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Inledning 

Vård- och underhållsplanen för Västra Sallerups kyrko-

gård och begravningsplats är utförd av Regionmuseet i 

Skåne på uppdrag av Svenska kyrkan Eslöv. Invente-

ringen genomfördes under våren och sommaren 2020 

med påföljande rapportskrivning. Inventering och rap-

portskrivning har utförts av antikvarie Karin Hern-

borg.  

Kyrkogården och begravningsplatsen skyddas enligt 

Kulturmiljölagens 4:e kapitel eftersom den är 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 

allmänna råd och riktlinjer från Lunds stift och Läns-

styrelsen Skåne angående vård- och underhållsplaners 

omfattning och innehåll. 

 

Bakgrund 

År 2012 kom nya föreskrifter till Kulturmiljölagens 

4:e kapitel. Genom föreskrifternas 11:e paragraf  finns 

ett lagstadgat krav på att vård och underhållsplaner 

ska finnas för de kyrkobyggnader, kyrkotomter och 

begravningsplatser som skyddas enligt lagen och att 

ägarna till dessa ansvarar för att planerna finns. I 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 och begravningsplatsens 

kulturhistoriska värden. Den ska sedan ligga till grund 

för pastoratets planering och skötsel. Målsättningen 

med arbetet är att begravningsplatsens och kyrkogår-

dens värden ska bevaras. Genom vård- och under-

hållsplanen ska: 

• Kyrkogården och begravningsplatsen vårdas på 

bästa möjliga sätt så att de kulturhistoriska vär-

dena säkerställs och utvecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårdsför-

valtningen som Länsstyrelsen underlättas. 

• Förvaltningen få en vägledning i det konkreta 

vårdarbetet med riktlinjer och prioriteringar. 

• De kulturhistoriska värdena för besökare och all-

mänheten tydliggöras. 

 
 Fastighetsuppgifter 

 

Objekt  Västra Sallerups kyrkogård och begravningsplats 

Fastighetsbeteckning Kyrkogården: Eslöv Jep Klockare 7:1 (del av)  

Begravningsplatsen: Eslöv Sven Lauritz 1 (del av) 

Socken  Västra Sallerups socken 

Kommun  Eslövs kommun 

Fastighetsförvaltare Eslövs pastorat 

Areal  Kyrkogården: ca 3550 m²,  

Begravningsplatsen ca 9350 m². 

 

Västra Sallerups kyrkogård och begravningsplats ligger ca 100m från varandra. På den 

gamla kyrkogården finns idag fyra registrerade gravplatser. Begravningsplatsen har totalt 

338 gravplatser, varav 192 var disponibla år 2020.  Skånekarta med Eslövs kommun markerad i gult och Västra 

Sallerups socken i grönt.  
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Metod 

Vård- och underhållsplanen består av en kunskapsdel 

där Västra Sallerups kyrkogårds- och begravnings-

platsens historia och nuvarande gestaltning beskrivs. 

Historiken grundar sig på arkiv- och litteraturstudier 

samt annan tillgänglig litteratur, kartor och ritnings-

material. På respektive område har byggnader, gång-

system, gravkvarter, gravplatser och gravvårdar samt 

växt- och djurliv inventerats och beskrivits. 

Historiken och de fysiska anläggningarna utgör un-

derlag till en bedömning och beskrivning av kyrkogår-

dens och begravningsplatsens kulturhistoriska och bi-

ologiska värden. Utifrån kunskapsdelen med historik, 

nulägesbeskrivning samt värdebeskrivning har riktlin-

jer för bevarande och underhåll av kulturhistoriska 

och biologiska värden formulerats. Vård- och under-

hållsplanen redogör också för aktuella åtgärdsbehov 

med förslag till olika åtgärder. 

Andra dokument  

Vård- och underhållsplanen består av två delar varav 

del 2 är en trädvårdsplan för kyrkogårdens och be-

gravningsplatsens trädbestånd. I den beskrivs träden 

och deras värden och åtgärder för de kommande 10 

åren föreslås. Trädvårdsplanen är framtagen av antik-

varie Karin Hernborg i samarbete med arboristföre-

taget SveArb AB.  

 

  

Västra Sallerups kyrkogård till höger och begravningsplatsen till vänster. Källa: Lantmäteriet.  
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 

KULTURMILJÖLAG(1988:950)  

Kyrkogården och begravningsplatsen skyddas en-

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

ligt kulturminne. Kyrkobyggnader, kyrkotomter 

och begravningsplatser tillkomna före 1940 får 

inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd 

från länsstyrelsen. Detta gäller även vissa yngre 

kyrkobyggnader och begravningsplatser utvalda 

av Riksantikvarieämbetet. 

 

Förändringar som påverkar det kulturhistoriska 

värdet är ofta tillståndspliktiga och kontakt behö-

ver tas med länsstyrelsen. Länsstyrelsen avgör 

vad som är tillståndspliktigt i det enskilda fallet. 

Tillstånd kan krävas för enstaka borttagande av 

återlämnade gravanordningar, renoveringar av 

murar och andra fasta anordningar samt föränd-

ring av plantering, trädbestånd, beläggning av 

gångar, uppförande eller ändring av byggnader 

och utvidgningar av kyrkogården. När det gäller 

enstaka borttaganden av återlämnade gravanord-

ningar bedöms hur begravningsplatsens kulturhi-

storiska värden påverkas av ett successivt bortta-

gande.  

 

Kyrkogården ligger inom ett fornlämningsområde 

benämnt Västra Sallerup 15:1. Det skyddas enligt 

Kulturmiljölagens 2 kap. Fornlämningen omfattar 

Västra Sallerups gamla bytomt innan skiftena. 

Områdets utbredning kan ses på kartan överst på 

sidan 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 forn-

lämningar måste rapporteras till länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen kan lämna mer information om gäl-

lande 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 

åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. En 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kan behövas 

för att klargöra hur planerade åtgärder påverkar 

kulturmiljön.  

 

Alléer på kyrkogårdar, det vill säga trädrader om 

minst fem lövträd, omfattas i de flesta fall av 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 

Utsnitt av karta från år 1811 inför enskiftet av Västra Sallerups by, källa: Historiska kartor, Lantmäteriet. För rätt riktning, se norrpil. 

N 
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Kulturmiljö och fornlämningar 

Västra Sallerups by ligger på ett höjdläge i landskapet, 

drygt 70 meter över havet, och omges av ett öppet 

och lätt kuperat åkerlandskap. I norr och öster an-

gränsar utkanterna av Eslöv. Enligt ortnamnsregistret 

är det äldsta belägget för ortnamnet från år 1201 då 

det skrevs Saxulstorp. Inledningen är en variant av 

mansnamnet Saxel/Saxulf och avslutet torp har bety-

delsen nybygge.  

Den gamla bytomten är registrerad som fornläm-

ning. Vid arkeologiska undersökningar i närheten av 

kyrkan och i den östra delen av bytomten har man 

hittat boplatslämningar från tiden för yngre järnål-

der/vikingatid. På åkrarna kring byn finns registre-

rade fynd av flintredskap från yngre stenålder och vid 

Bråån, ca två kilometer söderut ligger flera lämningar 

av boplatser från samma tid. I närheten av byn Nöb-

belöv norr om Bråån finns rester av gravhögar som 

sannolikt är från bronsåldern. De olika fynden visar 

sammantaget att trakterna kring Västra Sallerup har 

varit bebodda sedan mer än 4000 år. 

En karta från år 1811 som togs fram inför enskif-

tet av byn (se föregående sida) visar hur den var ge-

staltad vid denna tid (notera att norr på kartan ligger 

enligt norrpilen uppe till höger). I byn låg totalt tio 

gårdar på ömse sidor om bygatan och väster om kyr-

kan låg prästgården. Både vägen genom byn och den 

väg som ledde norrut mot byn Eslöv till stora delar 

har kvar sina gamla sträckningar. En av gårdarna 

(nummer 4) ligger fortfarande kvar i sitt ursprungliga 

läge. Det gör också tomten för prästgården där det 

nuvarande boningshuset dock byggts om på en ny 

plats inom tomten år 1868.  

Västra Sallerups kyrkby var sockencentrum i 

Västra Sallerups socken vilken också omfattat byarna 

Eslöv, Nöbbelöv, Damstorp, Stavröd, Ornaberga, El-

linge och stora och lilla Kastberga. Inflytandet från 

Ellinge slott har varit stort ända sedan medeltid. Slot-

tet hade patronatsrätten för Sallerups kyrka fram till 

år 1922. I och med anläggandet av järnvägen och 

Eslövs station från och med 1850-talets slut växte 

samhället Eslöv alltmer och övertog efterhand rollen 

som centralort.  

Västra Sallerup ingår i ett område som är utsett 

som riksintresse för kulturmiljövården med namnet 

Ellinge – Västra Sallerup (M:K63). Motiveringen för 

riksintresset är i korthet: ”Dalgångsbygd och slottslandskap 

kring Bråån och Ellinge slott där godsförvaltningen sedan me-

deltiden satt sin prägel på såväl landskapet som bebyggelsens 

gestaltning.”  

De blåmarkerade ytorna i kartbilden avbildar kända forn- 

och kulturlämningar. Källa: Fornsök, Riksantikvarieämbetet  

Karta med riksintresseområdet Ellinge-Västra Sallerup 

centralt i bild, markerat med prickad gräns och horison-

tella linjer. Källa: Boverket. 

Röda markeringar på kartan är fornlämningar, violetta områden visar möjliga fornlämningar, bland annat Remmarlövs 

och Eslövs (vinkelformad) gamla bytomter. Blå prickar är övriga kulturhistoriska lämningar, framförallt lösfynd av flin-

tredskpa. Källa Fornsök, Riksantikvarieämbetet 
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Kyrkans historia 

Västra Sallerups medeltidskyrka uppfördes vid mitten 

av 1100-talet. Den byggdes med långhus, kor och ett 

kvadratiskt torn i väster. Om det funnits en absid är 

däremot oklart. Ellinge slott som har anor från 1100-

talet hade sannolikt en roll vid planeringen och ge-

nomförandet av bygget. Mårten Stenmästare, en av 

dåtidens kända stenhuggarmästare, ledde kyrkbygget. 

Han tillverkade också kyrkans dopfunt som har en in-

skription i runor; ”Martin mik giardi” (Mårten gjorde 

mig). I vapenhuset står en skulptur av ett lejon som 

också är hans verk.  

På kyrkans väggar och tak finns flera unika kalk-

målningar som tillkommit under olika perioder under 

medeltiden.  

Kyrkan har genomgått flera förändringar sedan 

1100-talet. Bara de mer omfattande nämns här. På 

1300-talet byggdes koret ut i öster. Det ursprungliga 

tornet har förhöjts (1600-tal), delvis störtat ihop och 

därefter byggts upp igen (1700-tal). En utbyggnad 

med en ny korsarm åt norr gjordes under slutet av 

1700-talet. Den fick sedan rivas och byggas om på 

1850-talet eftersom den redan då var i dåligt skick.  

På 1860-talet rymdes församlingen inte längre i 

kyrkan. Man började då planera för en ny och större 

kyrka. Den uppfördes i det växande stationssamhället 

Eslöv, av rött tegel och i nygotisk stil. Den nya kyrkan 

som invigdes 1891 kallades Västra Sallerups kyrka 

fram till 1952. Då byttes både församlingens och pas-

toratets namn till Eslöv och Västra Sallerups nya 

kyrka till Eslövs kyrka.  

Församlingen hade år 1889 fått tillstånd från 

Kungl Maj:t att riva den gamla kyrkan men kyrko-

stämman beslutade två år senare att låta den stå kvar 

men att korsarmen i norr skulle rivas. Kyrkan stod 

därefter tom. År 1938 inrättade stämman en fond för 

en restaurering vilken sedan inleddes år 1945 med att 

kalkmålningarna började tas fram. Under en period 

av åtta år därefter restaurerades kyrkan både in- och 

utvändigt till sitt nuvarande utseende och togs åter i 

bruk år 1953. Restaureringen genomfördes i samar-

bete med Riksantikvarieämbetet och under kyrkoar-

kitekten Eiler Graebes ledning. Bland annat fick kyr-

kan nya fönster, entrédörr och tak. Murverk och puts 

reparerades och en mindre sakristia norr om koret 

revs och ersattes av en ny norr om långhuset, där den 

tidigare korsarmen stått.  

Västra Sallerups kyrka sett från öster. Fotot är odaterat men är från tiden innan rivningen av korsarmen mot norr vid mit-

ten av 1800-talet. Fotograf okänt. Källa: Kulturmiljöbild. 

På kyrktornets södra yttervägg sitter ett solur av kalksten. 

Det är daterat till året 1780.  
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Kyrkogårdens och begravningsplatsens 

historia 

Kyrkogården 

På kartan som togs fram år 1811 inför enskiftet av byn 

är kyrkan och kyrkogården tydligt inritade. Kyrkogår-

dens form är densamma som idag. Hur den sett ut 

innan 1811 har inte gått att belägga men troligen har 

den kvar en betydligt äldre gestaltning.  

På kartan ovan är avgränsningen runt kyrkan ritad 

med dubbeldragen linje. Sannolikt var det en stenmur. 

I muren är tre öppningar markerade. En mot präst-

gården i väster, en på den östra kortsidan och en mitt 

av den södra långsidan. Till öppningen i söder kan 

man också se att byallmänningen ansluter i en väg till 

det som var kyrkans dåvarande huvudentré. Vägen 

kallades enligt muntlig uppgift för ”Strädet”. 

Foton från 1900-talets början och framåt visar att 

det åtminstone under de senaste 100 åren vuxit träd 

på kyrkogården och dess närhet i olika konstellat-

ioner. I handlingarna till enskifteskartan från 1811 

sägs om prästgårdens tomt: ”Tomten rymmelig å byggna-

den god, har vacker plantering av frukt och vilda träd”.  

Den nuvarande trädkransen är enligt äldre foton 

till stor del planterad under 1900-talets första hälft.  

