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Inledning 

Vård- och underhållsplanen för Borlunda kyrkogård 

och Skeglinge ödekyrkogård är utförd av Regionmu-

seet i Skåne på uppdrag av Eslövs pastorat. Invente-

ringen genomfördes under våren och sommaren 2021 

med påföljande rapportskrivning. Inventering och 

rapportskrivning har utförts av antikvarie Karin 

Hernborg.  

Kyrkogårdarna skyddas enligt Kulturmiljölagens 

4:e kapitel som kyrkogård invigd före 1940. 

Skeglinge ödekyrkogård är även skyddad som forn-

minne enligt 2:a kapitlet, samma lag. Vård- och un-

derhållsplanen har utformats i enlighet med Kultur-

miljölagen och de föreskrifter som finns för 4:e ka-

pitlet. Till grund för planen ligger också råd och 

riktlinjer från Lunds stift och Länsstyrelsen Skåne 

angående vård- och underhållsplaners omfattning 

och innehåll. 

Bakgrund 

År 2012 kom nya föreskrifter till Kulturmiljölagens 

4:e kapitel. I föreskrifternas 11:e paragraf  finns ett 

lagstadgat krav på att vård- och underhållsplaner ska 

finnas för de kyrkobyggnader, kyrkotomter och be-

gravningsplatser som skyddas enligt lagen och att 

ägarna till dessa ansvarar för att planerna finns. I 

föreskriften anges vissa krav på hur vård- och un-

derhållsplanerna ska utformas: 

• Planen ska redovisa hur respektive objekt ska 

vårdas och underhållas så att det kulturhistoriska 

värdet inte minskar och att utseende och karak-

tär inte förvanskas. 

• Såväl sedvanligt underhåll som tillståndspliktiga 

åtgärder ska framgå av planen. 

• Planen ska revideras med högst 10 års intervall. 

• Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig över 

planen. 

Mål och syfte 

Utifrån kulturmiljölagen och dess föreskrifter är 

syftet med vård- och underhållsplanen att lyfta fram 

och tydliggöra kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 

Den ska sedan ligga till grund för pastoratets plane-

ring och skötsel. Målsättningen med arbetet är att 

kyrkogårdens värden ska bevaras. Genom vård- och 

underhållsplanen ska: 

• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så att 

de kulturhistoriska värdena säkerställs och ut-

vecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårdsför-

valtningen som Länsstyrelsen underlättas. 

• Förvaltningen få en vägledning i det konkreta 

vårdarbetet med riktlinjer och prioriteringar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbe-

sökare och allmänheten tydliggöras. 

 Fastighetsuppgifter 

 

Objekt  Borlunda kyrkogård och Skeglinge ödekyrkogård 

Fastighetsbeteckning Borlunda 1:2-1 respektive Skeglinge 1:2-3 

Socken  Borlunda socken respektive Skeglinge socken 

Kommun  Eslövs kommun 

Fastighetsförvaltare Eslövs pastorat 

Areal  Borlunda kyrkogård – ca 11800 m² 

Skeglinge ödekyrkogård, ca 2600 m²  

 

Den nuvarande kyrkan och kyrkogården i Borlunda blev år 1868 gemensam för 

Borlunda och Skeglinge och ersatte församlingarnas medeltidskyrkor som båda revs 

vid samma tid. På Borlunda kyrkogård finns idag 135 gravplatser varav 56 är upplåtna. 

Skeglinge ödekyrkogård är inte längre i bruk och har inga upplåtna gravplatser.  

Fastighetsuppgifter 

 

Objekt  Borlunda kyrkogård och Skeglinge ödekyrkogård 

Fastighetsbeteckning Borlunda kyrkogård: Borlunda 1:2-1  

Skeglinge ödekyrkogård: Borlunda 1:2-3 

Socken  Borlunda socken respektive Skeglinge socken 

Kommun  Eslövs kommun 

Fastighetsförvaltare Eslövs pastorat 

Areal  Borlunda kyrkogård – ca 11800 m² 

Skeglinge ödekyrkogård, ca 2600 m²  

 

Den nuvarande kyrkan och kyrkogården i Borlunda blev år 1868 gemensam för Borlunda och 

Skeglinge och ersatte församlingarnas medeltidskyrkor som båda revs vid samma tid. På 

Borlunda kyrkogård finns idag 135 gravplatser varav 56 är upplåtna. Skeglinge ödekyrkogård är 

inte längre i bruk och har inga upplåtna gravplatser.  

 
Skånekarta med Eslövs kommun i gult och Borlunda och 

Skeglinge socken markerade i grönt respektive blått.   
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Metod 

Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-

del där kyrkogårdarnas historia och nuvarande ge-

staltning beskrivs. Historiken grundar sig på arkiv- 

och litteraturstudier samt annan tillgänglig litteratur, 

kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskrivningen 

omfattar Borlunda kyrkogård och Skeglinge ödekyr-

kogård. Respektive kyrkogårds olika delar som om-

gärdning, gravkvarter, gångsystem, gravplatser och 

gravvårdar samt växt- och djurliv har inventerats och 

beskrivits. Särskild vikt har lagts vid att beskriva re-

spektive kyrkogårds karaktär.  

Beskrivningen av historiken och de båda kyrko-

gårdarna utgör underlag till en beskrivning av olika 

kulturhistoriska och biologiska värden. Utifrån kun-

skapsdelen med historik, nulägesbeskrivning, karak-

tärisering och värdebeskrivning har riktlinjer för 

bevarande och underhåll av kulturhistoriska och 

biologiska värden formulerats. Vård- och under-

hållsplanen omfattar också en riskanalys, redogör för 

aktuella åtgärdsbehov och ger förslag på utveckl-

ingsmöjligheter. 

 

Andra verktyg och dokument  

Vård- och underhållsplanen består av två delar varav 

del 2 är en separat trädvårdsplan för respektive kyr-

kogårds trädbestånd. I den beskrivs trädens historik 

på kyrkogården, deras värden och behov av åtgärder 

för de kommande 5 åren. Trädvårdsplanen är fram-

tagen av antikvarie Karin Hernborg i samarbete med 

arboristföretaget SveArb AB.  

 

  

Borlunda till vänster med den nuvarande kyrkogården markerad med röd linje och det ungefärliga läget för den tidigare 

kyrkogården i vitt. Flygfotot till höger visar Skeglinge ödekyrkogård. Båda platserna ligger nära länsväg 113 med Skeglinge 

ödekyrkogård drygt en kilometer söder om Borlunda. Flygbild: Lantmäteriet.  
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 

KULTURMILJÖLAG(1988:950)  

Kyrkogården och ödekyrkogården skyddas enligt 

Kulturmiljölagen 4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt 

kulturminne. Skeglinge ödekyrkogård är ett 

fornminne och skyddas även av Kulturmiljölagen 

2 kap. Kyrkobyggnader, kyrkotomter och be-

gravningsplatser tillkomna före 1940 får inte på 

något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från 

länsstyrelsen. Detta gäller även vissa yngre kyr-

kobyggnader och begravningsplatser utvalda av 

Riksantikvarieämbetet. 

 

Förändringar som påverkar det kulturhistoriska 

värdet är ofta tillståndspliktiga och kontakt be-

höver 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 grav-

anordningar bedöms hur begravningsplatsens 

kulturhistoriska värden påverkas av ett succes-

sivt borttagande.  

 

Båda kyrkogårdarna ingår i fornlämningsområ-

den som i fornlämningsregistret benämns 

Borlunda 7:1 och Skeglinge 5:1. Områdena skyd-

das enligt Kulturmiljölagens 2 kap. På båda plat-

serna omfattar fornlämningsområdet de gamla 

bytomterna yta enligt äldre kartor. Respektive 

områdes utbredning kan ses på kartan på sidan 

9. Inom de äldre bytomterna är alla ingrepp i 

mark, utöver normal gravgrävning tillståndsplik-

tiga eftersom de kan beröra fornlämningar som 

är dolda under mark. Eventuella fynd av forn-

lämningar måste rapporteras till Länsstyrelsen. 

 

PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggna-

der skyddas även i PBL. En byggnad som är sär-

skilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt får inte 

förvanskas och ska underhållas så att de sär-

skilda värdena bevaras. De kulturhistoriska vär-

dena ska säkerställas genom skydd i detaljplan 

eller områdesbestämmelse. I detaljplan eller 

områdesbestämmelse kan byggnader skyddas 

mot rivning samt mot förvanskning så att dess 

karaktärsdrag bevaras. Byggnader men även 

träd och andra landskapselement kan vara skyd-

dade i en plan.  

 

MILJÖBALKEN (1998:808) 

Både kyrkogården i Borlunda och Ödekyrkogår-

den i Skeglinge ligger inom ett område som är 

av riksintresse för kulturmiljövården benämnt 

Svenstorp-Örtofta-Ellinge-Skarhult-Gårdstånga. 

Riksintresseområden av olika slag regleras ge-

nom Miljöbalken och syftet är att skydda och 

värna om att Sveriges mark, vatten och fysiska 

miljö används på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Områden som är utsedda som riksintresse för 

kulturmiljövården ska skyddas mot åtgärder 

som påtagligt kan skada kulturmiljön. En miljö-

konsekvensbeskrivning, MKB, kan behövas för 

att klargöra hur planerade åtgärder påverkar 

kulturmiljön.  

