020 
76. Norra Vram, kyrka och kyrkogård, Renovering av murar, entréer och ny vattenledning, N Vram sn, AM, Kerstin Börjesson, 2017-2020 
77. Renovering av Marsvinsholms kyrka – Etapp 1: fasader och fönster, Balkåkra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2020 
78. Underhållsplan för Bergakyrkan kyrka - uppdatering 2020, Flädie sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nilsson, 2020 
79. Norra Åsum kyrkogård. Norra Åsum socken, VP. Rebecca Olsson, 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 