Västra Sallerups gamla kyrkogård har aldrig struk-

turerats upp med kvarter och grusgångar vilket varit 

den dominerande traditionen i Skåne sedan 1800-ta-

lets mitt och ca 100 år framåt. Kvar finns istället en 

äldre typ av kyrkogård bevarad där gravarna ligger 

oregelbundet utplacerade på en sammanhängande 

gräsyta. I de flesta fall utnyttjades sådana kyrkogårdar 

förr som betesmark eller som äng där gräs och örter 

slogs av mot slutet av sommaren och togs tillvara som 

vinterfoder. 

Utsnitt av kartan från 1811 inför enskiftet av byn, norr är 

uppåt i bild. Källa: Historiska kartor, Lantmäteriet.  

Detta foto från tiden 1904-06 är taget från öster. Gången i bildens mitt leder från kyrkan mot öppningen på den östra kortsi-

dan. Till höger om kyrkan kan man ana en bit av en äldre kyrkogårdsmur. Foto Oscar Halldin. Källa: Kulturmiljöbild. 
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Begravningsplatsen 

Vid 1800-talets mitt hade avkastningen från jordbru-

ket blivit allt bättre sedan skiftena. Samtidigt hade 

järnvägen byggts och stationssamhället Eslöv expan-

derade snabbt. Befolkningen växte och medeltidskyr-

korna i det dåvarande pastoratets båda församlingar 

Västra Sallerup och Remmarlöv blev snart för trånga. 

Nu behövdes större kyrkor och kyrkogårdar. Beslut 

togs om inköp av mark, både för nya kyrkor till för-

samlingarna och för nya begravningsplatser i Västra 

Sallerup och Eslöv.  

Från 1862 finns handlingar från utstakningen av 

den nya begravningsplatsen i Västra Sallerup. Den var 

sedan anlagd och klar för invigningen år 1864. På hä-

radskartan från 1900-talets början syns begravnings-

platsen med sin uppdelning i fyra lika stora kvarter 

som delas upp av två korsande, breda gångar. 

Förändringar av begravningsplatsens utseende 

och vegetation kan till viss del följas på flygfoton från 

1940-talet och framåt. År 1947 var en mindre del i 

nordväst gräsbevuxen medan resten bestod av öppna 

jord- eller grusytor. Centralt stod ett träd och runt tre 

av fyra yttersidor syns en buskvegetation. Utmed den 

södra långsidan kan man också ana en rad av unga 

träd. vilket är den trädkrans som sedan syns på flyg-

bilden från 1970-talet. Enligt uppgift var detta almar 

som avverkats på grund av almsjukan. Detta skedde 

efter 1994 eftersom de syns på foton från en grav-

stensinventering samma år. Av de spridda träd man 

kan se i kvarteren på samma bild var fyra hängaskar 

vilka också har strukit med av sjukdom. På fotot kan 

man också se de tujor som idag vuxit upp till trädlik-

nande storlek. Vad man även kan konstatera är att an-

delen gräsytor har ökat sedan en del gravplatser har 

avvecklats, framförallt i det nordvästra kvarteret.  

Häradskartan från tiden 1910-1915, källa: Lantmäteriet.  Flygbild från 1947, källa: Lantmäteriet. 

Nutida satellitbild, källa: Lantmäteriet.   Flygbild från mitten av 1970-talet, källa: Lantmäteriet.  
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Beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen 
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Redigerad version av en äldre ritning från Eslövs pastorat över Västra Sallerups kyrkogård. Av kyrkogårdens 33 gravvårdar är enbart de markerade på kartan 

som ingår i urvalet av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar i bilaga 1 (sid 45). 
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Originalkarta från Eslövs pastorat. De onumrerade gravvårdar (A-C) och gravplatser med de gravvårdar som ingår urvalet av kulturhistoriskt 

värdefulla gravvårdar i bilaga 1 är markerade på kartan. 
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Omgivningar 

Från Eslövs centrum kör man mot Västra Sallerup via 

Sallerupsvägen. Vid en rondell i stadens utkant byter 

vägen namn till Västra Sallerups byaväg. Här övergår 

också villakvarteren i Eslövs sydvästra utkant till ett 

öppet åkerlandskap och efter bara 100 meter är man 

inne i byn. Första stället på höger sida är en gård som 

ligger kvar i sitt ursprungliga läge. På ömse sidor om 

vägen ligger därefter nyare bostadshus på gamla lägen 

för gårdar och gatuhus. En liten bit in på höger sida 

står kyrkan omgiven av kyrkogårdens mur och en 

krans av höga träd. Strax efter kyrkan ligger prästgår-

den omgiven av en trädgård med fruktträd. Den nu-

varande prästgårdsbyggnaden som är uppförd 1867 

är byggnadsminnesförklarad och används idag som 

samlingslokal. På höger sida, strax efter prästgården, 

ligger begravningsplatsen och mitt emot den en större 

träddunge med lövträd. Vägen fortsätter ut i det 

öppna åkerlandskapet där gårdarna ligger glest ut-

spridda, ett resultat av utflyttningen från byarna i sam-

band med skiftena. Kör man vidare kommer man 

snart till grannbyn Remmarlöv som ligger ett par kilo-

meter åt nordväst.  
  Västra Sallerup sett från nordost. I bildens övre, högra del syns kyrkan på kyrkogården. Bakom kyrkan ligger prästgården 

och längst uppe till höger begravningsplatsen. Foto Pär-Martin Holmberg, HioPhoto, rättigheter: Lunds stift. 
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Indelning av begravningsplatsen 

Begravningsplatsens kvarter har ingen specifik num-

rering. I denna plan behöver de namnges för tydlig-

hetens skull. Begravningsplatsen ligger nästintill i 

nord-sydlig riktning och de fyra kvarteren namnges 

därför här som de nordvästra, nordöstra, sydvästra 

och sydöstra kvarteren.  

Yttre begränsningar  

Kyrkogården 

Kyrkogården omges helt av en fogad stenmur som är 

uppbyggd av fältsten. Den har en avtäckning av två 

rader enkupigt taktegel som ligger med fall in mot 

kyrkogården. Muren är ca 70 cm tjock och har en höjd 

som varierar från knappt en meter och upp till nästan 

två meter. Muren är till största delen högre på utsidan 

eftersom den utmed merparten av sin sträckning har 

en funktion som stödmur.  

Den nuvarande muren är inte den ursprungliga 

men har uppförts utmed samma sträckning som en 

tidigare kyrkogårdsmur. Exakt när är oklart men det 

har enligt jämförelser med äldre foton skett under 

1900-talets början. På ett foto från tiden 1904-06 (se 

sid 11) kan man ana en äldre version av muren medan 

den nya finns på ett foto över kyrkogården från tiden 

innan prästgårdens ekonomibyggnader brann vilket 

var år 1925.  

Begravningsplatsen  

Begravningsplatsen omges på alla sidor av ca 140 cm 

höga, formklippta häckar. Den norra och västra 

häcken består av hagtorn med inslag av en 

självföryngring av framförallt alm men även av fläder, 

liguster och ask. I hagtornshäckarna finns flera smala 

öppningar där rester av trädstubbar visar att öppning-

arna är en kvarleva från den tid då det stod en träd-

krans av almar kring kyrkogården.  

De södra och östra häckarna är av avenbok med 

ett litet inslag av vanlig bok. Även i dessa häckar finns 

en självföryngrad inväxt men dock betydligt mindre 

än i hagtornshäckarna. Framförallt är det av alm och 

ask. 

I en 3-4 meter zon utanför häcken växer en tät 

träd- och buskvegetation av framförallt alm, ask, ek, 

skogslönn, slån och fläder. Utanför kyrkogårdens 

norra och västra sida finns en stenpackning av fältsten 

som framförallt har en funktion som stödmur. 
  

Flygbild från söder år 1935. Framför kyrkan ligger skolhusen vilka revs på 1980-talet. På bilden syns dagens kyrkogårds-

mur med den dåvarande huvudingången i söder. Dagens träd innanför den södra muren hade börjat växa upp och var 

då betydligt fler. Foto AB Flygtrafik i Bengtsfors.  

Foto från ca 1920 taget av Ester Nilsson, skollärare i byn. I 

bakgrunden syns en av längorna på prästgården, den för-

svann i en brand 1925. Till höger om husgaveln i förgrun-

den kan man ana en bit av dagens kyrkogårdsmur.  
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Grindar och ingångar  

Kyrkogården 

I kyrkogårdens mur finns idag två ingångar kvar av de 

tidigare tre (se karta från 1811 på sid11). Huvuden-

trén låg tidigare mitt i muren på den södra långsidan 

och ledde då mot den ursprungliga kyrkporten som 

låg i den sydvästra delen av långhuset. Idag finns hu-

vudentrén istället i murens västra kortsida, i linje med 

gången som leder rakt fram till den nuvarande kyrk-

porten i tornet. Där huvudentrén ligger idag fanns ti-

digare en mindre ingång från prästgårdens tomt.  

Troligen skedde flytten av huvudentrén vid tiden 

för den större renoveringen av kyrkan på 1940-50-ta-

let. På flygfotot från 1935 på föregående sida fanns 

den fortfarande kvar i sitt ursprungliga läge. På fotot 

kan man se grindpelarna och ana vägen fram till in-

gången. Idag kan platsen för den gamla ingången anas 

på utsidan av den södra muren, på den plats där mu-

ren har en svag vinkel. Här ser fogar och stenarna i 

muren något annorlunda ut än i anslutande delar.  

Dagens huvudentré omges av två putsade och vit-

kalkade grindpelare som är uppmurade av tegel. Pe-

larna som har en avtäckning av decimetertjocka kalk-

stensskivor är kvadratiska, två meter höga och ca 80 

cm breda. På dem hänger en drygt 2,5 meter bred 

dubbelgrind i svartmålat järn som är nästan lika hög 

som pelarna. De två grindbladen har tätt stående spjä-

lor inom en omgivande ram. Längst ner finns bård av 

kryssformer och i ovankanten dekoreras grindbladen 

av en rad av enkla spiralformer mellan spjälorna. 

I den södra delen av murens östra kortsida finns 

den ingång som är inritad på 1811 års karta (sid 11) 

kvar på samma plats. Dock med grind och grindpelare 

av en senare konstruktion. Grindpelarna som är 70 

cm breda och 180 cm höga är kvadratiska och murade 

av rött tegel. De avtäcks liksom muren av enkupiga 

tegelpannor som ligger med fall in mot kyrkogården. 

Grinden är en enkelgrind där grindbladet är av precis 

samma utformning som grindbladen i huvudentréns 

dubbelgrind. 

Begravningsplatsen 

Det finns tre ingångar till begravningsplatsen. Huvu-

dentrén med möjlighet till inkörsel ligger mitt på den 

södra långsidan (se foto på sidan 20). Hela grindkon-

struktionen har fyra grindpelare av tegel och är totalt 

ca 7 m bred. Pelarna är 140 cm höga, avtäckta med 

kalkstensplattor och rektangulära med kortsidorna 

vända utåt. På de två innersta pelarna hänger en dub-

belgrind som är 3,4 m bred. Grindbladen som är 

drygt meterhöga har en smäcker utformning med 

glest stående järn inom en enkel ram. Överst skapar 

ett liggande järn en bård av kvadrater och uppe på 

grindbladens mitt finns var sitt litet kors med fyra 

strålar. På ömse sidor om dubbelgrinden finns gång-

grindar med kvadratiska grindblad av samma höjd 

och utformning som dem i dubbelgrinden. 

Huvudentrén i väster med gången mot kyrkporten i tornet.  Grind i kyrkogårdsmurens östra kortsida. Grind i det sydöstra hörnet av begravningsplatsen 



 

Västra Sallerups kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, 2020| 19 

 

Hagtornshäck utmed den norra långsidan av begravningsplatsen. Flera öppningar i häcken är platser där al-

mar från en tidigare trädkrans har stått. 
Avenbokhäck utmed den östra kortsidan av begravningsplatsen med en 

ingång i mitten. Trädet utanför ingången är en stor ek. 

Den östra kortsidan av kyrkogården med muren och den östra ingången. Innanför muren utmed den södra långsidan av kyrkogården står en trädkrans av skogslönnar. 
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Längst i öster på begravningsplatsens södra lång-

sida finns en två meter bred dubbelgrind. Stolpar och 

grindblad har här samma utformning som i den stora 

entrégrinden. 

Mitt på den östra kortsidan finns en ingång i form 

av en öppning i avenbokhäcken. 

Gångar och strukturer 

Kyrkogården 

Från huvudentrén i kyrkogårdsmuren leder en ca 2,5 

m bred grusgång rakt fram mot kyrkporten. Innan 

porten övergår gången i en hårdgjord yta av kvadra-

tiska betongplattor. Plattorna ligger utmed hela tor-

nets västra sida och möter grusgången drygt 4 meter 

ut mot väster. Från plattläggningens södra kant leder 

en smalare grusgång till kyrkans sydsida där den an-

sluter till en grusbeläggning som ligger utmed hela 

södra sidan av långhuset och ca 3 meter utåt. I övrigt 

är kyrkogården grästäckt förutom en rad med kalk-

stensplattor som ligger i rad i gräset, från dörren till 

sakristian på kyrkans norra sida och några meter rakt 

västerut.  

All grusbeläggning inom kyrkogården liksom på 

en grusyta direkt utanför kyrkogårdens västra kort-

sida är av samma typ av rött, finkornigt grus.  

Begravningsplatsen 

Från huvudentrén i söder leder en 4 meter bred grus-

gång rakt fram till begravningsplatsens centrum. Där 

leder ytterligare tre gångar vinkelrät åt var sitt håll och 

skapar begravningsplatsens uppdelning i fyra lika 

stora, rektangulära kvarter. De övriga tre gångarna är 

något smalare än entrégången. Kring begravnings-

platsens hela utkant har det ursprungligen funnits en 

sammanhängande gång vilket man kan se på en flyg-

bild från 1960-talet (se nästa sida). Idag är den del av 

gången som funnits på utsidan av det nordvästra kvar-

teret ersatt av gräs.  

Raderna av gravplatser i de två södra kvarteren lik-

som i det nordöstra kvarteret delas upp av grusgångar 

som är drygt en meter breda.  

Gångsystemet på begravningsplatsen är genomgå-

ende belagt med samma typ av finkorniga, röda grus 

som på kyrkogården. I flera av gångarna finns också 

ett mindre inslag av ett ljusgrått grusmaterial.  