 

Alléer på kyrkogårdar, det vill säga trädrader om 

minst fem lövträd, omfattas i de flesta fall av 

biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalkens 7 

kap (11§). Bestämmelserna gäller alléer utmed 

vägar, tidigare vägar och även alléer som finns i 

ett övrigt öppet landskap. Bestämmelserna gäl-

ler också stenmurar som angränsar till jord-

bruksmark. I Beskrivning och vägledning om 

biotopen allé i bilaga 1 till förordningen 

(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

sägs det att även en gångväg i vissa fall kan be-

traktas som väg. 

 

På båda kyrkogårdarna finns 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) 

Förordningen omfattar dels de arter som skyd-

das enligt EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv, 

dels vissa andra vilt levande arter som är hotade 

i Sverige. Fladdermöss är en djurgrupp som är 

vanlig på kyrkogårdar. Alla arter av fladdermöss, 

vilda fåglar, groddjur och kräldjur är fridlysta i 

Sverige. 
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Kulturhistorisk bakgrund 

  

Häradskartan från 1910-15. Skeglinge ödekyrkogård är den gröna ytan öster om byns dåvarande skolhus. 
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Kulturmiljö och fornlämningar 

Kulturmiljö 

Borlunda och Skeglinge socknar ligger inom Frosta 

härad. Båda byarna fungerade som sockencentrum i 

sina respektive socknar. Skeglinge socken omfattade 

två byar, Skeglinge och lilla Skeglinge och i Borlunda 

socken ingick de fyra byarna Borlunda, Brönneslöv, 

Grudby och Skruddby. Skeglinge och Borlunda 

socknar har minst ett medeltida ursprung med kyr-

kor som uppfördes under 1100-talet i respektive by.  

I Länsstyrelsens kulturmiljöprogram ingår 

Borlunda och Skeglinge socknar i ett större utpekat 

område med kulturmiljövärden, i planen kallat Svens-

torp-Örtofta-Ellinge-Skarhult-Gårdstånga. Området är 

bland annat utvalt utifrån sin rikedom på mänskliga 

spår sedan förhistorisk tid. Särskilt anmärkningsvärt 

är förekomsten av flera gravhögar från bronsåldern i 

uttalade höjdlägen. Stor betydelse har också karaktä-

ren av godslandskap med vidsträckta fält och alléer. 

Godsen Skarhult, Ellinge och Örtofta ligger i an-

slutning till Bråån i norr och Viderup vid Kävlingeån 

i söder. Båda åarna har här kvar sina naturligt sling-

rande lopp vilket har stor betydelse för både kultur- 

och naturmiljön.  

Fornlämningar 

Landskapet kring Borlunda och Skeglinge har varit 

befolkat ända sedan tidig stenålder. Kartan ovan är 

från Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök och 

visar de olika typer av fornlämningar som är registre-

rade i landskapet. De blå cirklarna visar fynd och 

fyndplatser. De flesta är flintredskap som yxor och 

flintdolkar som har hittats vid arbete ute på åkrarna. 

Merparten av de röda cirklarna markerar platser där 

det finns fornlämningar i form av gravhögar eller 

rester av dem. De flesta av dessa är odaterade men 

är i regel uppförda under brons- eller järnålder. I 

Skeglinge är den gamla kyrkogården registrerad som 

fornlämning av typen ödekyrkogård.  

De ljusröda, större ytorna i kartans södra del vi-

sar en koncentration av boplatser från både sten-, 

brons-, och järnålder. Flera av dem ligger i närheten 

av Kävlingeån. Likande boplatser har också registre-

rats utmed Bråån norr om Borlunda. Vid åarna har 

folk bott på platser där det var nära till vatten och till 

goda fiske- och jaktmarker.  

Violetta ytor på kartan markerar tidigare by-

tomter utifrån avgränsningar på äldre kartor. De är 

utpekade som platser med möjliga fornlämningar. 

Utöver bytomterna för Borlunda och Skeglinge syns 

också den för byn Lilla Skeglinge intill Skeglinge 

gård på kartan.  
  

Utdrag från kartan i Riksantikvarieämbetets digitala söktjänst ”Fornsök”. 
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Borlunda by 

Ortnamnet Borlunda är enligt Svenskt ortnamnslex-

ikon tidigast känt i skrift från 1100-talets mitt, då 

skrivet på latin som burlundum. Namnet är en sam-

mansättning av två ord med olika betydelse. Det 

inledande Bor har ursprunget borr vilket förekommer 

i flera skånska ortnamn och har betydelsen hål eller 

sänka. Här syftar det till kyrkan och kyrkbyns ur-

sprungliga läge i en uttalad sänka intill Bråån. Ort-

namnets avslutande lund har i sin tur betydelsen lund 

eller skogsdunge.  

Kartan från en geometrisk avmätning av 

Borlunda år 1739 visar byn som den såg ut vid tiden 

innan utskiftningen. Utmed bygatan låg tio gårdar på 

ömse sidor om bytomten. Längst i öster, nära Bråån, 

låg kyrkan på kyrkogården med kyrkoherdebostället 

direkt angränsande i öster. På bytomten ser man 

också tre mindre hus. Ett av dem kan vara fattighu-

set och övriga två bör vara så kallade gatuhus. Det 

var hus som stod på ofri grund och ofta var be-

bodda av hantverkare eller daglönearbetare. 

Inför enskiftet år 1806 låg de tio gårdarna kvar. 

En av dem var kyrkoherdebostället som innehades 

av den dåvarande kyrkoherden. Han ägde också 

ytterligare en gård i byn. Fyra av gårdarna var rust-

håll som mot skattelättnader höll det skånska kaval-

leriregementet med häst och ryttare och fyra var så 

kallade frälsehemman som ägdes av traktens adel 

och arrenderades. Efter enskiftet har sju av byns tio 

gårdar flyttats ut ur byn.  

Skeglinge by 

Ortnamnet Skeglinge är enligt Svenskt ortnamnslexikon 

tidigast noterat år 1351 som Stoore Skiegglinge. Store 

med åtskillnad till grannbyn Lilla Skeglinge. Nam-

nets inledning kan enligt lexikonet ha ursprung från 

forndanska skaghi med betydelsen udde vilket kan 

syfta på byns läge på ett höjdparti mellan Brååns 

djupa ådal i norr och Rödabäcksravinen i söder.  

Liksom för Borlunda by genomfördes enskiftet 

av Skeglinge år 1806. Vid den tiden bestod byn av 

fjorton gårdar. Tolv av dessa var frälsehemman som 

ägdes av traktens adel och var utarrenderade. En 

gård (nr 10) ägdes av kyrkoherden i Borlunda och en 

(nr 1) tillhörde en självägande lantbrukare. Tre av 

gårdarna i byn var rusthåll.  

Vid enskiftet flyttades alla byns tolv frälsehem-

man ut på de skiftade ägorna medan de resterande 

två gårdarna, nr 1 och 10 låg kvar i sina ursprungliga 

lägen tillsammans med kyrkan (se illustration till 

höger).  

Utsnitt av från kartan från en geometrisk avmätning av Borlunda by år 1739. På kartan syns medeltidskyrkan och den 

dåvarande kyrkogården nära Bråån, något nordöst om kyrkans och kyrkogårdens nuvarande läge.  

Skeglinge by på en geometrisk avmätning från år 1764. 

Infällt syns en detalj från kartan från enskiftet år 1806. 
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Källor till kyrkor och kyrkogårdars histo-

ria 

I äldre kartmaterial kan en kyrkogårds avgränsning 

och placering i förhållande till det omgivande land-

skapet ofta följas. Det finns tillgängligt via Lantmäte-

riets söktjänst, Historiska kartor. Flygfoton från mit-

ten av 1900-talet och framåt kan vara ett hjälpmedel 

för att utläsa förändringar av vegetationen på kyrko-

gården, främst när det gäller träden. Flygfoton från 

1940-, 60- och 70-talet finns tillgängliga via Lantmä-

teriets söktjänst Min karta eller på webbsidan kart-

bild.com.  

Äldre fotografier från tidigt 1900-tal och senare 

kompletterar uppgifter från övriga arkivmaterial. De 

kan till exempel sökas i Riksantikvarieämbetets digi-

tala bildarkiv via Forndok men även i databasen Car-

lotta vid Kulturen i Lund och Malmö museer, Folk-

livsarkivet i Lund och Regionmuseets bildarkiv.  

Kyrkornas historia  

 

Borlunda medeltidskyrka och nya kyrka 

Den tidigare medeltidskyrkan i Borlunda tros ha 

uppförts under 1100-talet. Enligt skriftliga källor var 

den byggd av gråsten och vitkalkad. Dåvarande kyr-

koherden Lars Tvenonius skrev år 1746 att kyrkans 

murar stöttades utifrån av tre pelare. Koret var valv-

slaget och år 1829 uppfördes ett torn i väster. Några 

år tidigare hade långhuset förlängts.  

Kyrkan var uppförd nära Braån. På grund av 

problem med att delar av kyrkogården var vattensjuk 

anlade församlingen år 1820 en ny kyrkogård på ett 

högre läge åt sydväst på bytomten.  

Under 1800-talet ökade befolkningen alltmer och 

varken medeltidskyrkan i Borlunda eller Skeglinge 

räckte till. År 1859 beslutades att Skeglinge och 

Borlunda församlingar skulle slås samman och en ny, 

gemensam kyrka byggas i Borlunda. Under åren 

1866–68 uppfördes den nya kyrkan på det höjdläge i 

byn där man drygt 40 år tidigare hade anlagt en ny, 

mindre kyrkogård. Uppdraget att rita den nya kyrkan 

gick till den danska arkitekten Ferdinand Meldahl. 