Huvudingången till begravningsplatsen med en central gång mot norr. Plattläggning, vilobänk och stolplykta vid ingången till kyrkan. 
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På de grusbelagda gravplatserna ligger antingen 

samma röda grus som på gångarna eller ett ljusgrått, 

något grövre grus. Detta är till viss del en kvarleva 

från en tidigare rutin då upplåtna gravplatser täcktes 

av det ljusgrå gruset och de återlämnade med det 

röda.  

Belysning och service 

Kyrkogården 

Strax till höger innanför huvudentrén till kyrkogården 

står en svartmålad stolplykta. Den är i äldre stil, med 

en profilerad stolpe, en dekorerad bas av gjutjärn och 

ett fyrsidigt lykthus med färgat glas. Strax innan tornet 

står en likadan lykta på vänster sida om grusgången. 

Utöver de två stolplyktorna finns en fasadbelysning i 

form av fyra strålkastare i marknivå en bit utanför kyr-

kans fyra hörn och ytterligare en strålkastare på en 

galvaniserad lyktstolpe utanför den östra gaveln.  

Till höger innanför huvudentrén finns en inform-

ationsskylt och på den stensatta ytan framför tornet 

står en sittbänk.  

Begravningsplatsen 

Vid askgravplatsen är några spotlights monterade i 

marknivå vid vattenposten och i den bågformade 

planteringen av körsbärsträd. I övrigt saknas belys-

ning på begravningsplatsen. Vid askgravplasten finns 

också en bågformad sittbänk och framför den ett por-

lande vattenspel. Nära askgravplatsen, på den centrala 

cirkelyta där de två huvudgångarna möts, står ytterli-

gare två sittbänkar. 

Vid de två huvudgångarnas slut mitt på varje kort- 

och långsida finns vattenposter med vattenkannor. 

Det finns även en vattenpost med kanna och vaser vid 

askgravplatsen.  

Vid ekonomibyggnaden utanför den östra kortsi-

dan finns redskap, lövkorg och vaser under ett 

skärmtak. Här finns också soptunnor för komposter-

bart och övrigt material.  

Parkeringsplatser 

Kyrkogården 

Söder om kyrkan ligger en större grusbelagd parke-

ring med utrymme för ett tjugotal personbilar. Norr 

om huvudentrén i väster är en parkeringsplats för rö-

relsehindrade markerad.  

Begravningsplatsen 

Öster om begravningsplatsen finns en grusbelagd 

parkeringsyta med plats för ett tiotal personbilar.  

Huvudentrén till kyrkogården med informationstavla och 

stolplykta innanför grinden.  

Under ett skärmtak vid servicehuset intill begravnings-

platsen finns redskap och soptunnor.  

Flygbild från ca 1960. De yttre gångarna i nordväst som nu-

mera är omlagda till gräs syns tydligt. Källa: Lantmäteriet 
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Byggnader 

Kyrkogården 

Det finns inga byggnader på kyrkogården utöver 

själva kyrkan. Prästgården som ligger strax intill an-

vänds idag som samlingslokal och utnyttjas även av 

kyrkogårdsförvaltningen som personalutrymme. 

Begravningsplatsen 

Inne på begravningsplatsen finns inga byggnader, 

däremot ligger det en mindre ekonomibyggnad direkt 

norr om ingången på den östra kortsidan. Byggnaden 

fungerar som garage och förråd för maskiner och red-

skap. Den har en brunmålad trädfasad och ett sadel-

tak täckt av tjärpapp. På husets sydvästra sida finns ett 

skärmtak med plats för redskap och soptunnor för 

allmän användning.  

Träd  

Kyrkogården 

På kyrkogården finns idag totalt 17 fullvuxna träd. På 

den södra långsidan växer en trädrad av sju skogslön-

nar innanför muren (se foto sid 19). De står med 

jämna avstånd undantaget två luckor där det enligt ti-

digare foton har stått var sitt träd. En flygbild från 

1935 (se sid 17) visar en yngre upplaga av trädraden 

som då ser ut att ha bestått av 10-12 träd. Utmed öv-

riga tre sidor står fem oxlar och en lind på lite olika 

avstånd från varandra men mer eller mindre nära mu-

ren. Även utmed dessa sidor har det funnits fler träd 

och bildat en sammanhängande trädkrans kring kyr-

kogården enligt äldre foton och ritningar. En bit in på 

kyrkogården står idag också två lindar i öster och en 

oxel i väster. I kyrkogårdens nordvästra hörn växer 

kyrkogårdens största träd, en pampig bok. 

Begravningsplatsen 

För närvarande växer det totalt 17 träd på begrav-

ningsplatsen. Två av dem är fullvuxna björkar som 

stor står i det sydöstra och det sydvästra kvarteret.  

I det nordöstra kvarteret står fyra yngre skogslön-

nar norr om grusgången utmed den norra långsidan. 

De har planterats i linje med varandra men på något 

olika avstånd. Utmed samma långsida men i det nord-

västra kvarteret står ytterligare fem yngre träd. Dessa 

är askar, tre längst i väster och två i öster. Precis som 

lindarna står askarna i samma linje men här med ett 

mellanrum mellan de tre i väster och de två i öster. I 

det nordvästra kvarteret står också åtta yngre träd av 

prydnadskörsbär. De har nyligen planterats och står 

tätt tillsammans i bågform vid begravningsplatsens 

nya askgravplats i det sydöstra hörnet av kvarteret. 

Unga lönnar på begravningsplatsens nordöstra sida. Ekonomibyggnad vid begravningsplatsen. Gammal oxel vid kyrkogårdens norra långsida. 
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Häckar  

Kyrkogården 

På kyrkogården finns inga häckplanteringar.  

Begravningsplatsen 

De hagtorns- och bokhäckar som omger kyrkogården 

beskrivs på sidan 17. Utöver dessa finns ett omfat-

tande system av formklippta infattningshäckar av 

buxbom som omger de flesta av gravplatserna. Bux-

bomshäckarna är överlag täta och välklippta med raka 

sidor. I genomsnitt har de ett mått på 30 cm på både 

höjden och bredden. 

Vid den nyanlagda askgravplatsen i det nordvästra 

kvarteret har två bågformade häckar av avenbok plan-

terats nyligen. Den ena står bakom en bågformad 

sittbänk och den andra växer i linje med åtta körsbärs-

träd som även dem har planterats i bågform.  

Planteringar  

Kyrkogården 

På kyrkogården finns inga planteringar av perenner. 

På våren blommar däremot flera lök- och knölväxter 

i gräset. De som noterades våren 2020 var tidig blå-

stjärna, rysk blåstjärna, vårlök, vintergäck och snö-

droppar.  

Nära grinden i kyrkogårdens sydöstra hörn finns 

en samlad plantering av buskar. Den domineras av ett 

tätt och högt buskage av buxbom. Här växer också tre 

mindre buskar av idegran, rhododendron och rynkol-

von.  

Begravningsplatsen 

Buskplanteringarna på begravningsplatsen domineras 

av vintergröna växter. Det övergripande intrycket ger 

19 högväxta tujor i de två södra kvarteren. Flera av 

dem står i par på gravplatserna och har växt upp till 

trädliknande höjder. Med några få undantag är tu-

jorna flerstammiga och flera av dem har stammats 

upp för bättre sikt och underlättad skötsel. På ett 

drygt tiotal gravplatser i de båda södra kvarteren finns 

det också mer lågväxande buskar av idegran, buxbom, 

ädelcypress och himalayaen varav flera är form-

klippta. I både de södra och norra kvarteren står 

också några få miniträd av uppstammad ormhassel, 

hängsälg och pil.  

Nyligen planterad avenbokhäck vid askgravplatsens sittplats.  Högväxta tujor bidrar till begravningsplatsens nuvarande karaktär.   
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I de båda södra kvarteren är planteringar av blom-

mande växter förhållandevis sparsamma. Framförallt 

förekommer de i det sydvästra kvarteret. Rosor, kär-

leksört och lavendel växer på flera gravplatser och en-

staka förekomster finns av praktlysing, stäppsalvia, 

vårljung, liljekonvalj, pion och vintergröna. 

I det nordöstra kvarteret finns fyra fristående och 

höga buskage av buxbom. En är friväxande men upp-

stammad och övriga tre formklipps i den nedre delen 

men är i övrigt friväxande.  

På gravplatserna i det nordöstra kvarteret är före-

komsten av buskar sparsam. Det beror framförallt på 

att gravplatserna är betydligt mindre till ytan än i de 

båda södra kvarteren med begränsad plats för plante-

ringar. På de lite större, grusbeklädda gravplatserna i 

den sjätte raden från öster finns de rikligaste plante-

ringarna i kvarteret. Här växer ett par pelarformade 

idegranar, krypande murgröna och buskar av bux-

bom, ädelcypress och oxbär. Bland de blommande 

växterna är de klassiska kyrkogårdsväxterna kär-

leksört, rosor och lavendel de vanligast förekom-

mande. Här finns också enstaka exemplar av liljekon-

valj, trädgårdsnejlika, julros, stäppsalvia, vintergröna, 

alunrot, taklök, kaukasisk förgätmigej och ormbun-

ken träjon.  
  

Liten blåstjärna på kyrkogården. 

I det nordöstra kvarteret finns begravningsplatsens rikligaste planteringar. Här med flera blommande kärleksört i vitt.  

Buxbomshäckar och rosplantering på begravningsplatsen. 
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Vilda växter och djur 

Västra Sallerup – en viktig naturmiljö 

I det gamla odlingslandskapet låg gårdarna samlade i 

byarna, omgivna av ett och mosaikartat landskap med 

åkrar, slåtterängar och med utmarker där djuren gick 

och betade. På ängarna och betesmarkerna fanns en 

örtrik flora och en varierad vegetation av träd och 

buskar. Detta landskap som man kan få en bild av 

med hjälp av de gamla skifteskartorna finns inte 

längre. De skiftesreformer som inleddes i landet un-

der mitten av 1700-talet delade upp markerna mellan 

gårdarna. Betesmarker och ängar odlades upp, jord-

bruket effektiviserats alltmer och landskapet har se-

dan dess förändrats radikalt. Trots det har flera arter 

kunnat överleva i de naturmiljöer som funnits kvar. 

Där har kyrkogårdar, trädgårdar och byns övriga 

gröna miljöer en viktig roll med en variation av både 

planterad och vild vegetation.  

Två kilometer öster om Västra Sallerup ligger natur-

reservatet Abullahagen som är en rest av det gamla 

utmarkslandskapet. Här går fortfarande betande djur. 

Det har bevarat naturbetesmarkernas typiska vegetat-

ion med blommande växter som kattfot, backtimjan 

och slåttergubbe. En kilometer åt nordöst finns ytter-

ligare ett naturreservat, Eslövs allmänning. Där finns 

idag en ädellövskog med ek och ask som har vuxit 

upp under 1900-talet på de gamla utmarkerna till 

Eslövs gamla by.  

I Västra Sallerup och dess närhet finns utöver kyr-

kogården och begravningsplatsens träd, buskar, 

blommor och gräsytor även trädgårdar, träddungar, 

och flera permanenta gräsytor. Allt detta, tillsammans 

olika grönytor och de närliggande naturreservaten 

skapar förutsättningar för olika arter av vilda växter 

och djur. ”Skräpmiljöer” som vedupplag, jord- och 

stenhögar skapar också viktiga livsrum för olika org-

anismer. Allt detta bidrar till det man kan kalla land-

skapets gröna infrastruktur, ett nätverk av ekologiskt 

funktionella livsmiljöer där olika arter kan leva och ha 

utbyte av varandra. Vägrenar fältkanter och trädrader 

har en särskilt viktig roll i det öppna åkerlandskapet 

eftersom de fungerar som transportleder för både 

växter och djur. 

Naturlig flora 

Kyrkogårdens och begravningsplatsens gräsytor hålls 

klippta. I dem finns ett rikt inslag av blommande väx-

ter. De flesta är lågväxta och klarar av att blomma i 

det korta gräset. Alla blommor är viktiga som pollen- 

och nektarkällor för olika insekter. Vid inventeringen 

noterades blomning av vitklöver, svalört, brunört, 

jordklöver, majsmörblomma, käringtand tusensköna, 

fältveronika och luktviol. Denna variation av blom-

mor bidrar till att gynna flera arter av insekter. Fram-

förallt som fjärilar, humlor, vildbin och blomflugor. 

När det gäller vild vegetation i övrigt är förutsätt-

ningarna allra bäst för olika arter av mossor och lavar. 

Kyrkogårdens äldre träd liksom murar, gravvårdar 

Vitklöver blommar på kyrkogårdens gräsytor.  Silverlav växer på flera av kyrkogårdens gamla träd.  Ringduvor häckar i begravningsplatsens tujor. 
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och andra stenkonstruktioner på både kyrkogården 

och begravningsplatsen bidrar med en variation av 

olika strukturer där mossor och lavar kan växa. De 

äldre trädens bark är särskilt betydelsefull liksom sten 

och murverk som innehåller kalk. Särskilt anmärk-

ningsvärda mossor och lavar på kyrkogårdens träd är 

silverlav, kyrkogårdslav och guldlockmossa. De är alla 

karaktärsarter på äldre, ädla lövträd vilket bidrar till 

trädens betydelse för artrikedomen i området. På en 

av begravningsplatsens grindstolpar av tegel växer 

också kalkvägglav. Den trivs på kalkrik sten och mur-

verk och har sin huvudförekomst i sydvästra Sverige 

ock är Skånes landskapslav.   

Djurliv 

Kyrkogården och begravningsplatsen ligger bara 100 

meter ifrån varandra. Däremellan ligger prästgården 

med sin trädgård med fruktträd och blomsterplante-

ringar. Vid parkeringen mellan prästgården och be-

gravningsplatsen växer också flera äldre träd av ek och 

hästkastanj. Kyrkogården, prästgården och 

begravningsplatsen bildar på det sättet en samlad 

miljö som drar till sig både fåglar, insekter och dägg-

djur.  