Kyrkan har influenser från flera stilarter. Dock ska 

den främst vara inspirerad av kyrkan San Fermo i 

italienska Verona. 

 Kyrkan byggdes med korsplan, ett sidoställt 

västtorn och en halvrund absid i öster. I samband 

med bygget revs den gamla medeltidskyrkan i byn 

och mycket av stenmaterialet från rivningen använ-

des till att anlägga den nya kyrkans grundmurar. 

Borlunda kyrka sedd från söder. Foto Karl-Erik Sundström Fjäl-

kinge, ca 1950/60-tal. Källa: Regionmuseet Skånes arkiv. 

 

Borlunda medeltidskyrka sedd från öster. Teckning 

(beskuren) från 1841 av okänd konstnär, Kungliga 

bibliotekets samlingar.  

Kyrkan San Fermo i Verona. Källa: Wikimedia 

commons.  
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Skeglinge medeltidskyrka 

Kyrkan i Skeglinge uppfördes under 1100-talet i 

romansk stil med långhus, kor och en halvrund ab-

sid. Som brukligt var vid den tiden hade den två 

ingångar, en i söder för män och en i norr för kvin-

nor. I ingången från söder ska det också ha funnits 

ett vapenhus. Kyrkan var liten med yttermåtten 14x9 

meter. Den hade tjocka, vitkalkade yttermurar som 

var uppbyggda av gråsten. År 1688 nyuppfördes en 

klockstapel i trä vid kyrkan. Klockan är daterad till 

mitten av 1400-talet. År 1821 var klockstapeln i då-

ligt skick, revs och klockan flyttades till en påbygg-

nad på kyrkans västgavel.  

Kyrkan var i bruk fram till invigningen av den 

nya kyrkan i Borlunda år 1868. Skeglingeborna ville 

behålla sin kyrka men deras överklagan om rivning-

en till Kunglig Majestät avslogs och kyrkan revs år 

1872. Kyrkklockan flyttades till den nya kyrkan i 

Borlunda där den användes fram till 1929 då den 

flyttades tillbaka till ett nytt klocktorn på ödekyrko-

gården. Under 1950-talet iordningställdes kyrkogår-

den och kyrkans konturer på den ursprungliga plat-

sen markerades med en stensättning. År 1961 ersat-

tes klocktornet från 1929 med det som står på plat-

sen idag.  

  
År 1961 invigde dåvarande prost Nils Ahle ett nytt klocktorn på ödekyrkogården i Skeglinge. På fotot syns markeringen av 

den gamla kyrkans murar och i bakgrunden Skeglinge skola som numera är riven. Källa: Frosta härads bildarkiv.   
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Kyrkogårdarnas historia 

Skeglinge ödekyrkogård 

Kyrkogården i Skeglinge har ett gemensamt ur-

sprung med den medeltida kyrkan. Den äldsta karta 

som visar kyrkogårdens avgränsning och form är 

från en inägodelning av byn år 1764, se överst till 

vänster här bredvid. Kyrkogårdens form är ungefär 

densamma på kartan från enskiftet av byn år 1806 

(se infälld bild). Den ekonomiska kartan från 

1968/70 visar en avgränsning som ser ut att vara 

ungefär densamma men med en något mer kvadra-

tisk form. Kyrkogården övergavs efter rivningen av 

kyrkan och ersattes av den nya kyrkogården i 

Borlunda. I en artikel från 1941 beskrivs ödekyrko-

gården som en något vildvuxen park invid den dåva-

rande byskolan med gräsytor, grusgångar, äldre träd 

och nerfallna gravvårdar liggande i buskagen. På 50-

talet restaurerades kyrkogården (se föregående sida). 

Borlunda kyrkogård 

På kartan från 1739 här bredvid ser man läget för 

den medeltida kyrkan och kyrkogården som låg di-

rekt väster om den dåvarande, kringbyggda prästgår-

den. På grund av problem med vattensjuk mark 

ersattes den medeltida kyrkogården helt eller delvis 

av en ny kyrkogård år 1820. Den anlades på ett höjd-

läge på prästgårdens mark inom bytomten. På en 

lantmäterihandling från år 1868 (se nästa sida) fram-

går att kyrkogården från år 1820 låg i den del av den 

nuvarande kyrkogården där kyrkan senare byggdes. 

På häradskartan från tidigt 1900-tal ligger präst-

gården kvar vilket gör att man här någorlunda kan se 

förhållandet mellan det gamla och det nuvarande 

läget för kyrkan och kyrkogården. 

 

 
  

Karta från en inägodelning av Skeglinge år 1764 och från 

enskiftet 1806 (infälld). Källa: Lantmäteriet, historiska kartor.  
Skeglinge på den ekonomisk kartan från tiden 1968/70.  

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor. 

1806 

Geometrisk avmätning av Borlunda år 1739. Källa: Lantmä-

teriet, historiska kartor. 
Häradskartan över Skåne från tiden 1910-15. Källa: Lantmä-

teriet, historiska kartor.  
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Prästgården i Borlunda år 1927, sett från söder. Foto: Mårten Sjöbeck, källa: Universitetsbiblioteket 

i Lunds bildarkiv.  
Generalstabskartan från 1865, tiden strax innan rivningen av medeltidskyrkorna i 

Borlunda och Skeglinge. 

Lantmäterihandling från år 1868 då kyrkogården fick sin nuvarande form genom ett 

ägobyte mellan prästgårdens och kyrkans mark. Område a (grönt) inom gränsen för 

den nya kyrkogården är den kyrkogård som anlades här år 1820. Inom område A i 

öster ligger parkeringen och den gamla skolan. Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv. 

Ritning från tiden för anläggandet av kyrkogården i Borlunda ca år 1868. Planlägg-

ningen stämmer till stora delar överens med dagens. Källa: Anette Persson, artikel i 

Ale nr1/1995. 
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Den nya kyrkan uppfördes på ett höjdläge strax 

innanför mitten av den södra långsidan på den nya 

kyrkogården. Från den grusbelagda, sammanhäng-

ande yta som omger kyrkan utgår fyra mjukt 

svängda gångar åt olika håll. Tre av dem ledde ur-

sprungligen till grindar i vardera tre av kyrkogårdens 

fyra hörn. Grinden i det sydöstra hörnet uppfördes 

framför allt till Skeglingeborna som anlände till kyr-

kan och kyrkogården från söder. På häradskartan 

från tiden 1910-15 (se sidan 13) ser man den gång 

som då ledde från landsvägen till grinden. Grinden 

är inte längre i bruk eftersom den ligger i gräns mot 

fastigheten med den gamla byskolan som idag är 

privatägd. Kvarteret i denna del av kyrkogården av-

sattes inledningsvis för gravsättningar för invånare 

från Skeglinge. Även om grinden inte används längre 

har den med kopplingen till denna historik en kul-

turhistorisk betydelse.  

Kyrkogården har till stor del kvar den ursprung-

liga planläggningen (se ritning föregående sida) som 

är något annorlunda än vad som var brukligt vid 

1800-talets senare del. Istället för tidstypiska, sym-

metriskt utlagda kvarter avgränsade av raka grus-

gångar verkar grundstrukturen vara inspirerad av 

den engelska parken med mjukt slingrande gångar 

och något mer oregelbundet utlagda rader av grav-

platser.  

Enligt skriftliga källor som beskriver det växt-

material som skulle beställas inför anläggandet av 

kyrkogården verkar dagens grundstruktur av häck-, 

träd- och buskplanteringar till stora delar ha sitt ur-

sprung från samma tid. Genom åren har dock träd 

och buskvegetationen föryngrats både två och tre 

gånger. Kyrkogårdens omgivande häck av hagtorn 

planterades vid tiden för anläggandet och bör vara 

sig lik. Utmed gångarna verkar gran ha planterats 

inledningsvis, de har senare ersatts av idegran vilka 

kan ses på flygbilden från 1935 ovan. År 1967 ersat-

tes idegranarna i sin tur av dagens tujor.  

Vid anläggandet ska rader av almar ha planterats 

utmed kyrkogårdens södra långsida och västra kort-

sida och borde vara de träd som syns bakom kyrkan 

på fotot ovan. Foton och flygbilder från 1930-talet 

och framåt visar att träd även har planterats utmed 

kyrkogårdens norra och östra sida men av viss vari-

ation av trädslag. De äldsta träden här består idag av 

avenbok, lind, tysklönn och hästkastanj. Enligt pla-

nerna ska det också ha planterats träd inne på kyr-

kogården vid anläggandet vilket det äldre fotot här 

till höger visar.  

 

Äldre foto som förvaras i kyrkan, okänt år och fotograf. Till 

vänster om mannen på bilden syns ett mindre sorgeträd. 

Flygfoto taget från norr år 1935 (beskuret). Foto: AB Flygtrafik i Bengtsfors. Källa: Carlotta, Kulturen i Lund.    
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Beskrivning av Borlunda kyrkogård 

 Foto: Pär-Martin Hedberg, Hiophoto, bildrättigheter: Lunds stift. 
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Kyrkogårdskarta som visar gravplatser som är synliga idag, källa: Eslövs pastorat.  
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Kyrkogårdskarta som visar samtliga gravplatser, källa: Eslövs pastorat.  

Gravplatser och lapidarium med 
utvalda gravvårdar (se sidan 51). 
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Omgivningar  

Borlunda kyrka och kyrkogård ligger på ett tydligt 

höjdläge i byn, drygt 53 meter över havet. Från kyr-

kogårdens södra sida har man fri sikt ut över ett 

öppet åkerlandskap. Härifrån ser man också träden 

och klockstapeln på Skeglinge ödekyrkogård som 

ligger en kilometer rakt söderut. Ca fyra kilometer 

norrut ligger Eslövs centrum och ungefär lika långt 

är det till Gårdstånga och väg E22 i söder.  

I Borlunda finns idag tre bebyggda fastigheter 

kvar på ursprungliga gårdslägen inom den gamla 

bytomten. En av dem är den tidigare prästgården. 

Direkt öster om kyrkogården ligger byns senaste 

skola som idag är en privatägd bostad. På tomten 

ligger även skolans badhus kvar i form av en mindre, 

rödmålad träbyggnad.  

Ett stenkast nordost om kyrkogården ligger plat-

sen där den tidigare medeltidskyrkan och den gamla 

kyrkogården legat. Här står en minnessten och lutad 

mot ett träd ett fragment av en äldre gravvård Om-

rådet som ägs av kyrkan är bevuxet med flera större 

träd av ask och hästkastanj och sköts idag som en 

parkmiljö med klippning av gräset. Direkt öster om 

denna plats låg prästgården. I byn finns ytterligare en 

handfull bostadshus varav flera ligger på samma 

lägen som tidigare gatuhus och som byns första 

skola som enligt häradskartan (se sidan 8) låg direkt 

norr om kyrkan. Vattendraget Bråån rinner in i byn 

från öster. Åfåran ligger direkt norr om läget för den 

tidigare prästgården och medeltidskyrkan. I linje 

med den gamla skolan viker ån av norrut och vänder 

sedan i en båge mot Ellinge slott som ligger ca 2,5 

km nordväst om Borlunda.  

  

Den gamla kyrkogården sett från väster, med läget för den tidigare prästgården i bakgrunden. Infällt: minnessten.  

Flygbild över Borlunda by sett från söder. Norr om byns syns Brååns slingrande åfåra. Foto: Pär-Martin Hedberg, 

Hiophoto, bildrättigheter: Lunds stift 
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Yttre begränsningar  

Kyrkogården omges av en klippt hagtornshäck som 

är mellan 50 och 80 cm hög. I häcken finns spridda 

inslag av självföryngrade växter som idegran, aven-

bok, benved, alm och fläder. I kyrkogårdens syd-

västra hörn är häcken borttagen utmed en sträcka av 

ca 20 m där man har anlagt en upplagsplats med fyra 

betongfack för kompost, grus- och jordmaterial.  

Grindar och ingångar 

Kyrkogården har fyra ingångar. Tre av dem finns i 

kyrkogårdens nordvästra, nordöstra och sydöstra 

hörn. I alla tre står likadana grindkonstruktioner av 

gjutjärn; i mitten finns en bred, hög dubbelgrind på 

höga stolpar. På vardera sidan om denna hänger 

lägre gånggrindar på lägre ytterstolpar. Stolparna är 

fyrkantiga och kröns av små klot. Alla grindbladen 

har stående spjälor och en rik dekor av slingrande 

ornament och underst en bård av geometriska for-

mer. Grinden i kyrkogårdens sydöstra hörn är inte 

längre i bruk eftersom den ansluter till den tidigare 

skolhustomten som idag är privatägd. 

Mitt på kyrkogårdens östra kortsida finns den 

fjärde ingången i form av en bred öppning utan 

grind som ansluter till läget för kyrkogårdens parke-

ring och ekonomibyggnaden i öster.  

Gångar och strukturer 

Det mjukt slingrande och sammanhängande gångsy-

stemet på Borlunda kyrkogård består i huvudsak av 

ca tre meter breda gångar. De är alla belagda med 

samma typ av ljusgrått grus. Samma grusmaterial 

ligger på den grusbeläggning som omger kyrkan. Till 

denna ansluter fem gångar från olika håll. En av dem 

är en smalare, rak gång som leder utmed den södra 

långsidan rakt ner till ett arbets- och upplagsområde 

i kyrkogårdens sydvästra hörn. Enligt äldre flygbilder 

är gången anlagd mellan åren 1960 och 1975. 

Belysning och servicestationer 

På ekonomibyggnaden sitter två utelampor. Utanför 

hagtornshäcken vid parkeringen i öster står en rad av 

fyra låga, galvaniserade lyktstolpar. På den södra 

sidan av den gång som leder från parkeringen rakt 

upp mot kyrkan står tre lyktstolpar med runda ljus-

glober av klarglas. Utmed grusbeläggningen nord-

väst om kyrkan står ytterligare två i samma stil. Di-

rekt söder om kyrkan står två svartmålade lyktstolpar 

med fyrsidiga lykthus innanför häcken. På samma 

stolpar sitter också var sin spotlight som är riktad 

mot kyrkan.  

Direkt till vänster innanför ingången från parke-

ringen finns redskap och vattenkannor. På ekonomi-

byggnaden strax intill och öster om kyrktornet finns 

vattenposter. Både vid ekonomibyggnaden och den 

nordvästra grinden står soptunnor för komposter-

bart och övrigt. 

På ekonomibyggnaden sitter en anslagstavla med 

information om kyrkan och dess verksamhet.  

En av kyrkogårdens tre identiska grindar, här i kyrkogårdens nordvästra hörn.  Från kyrkogårdens östra ingång leder två gångar upp mot kyrkan varav en med belysning.  
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Parkeringsplatser 

Direkt öster om kyrkogården finns en hårdgjord 

parkering med plats för cirka ett femtontal bilar.  

Byggnader 

Utöver kyrkan finns en ekonomibyggnad som står 

direkt utanför kyrkogårdens östra kortsida. Byggna-

den är av rött tegel, har ett sadeltak med mörkbruna 

betongpannor och brunmålade dörrar och snicke-

rier. I huset finns personal- och förrådsutrymmen 

och en allmän, uppvärmd toalett med ingång från 

den norra gaveln. 

Träd  

På kyrkogården växte vid inventeringen 2021 totalt 

36 träd. I trädbeståndet finns en stor variation av 

både arter och åldrar. Inne på kyrkogården, nordväst 

om kyrkan står ett par medelålders skogslönnar, två 

högvuxna, äldre hängpilar och flera äldre tujor av 

trädstorlek. Resterande träd står med mer eller 

mindre jämna mellanrum strax innanför kyrkogår-

dens omgivande hagtornshäck och bildar en träd-

krans. I denna representeras lind av sju träd och 

rödbladig lönn, skogslönn och hästkastanj av vardera 

tre träd. Det finns också två träd vardera av avenbok 

och sykomorlönn och ett träd av respektive häng-

björk och platan. I öster på den norra långsidan står 

en rad av tre mindre träd av prydnadsapel.  

Häckar  

Utöver den hagtornshäck som omger kyrkogården 

avgränsas 23 av gravplatserna av klippta häckar. Tre 

av dem har ca halvmeterhöga häckar av liguster och 

kring en gravplats i kvarter B växer höga, form-

klippta tujahäckar. Resterande 19 gravplatser omges 

av buxbomshäckar som med några få undantag är 

breda, välväxta och friska. Flera av buxbomshäckar-

na är formklippta. 

Planteringar  

Av planteringarna på Borlunda kyrkogård bidrar de 

rader av högväxta och pelarformade tujor som står 

utmed flera av gångarna med det största intrycket. 

Nordväst om kyrkan finns också ett tätt buskage av 

friväxande idegran och flera tujor av trädstorlek. Vid 

ingången i nordväst växer syren, hägg och benved 

och mellan lapidariet och upplagsområdet i sydväst 

finns ett större buskage av snöbär.  

Planteringar av buskar på gravplatserna domine-

ras av vintergröna sorter som idegran, tuja, hima-

layaen, lagerhägg, mahonia, klätterbenved och ädel-

cypress. Buskarna står oftast i par på gravplatserna 

och flera är formklippta. Enstaka inslag finns också 

av rhododendron, mahonia och hortensia. På fyra av 

gravplatserna norr om kyrkan finns planteringar av 

tujor som står i par och som vuxit sig pelarlika och 

höga. 

Bland de blommande perenna växterna finns in-

slag av flera traditionella kyrkogårdsväxter på grav-

platserna. Vanligast är rosor och kärleksört. Det 

finns också spridda förekomster av kaukasiskt fet-

blad, lavendel, bergenia, julros, penningblad, pion 

och akleja. Av vårblommande växter noterades 

Ekonomibyggnaden i Borlunda. Tujor, buxbomshäckar och planteringar i kvarter B och C. Del av trädkransen, här utmed kyrkogårdens norra långsida. 
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vårstjärna, rysk och italiensk blåstjärna, snödroppar 

och flera olika narcisser, tulpaner och primulor.  

Vilda växter 

På kyrkogårdens gräsytor finns flera inslag av 

blommande, självsådda och vilda växter som präst-

krage, käringtand, blåmonke, svalört, vårlök, rev-

fibbla, brunört och revfingerört. När de får möjlig-

het att blomma är de en viktig pollen- och nektar-

källa för flera olika insekter. Vägtistel och knölklocka 

är andra vilda växter med värdefull blomning.  

På kyrkogården finns det också förutsättningar 

för olika arter av mossor och lavar att etablera sig. 