De äldre lövträden är särskilt viktiga för flera olika 

djurarter. I flera av träden på kyrkogården finns stam-

håligheter. De har utvecklats över lång tid och i dem 

kan specialanpassade insekter leva. Flera av dessa är 

sällsynta eftersom äldre träd med håligheter är ovan-

liga i dagens landskap. De gamla träden är också vik-

tiga livsmiljöer för både fladdermöss och fåglar. Flad-

dermössen kan jaga insekter kring trädens kronor i 

skymningen och övervintra i håligheter i stammarna. 

På nära flygavstånd, i naturreservatet Eslövs allmän-

ning bara en kilometer bort har fyra fladdermusarter 

noterats.  

Kyrkogårdens träd liksom begravningsplatsens 

stora tujor, häckar och buskplanteringar besöks av 

både häckande, flyttande och övervintrande fåglar. 

Här kan de vila, bygga bo och hitta föda. Begrav-

ningsplatsens vintergröna buskar med de trädlik-

nande tujorna har en särskild betydelse under vinter-

halvåret då de ger skydd åt både fåglar och andra djur. 

Det nyanlagda vattenspelet med porlande vatten på 

askgravplatsen drar också till sig mycket fågel.  

Fågelarter som noterades på begravningsplatsen 

och kyrkogården under våren och sommaren 2020 

var ringduva (häckande), kaja, sädesärla, blåmes, tal-

goxe, koltrast, lövsångare, svarthätta, gråsparv och 

härmsångare. Fler än dessa arter förekommer säkerli-

gen i närområdet.  

Sniglar och snäckor av olika slag är vanliga på kyr-

kogårdar, så även i Västra Sallerup. Trädgårds- och 

parksnäcka kan ses på gravstenarna där de betar alger 

och på trädstammarna lever små spolsnäckor. Vid ett 

av besöken höll en fälthare till på kyrkogården. 

Kanske håller också små däggdjur som ekorre, igel-

kott och mindre gnagare till i området.  

Gravplatser med blommande växter som laven-

del, kärleksört som och är rika på pollen och nektar 

besöks av vildbin, humlor, blomflugor och fjärilar. 

Daggrika morgnar syns spindelnäten.  Kalkvägglav – Skånes landskapslav. Trädgårds- och parksnäckor ses ofta på gravvårdarna. 
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Områdes- och kvartersbeskriv-

ning 

Kyrkogården 

Struktur och gravplatser 

På den gamla kyrkogården finns ingen kvartersindel-

ning. Den har fortfarande kvar sin äldre struktur med 

gravplatser som är mer eller mindre fritt utplacerade i 

en enhetlig gräsyta (se äldre foton sid 10 och 11). To-

talt finns 33 gravvårdar kvar varav de flesta finns väs-

ter och söder om kyrkan.  

Gravvårdar 

Till de äldsta av kyrkogårdens gravvårdar hör 17 stå-

ende kalkstensgravvårdar och 5 liggande hällar av 

kalksten. De flesta är från tiden kring 1800-talets 

första hälft och de äldsta från 1700-talets slut. Mer-

parten av de stående kalkstensgravvårdarna har text 

på båda sidor. Detta var vanligt under den tid då man 

inte hade avgränsade gravplatser och gravvårdarna 

därför var fristående och tillgängliga att läsa från båda 

håll.  

Ännu äldre är sannolikt fyra stående gravvårdar av 

sandsten som är utplacerade på både den norra, södra 

och östra delen av kyrkogården. Dessa saknar text 

men har en framsida som är något slätare än den mer 

grovhuggna baksidan. En av dem har ett stort kors 

uthugget i upphöjd relief  på framsidan. Jämfört med 

andra, liknande stenar i centrala/nordvästra Skåne är 

detta med stor sannolikhet gravhällar som en gång va-

rit liggande och som kan ha ett medeltida ursprung. 

Hällar av samma slag ligger exempelvis på Stehags, 

Västra Strö och Kågeröds kyrkogårdar. Stenen/hällen 

med korset visar spår av att ha varit målad med svart 

färg på framsidan och har smala  

ränder av färg på kortsidorna vilket visar att den 

målats liggande. Troligen har hällarna rests upp i sen 

tid. Teorin stärks av att en av dem står inom det om-

råde där kyrkans tidigare norra korsarm låg (se foto 

sid 10) och som revs efter år 1889.  

Av de övriga 12 gravvårdarna på kyrkogården är 

de flesta från 1800-talets senare del eller 1900-talets 

början. Stilarna varierar men merparten är höga och 

smala gravvårdar av sandsten eller granit.  

På grusläggningen utanför kyrkans södra långsida 

står en romansk stenkista med lock. Den ska ha flyt-

tats till sin nuvarande plats i samband med rivningen 

av kyrkans tidigare korsarm i norr.  

Begravningsplatsen 

Kvartersbenämning 

Begravningsplatsens fyra kvarter har ingen specifik 

numrering. I denna beskrivning namnges de utifrån 

de väderstreck som de närmast ligger i, uppdelat på 

det nordvästra, nordöstra, sydvästra och sydöstra 

kvarteren.  

På den södra sidan av kyrkan finns de flesta av kyrkogårdens gravvårdar. 
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De sydöstra och sydvästra kvarteren 

Struktur och gravplatser  

De sydöstra och sydvästra kvarteren har en identisk, 

men spegelvända planläggning och utgör tillsammans 

begravningsplatsens södra del. Kvarteren skiljs åt av 

den breda gång som leder norrut från begravnings-

platsens huvudentré i söder. I bägge kvarteren är 

gravplatserna utlagda inom sju delområden i form av 

nord/sydligt orienterade rader som skiljs åt av smala 

grusgångar. Raderna är ca fem meter breda och drygt 

30 meter långa. Undantaget är var sin rad på ömse 

sidor om entrégången från söder vilka är nästan dub-

belt så breda som de övriga.  

Gravplatsernas storlek skiljer sig åt. Vissa ligger 

över hela radens bredd och andra i dubbla rader. Flera 

av de större gravplatserna är familjegravar med grav-

vårdar från flera generationer.  

I flera rader har gravplatser som inte är upplåtna 

slagits samman till små eller större ytor. De två största 

ytorna ligger inom de två raderna längst i väster i det 

sydvästra kvarteret och är täckta av gräs istället för 

grus. Förutom dessa och en gräsyta längst i väster i 

det sydöstra kvarteret är gravplatserna genomgående 

grusbelagda med antingen grått eller rött grus. Det 

grå ligger på gravplatser som är upplåtna och det röda 

på dem som är återlämnade eller inte ianspråktagna. 

Tre gravplatser omges av stenramar och alla de övriga 

av välväxta och välklippta buxbomshäckar som är ca 

30 cm höga och lika breda.  

Planteringar på gravplatserna i de båda södra kvar-

teren är förutom alla buxbomshäckar rätt begränsade. 

Det dominerande intrycket skapar ett tjugotal hög-

växta tujor varav flera står i par på gravplatserna. På 

tre platser i det sydvästra kvarteret växer också höga, 

friväxande buskar av buxbom. På totalt ett femtontal 

gravplatser i kvarteren finns lägre buskar, ofta stående 

i par. Vanligast är idegran men här finns också enstaka 

inslag av himalayaen, ädelcypress, oxbär, buxbom och 

tuja. Blomsterplanteringar finns framförallt i det syd-

västra kvarteret. Sannolikt på grund av att gravplat-

serna där är något yngre. Flera förekomster finns av 

rosor, kärleksört och lavendel och enstaka av liljekon-

valj, vårljung, pion, stäppsalvia, hosta, praktlysing och 

vintergröna.  

Gravvårdar 

Gravvårdarna i de båda kvarteren är genomgående 

placerade med texten vänd antingen mot öster eller 

väster beroende på gravplatsens placering i förhål-

lande till anslutande grusgång. 

Det är tydligt att det sydöstra kvarteret var det som 

tidigast togs i anspråk för gravsättningar. Gravvår-

darna här representerar till stor del stilar och material 

från perioden kring 1800-talets senare del och 1900-

talets början. Höga och smala gravvårdar på tvådelade 

Det sydöstra kvarteret sett från söder med gravplats nr 1 i förgrunden.  Det sydvästra kvarteret sett från kyrkogårdens centrum där de två huvudgångarna möts.  
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socklar bidrar framförallt till det övergripande in-

trycket. De flesta är av diabas, och några istället av grå 

eller röd granit. Flera av dem har vinklade eller pyra-

midformade krön. I kvarteret finns också ett par hög-

resta obelisker och en vård av bautastenstyp. Yngre 

gravvårdar som liggande hällar och låga, breda stenar 

från 1900-talets mitt och framåt förekommer också 

men i mindre omfattning.  

I det sydvästra kvarteret är gravsättningarna i ge-

nomsnitt från en något senare tid än i det sydöstra. 

De höga gravvårdarna är färre här och till större delen 

av grå granit men med några inslag av den svarta dia-

basen. I detta kvarter finns också ett par större grav-

vårdar i ljus granit och typisk jugendstil vilket bidrar 

till mångformigheten av gravvårdar på begravnings-

platsen. Jämfört med den sydöstra kvarteret finns här 

också ett betydligt större inslag av låga och breda 

gravvårdar från 1930-talet och framåt. I båda kvarte-

ren finns några få yngre gravsättningar från 2000-talet 

med tidstypiska asymmetriska gravvårdar av ljus gra-

nit. 

Det nordöstra kvarteret 

Struktur och gravplatser  

Det nordöstra kvarteret har precis samma planlägg-

ning som de två södra kvarteren med sju långsmala 

ytor avsedda för gravplatser. De är även här åtskilda 

av smala grusgångar.  

Den första raden från öster har en äldre struktur 

med grusbelagda, olikstora gravplatser omgivna av 

buxbomshäckar. På några få av dessa finns gravvår-

dar. 

Rad två och tre från öster liksom den sista raden 

längst i väster av kvarteret är helt grästäckta. Ett litet 

undantag är en grusbeklädd gravplats med 

buxbomshäckar i raden längst i väster. I de tre rader-

nas gräsytor står några få äldre gravvårdar kvar, san-

nolikt på sina ursprungliga platser.  

I de övriga tre raderna i kvarteret, nummer fyra, 

fem och sex från öster, ligger dubbla rader av grav-

platser som till största delen är anlagda från 1900-ta-

lets mitt och framåt. Gravplatserna i rad sex har en 

äldre struktur med grusbeläggning och buxboms-

häckar. I de övriga två står gravvårdarna i mitten av 

raden, tätt i rygg mot varandra och med mindre plan-

teringsytor framför de flesta vårdarna. I den södra yt-

terkanten av rad fyra och fem finns avgränsande bux-

bomshäckar och en grusbelagd gravplats kvar av tidi-

gare strukturer. Förutom planteringsytorna framför 

gravvårdarna i rad fyra och fem består ytorna i dessa 

i övrigt av klippt gräs.  

Planteringar av blommor och buskar i det nord-

östra kvarteret förekommer framförallt på gravplat-

serna i rad fem och sex. Dock är de rikligast i rad sex 

där gravplatserna är större. Där växer pelarformade 

idegranar, buskar av ädelcypress, rosor, kärleksört och 

lavendel med flera blommande växter (se närmare be-

skrivning på sidan 24).  

I det nordöstra kvarteret finns merparten av de senare gravplatserna på begravningsplatsen. 
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Gravvårdar 

I rad sex från öster är gravvårdarna framförallt upp-

förda under 1950-talet och framåt. De är genomgå-

ende låga, breda och tillverkade av diabas, grå eller röd 

granit. Dekoren på dessa vårdar är i regel symmetriskt 

placerad och i form av kors, stjärnor eller växtformer, 

framförallt sädesax.  

I raderna fyra och fem är gravvårdarna från slutet 

av 1900-talet och framåt. Här dominerar låga vårdar 

av grå eller röd granit med asymmetriska former och 

en variation av dekoration och symbolik. På dessa 

yngre vårdar är bruket av titlar ovanligt jämfört med 

gravvårdarna på övriga delar av begravningsplatsen.  

Norr om grusgången utmed kvarterets norra lång-

sida finns ett lapidarium i form av en lång rad av grav-

vårdar som har flyttats hit från sina ursprungliga plat-

ser. De flesta av dem är små och av enklare utform-

ning och härstammar från 1800-talets slut.  

Det nordvästra kvarteret  

Struktur och gravplatser 

Begravningsplatsens nordvästra kvarter består idag till 

stora delar av en öppen gräsyta. I den sydöstra delen 

finns en nyligen anlagd askgravplats Utmed den södra 

långsidan och i en rad utmed den östra kortsidan har 

det tidigare funnits grusbelagda gravplatser vilket 

man kan se på äldre flygbilder (se sid 12). Idag är alla 

gravplatserna avvecklade men på några står gravvår-

darna kvar. De flesta står utmed den östra kortsidan, 

troligen på sina ursprungliga platser.  

Utmed den västra och norra sidan av kvarteret har 

det tidigare funnits grusgångar (se flygbild på sid 21) 

som även dem har lagts om till gräs.  

Gravvårdar 

Det tiotal gravvårdar som står kvar i kvarteret tillhör 

framförallt en period från 1800-talets slut till 1900-ta-

lets början. 

Askgravplatsen  

Askgravplatsen har varit i bruk sedan år 2018. Den 

ligger i kvarterets sydöstra hörn. Utifrån en cirkelfor-

mad grusyta med ett vattenspel, sittbänk, planteringar 

av lavendel och en avenbokhäck utgår rader av min-

nesstenar i en solfjädersform. Askgravplatser avgrän-

sas mot nordväst av en bågformad plantering av pryd-

nadskörsbär och en häck av avenbok.  
Lapidarium av flyttade gravvårdar utmed den norra lång-

sidan av det nordöstra kvarteret.  

I det nordvästra kvarteret finns en nyligen anlagd askgravplats.  
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Begravningsplatsen - titlar som berättar 

Ett besök på Västra Sallerups begravningsplats kan 

förutom att ge en upplevelse av lugn och eftertanke 

väcka tankar och frågor om dem som vilar här och 

som levt och arbetat i trakten. Titlarna på gravvår-

darna kan bidra till att föra sådana tankar vidare. 