Kyrkogårdens träd liksom gravvårdar och ste-

ninramningar bidrar med en variation av olika struk-

turer där mossor och lavar kan växa. De äldre löv-

träden är särskilt betydelsefulla. På flera av träden i 

trädkransen växer kyrkogårdslav och silverlav som 

båda är karaktärsarter för värdefulla träd. Det är 

också guldlockmossa som växer på stammen av en 

gammal och grov sykomorlönn i kyrkogårdens 

nordöstra hörn.  

Djurliv 

På kyrkogården finns en variation av livsmiljöer för 

olika typer av djur, stora som små. De äldre lövträ-

den är särskilt viktiga för flera olika djurarter. I flera 

av träden finns stamhåligheter. De har utvecklats 

över lång tid och i dem kan specialanpassade insek-

ter leva. Flera är sällsynta eftersom äldre träd med 

håligheter är ovanliga i dagens landskap. De gamla 

träden är också viktiga livsmiljöer för både fladder-

möss och fåglar. Fladdermössen kan jaga insekter 

kring trädens kronor i skymningen och kyrkogår-

dens träd och buskar besöks av både häckande, flyt-

tande och övervintrande fåglar. Här kan de vila, 

bygga bo och hitta föda. Fågelarter som noterades 

vid besök under vår och sommar 2021 var ringduva, 

fasan (båda häckande), sädesärla, pilfink, hämpling, 

grönfink, gransångare, koltrast och bofink. På vin-

tern har även sidensvans och domherre observerats. 

Fler än dessa arter förekommer säkerligen på kyrko-

gården. Vintergröna buskar har en särskild betydelse 

under vinterhalvåret då de fungerar som skydd för 

både fåglar och andra djur. 

Sniglar och snäckor av olika slag är vanliga på 

kyrkogårdar. Trädgårds- och parksnäcka kan ofta ses 

på gravstenarna där de betar alger. Vid ett par av 

besöken höll en fälthare till på kyrkogården. En ek-

orre sågs hoppa omkring och färsk spillning efter en 

igelkott visade att även den håller till här.  

Blommande växter som lavendel, kärleksört och 

primulor på gravplatserna är rika på pollen och nek-

tar och besöks av pollinatörer som vildbin, humlor, 

blomflugor och fjärilar. Träd och buskar och 

skrymslen och vrår på gravplatser och i byggnader 

erbjuder också boplatser och övervintringsmöjlig-

heter för flera olika insekter och även för grod- och 

kräldjur som till exempel åkergroda och vattensala-

mander. 

Rysk blåstjärna under en beskuren lind i kvarter C. Silverlav växer på flera av kyrkogårdens lövträd.  En humlebagge (närmast) och en humla samsas på 

en blomma av vägtistel. 
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Grusgång mellan höga tujor utmed kvarter C och D. 

Plantering av primula i gravkar, kvarter D. Blommande käringtand och blad av röllika i en oklippt gräsyta.  Bergenia. 

Parksnäcka på en trädstam. Vårblomning av violetta primulor och olika lökväxter i kvarter E och F. 
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Kvartersbeskrivningar 
Borlunda kyrkogård är uppdelad i åtta kvarter med 

beteckningar från A till H. I beskrivningarna nedan 

har de, med undantag av kvarter A, slagits samman i 

delområden om två eller tre kvarter. Detta eftersom 

kvarteren i vart och ett delområde har flera gemen-

samma karaktärsdrag som även bidrar till att de skil-

jer sig från de övriga delområden.  

Kvarter A 
 

Struktur och gravplatser 

Kvarteret ligger i kyrkogårdens sydöstra del. Det 

avsattes i samband med anläggandet för Skeglinge 

by som förlorade sin kyrka och kyrkogård i samband 

med bygget av den nya, gemensamma kyrkan i 

Borlunda. I kvarteret finns idag fem gravvårdar med 

Skeglinge som angivet bynamn. Hit, till kyrkogår-

dens sydöstra hörn, fanns tidigare en väg från 

Skeglinge. Vägen finns inte kvar, däremot grinden. 

Den används dock inte längre eftersom den numera 

gränsar mot en privat tomt, men står kvar som ett 

värdefullt historiskt inslag på kyrkogården.  

Kvarteret sluttar svagt mot öster och har enligt 

flygfoton från 1970-talet tidigare varit helt omgärdat 

av rader av tuja. Det har idag 17 aktiva gravplatser av 

olika storlek som ligger i en i övrigt gräsbelagd yta. 

Flera av gravplatserna är familjegravar. 14 av dem är 

grusbelagda. Nio av dessa omges av stenramar varav 

en med kyrkogårdens enda gravstaket. De övriga 

fem gravplatserna omges av buxbomshäckar. Reste-

rande gravplatser i kvarteret är idag gräsbelagda och 

har fristående gravvårdar. I kvarteret finns också 

några gravvårdar som står, eller ligger kvar i gräset 

på återlämnade gravplatser.  

Utöver buxbomshäckar finns buskplanteringar 

på några av gravplatserna, både av friväxande och 

formklippta buskar av tuja, buxbom och lagerhägg. 

Här finns också några få inslag av blommande växter 

som rosor, lavendel, lammöron, akleja, kaukasiskt 

fetblad, prästkrage och smultron.  

Gravvårdar 

De vanligast förekommande gravvårdarna i kvarteret 

är låga, breda vårdar av granit från 1900- och 2000-

talet. Här finns också flera liggande hällar och grav-

kar från samma tid. På kvarterets familjegravar finns 

vårdar från flera generationer varav några är från 

1800-talets senare del. De flesta av dessa är smala, 

höga vårdar av diabas men också en bautastenslik-

nande vård från sekelskiftet, ett järnkors i smide och 

ett par äldre vårdar av sandsten och marmor. Rosor på en av gravplatserna i kvarter A.  

Större delen av kvarter A, sett från kyrkogårdens sydöstra hörn. 
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Kvarter B och C 
 

Struktur och gravplatser 

Dessa båda kvarter ligger inom en gemensam yta 

som sluttar svagt mot öster och som omgärdas av 

grusgångar och täta rader av högväxta tujor. Detta 

ger hela området en speciell, rumslig karaktär. Grav-

platserna är av olika storlek där flera av de mindre 

ligger intill varandra centralt i området medan de 

större ligger i ytterkanterna. Av de 35 gravplatserna 

är alla utom en grusbelagda. Förutom en stor grav-

plats som omges av stenmurar och ett tiotal som 

omgärdas av häckar av buxbom, liguster eller tuja 

omges alla de övriga 23 av stenramar.  

På flera av gravplatserna finns planteringar av 

vintergröna buskar som himalayaen, buxbom, tuja 

och ädelgran. Flera av dem står i par varav många är 

formklippta. På en handfull gravplatser förekommer 

också murgröna. I övrigt finns ett visst inslag av 

blommande växter. Rosor tillhör de vanligaste till-

sammans med enstaka inslag av akleja, bergenia, 

prästkrage och gul nunneört. Bland de vårblom-

mande växterna finns snödroppar, tulpaner, 

vårstjärna, rysk blåstjärna och narcisser. 

Gravvårdar 

På en stor andel av gravplatserna i de båda kvarteren 

ligger en eller flera gravhällar från 1800-talets senare 

del och framåt. Flest ligger på den stora gravplats 

längst i öster som omges av stenmurar. I kvarter B är 

hällarna dominerande i antal och i kvarter C finns 

det en lika stor andel av breda, låga vårdar av granit 

varav alla är från 1900-talet och framåt. I båda kvar-

teren finns också ett mindre inslag av äldre typer av 

gravvårdar. De med högst ålder står i en rad med 

fem vårdar i den södra delen av kvarter C. Längst i 

norr i raden står här kyrkogårdens äldsta vård. Den 

är hög och tunn, av kalksten och är rest över prosten 

Nils Ekelund som avled år 1818. Vården finns med 

på ett äldre foto (se sid 15) och ser utifrån det ut att 

stå kvar på den plats dit den bör ha flyttats från den 

gamla kyrkogården. Andra exempel på vårdar som är 

få av sitt slag i kvarteren och därför av särskild bety-

delse är en tidig, mindre vård av marmor, en hög 

vård av diabas i obeliskstil, några få gravkar, två vår-

dar av natursten och två med livstenar som kröns av 

stora kors.  

Kvarter B och C sett från öster. Närmst syns de största gravplatserna i kvarter B. 

Rad av äldre gravvårdar i kvarter C. 

Formklippta häckar av buxbom och tuja i kvarter B. 
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Kvarter D, E och F 

 

Struktur och gravplatser 
Dessa tre kvarter ligger inom en stor, samman-
hängande yta på kyrkogårdens norra del. Den är till 
stora delar gräsbeväxt och omges av grusgångar. 
Hela ytan sluttar svagt mot norr. I väster och söder 
kantas området av rader av höga tujor. I den södra 
delen av kvarter F växer istället för tujor, ett tätt 
och högt buskage av friväxande idegran. Hela den 
norra långsidan är helt öppen mot den angränsande 
grusgången.  

De flesta av de 41 gravplatserna i området ligger 

i kvarter E och F. Här är merparten av dem utlagda i 

nordsydligt orienterade rader där gravvårdarna är 

vända mot öst eller väst. 37 av gravplatserna är 

grusbelagda och av dessa omges 32 av stenramar, ett 

halvdussin av buxbomshäckar och två av häckar av 

liguster. På flera av de grusbelagda gravplatserna är 

planteringsytor avgränsade i anslutning till gravvår-

darna, oftast av låga stenkanter. I alla tre kvarter 

finns spår av att gravplatser har avvecklats, detta 

genom ett tjugotal gravvårdar som står eller ligger 

kvar i gräsytorna.  

Buskplanteringar på gravplatserna är relativt be-

gränsade. I området finns fyra par av friväxande, 

höga tujor eller ädelcypress och ett par av form-

klippta idegranar. Bland de perenna, blommande 

växterna finns spridda förekomster av traditionella 

kyrkogårdsväxter som kärleksört, rosor, pioner, jul-

ros, vintergröna, hortensia och bergenia. I det halv-

dussin av gravkar som ligger på olika gravplatser 

finns genom kyrkogårdsförvaltningen planteringar 

av bergenia och primulor. Bland de vårblommande 

växterna finns framför allt narcisser, tulpaner, kro-

kus, primulor och rysk blåstjärna. 

  

Gravvårdar 

Av de tre kvarterens ca 60 gravvårdar är drygt 40 

breda, låga vårdar eller liggande hällar från 1900-

talets andra hälft. Men här finns också ett inslag av 

betydligt äldre vårdar. De flesta står fristående i grä-

set i den västra delen av kvarter F. Här finns en vär-

defull variation av höga, smala vårdar av diabas och 

mindre, äldre gravvårdar av en kombination av sand-

sten och marmor med höga hantverksmässiga vär-

den. Här står också ett par bautastensinspirerade 

vårdar från sekelskiftet 18/1900. I kvarter D finns 

en gravplats med ett par vårdar av natursten från 

tidigt 1900-tal. I samma kvarter ligger fem gravkar 

från 1900-talets första hälft.  

Kvarter F och E sett från väster.  Kvarter D sett från öster.  
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Kvarter G och H 

 
Struktur och gravplatser 

Dessa båda kvarter bildar tillsammans ett område 

som ligger utmed kyrkogårdens hela västra kortsida. 

Det består till största delen av gräsytor och avgrän-

sas öster- och söderut av grusgångar.  

I hela området finns idag endast fyra synliga 

gravplatser varav tre ligger i kvarter G. Två har 

stenramar och de andra två omges av häckar av 

buxbom respektive liguster. Planteringar på gravplat-

serna finns av lavendel, hortensia och vintergröna.  

I den sydvästra utkanten av kvarteret finns ett 

upplags- och arbetsområde med fyra betongfack för 

jord, grus, stenmjöl och växtavfall. Mellan arbetsom-

rådet och lapidariet växer ett sammanhängande 

buskage av snöbär och utmed grusgången i öster har 

nyligen en rad av tujor planterats som ersättning för 

tidigare utgångna exemplar. 

I den sydvästra delen av kvarter H ligger kyrko-

gårdens lapidarium i form av en öppen, grusbelagd 

yta på ca 100 m2. Här är drygt 70 gravvårdar utplace-

rade i rader, liggande eller lutande. 

Gravvårdar 

I hela området finns endast ett dussin gravvårdar 

varav fem är fristående i gräset. Tre gravvårdar är 

liggande hällar från 1900-talet och de övriga är stå-

ende. Ett par vårdar med stora kors, stående på 

livstenar och en obeliskliknande vård av diabas till-

hör de större. En mindre vård av diabas med ett 

tredelat krön och en natursten utan årtal tillhör de 

äldsta med ursprung från 1800-talets andra hälft.  

Gravvårdarna i lapidariet visar upp en stor variat-

ion av olika stil, material och ålder. De allra äldsta är 

av sandsten och marmor och från 1800-talets. Tyvärr 

är flera av dem vittrade och inskriptionerna är svåra 

att tyda. Bland dessa skulle det kunna finnas de som 

anger dödsår från tiden innan den nuvarande kyrko-

gården anlades (1866-68). De kan i så fall ha stått på 

den kyrkogård som anlades år 1820.  

  

Kvarter G och H sett från söder.  

Äldre gravvårdar i lapidariet, kvarter H. 



 

28 Borlunda kyrkogård och Skeglinge ödekyrkogård, vård- och underhållsplan, 2021 

Titlar som talar 

Ett besök på en kyrkogård kan förutom att ge en 

kultur- och naturupplevelse också väcka tankar och 

frågor om de människor som vilar där. Inte bara 

gravvårdarnas utformning, namn på de avlidna och 

deras ålder kan berätta, det gör också de olika titlar 

som förekommer på gravvårdarna.  

Vid inventeringen av kyrkogården i Borlunda no-

terades samtliga titlar på gravvårdarna, inklusive dem 

i lapidariet. Totalt var det 274 stycken. Flest, 73 st, 

representerar gifta kvinnor med titeln hustrun eller 

änkan. Dessa något anonyma titlar representerar 

säkert många kvinnor med viktiga nyckelroller i drif-

ten av gårdar och hushåll. Merparten av dem har 

varit knutna till socknens lantbruk med hänvisning 

till alla de sammanlagt 71 män med titlarna lantbru-

kare, hemmansägare eller åbo.  

Variationen bland övriga titlar är stor. Flera är 

kopplade till kyrkan med titlarna kyrkoherden, pros-

ten, kyrkovaktmästaren och kantor. Andra represen-

terar offentliga tjänstemän som stationsinspektor, 

häradsdomare, agronom, och landstingsman. Titeln 

banvakten har en lokal koppling till den tidigare 

järnvägen mellan Eslöv och Tomelilla med närmsta 

station vid Kristineberg. Bland bygdens hantverkare 

förekommer flera smedmästare och snickare och 

enstaka med titeln stenhuggare, skräddare och mu-

rare. 

Titlar på gravvårdarna - Borlunda kyrkogård.  

Antal av varje förekommande titel anges inom pa-

rentes utom för dem som bara finns på en grav-

vård. Titlarna återges i listan med sin ursprungliga 

stavning. 

 

Hustrun, (71) Stationsinspektor 

Lantbrukaren (64) Kantor 

Hemmansägaren (5) Landstingsmannen 

Son/sonen (5) Åbodotter 

Dottern (4) Kyrkovaktmästaren 

Husägaren (4) Agronom 

Snickaren (4) Stenhuggare 

Kyrkovärden (4) Byggmästare 

Smedmästaren (4) Muraren 

Enkan (2) Häradsdomare 

Kyrkoherden (2) Handlanden 

Gossen (2) Direktören 

Prosten (2) Djurskötaren 

Åboen (2) Flickan 

Banvakten  Döttrar 

Kusken Smeden 

Skräddaren Typografen 

Barnmorskan Brodren 

F.d Ladufogden Åbosonen 

F Hush (Hushållers-

kan) 
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Beskrivning av Skeglinge ödekyrkogård 
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Skeglinge ödekyrkogård 

Kyrkogårdskarta från Eslövs pastorat.  
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Omgivningar 

Skeglinge ödekyrkogård (nedan kallad kyrkogården) 

ligger bara ett tjugotal meter öster om länsväg 113 

med infart söderifrån via en parallell grusväg. Cirka 

150 meter vardera norr och väster om platsen ligger 

de två gårdar som blev kvar på sina ursprungliga 

platser i byn efter enskiftet år 1806 (se karta sid 10). 

Omgivningarna består av ett helt öppet och vid-

sträckt odlingslandskap med stora brukningsenheter 

och glest utspridd bebyggelse. En kilometer rakt 

norrut ligger Borlunda by och Bråån med sitt sling-

rande lopp. 

Yttre begränsningar  

Utmed kyrkogårdens södra och östra sida ligger 

breda, låga och raka skalmurar som är upplagda av 

fältsten. Utmed den norra sidan ligger istället en ca 

meterhög stödmur av fältsten. I väster ligger parke-

ringen och kyrkogården i samma nivå och gränsen 

mellan dem markeras av en enkel rad av fältsten.  

Parkeringsplats och information 

Utmed kyrkogårdens hela västra sida, där byns skola 

tidigare stått; finns idag en grusbelagd yta som rym-

mer cirka tio parkerade bilar. Vid parkeringen står en 

skylt av kopparplåt med en relief  av medeltidskyrkan 

och information om platsens historia Den är upp-

förd av Frosta härads hembygdsförening. 

Byggnader 

I kyrkogårdens sydöstra hörn står ett klocktorn med 

den klocka från 1400-talet som sedan år 1688 hängt i 

klocktorn på platsen. Detta med ett uppehåll mellan 

1872 och 1929 då den var placerad i Borlundas kyrk-

torn. Det nuvarande klocktornet uppfördes år 1961.  

 

Träd  

Det tidigaste kartmaterialet som visar träd på kyrko-

gården är häradskartan från tiden 1910-15 (se infälld 

bild ovan till höger). På denna framgår flera träd-

markeringar inom kyrkogården som på kartan ligger 

direkt öster om det dåvarande skolhuset. Några av 

platsens äldsta och mäktigaste träd har sannolikt sitt 

ursprung från denna tid. Idag står det totalt 21 träd 

på kyrkogården. Sexton av dem är äldre träd med en 

jämn fördelning av ask, skogslönn och hästkastanj. 

Av de yngre träden finns två av vardera rödbladig 

lönn och hagtorn och ett träd av prydnadskörsbär. 

Sju av de äldre träden har utvecklade stamhåligheter 

vilket är mycket värdefullt ur biologisk synvinkel.  
Kyrkogårdens enda kvarvarande, synliga gravplats är mar-

kerad av en häck av måbär. 