Vid inventeringen av begravningsplatsen notera-

des alla förekommande titlar. Mest uppenbart är hur 

många som är kopplade till lantbruket (lantbrukare, 

åbo, hemmansägare, rusthållare och ladufogde) 74 av 

totalt 232 dokumenterade titlar. Flertalet av de 79 

kvinnor med den något anonyma titeln ”Hustrun” är 

också knutna till socknens lantbruk. Variationen 

bland övriga titlar kan också upplevas som både tänk-

värd och intresseväckande. Bland dem finns olika 

hantverkare som förr var viktiga i samhället som 

smedmästare, vagnmakare, sömmerska, snickaremäs-

taren och murare. Andra titlar har kommit in senare 

och har koppling till stationssamhället Eslövs fram-

växt, till exempel restratören, vinhandelsbokhållaren , 

postmästaren, urmakaren och bryggaren.  

 

Titlar på Västra Sallerups begravningsplats. Antal 

av varje titel anges inom parentes utom för dem 

som bara förekommer på en gravvård. Titlarna 

återges med sin ursprungliga stavning.  

Hustrun; makan (79) Grefve 

Lantbrukare/n (62) Grevinnan 

Dottern (15) Vinhandelsbokhålla-

ren 

Sonen (10) Timmermannen 

Åboen/fd åboen (8) Postmästaren 

Handlanden (4) Vagnmakaren 

Kyrkovaktmästaren (3) Fosterdottern 

Skräddaremästaren (3) Enkan 

Flickan (2) Bryggaren 

Undantagsmannen Urmakaren 

Kyrkvärden Föräldrarna 

Åbosonen Fanjunkare 

Restratören Rusthållaren 

Fd Smedmästaren Nämndemannen 

Flickan Smedmästaren 

Ladufogden Medaljören 

Medaljören Husegaren 

Stenhuggaren Skräddaregesällen 

Snickaren Folkskolläraren 

Fd Hemmansägaren Muraren 

Trädgårdsmästare Inspektoren 

Skomakarmästare Distriktslantmätare 

Skolläraren Timmerhandlaren 

Sömmerskan Snickaremästaren 

Arbetaren Folkskollärarinnan 

Maskinisten Fd Rektorn 

Hemmansägaren Specialläraren 

Textilingenjör Kyrkoherde 

Gymnastikdirektör Domkyrkoklockare 

Exempel på symbolik på yngre gravvårdar i det nordöstra 

kvarteret. 
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Kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 

Kulturhistoriska värden 

Västra Sallerups by har en lång historia. Här har män-

niskor levt i flera tusen år. I trakten kring byn finns 

fynd av boplatser och gravanläggningar från yngre 

stenålder och framåt. Sedan tidig medeltid har kyrkan 

och kyrkbyn fungerat som sockencentrum. Sedan 

dess har det också funnits en koppling till Ellinge 

gods som haft patronatsrätten till kyrkan. Byn ingår i 

ett riskintresseområde för kulturmiljön Ellinge – 

Västra Sallerup (M:K63) med koppling till det landskap 

och bebyggelse som präglats av godsförvaltningen.  

Även om merparten av gårdarna i byn flyttade ut 

i samband med enskiftet vid 1800-talets början finns 

den äldre bystrukturen kvar med tomter i sina ur-

sprungliga lägen utmed den gamla bygatans sträck-

ning och med kyrkan och prästgården på sina ur-

sprungliga lägen. Kyrkan har kvar ett medeltida ut-

tryck och interiört finns rikligt med inslag från samma 

tid med unika kalkmålningar och andra medeltida in-

slag i interiören.  

Kyrkogården som har varit i bruk sedan kyrkan 

byggdes har kvar sitt ålderdomliga uttryck med en 

omgivande mur och med gravvårdar stående fritt i en 

sammanhängande gräsyta. De olika spåren från äldre 

tider liksom gravvårdarna som representerar olika 

tidsperioder från medeltid och framåt bidrar till kyr-

kogårdens kulturhistoriska och lokalhistoriska 

värde.  

Begravningsplatsen som invigdes år 1864 har en 

gestaltning som präglas av en tradition från 1800-ta-

lets andra hälft. Fyra stora kvarter är geometriskt ut-

lagda uppdelat av breda grusgångar. Begravningsplat-

sen omges av häckar och har tidigare också haft en 

komplett trädkrans. De två södra kvarteren är sym-

metriskt uppdelade i långsmala sektioner inom ett sy-

stem av grusbelagda gångar. Gravplatserna i dessa de-

lar är grusbelagda och omges av välklippta buxboms-

häckar enligt äldre tradition. På flera gravplatser i de 

båda kvarteren står äldre tujor som vuxit sig höga och 

som tillsammans med övriga planteringar i kvarteren 

ger begravningsplatsen en särskild karaktär. Detta bi-

drar sammantaget till begravningsplatsens arkitek-

turhistoriska och miljöskapande värde.  

Begravningsplatsen har varit i bruk sedan invig-

ningen år 1864. Genom de drygt 150 åren fram till 

idag har det varit en kontinuerlig gravsättning. Platsen 

har med minnet av de gravsatta en betydelse för både 

byns och socknens historia och har därför ett lokal-

historiskt värde.  

Social- och samhällshistoriska värden 

Västra Sallerups historia är kopplad till alla de männi-

skor som har levt i byn och i socknen. Vissa är 

Västra Sallerup från ovan. Fotot är taget från väster med begravningsplatsen i förgrunden. Foto: Pär-Martin Hedberg, 

HioPhoto, bildrättigheter Lunds stift 



 

34 |Västra Sallerups kyrkogård och begravningsplats, vård- och underhållsplan, 2020 

representerade med påkostade gravplatser och grav-

vårdar som vittnar om personernas höga ställning i 

samhället. Andra antyder berättelser om ett enklare liv 

eller om alltför tidig död. De olika gravplatserna kan 

ha både personhistoriska och lokalhistoriska vär-

den. Andra gravvårdar har också en roll i berättelsen 

om socknen och dess historia. Inskriptioner med titlar 

som lantbrukare, åbo och rusthållare berättar om 

jordbrukets betydelse i socknen och bidrar med sam-

hällshistoriska värden. Det gör även titlar med 

koppling till socknens olika hantverkare som vagnma-

kare och smedmästare liksom tjänstemän som post-

mästare och folkskollärarinna. Andra människor är 

inte lika synligt representerade. Ett exempel på detta 

är att det finns färre kvinnliga gravplatser och in-

skriptioner med kvinnliga yrkestitlar. Det kan berätta 

något om kvinnans ställning i samhället genom histo-

rien. Bakom titeln hustrun som är den vanligast före-

kommande kvinnliga titeln på begravningsplatsen 

döljer det sig säkert många kvinnor med en betydel-

sefull roll som nyckelperson i driften av gårdar och 

hushåll. Även människor med lägre social ställning 

kan sakna representation. Gravvårdar med kvinnlig 

yrkestitel, kvinnliga gravplatser och titlar som arbeta-

ren, husägaren och sömmerskan kan därför ha soci-

alhistoriska 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 

både mindre, enkla gravvårdar som sentida stilar och 

ideal. En återlämnad gravvård från 1960-talet kan 

tyckas inte vara tillräckligt ålderdomlig, och inte lika 

intressant att bevara som hundraårig vård av diabas 

rest under början av 1900-talet, men kan även den 

tillskrivas värden. Man ska inte heller glömma att även 

de yngre gravvårdarna kommer att ha ett åldersvärde 

i framtiden och kan då berätta en historia om vår egen 

nutid. 

Det viktiga är sammanfattningsvis att mångfalden 

av gravplatser- och vårdar behöver bevaras för att 

kunna tydliggöra olika tiders samhällsstrukturer, stili-

deal och värderingar.  

I bilaga 1 redovisas och värderas ett urval av kul-

turhistoriskt intressanta gravplatser- och vårdar på 

kyrkogården och begravningsplatsen. Viktigt att po-

ängtera är att detta är just ett urval. Gravvårdarna re-

presenterar något av den mångfald som finns på kyr-

kogården idag. Alla gravplatser- och gravvårdar kan 

tillskrivas någon form av värde och tillsammans bildar 

de den värdefulla helhetsmiljö som både kyrkogården 

och begravningsplatsen i Västra Sallerup utgör.  

Biologiska värden 

Västra Sallerups by ligger omgiven av ett intensivt od-

lat landskap. Där är det ont om vilda växter och djur. 

Därför är kyrkogårdens alla träd, begravningsplatsens 

häckar och buskplanteringar liksom blommande väx-

ter och gräsytor extra viktiga för det vilda växt- och 

djurlivet. Till det bidrar byns övriga trädmiljöer, per-

manenta gräsytor och trädgårdar. I närheten ligger 

också utkanterna av Eslöv med trädgårdar och grön-

ytor.  

Blommande träd, buskar och planteringar lockar till 

sig insekter. I träd, buskar och häckar kan fåglar hitta 

en plats att häcka och söka skydd. Där har gamla löv-

träd särskilt stor betydelse, De flesta av kyrkogårdens 

träd är gamla, grova och har stamhåligheter och upp-

fyller därmed kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. 

Därför har de en särskilt stor betydelse för artrikedo-

men av insekter, landlevande snäckor, mossor och la-

var. Skrymslen och vrår i byggnader, murar och på 

gravplatserna bidrar också med livsrum. På det sättet 

fungerar kyrkogården och begravningsplatsen. som 

en oas för det vilda i både det öppna åkerlandskapet 

och här i utkanterna av Eslövs stad. I landskapet run-

tomkring finns platser med liknande betydelse. Det är 

framförallt gårdsmiljöer, grönytor och villabebyggelse 

med trädgårdar liksom alléer och trädrader. Via fält-

kanter vägrenar och luftrummet kan dessa miljöer ha 

kontakt med varandra. Man kan kalla det landskapets 

gröna infrastruktur. Ett nätverk av naturmiljöer som 

på olika sätt har utbyte av varandra och som har en 

gemensamt stor betydelse för det vilda växt- och djur-

livet.  

En av de enklare, gravvårdarna i lapidariet i begravnings-

platsens nordöstra kvarter. 
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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 på en gravplats på Löderups kyrkogård.   Murreva på en gravplats på sankt Peters kloster kyrkogård. 
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Bevarande och underhåll 

På kartorna över kyrkogården och begravningsplat-

sen till höger markeras områden av två värdekatego-

rier: ”Områden med höga kulturhistoriska värden” 

och ”Områden med stor betydelse för kyrkogårdens 

karaktär” där den först nämnda är den högsta värde-

kategorin. Ljusbrun färgmarkering anger det högsta 

värdet. Utifrån värderingen anges olika riktlinjer för 

vård och underhåll med syftet att bevara och utveckla 

värdena.  
 
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 pla-
neringsunderlag för tillståndsansökan i dessa 
fall.  

Bevarande  

 

Områden med höga kulturhistoriska vär-

den.  

Områden med höga kulturhistoriska värden är sär-

skilt känsliga för förändringar. I Västra Sallerup gäller 

det hela kyrkogården och den södra delen av begrav-

ningsplatsen. Samtliga delar ska bevaras och under-

hållas utifrån följande riktlinjer:  

Kyrkogården 

• Kyrkogårdens mur, grindar och trädkrans beva-

ras. 

• Gravvårdarna ska stå kvar på sin plats.  

• Vårdarnas livslängd ska förlängas så långt det är 

möjligt genom underhåll och vid behov kvalifice-

rad rengöring och konservering.  

• Ny gravsättning anpassas till kyrkogårdens äldre 

gestaltning med fristående gravvård utan plante-

ringsytor eller kringgärdning och med gravvård i 

en stil och material som inte avviker för mycket 

från befintliga gravvårdar på kyrkogården.  

Begravningsplatsen 

• Begravningsplatsens yttre begränsning och gång-

system bevaras.  

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och yttre 

kringgärdning. 

• Gravplatsernas grustäckning bevaras och under-

hålls med material av samma fraktion och färg 

som hittills på begravningsplatsen. 

• Gravvårdarna ska i första hand bevaras på sin ur-

sprungliga plats.  

• Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar ska beva-

ras på sin plats och deras livslängd förlängas så 

långt det är möjligt genom underhåll och vid be-

hov kvalificerad rengöring och konservering.  

• Återlämnade gravplatser kan återtas genom att 

ny gravläggning anpassas till de befintliga förut-

sättningarna. 
  

 

Västra Sallerups kyrkogård Västra Sallerups begravningsplats 
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Områden med stor betydelse för kyrko-

gårdens/begravningsplatsens karaktär 

Klassificeringen berör begravningsplatsens nordöstra 

kvarter. I området som har stor betydelse för kyrko-

gårdens karaktär gäller följande riktlinjer:  

• Befintliga grusgångar bevaras och underhålls. 

• Gravplatsernas omgärdning av buxbomshäckar, 

och stenramar bevaras och underhålls. 

• Gravplatsernas grustäckning bevaras och under-

hålls med material av samma fraktion och färg 

som hittills på begravningsplatsen. 

• Gravvårdarna bör i första hand bevaras på sin ur-

sprungliga plats. 

• De undanflyttade gravvårdarna som står i rad i 

kvarterets norra del har särskilda kulturhistoriska 

värden då de flesta av dem representerar männi-

skor från enklare förhållanden. De har därför ett 

särskilt bevarandevärde som en helhetsmiljö.  

• Återlämnade gravplatser kan återtas genom att 

ny gravläggning anpassas till de befintliga förut-

sättningarna.  

Underhåll 

Växtlighet 

• Den omgivande trädkrans som har funnits fram 

till 1900-talets slut bör återplanteras för att åter-

skapa begravningsplatsens ursprungliga gestalt-

ning.  

• Planteringar av buskar på gravplatser förnyas vid 

behov, helst med samma växtmaterial som det 

befintliga.  

• Äldre växtsorter som rosor, lavendel och kär-

leksört bör i första hand vårdas och få stå kvar på 

gravplatserna även sedan de har återlämnats. Vid 

behov kan de flyttas till annan, ledig plats på kyr-

kogården.  

• Eventuell ängsvegetation bör skötas enligt anvis-

ningar i bilagan Riktlinjer för vård och underhåll.  