Kyrkogårdens sydöstra hörn med klocktornet, stenmurar och en av platsens mäktiga askar.  
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Häckar  

Kring en kvarvarande gravplats i den östra delen av 

kyrkogården står en meterhög häck av måbär.  

Planteringar  

Anlagda planteringar är få. Utöver den måbärshäck 

som nämns ovan finns en rad av dagliljor utmed 

gränsen till parkeringen och vid den södra muren 

står en buske av forsythia.  

Naturlig flora 

Utmed kyrkogårdens yttergränser har en naturlig 

föryngring av spridda buskar av äkta fläder, skogs-

lönn och alm etablerat sig på flera ställen. I gräsy-

torna finns utöver olika gräs också ett inslag av na-

turligt etablerade örter som röllika, revfibbla, tu-

sensköna, svalört och ogräsmaskros. På trädens 

stammar växer en variation av olika arter av mossor 

och lavar. Kyrkogårdslav som är en värdefull karak-

tärsart för öppna kulturmiljöer förekommer på ett 

tiotal av träden. Den är beroende av en miljö där den 

både blir solbelyst och får näring via mineralrikt 

damm från grusvägar och åkrar. Detsamma gäller 

också arter som rosettbrosklav och skrynkellav som 

också förekommer på flera av trädstammarna. 

Djurliv 

Vid besök på kyrkogården i samband med denna 

inventering gjordes inga observationer av vilda djur. 

Detta säger i och för sig inte så mycket. Med tanke 

på avsaknaden av gröna miljöer i det omgivande 

åkerlandskapet har träden och övrig vegetation på 

platsen en stor betydelse för djurlivet. Här finns 

möjligheter för både häckning, födosök, nattvila och 

övervintring för både fåglar, fältvilt, insekter, grod- 

och kräldjur.  

Struktur, gravplatser och gravvårdar 

Kyrkans grundform och placering är markerad av en 

stenläggning av natursten.  

På mitten av den östra sidan finns kyrkogårdens 

enda markerade gravplats som på tre sidor omges av 

en häck av måbär. På gravplatsen finns sex gravvår-

dar varav tre är hällar. En av de stående gravvårdarna 

har det senaste dödsåret angivet till 1886 vilket bör 

vara en av de sista gravsättningarna på kyrkogården. 

Söder om platsen ligger en mindre gravvård och i 

norr tre gravhällar i romansk stil vilka troligen är av 

medeltida ursprung.  

 

 

Markering av medeltidskyrkans läge och kontur i ödekyrkogårdens nordvästra del.  Utmed parkeringsytan i väster ligger en stenrad. På fotot syns också blommande dagliljor och en 

informationsskylt om kyrkans och ödekyrkogårdens historia.  
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Kulturhistoriska och biologiska värden 



 

34 Borlunda kyrkogård och Skeglinge ödekyrkogård, vård- och underhållsplan, 2021 

Värdebeskrivning – Borlunda 

kyrkogård 

Borlunda by har en lång historia. Här, i Brååns när-

het, har människor levt i flera tusen år. I landskapet 

kring byn finns fynd av boplatser och gravanlägg-

ningar från både sten-, brons- och järnålder. På 

många av gårdarna finns också fynd av flintredskap 

som har hittats vid arbete ute på åkrarna. Sedan 

1100-talet då medeltidskyrkan byggdes har Borlunda 

by med kyrka och kyrkogård fungerat som socken-

centrum.  

Även om sju av byns tio gårdar flyttades ut ur 

byn efter enskiftet år 1806 är en äldre bystruktur 

bevarad. Här finns läget för den tidigare medeltids-

kyrkan och kyrkogården kvar som en minnesplats. 

Bredvid ligger den tidigare prästgården. Den gamla 

byvägen har kvar sin sträckning genom byn och 

utmed den ligger prästgården och ytterligare två 

gårdslägen kvar på sina ursprungliga platser. Här 

finns också flera äldre och nyare hus på gamla tom-

ter och mitt i byn ligger dagens kyrka och kyrkogård. 

Allt detta bidrar till en historisk kontinuitet där olika 

byggnader och strukturer i landskapet visar på ett 

tidsmässigt djup i byn och i landskapet runtomkring. 

Detta har både lokalhistoriska och samhällshisto-

riska värden.  

Dagens kyrkogård har till en del i sydväst en 

historia som sträcker sig ca 200 år tillbaka i tiden. 

Då, år 1820, anlades en ny kyrkogård i ett höjdläge 

här eftersom kyrkogården vid medeltidskyrkan blivit 

vattensjuk. Denna äldre del ingår i dagens kyrkogård 

vilket bidrar till det lokalhistoriska värdet.  

Kyrkogården har kvar sin ursprungliga gestalt-

ning från tiden kring kyrkobygget som stod klart år 

1868. Utifrån den högt liggande kyrkan i italienskt 

inspirerad stil anlades en kyrkogård med slingrande 

grusgångar, kantade av barrträd. Omgivna av gång-

arna ligger naturligt formade områden med grav-

kvarter i svaga sluttningar åt väster, söder och öster. 

Kring kyrkogården planterades en traditionell träd-

krans och i yttergränsen en hagtornshäck. Denna 

ursprungliga gestaltning är till största delen bevarad 

och kyrkan och kyrkogården skapar sammantaget en 

unik och säregen helhetsmiljö med både miljöskap-

ande, arkitektoniska och arkitekturhistoriska 

värden.  

Kyrkogårdens sydöstra del är kopplad till histori-

ken att Skeglinge by förlorade sin kyrka och kyrko-

gård vid sammanslagningen med Borlunda. Kvarter 

A som avsattes för gravsättningar av Skeglingeborna 

och grinden i den sydöstra hörnet dit folket från 

Skeglinge anlände till kyrkan har därför höga lokal-

historiska värden.  

 

Gravvårdar och gravplatser - en värdefull 

helhet  

På kyrkogården finns gravvårdar och gravplatser 

från olika tidsperioder. Gravvårdarna uppvisar en 

variation av olika typer, ålder, material, tillverknings-

tekniker och formspråk vilket ger en både ålders-

värden, miljöskapande värden och arkitekturhi-

storiska värden. Vårdar från tiden innan den in-

dustriella tillverkningen infördes en bit in på 1900-

talet har ofta höga, hantverksmässiga värden.  

På kyrkogården finns gravplatser med påkostade 

stenmurar, gravstaket och gravvårdar. Många grav-

platser är grusbelagda och omges av välväxta och 

välklippta buxboms-, tuja-, eller ligusterhäckar. På 

Kyrkan och kyrkogården sett från söder. Foto: Pär-Martin Hedberg, Hiophoto, bildrättigheter: Lunds stift. 
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flera gravplatser växer också vintergröna buskar som 

tillsammans med planteringar av olika blommande 

växter förhöjer kyrkogårdens karaktär och på olika 

sätt bidrar till kyrkogårdens biologiska och miljös-

kapande värden.  

 

Samhällshistoriska värden 

När den nya, gemensamma kyrkan och kyrkogården 

uppfördes i Borlunda för både Borlunda och 

Skeglinge socknar måste det ha inneburit en stor 

omställning för många. Framför allt för sockeninvå-

narna i Skeglinge som varit emot den nya ordningen. 

Denna historik bidrar till platsens lokalhistoriska 

värden.  

Gravvårdarna på Borlunda kyrkogård kan berätta 

om människorna i Borlunda och Skeglinge socknar. 

Påkostade gravplatser och gravvårdar vittnar om 

personernas ställning i samhället. är mer anspråks-

lösa. Gravvårdarnas inskriptioner kan antyda berät-

telser, både om framgång och familjelycka men 

också om alltför tidig död och andra familjehistorier. 

Flera gravplatser och gravvårdar kan därför ha både 

personhistoriska och lokalhistoriska värden.  

Många gravvårdar har också en viktig roll i berät-

telsen om socknarna och deras historia. Inskription-

er med titlar som lantbrukaren, åbodottern och 

hemmansägaren berättar om en lång jordbrukstradit-

ion och rymmer samhällshistoriska värden. Det 

gör även titlar med koppling till olika hantverkare 

som skräddaren, muraren och smeden. Andra män-

niskoöden representeras av anonyma vårdar eller 

finns inte alls synligt representerade. Men det som 

inte syns berättar också något om dåtiden. Ett ex-

empel på detta är få gravvårdar som rests över kvin-

nor och att kvinnliga yrkestitlar är mycket få. Det 

berättar något om kvinnans ställning i samhället 

genom historien. Kvinnornas faktiska roll och infly-

tande som nyckelpersoner i driften av gårdar och 

hushåll är inte tydlig men värd att reflektera över. 

Även människor med lägre social ställning kan sakna 

representation. Gravvårdar över kvinnor, äldre, enkla 

vårdar och titlar som hushållerskan, husägaren, ban-

vakten, åbodottern och kusken har därför socialhi-

storiska värden.  

Gravplatser och vegetation i kvarter B och C, ett exempel på kyrkogårdens olika värden. Närmast i bild står en stor lind som har rikligt med silverlav på stammen.  
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Biologiska värden 

Borlunda by ligger omgiven av ett intensivt odlat 

landskap med stora åkerytor. Där är det ont om 

växter och djur. Därför är kyrkogårdens träd, busk-

planteringar, blommande växter och gräsytor extra 

viktiga för det vilda växt- och djurlivet. Till det bi-

drar byns övriga trädmiljöer och trädgårdar. Det gör 

också naturen kring den slingrande Bråån i norr. 