• Begravningsplatsens häckar av avenbok och hag-

torn klipps och beskärs lämpligast under JAS 

(juli, augusti och september). Detta sammanfaller 

till stor del med behovet av hänsyn till häckande 

fågel liksom för att spara blomningen i hagtorns-

häckarna. Klipp därför inte häckarna kring be-

gravningsplatsen under maj-juni och vänta helst 

till mitten av augusti. För att informera begrav-

ningsplatsens besökare om dessa hänsyn kan en-

klare skyltar om motiven till den senare klipp-

ningen gärna sättas upp.  

Trädvård 

I trädvårdsplanen för kyrkogården och begravnings-

platsen föreslås åtgärder som väger in både biologiska 

värden och kulturhistoriska aspekter. Flera av kyrko-

gårdens gamla träd uppfyller kriterierna för att tillhöra 

kategorin särskilt skyddsvärda träd.* 

 

I Naturvårdsverkets rapporten Åtgärdsprogram för sär-

skilt skyddsvärda träd -Mål och åtgärder 2012-2016 form-

uleras mål och åtgärder som särskilt gäller för Svenska 

kyrkans arbete med värdefulla träd på kyrkogårdar 

och begravningsplatser. Dessa är följande:  

 

• Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrkogår-

dar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tätorter 

minskar inte på grund av avverkning, där alterna-

tiv finns.  

• Beskärning och stabilisering som metod för att 

bevara särskilt skyddsvärda träd är väl spridd och 

används normalt i arbetet med dessa träd. 

• I majoriteten av all nyplantering används det eller 

de trädslag som är mest värdebärande och typiskt 

för traktens kulturlandskap.  

• Trädvårdsplaner med nödvändiga åtgärder för att 

vidmakthålla särskilt skyddsvärda träd finns 

framtagna och tillämpas inom minst 70 % av kyr-

kogårdarna inom förvaltningen i Götaland och 

södra Svealand från och med samma år. 

 

* Särskilt skyddsvärda träd omfattar jätteträd med en 

stamdiameter på mer än 1m, mycket gamla träd som 

är äldre än 140/200 år (beroende på trädslag) och träd 

med håligheter i huvudstammen och en stamdiameter 

på mer än 40 cm.  

Djurliv 

Med enkla åtgärder och hänsyn kan man ta väl hand 

om kyrkogårdens och begravningsplatsens naturvär-

den. Samtidigt värnar man om de upplevelsevärden 

som fåglar, fjärilar och andra djur kan bidra till.  

 

• Med hänsyn till fåglar och eventuella fladdermöss 

bör åtgärder som berör träd och häckar endast 

utföras under slutet av augusti till och med no-

vember månad.  

• 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 igelkottar och andra övervintrande djur.  
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Åtgärdsbehov 
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Åtgärdsbehov 

Här sammanfattas de åtgärdsbehov som har noterats 

på kyrkogården och begravningsplatsen. Även till-

gänglighetsaspekter berörs liksom åtgärder som kan 

gynna växt- och djurlivet. Syftet är att bevara och ut-

veckla kyrkogårdens karaktär med fokus på både kul-

turhistoriska och biologiska värden. Vissa åtgärder 

kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen. Samråd med 

Länsstyrelsen är alltid att rekommendera i planerings-

stadiet av sådana åtgärder som kan medföra föränd-

ringar. Länsstyrelsen avgör om prövning krävs enligt 

4:e kapitlet i Kulturmiljölagen.  

För mer allmänna och fördjupade skötselråd, fakta 

och riktlinjer när det gäller löpande underhåll liksom 

hänsyn och åtgärder för att gynna växt- och djurlivet 

på kyrkogårdarna hänvisas till bilagan Rekommendat-

ioner för vård och underhåll. 

Tillgänglighet 

För begravningsplatsens och kyrkogårdens besökare 

finns det en toalett i prästgårdens södra gavel. Denna 

är dock inte tillgänglighetsanpassad och möjligheten 

att förbättra detta så långt det är möjligt bör ses över.  

Begravningsplatsen 

• Förutom markbelysningen vid den nyligen an-

lagda askgravplatsen saknas belysning på begrav-

ningsplatsen. Möjligheten att förbättra belys-

ningen rekommenderas för ökade upplevelsevär-

den, trygghet och säkerhet.  

• Vagnar för att dra tunga vattenkannor kan gärna 

införskaffas till ett par av begravningsplatsens 

vattenposter.  

Yttre begränsningar 

Kyrkogården 

• I murens västra del finns det tecken på försvag-

ningar med sprickor och fogbortfall på ett par 

ställen. Framförallt gäller det vid den stora boken 

som står norr om huvudentrén (se foto på före-

gående sida). Trädet har i takt som det har växt 

skapat ett tryck mot muren. Vilka åtgärder som 

behöver vidtas och hur, för att stoppa värre ska-

dor på muren och för att undvika risk för skador 

på trädet vid åtgärder på muren behöver utredas 

av sakkunniga.  

• På några ställen har tegelpannorna som ligger 

som avtäckning på muren spruckit och/eller loss-

nat vilket behöver åtgärdas både för utseendets 

skull och framförallt för att undvika fuktinträng-

ning och därmed frostskador på muren.  

 

 

Begravningsplatsen 

• I begravningsplatsen häck finns inslag av självför-

yngrad alm. Under sommaren 2020 har flera av 

dem kapats ner och plockats ut ur häcken vilket 

är mycket bra men som till viss del skapat luckor 

i häcken. Möjligheten att dra, eller gräva upp 

stubbar och rötter efter de grövre almbuskarna 

och plantera in ny avenbok i luckorna bör över-

vägas för att täta häcken och förenkla skötseln av 

den på sikt.  

Grindar 

Kyrkogården och begravningsplatsen 

• Grindarna på både kyrkogården och begrav-

ningsplatsen är i behov av underhåll i form av 

rengöring från grönalger, rostskyddsbehandling 

och ommålning där det behövs. 

• För tillgänglighetens skull är det viktigt att grin-

darna är lätta att öppna och stänga, alternativt all-

tid står öppna. 
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Gångar 

Kyrkogården och begravningsplatsen 

• De yttre gångarna i norr och öster av det nord-

västra kvarteret har lagts igen i sen tid. För att 

återge begravningsplatsen dess ursprungliga ge-

staltning till dessa delar skulle gångarna behöva 

återställas 

• Grusgångarnas beläggning hålls väl packad för 

framkomligheten. 

• Återfyllning av grus på gångarna ska ske med 

material av samma färg som befintlig. 

Gravplatser 

Begravningsplatsen 

• Påfyllning av grus på gravplatserna görs med 

material av samma färg och fraktion som befint-

ligt.  

• De flesta av begravningsplatsens buxbomshäckar 

är i gott skick. Dock finns tecken på sjuk-

dom/försvagning med avdöd av plantor på några 

gravplatser vilket behöver hållas under uppsikt 

och åtgärdas vid behov.  

• Undvik att lägga grus direkt intill buxbomshäck-

arna eftersom det riskerar att täcka rothalsar och 

grenar och medföra försvagning av plantorna.  

• Stenramar och järnkedjor kring gravplatser un-

derhålls och renoveras vid behov. 

 

Gravvårdar 

Kyrkogården och begravningsplatsen  

• Stabiliteten på stående gravvårdar kontrolleras re-

gelbundet enligt anvisningarna från Centrala 

gravvårdskommittén och åtgärdas vid behov. 

• Gravvårdar som är nedlagda, uppstöttade eller in-

stabila dubbas eller säkras på annat sätt.  

Kyrkogården 

• På kyrkogården finns totalt 22 äldre gravvårdar 

av kalksten varav fem är liggande hällar. De 

flesta tillhör kyrkogårdens äldsta gravvårdar. 

Flera av dem är påverkade av vittring och/eller 

har sprickor. Ofta är texten svårläst eller har för-

svunnit på grund av ytvittring. För att rädda det 

som räddas kan bör alla dessa gravvårdar doku-

menteras. Detta är till stor del redan gjort i den 

gravinventering som genomförts år 1994. 

Materialet i form av foton och avskrifter av in-

skriptioner skulle behöva digitaliseras för säker-

hets skull.  

• Kalkstensgravvårdarna bör inspekteras av en 

stenkonservator för att bedöma status och få 

förslag på korrekta åtgärder så att de så långt 

möjligt kan bevaras för framtiden. 

Byggnader 

Begravningsplatsen 

• Ekonomibyggnaden vid begravningsplatsen har 

inga överhängande åtgärdsbehov.  

Planteringar 

Begravningsplatsen 

• Om planteringar av vintergröna buskar på grav-

platser behöver tas bort av någon anledning bör 

de ersättas med plantor av samma eller liknande 

växtmaterial. 

Träd 

Kyrkogården och begravningsplatsen 

• Trädbeståndet på kyrkogården och begravnings-

platsen ses regelbundet över och förvaltas i enlig-

het med föreslagna åtgärder i trädvårdsplanen. 

• För synpunkter och förslag som berör återplan-

tering av trädkransen kring begravningsplatsen 

och föryngring av trädbeståndet på kyrkogården, 

se trädvårdsplanen.  

• Samråd med Länsstyrelsen behöver tas innan åt-

gärder som berör träd med höga naturvärden 

och/eller omfattas av biotopskydd, se trädvårds-

planen. 
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Djurliv 

Kyrkogården och begravningsplatsen  

Det finns flera olika åtgärder som skulle kunna gynna 

framförallt insekts- och fågellivet i området. Framför-

allt gäller det begravningsplatsen där det också finns 

gott om ytor som inte är ianspråktagna och där såd-

ana åtgärder skulle berika platsen, både för djurlivet 

och för besökaren.  

• Fågelbad en av de mest tacksamma och enkla 

åtgärderna för fågellivet. Även insekter av olika 

slag har behov av vatten och kan komma till få-

gelbadet för att fylla på med vatten. Bäst är för-

utsättningarna på begravningsplatsen där det 

finns lättillgängligt kranvatten och flera lediga 

ytor på både gräs och grus i kvarteren. Ett fågel-

bad bör vara ca 2 cm grunt, gärna stort och helst 

stå en bit ovanför markytan. I närheten kan det 

gärna finnas buskage eller andra sittmöjligheter 

där fåglarna kan vänta på sin tur eller skaka av sig 

efter badet.  

• Tillgången till pollen – och nektarrika växter är 

ett grundläggande behov för ett flertal insekter. I 

det landskap som omger Västra Sallerups by är 

blommande växter en bristvara. Genom att välja 

växter som är rika på pollen och nektar kan man 

tillföra både vacker och doftande blomning, och 

göra en god insats för mångfalden. Många av de 

lämpliga växterna är både lättskötta och blommar 

större delen av säsongen. För att förenkla sköt-

seln kan det vara bättre att plantera mycket på en 

begränsad yta, gärna på några av de återlämnade, 

mindre gravplatserna i de två södra kvarteren där 

det är mycket sparsamt med blommande växter i 

dag. Satsa gärna på en variation av blommor, ju 

fler sorter desto fler olika arter av insekter. Fram-

för prästgården finns det en plantering med la-

vendel och jätteverbena som båda två drar till sig 

insekter. Förslag på fler perenna växter av den ty-

pen finns på nästa sida. 

• Ängsskötsel är både enkel och kan tillföra stora 

värden både för växt- och djurlivet. Den äng som 

anlades på begravningsplatsen sommaren 2020 är 

ett lysande exempel. Genom att spara gräsytor 

från klippning under sommaren kan de blom-

mande växter som ofta redan finns där gå upp i 

blom. Ytorna kan vara både små och stora. Bara 

några få kvadratmeter kan tillföra mycket. Förut-

sättningarna för blomning finns redan nu på både 

kyrkogårdens och begravningsplatsens gröna 

ytor. På kyrkogården är också ängsskötsel något 

som har förekommit in på 1900-talet vilket kan 

ses på äldre foton. Gräs och blommor fick då 

växa upp och togs tillvara som hö mot slutet av 

sommaren. Ofta hade klockaren den rättigheten. 

Klipper man runt ytterkanterna av en ängsyta lik-

som om man klipper genomkorsande gångar ser 

ängsytorna ändå skötta ut. Klippning med upp-

samling behöver göras varje år mot slutet av växt-

säsongen för att bevara blomrikedomen. En nä-

ringsfattig mark blir i regel mer blomrik och av-

slaget gräs som ligger kvar tillför näring. Växtsä-

songen i Skåne är lång så vänta gärna till början 

av september med slåttern. 

 

Sommaren 2020 sparades en cirkelformad del från klippning i det nordvästra kvarterets grönyta. Detta är ett 

skolexempel på hur man kan skapa en vacker slåtteräng. Det klippta gräset runt ängen blir en buffertzon som 

hindrar spridning av gräsfrön och gör också att området ser välskött ut. 
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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 – det finns flera olika sorter, t ex japansk 

vädd – Scabiosa japonica som är en låg variant (20-

30 cm) eller den högre höstvädden (60-70 cm) 

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.  

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

Kyrkogårdsförvaltningen i Eslövs egna målsätt-

ningar:  

 
Inom de närmaste tio åren finns tillgång på gravplat-

ser på Västra Sallerups kyrkogård. Efterfrågan på kist-

gravplatser är låg. Vi gräver idag endast på 1,60m. För 

att utnyttja marken väl inför framtiden är vår för-

hoppning att vi kan ändra det till två skikt på vardera 

2,0m och 1,6m. Möjlighet till utvidgning finns om be-

hov skulle uppstå.  

 

Kyrkogårdsförvaltningen anger följande målsätt-

ning och utveckling för Västra Sallerups kyrko-

gård: 
 

Utveckla/bevara kyrkogården som kulturmiljö ge-
nom att:  

• Kyrkogårdens struktur och planläggning med 
indelning i kvarter och gångstråk ska bevaras. 

• De grusade gångarna ska bevaras och under-
hållas med singel. 

• De kulturhistorisk värdefulla gravvårdarna ska 
bevaras och vårdas.  

• Nedlagda gravvårdar av kulturhistoriskt värde 
ska dubbas om och återmonteras  

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

• Träd och växter på och runt kyrkogården ska 
vårdas och vid behov kompletteras. 

Förbättra tillgängligheten på kyrkogården genom 
att: 

• Köpa in vagnar för att dra tunga vattenkan-
nor införskaffas till ett par av begravnings-
platsens vattenposter. 

• Sätta in belysning längst med gångarna på kyr-
kogården. 

 

Tillgodose olika religioner och begravningstrender 
genom att: 

• I nuläget finns inte den efterfrågan i V. Salle-
rup. Eslöv kyrkogård tillgodoser olika relig-
ioner och begravningstrender. 

 

Problem/åtgärdsbehov tillgodoses genom att:
  

• Restaurera stenmuren  
• Blästra och måla om gjutjärnsgrindar och sta-

ket  
• Nedlagda gravvårdar av kulturhistoriskt värde 

ska dubbas om och återmonteras 
• Vårda alla gravvårdar av kulturhistoriskt värde 
• Komplettera luckor i häckarna 

 

Önskemål/planer på förändringar/utveckling på 
kyrkogården: 

• Gravstenar på återlämnade gravplatser/alla 
gravplatser ska säkras 

• Låta de åtgärdsrekommendationer som finns i 
vård- och underhållsplanen utgöra ett stöd för 
arbetet på kyrkogården. 
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Ordförklaring 

Kulturhistoriska kriterier  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  Rödlistans kategorier: 

 

CR  Akut hotad (Critically endangered) 

 

EN  Starkt hotad (Endangered) 

 

VU  Sårbar (Vulnerable) 

 

NT  Nära hotad (Near threatened) 
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https://grav.rotter.se/ 

Riksintressen för kulturmiljövården – Skåne Län: 
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplane-
ring/riksintressen/ 

Artportalen: 
https://www.artportalen.se/ViewSighting/Search-
Sighting 

Rödlistan: 

https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rod-

listning/ 

Artskyddsförordningen: http://www.noti-

sum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm  

Handbok för artskyddsförordningen, del 1: 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publi-

kationer/978-91-620-0160-5.pdf 

Biotopskyddsområden, Naturvårdsverkets hand-

bok:  

http://www.naturvardsverket.se/Om-Natur-

vardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-

620-0176-6/  

Kristianstad 2020-09-23 

Karin Hernborg 

https://www.nordgen.org/ngdoc/plants/publications/kulturreliktplanter/CRP_sv_web_2013.pdf
https://www.nordgen.org/ngdoc/plants/publications/kulturreliktplanter/CRP_sv_web_2013.pdf
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/504/9789172096721.pdf?sequence=5
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/504/9789172096721.pdf?sequence=5
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/504/9789172096721.pdf?sequence=5
http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/
http://carl.kulturen.com/
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/public_search.html
http://gravar.se/
https://grav.rotter.se/
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/
http://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/
https://www.artportalen.se/ViewSighting/SearchSighting
https://www.artportalen.se/ViewSighting/SearchSighting
https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/
https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0160-5.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0160-5.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-620-0176-6/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-620-0176-6/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-620-0176-6/
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Bilaga 1 – Urval av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar 

 

Här redovisas och värderas ett urval av kulturhisto-

riskt värdefulla gravplatser- och gravvårdar. Viktigt 

att poängtera är att detta är ett urval. Några gravvår-

dar är unika, andra representerar flera med liknande 

utformning. Alla ingår de i den variation av gravvår-

dar och gravplatser av olika ålder, material och karak-

tär som finns på Västra Sallerups kyrkogård och be-

gravningsplats. Utöver detta urval kan många andra 

gravvårdar tillskrivas värden och ingår i den helhets-

miljö som representerar kyrkogårdens och begrav-

ningsplatsens historia och som skapar deras olika ka-

raktärer. 

 

Under år 1994 inventerades ett flertal gravvårdar på 

både kyrkogården och begravningsplatsen inom pro-

jektet Gravstensinventeringen. Uppgifter från 

inventeringen är inlagda på hemsidan grav.rotter.se. 

Original från inventeringen i form av blanketter och 

foton förvaras hos pastoratet. Vissa av texterna på 

äldre gravvårdar som idag är svårlästa har hämtats 

från inventeringen.  

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar – Kyrkogården (se karta med numrering av gravvårdarna på sidan 14): 

 
Gravplats 
nr 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Värdering och skötselbehov 

1 Gravvården är tvådelad och står 

med framsidan mot öster. Den övre 

delen är hög, smal och tillverkad av 

sandsten. Stenen är i nygostisk stil 

med ett spetsbågigt format krön. 

Framsidans textfält avslutas uppåt 

av två mindre spetsbågar med deko-

ration av treklöverformer, akan-

tusblad och överst en cirkelform, allt 

i upphöjd relief. På denna del av 

gravvården är minnestexten över 

kyrkoherden Gustaf  Broome´ in-

huggen i versaler.  

Den undre delen av gravvården 

är i form av en hög, kvadratisk, 

GUSTAF BROOMÉ 

F. 20 APR. 1786 

D. 20 JAN. 1865 

KYRKEHERDE 1821-65 

I V. SALLERUP 

OCH REMMARLÖF 

 

På sockelns front: 

FAMILJEGRAV 

 

På sockelns norra sida: 

SOPHIA DOROTHEA 

F. LUNDEGÅRD 

1809-1831 

CARL CHRISTIAN 

Gravplatsen är den enda på kyrkogården 

som är markerad med en yttre gräns, här i 

form av en stenram. Inom stenramen 

växer gräs som hålls kortklippt.  

Gustaf  Bromee´ var kyrkoherde i Västra Salle-

rup i 44 år. Gravvården över honom och hans 

familj har därför ett lokalhistoriskt värde. 

Gravvården i sig representerar nygotiken, en stil 

som framförallt var populär under 1800-talets 

andra hälft. Detta bidrar med ett arkitekturhi-

storiskt värde.  

 

Åtgärdsförslag: Livstenen har en påväxt av 

grönalger och en genomgående spricka i den 

nedre delen vilket gärna kunde ses över och om 

möjligt åtgärdas.  
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sockel av grå granit. På framsidan 

står ”Familjegraf ” och på de två yt-

tersidorna minnestexter över flera 

olika familjemedlemmar 

1825-1831 

SOPHIA 

1828-1852 

SVANTE 

1831-1899 

 

På sockelns västra sida: 

CHRISTINA APPOLONIA 

F. SCHÖNBECK 

1807-1905 

REINHOLD 

1843-1843 

EVA 

1845-1915 

MARIA KRUUSE 

F. BROOMÉ 

1830-1887 

2 och 3 Två gravhällar av kalksten. På båda 

är texten grunt inhuggen i skrivstil 

över nästan hela ytan. Båda hällarna 

är dokumenterade i en gravstensin-

ventering från 1994, varifrån texten 

är hämtad. Idag är texten svårtydd 

eftersom ytan delvis är eroderad.  

Hällen i söder har en långsmal form. 

Den är över Christina Birgitta See-

husen. Hon var dotter till Jonas See-

husen som var pastor i Västra Salle-

rup innan Nils Tidner, hennes första 

make. Hällen i norr som är något 

större är över Nils Tidner.  

Text på hällen i söder: 

Upp:Bok 14-13 

Åt Minnet 

af 

Enkio Pastorskan 

Christina Birgitta Seehusen 

född: W. Sallerup 

Den 14 December 1766 

gift derstädes med 

Kyrkoherden Nils Tidner 

från den 14 Maji 1795 

till den 30 Juni 1810 

och med 

Kyrkoherden Bengt Waström 

Hällarna ligger i kyrkogårdens gräsyta.  Gravhällarna som båda är över 200 år gamla har 

en nära koppling till både kyrkans och kyrko-

gårdens historia och har därför ett lokalhisto-

riskt värde. Speciell är hällen över Christina 

Birgitta Seehusen som var gift med två av 

Västra Sallerups kyrkoherdar och som här fick 

sin egen gravvård vilket inte var vanligt för en 

kvinna vid denna tid. Det ger den ett socialhi-

storiskt värde. Gravhällarnas ålder med kopp-

lingar till människor som levde och verkade un-

der 1700-talet bidrar med ett åldersvärde. 
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 från den 18 Feb. 1812 

till den 16 Aug. 1818 

Död i Lund Den 4 April 1839 

Helgades detta offer af 

Kärleken och Saknaden 

Text på hällen i norr: 

Här Hvilar 

Kyrkoherden 

Nils Tidner 

Han Emottog Lifvet 

Den 7 Nov. 1762 

Och --- Embetet 

Den 12 Junni 1790 

Förtiente Lagerkransen 1794 

Utnämdes Till Kyrkoherde 

Vid V. Sallerup och Remarlöfs 

Församling 

Den 15 Feb sama år 

Började Det Lychligaste äktenskap 

Den 1 Maji 1795 

Och Lemnade Det Jordiska 

Den 30 Junii 1810 

 

4 Gravhäll av kalksten med texten in-

huggen i versaler. Under texten 

finns en sirlig dekoration. Hällen lig-

ger i östvästlig riktning. 

HÄR UNDER HWILAR 

HEDERLIGA OC. WÄLAKTADE 

RUSTHÅLLAREN 

PEHR ANDERSSON 

FÖDD UTI REMME LÖF 

ÅHR 1742 

BODE OCH DÖDE I ESLÖF 

ÅHR 1786 

Hällen ligger i kyrkogårdens gräsyta och 

öster om kyrkan. 

Hällen är en av kyrkogårdens äldsta gravvårdar 

och har därför ett åldersvärde. Den represen-

terar en av traktens rusthållare som mot skatte-

lättnader höll kavalleriet med ryttare och häst 

vilket också ger den ett samhälls- och lokal-

historiskt värde.  
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5 Kors och fundament i svartmålat 

gjutjärn som står på en låg 

stensockel. Korset har treklöverfor-

made korsändar och minnestext på 

korsarmarna. På fundamentets 

framsida finns en sörjande ängel, på 

sidorna eklövskransar och på baksi-

dan text (se nästa kolumn). Dekorat-

ioner och text är i upphöjd relief. 

På korsarmarna: 

TRÄDGÅRDSMÄSTAREN C: ER-

IKSSON 

F:D 25/11 1831 D:D 12/8 1856 

 

På järnfundamentets baksida: 

GÖMD FÖR TIDEN 

EJ FÖR EVIGHETEN 

 

Gravvården är fritt placerad i kyrkogår-

dens gräsyta. 

Industriellt tillverkade gravvårdar av gjutjärn av 

denna typ var framförallt vanliga under 1800-

talets andra hälft och ingår i tidig svensk indu-

strihistoria. Den har därför ett arkitekturhi-

storiskt och kulturhistoriskt värde. 

 

Åtgärdsförslag: Järnkonstruktionen är i behov 

av rengöring, rostskyddsbehandling och om-

målning.  

6 Denna gravvård representerar en av 

fyra på kyrkogården i samma stil och 

stenmaterial. Troligen är de medel-

tida, romanska gravhällar som ur-

sprungligen varit liggande (se utför-

ligare beskrivning på sid 27).  

På denna gravvård/häll finns inga in-

skriptioner. På ena sidan finns däremot 

ett stort kors uthugget i upphöjd relief. 

På sidan med korset finns spår av att den 

varit svartmålad. Ränder av färg på kort-

sidorna talar för att stenen har målats 

liggande och enbart på framsidan.  

Övriga tre gravvårdar/hällar har inga in-

skriptioner eller annan dekor. 

 

Gravvården är fritt placerad i kyrkogår-

dens gräsyta. 

Denna gravvård, liksom ytterligare tre av 

samma utformning på kyrkogården, har en ål-

derdomlig utformning vilket omfattar ett ål-

dersvärde och ett kulturhistoriskt värde. 

Som ålderdomliga inslag på kyrkogården har de 

också ett miljöskapande värde.  

7 Gravvården är stående, av kalksten 

och har ett spetsigt krön med en de-

koration av två förenade händer. På 

två bågformiga utskott på ömse si-

dor om det spetsiga krönet är också 

var sitt kors inhugget.  

På stenens framsida finns minnes-

texten över två föräldrar som avled i 

ung ålder och med bara tre måna-

ders mellanrum. På baksidan berät-

tar en text om vilka som rest vården 

och varför. 

På framsidan: 

Här hvilar 

Rusthållaren 

Påhl Nilsson 

född i St: Harrie den 3 Aug 1806 

död i v. Sallerup den 3 Novemb 1837 

Samt 

dess Hustru 

Kerstina Anders Dotter 

född i St: Harrie´den 2 Decemb 1809 

död i v. Sallerup den 7 Feb 1838 

 

Gravvården är fritt placerad i kyrkogår-

dens gräsyta med framsidan i östlig rikt-

ning.  

Gravvården representerar en typisk Skånsk 

kalkstensgravvård från 1800-talets första hälft. 

Den har både ett arkitekturhistoriskt och 

hantverksmässigt värde och även ett ålders-

värde. 

Enligt kyrkoböckerna avled de båda föräldrarna 

av lungsot, det vill säga tuberkulos. Inskript-

ionen om de två efterlämnade små barnen be-

rättar en historia om en familjetragedi som inte 

var ovanlig vid denna tid då sjukdom kunde slå 

hårt. Gravvården har därför även ett samhälls-

historiskt värde.  
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Gravvårdens yta är idag påverkad av 

erosion och texten delvis svårläst, el-

ler oläslig. Tack vare en gravinvente-

ring som gjordes 1994 kan den kom-

pletta texten återges här.  

På baksidan: 

N B Bok 

N: 341 v.1.2.3. 

För att bevara 

Minnet av dessa 

tillgifna makars hviloställe 

hafva förmynderne för de vid 

föräldrarnes död späda barnen 

Sonen Påhl och Dottren Elsa 

låtet omsorgsfullt 

uppresa denna 

gravvård 

 



 

 

 

Gravvård nr 1 Gravvård nr 2 (vänster) och 3, bilderna överst är hämtade från gravinventeringen 1994.  
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Gravvård nr 4 Gravvård nr 5 Gravvård nr 6 
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Gravvård nr 7, baksida.  Gravvård nr 7, framsida (vänster) och baksida. Foto från gravinventering 1994. Inskriptionerna är tillfälligt 

ifyllda med vit krita.  
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Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar – Begravningsplatsen (se kyrkogårdskarta på sid 15): 

 
Gravplats 
nummer: 

Gravvård, beskrivning Inskriptioner Gravplats och växtlighet Värdering  

1 Stående, tunn gravvård av kalk-
sten som står på en låg sockel 
av granit. Stenen har klassicist-
iska, strama drag med ett vink-
lat, takliknande krön. På krönet 
finns en dekoration i form av 
en strålande sol. Texten är 
grunt inhuggen i både skrivstil 
och versaler på större delen av 
framsidan.  
 

 
Här hvilar 

Aflidne Egaren till Hemmanen 
No 6 och 9 Sallerup 
HANS NILSSON 

född i Sallerup d. 13 Juli 1796 
död derst. d. 4 Aug 1872 

Samt des Hustru 
BOEL OLSDOTTER 

född i Remmarlöf d. 18 Mars 1810 
död i Sallerup d. 9 Juli 1891  

Gravplatsen är en familjegrav med 
gravvårdar från flera generationer 
varav detta är den äldsta. Platsen 
omges av buxbomshäckar och är 
grusbelagd. 

Denna gravvård är en relativt sen repre-
sentant för de typiska skånska kalkstens-
gravvårdar som var vanliga under peri-
oden 1810- till 1860-talet. Den är också 
den enda i sitt slag på begravningsplatsen 
och även en av de mest välbehållna i 
Västra Sallerup. Detta i jämförelse med 
övriga gravvårdar av samma typ på kyr-
kogården. 
Gravvården tillskrivs ett självklart ål-
dersvärde liksom ett arkitekturhisto-
riskt värde. Inskriptionen med kopp-
lingen till två hemman i byn ger den även 
ett lokalhistoriskt värde.  

7 Gravvården är hög och smal 
och av sandsten. I en cirkelfor-
mad fördjupning på stenens 
bågformade krön är ett 
änglaansikte med vingar skulp-
terat i upphöjd relief. Hela ste-
nens framsida omges av en 
smal pärl-stavformad kant. 
Texten är av monterade brons-
bokstäver. På stenens nedre del 
sitter en större relief av brons 
som skildrar ett kärleksfullt par 
i antik klädsel.  
 

 
CONJUGI DULCISSIMAE 

AMICAE OPTIMAE 
 

ULLA SANDEGREN 
1888-1931 

ALLE SANDEGREN 
1881-1966 

TE RECUPERARE 
SPES UNICA MEA 

 
 

Gravplatsen är grustäckt och omges 
av en stenram med stenpelare. Mel-
lan pelarna hänger en kraftig järn-
kedja. 
På ömse sidor om gravvården står 
två små, låga socklar av sandsten 
med skulpterade bladslingor. På 
dessa har det enligt en gravinvente-
ring från 1994 stått två identiska 
gravvårdar med marmorplattor (se 
foto). Dessa hade enligt invente-
ringen då börjat vittra och är idag 
bortplockade.  
Framför gravvården ligger en blad-
krans i brons, enligt det äldre fotot 
på en stenplatta som kanske ligger 
kvar under grusbeläggningen.  
 

Gravplatsen och gravvården är i en unik 
utformning med den skulpterade sand-
stenen och bronsdekorationer i klassicist-
isk stil. Gravplatsen är också en av end-
ast två på begravningsplatsen med 
stenram och stenstolpar  
Gravplatsen tillskrivs i sin helhet ett mil-
jöskapande värde. Gravvården i sig har 
både ett hantverksmässigt, konstnär-
ligt och arkitekturhistoriskt värde.   
 
Åtgärdsförslag: 
Lyft gärna upp stenplattan som la-
gerkransen ligger på ur grusbeläggningen. 
Kedjan behöver rostskyddsbehandling.  
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28 Gravvården och fundamentet 
är båda av grovhuggen grå gra-
nit. På den kvadratiskt formade 
stenen är textplattan asymmet-
riskt placerad. Den är rund, po-
lerad, har inhuggen text och 
omges av en upphöjd och spar-
samt dekorerad ram. Uppe till 
höger om textplattan dekoreras 
stenen av en rosettprydd, 
skulpterad rosenbukett i en nå-
got stiliserad stil. 

LANTBRUKAREN 
ERIK SVENSSON 

* 4/2 1854  † 13/5 1926 
HUSTRUN ANNA 

* 30/22 1865  † 14/11 1927 
 

Gravplatsen är grustäckt, omges av 
buxbomshäckar och saknar plante-
ringar. Gravvården står i den västra 
delen av gravplatsen och är vänd 
mot väster. 

Gravvården är till sin stil unik för denna 
kyrkogård. Gravvårdar av denna typ fö-
rekom under en kort period i början av 
1900-talet och stilen kan beskrivas som 
avskalat klassicistisk med drag av jugend. 
Gravvården har ett kombinerat arkitek-
turhistoriskt och hantverksmässigt 
värde. 

87 Gravvården som är av grå gra-
nit är hög och består av en 
obelisk som står på en flerdelad 
sockel. På den höga mel-
lansockelns framsida finns en 
blankpolerad textplatta där tex-
ten är inhuggen i versaler.  

GREFVE CARL FREDIK DÜCKER 
* PÅ ELLINGE 26/8 1800 
† DERSTÄDES 19/8 1889 

OCH HANS HUSTRU 
GREVINNAN 

MARIANNE DÜCKER 
FÖDD VON ROSEN 

* 9/8 1817 
† 30/12 1897 

 

Gravplatsen är en av begravnings-
platsens största. Den är grusbelagd 
och omges av buxbomshäckar. 
Obelisken står på gravplatsens östra 
sida men är vänd mot öster och den 
centrala, breda gången från huvud-
entrén. På den östra sidan står också 
två mindre gravvårdar och plante-
ringar i form av två högväxta tujor.  

Gravvårdar i form av obelisker förekom 
som mest under slutet av 1800-talet. Den 
har med sin karaktäristiska utformning 
för denna tid ett arkitekturhistoriskt 
värde.  
Gravvården och gravplatsen represente-
rar en av ägarfamiljerna till det närlig-
gande slottet Ellinge vilket har ett lokal-
historiskt värde.  

93 Huvudgravvården på denna fa-
miljegrav består av en hög sten-
gavel av grå granit. Utmed den 
bortre sidan av gravplatsen På 
gaveln är sex ovala ytor in-
huggna varav fem har inskript-
ioner. I stengavelns mitt står en 
gravvård av marmor lutad med 
inskripionen ”JÖNS PERS-
SONS FAMILJEGRAV”. 
Denna har tidigare varit monte-
rad ovanpå stengaveln. 
Mitt på gravplatsen finns också 
en liggande gravhäll av granit. 

På ovalerna, från vänster till höger: 
 

JÖNS 1819-1911 
 

FAR 1848-1930 
 

MOR 1852-1938 
 

MÅNS 1816-1888 
 

MÅNS 1889-1948 
 

På den liggande gravvården: 
 

MÅNS JÖNSSON 1889-1948 
MARIA PERSSON 1894-1970 

Utöver den höga stengaveln med in-
skriptioner omges gravplatsen av en 
låg stenram av samma material.  
 
Gravplatsen är grusbelagd och sak-
nar planteringar. 

Detta är en av begravningsplatsens fyra 
gravplatser som omges av en stenram. 
Denna är med sin speciella utformning 
med gaveln som utgör en gravvård både 
ensam i sitt slag och karaktärsfull vilket 
har ett miljöskapande värde.  
Gravanordningen är i en stil som repre-
senterar en period under 1900-talets bör-
jan den har därför även ett arkitekturhi-
storiskt värde. 
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146 Gravvården är av diabas vilket 
vid 1900-talets början var ett av 
de vanligaste materialen i dåti-
dens gravvårdar. Denna är hög, 
smal och står på ett högt fun-
dament av samma bergart.  
På stenens framsida är bilden 
av en annan typ av gravvård 
fiktivt framställd som en blank-
polerad yta. Den föreställer en 
gravvård med en hög mel-
lansockel som kröns av ett 
stort kors. På korset ser man en 
lagerkrans och på sockeln är 
texten ingraverad liksom ett par 
mötande händer längst ner.  

 
Nils Olin 
Nöbbelöv 

* 24/9 1856 † 27/5 1937 
Hans maka 
Maria Olin 

* 19/11 1860 † 31/1 1924 
 

Gravplatsen är grusbelagd, saknar 
planteringar och omges av bux-
bomshäckar.  

Detta är en av flera höga, smala gravvår-
dar av diabas på begravningsplatsens 
södra del. Denna är ensam i sitt slag och 
tidstypisk för 1900-talets början. Det 
speciella utförandet ger den ett arkitek-
turhistoriskt värde. 

225 Gravvården är drygt två meter 
hög, smal och av grå granit. 
Den är i en naturromantisk stil 
som kom under slutet av 1800-
talet där man bland annat inspi-
rerades av förhistoriska bautas-
tenar. Stenen är skulpterad för 
att efterlikna en natursten. På 
framsidan finns en blankpole-
rad textplatta där texten är 
grunt inhuggen i versaler. 

FANJUNKAREN 
CHR.M.C HECTORs 

OCH 
HANDLANDEN 

JOH. WILH. MALMBERGs 
FAMILJEGRAFSTÄLLE 

 
CHR.M.C HECTOR 

* D. 18/2 1806 † D. 20/3 1877 

FRU SOPHIE HECTOR 

* D. 1/4 1804 † D. 24/3 1864 

 

Gravplatsen är grusbelagd, omgiven 
av buxbomshäckar och saknar öv-
riga planteringar.  
 
På platsen står ytterligare en mindre 
gravvård.  

Gravvården är en tidig version av en typ 
av gravvårdar som utförts naturliknande, 
inspirerad av bautastenar. Den är ensam i 
sitt slag på begravningsplatsen. I sitt ut-
förande har den både ett hantverks-
mässigt och arkitekturhistoriskt 
värde.  

769 På denna gravplats står två 
svartmålade treklöverkors av 
gjutjärn. De är monterade på 
var sin oval planeringsram som 
även den är av gjutjärn. På 
korsarmarna är texten påmålad 
i vit färg. 
 

På det södra korset: 
 

Snickaremästaren Per Hansson 
* 1808  † 1896 

 
På det norra korset: 

 
Hustrun Elsie Hansson 

* 1811  † 1876 
 

Gravplatsen är grusbelagd, omges 
av buxbomshäckar och saknar öv-
riga planteringar. 

Järnkorsen är ensamma i sitt slag på be-
gravningsplatsen. Gravvårdar av gjutjärn 
var framförallt var populära under 1800-
talets andra hälft och ingår i tidig svensk 
industrihistoria. Den har både ett arki-
tekturhistoriskt och miljöskapande 
värde. 
Titeln snickaremästare ett samhällshi-
storiskt värde.  
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Åtgärdsförslag: Plantera gärna något i 
planteringsramarna. Ett förslag är lågväx-
ande backtimjan som är tålig, blom-
mande och drar till sig fjärilar och hum-
lor.   

Onumre-
rad: A 

Gravvården är utförd i form av 
en uppslagen bok i marmor 
som ligger lutande på ett fun-
dament av röd granit.  
Texten är delvis vittrad och 
svårtydd. Uppgifterna är kom-
pletterade från en gravstensin-
ventering från 1994. 

 
ELNA NILSSON 

 
* 18   4/1   08 
† 18  14/1  90 

 
Ps. 221 v.3 

  

Gravplatsen där denna och ytterli-
gare två gravvårdar har uppförts är 
avvecklad och har lagts om till gräs.  
På ömse sidor om en tredelad, hög 
och smal gravvård av röd granit 
över ”Hustrun Bengta Pålsson” står 
denna och ytterligare en identisk 
gravvård som är över ytterligare en 
kvinna, Kerstin Nilsson .  

Gravvården har valts ut på grund av sin 
speciella utformning med den uppslagna 
boken av marmor. Den har ett hant-
verksmässigt värde och med sin unika 
utformning och närheten till askgravplat-
sen ett visst miljöskapande värde.  

Onumre-
rad: B 

Liten och enkel gravvård av di-
abas.  

 
FLICKAN 

BOTILDA JONSD. 

* D   4/1   1880 
† D 22/11 1884 

I ESLÖF 
 

Gravvården är flyttad från sin ur-
sprungliga plats och står tillsam-
mans med flera andra i en form av 
lapidarium i en gräsremsa utmed det 
nordöstra kvarterets norra sida. 

Gravvården är ett minne över ett barn 
som förlorats i tidig ålder vilket tyvärr 
var vanligt förekommande vid denna tid. 
Denna och liknande enkla gravvårdar i 
lapidariet representerar också en tid där 
många inte hade möjlighet att kosta på 
sig en stor, påkostad gravvård. Gravvår-
den har därför både ett socialhistoriskt 
och samhällshistoriskt värde.  

Onumr: C  Denna mindre gravvård är till-
verkad av sandsten. På de run-
dade krönet är en relief av bi-
skviporslin med Thorvaldsens 
motiv ”Natten” monterad. Un-
der den är små kvistar av ek-
blad skulpterade i sandstenen. 
På krönet finns spår av att det 
har funnits ett kors överst på 
stenen. Inskriptionen är inhug-
gen i versaler.  

 
MINNE ÖFVER 
SÖMMERSKAN 

ELNA PERSSON 
* D 28/8   1851 
† D 18/3   1883 

 

Gravvården är flyttad från sin ur-
sprungliga plats och står tillsam-
mans med flera andra i en form av 
lapidarium i en gräsremsa utmed det 
nordöstra kvarterets norra sida 

Gravvården är över en kvinna som är re-
presenterad med sin titel vilket var ovan-
ligt vid den tid då hon avled. Denna och 
flera liknande gravvårdar i lapidariet re-
presenterar också en tid där många inte 
hade möjlighet att kosta på sig en på-
kostad gravvård. Det ger den sammanta-
get både ett samhälls- och socialhisto-
riskt värde. 
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Gravplats nr 1, fotot till höger där text och dekor tillfälligt är ifyllt med vit 

krita är från gravinventeringen från 1994.  
Gravplats nr 7 idag. Nedan ett foto (beskuret) från en gravinventering som genomfördes år 1994.  
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Gravplats nr 28 Gravplats nr 93 
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Gravplats nr 87 Gravplats nr 146 Gravplats nr 225 
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Gravplats nr 769 

Onumrerad A 

Onumrerad B Onumrerad C 
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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, 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, 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, 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, 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  

 
 

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 