Blommande växter som kyrkogårdens blomster-

planteringar, lindar, hästkastanjer, hagtorn, syrener, 

och vilda växter lockar till sig en variation av olika 

insekter. I träd, buskar och häckar kan fåglar både 

hitta föda och en plats att häcka och söka skydd.  

Gamla lövträd har en särskilt stor betydelse för 

artrikedomen av insekter, landlevande snäckor, mos-

sor och lavar. Några av kyrkogårdens äldre träd har 

stamhåligheter där speciella och sällsynta insekter 

kan leva. På flera av träden växer de naturvårdsin-

tressanta lavarna silverlav och kyrkogårdslav och på 

ett av dem finns en rik förekomst av guldlockmossa.  

Skrymslen och vrår i byggnader, murar och på 

gravplatserna bidrar också med livsrum. På olika sätt 

fungerar kyrkogården tillsammans med de nära om-

givningarna i byn sammantaget som en oas i det 

öppna åkerlandskapet. Där ute finns platser med 

liknande betydelse. Det är framför allt utspridda 

gårdsmiljöer och villabebyggelse med träd och träd-

gårdar liksom alléer, märgelhålor och trädrader. Via 

fältkanter, vägrenar och luftrummet kan dessa mil-

jöer ha kontakt med varandra. Man kan kalla det 

landskapets gröna infrastruktur. Ett nätverk av na-

turmiljöer som på olika sätt har utbyte av varandra 

och som har en gemensamt stor betydelse för det 

vilda växt- och djurlivet.  

Värdebeskrivning – Skeglinge 

ödekyrkogård.  

Liksom Borlunda ligger Skeglinge i ett landskap med 

en lång historia av mänsklig verksamhet. Här finns 

fornlämningar av olika slag som sträcker sig ända 

tillbaka till stenåldern.  

I Skeglinge by låg 14 gårdar samlade kring kyrkan 

vid tiden för enskiftet år 1806. Byn hade då varit 

sockencentrum åtminstone sedan kyrkan byggdes på 

1100-talet. Även om byn splittrades efter enskiftet 

och endast två gårdar låg kvar på sina platser i byn 

bevarades bygemenskapen. Kyrkan var i bruk i ytter-

ligare 60 år efter enskiftet tills den nya, gemensamma 

kyrkan i Borlunda stod klar år 1868. Skeglingeborna 

hade då stridit för att ha kvar sin kyrka men förlorat. 

Den sista begravningen på Skeglinge kyrkogård ge-

nomfördes vid tiden kring 1868 och kyrkan revs år 

1872. Den historik som är kopplad till byn och till  

platsen ger ödekyrkogården både lokalhistoriska 

och samhällshistoriska värden.  

Sedan rivningen av medeltidskyrkan år 1872 

lämnades platsen mer eller mindre åt sitt öde fram 

till 1950-talet då den iordningställdes. Platsen som 

den är gestaltad idag med kyrkans grundmurar mar-

kerade liksom de fysiska minnen som finns kvar i 

form av flera äldre gravvårdar, stenmurar och klock-

tornet med platsens ursprungliga kyrkklocka från 

1400-talet bidrar med kulturhistoriska och miljös-

kapande värden.  

I det öppna åkerlandskap där ödekyrkogården 

ligger har den en stor betydelse för den biologiska 

mångfalden. Till det bidrar främst kyrkogårdens alla 

träd. Förekomsten av flera äldre, grova ädellövträd 

med stamhåligheter och en naturvårdsintressant 

lavflora ger platsen olika biologiska värden.  
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Kulturreliktväxter 

Under senare år har växter som är starkt sammankopplade med 

människan, men som riskerar att försvinna, uppmärksammats 

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

till husbehov.  

 

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

kirskål. Andra finns det bara ett fåtal individer och populationer 

kvar av, nu som levande fornminnen. De sistnämnda finns ofta 

på kyrkogårdar, vid prästgårdar och andra äldre gårdar och löper 

stor risk att försvinna för gott med några oaktsamma spadtag 

eller efter en dusch med ogräsmedel. Hjärtstilla, äkta vallört, 

humle, murreva och gul nunneört är exempel på känsliga arter 

att hålla utkik efter. De kan vara svåra att upptäcka. Rådet är att 

tänka en extra gång om du ser en växt som inte liknar någon 

annan och att fråga någon som kan känna till den.  

 

NordGen - Nordiskt Genresurscenter, är en nordisk institution för 

bevarande och hållbart nyttjande av växter, husdjur och skog. 

Bland annat inom kunskapsområdet kulturreliktväxter. I Sverige 

finns NordGens huvudkontor på SLU i Alnarp.  

 

 

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

På kartorna över Borlunda kyrkogård och Skeglinge 

ödekyrkogård till höger markeras områden av två 

värdekategorier: ”Områden med höga kulturhisto-

riska värden” och ”Områden med stor betydelse för 

kyrkogårdens karaktär”. Den först nämnda omfattar 

den högsta värdekategorin och markeras av ljusbrun 

färgmarkering. Utifrån värderingen anges olika rikt-

linjer för vård och underhåll med syftet att bevara 

och utveckla värdena på respektive kyrkogård.  

 
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 

värden.  

Områden med höga kulturhistoriska värden är sär-

skilt känsliga för förändringar. I Borlunda omfattar 

denna värdekategori större delen av kyrkogården 

undantaget kvarter F och G längst i väster. Samtliga 

delar ska bevaras och underhållas utifrån följande 

riktlinjer: 

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek.  

• Gravplatsernas omgärdning av buxbomshäckar, 

stenramar eller gravstaket bevaras och under-

hålls. 

• Gravplatsernas grustäckning bevaras och un-

derhålls med material i samma fraktion och färg 

som hittills. 

• Kyrkogårdens gångsystem och yttre begräns-

ningar av häckar och grindar bevaras och un-

derhålls. 

• Gravvårdarna ska i första hand bevaras på sin 

ursprungliga plats.  

• Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar ska beva-

ras på sin ursprungliga plats. Vårdarnas livslängd 

ska förlängas så långt det är möjligt genom un-

derhåll och vid behov kvalificerad rengöring och 

konservering.  

• Återlämnade gravplatser kan återtas genom att 

ny gravläggning anpassas till de befintliga förut-

sättningarna. 

 

Områden med stor betydelse för kyrko-

gårdens karaktär 

Den västra delen av Borlunda kyrkogård har endast 

få bevarade gravplatser och begränsat med vegetat-

ion. Den bedöms därför vara mer tålig för föränd-

ringar. Skeglinge ödekyrkogård omfattas av samma 

bedömning. 

I områden som har stor betydelse för kyrkogårdens 

karaktär gäller följande riktlinjer:  

 

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek.  

 

Borlunda kyrkogård Skeglinge ödekyrkogård 
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• Gravplatsernas omgärdning av buxbomshäckar, 

stenramar och gravstaket bevaras och under-

hålls. 

• Gravplatsernas grustäckning bevaras och un-

derhålls med material i samma fraktion och färg.  

• Gravvårdarna ska i första hand bevaras på sin 

ursprungliga plats.  

• Återlämnade gravplatser kan återtas genom att 

ny gravläggning anpassas till de befintliga förut-

sättningarna.  

Växtlighet 

• Planteringar av buskar på gravplatser förnyas 

vid behov, helst med samma växtmaterial som 

det befintliga.  

• Äldre växtsorter som rosor, hosta och kärleksört 

bör i första hand vårdas och få stå kvar på grav-

platserna även sedan de har återlämnats. Vid be-

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

kogården.  

• Eventuell ängsvegetation bör skötas enligt an-

visningar i bilagan Riktlinjer för vård och underhåll.  

• Borlunda kyrkogårds häckar av hagtorn kan 

lämpligast klippas och beskäras under JAS (juli, 

augusti och september). Detta sammanfaller till 

stor del med behovet av hänsyn till häckande få-

gel liksom för att spara blomningen i hagtorns-

häckarna åt insekter.  

Trädvård 

I trädvårdsplanen för Borlunda kyrkogård och 

Skeglinge ödekyrkogård föreslås åtgärder som väger 

in både biologiska värden och kulturhistoriska 

aspekter. Flera av kyrkogårdarnas gamla träd uppfyll-

ler kriterierna för att tillhöra kategorin särskilt 

skyddsvärda träd. Begreppet omfattar jätteträd med 

en stamdiameter på mer än 1 m, 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.   

 

I Naturvårdsverkets rapporten Åtgärdsprogram för 

särskilt skyddsvärda träd -Mål och åtgärder 2012-2016 

formuleras mål och åtgärder som särskilt gäller för 

Svenska kyrkans arbete med värdefulla träd på kyr-

kogårdar och begravningsplatser. Dessa är följande:  

 

• Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrko-

gårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tä-

torter minskar inte på grund av avverkning, där 

alternativ 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 

kyrkogårdarna inom förvaltningen i Götaland 

och södra Svealand från och med samma år. 

Djurliv 

Genom att planera långsiktigt och agera med efter-

tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 

naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-

sevärde som kyrkogården har för besökande.  

 

• Med hänsyn till kräldjur som kan övervintra i 

frostfria lägen inne i murar bör renovering av 

kallmurar ske under juni till augusti. Man bör 

dock vara observant på eventuella häckande fåg-

lar i murarna under denna tid. 

• Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-

möss bör åtgärder som berör träd och häckar 

endast utföras under september 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 några övervintrande igelkottar.  

• Eventuell fasadbelysning av kyrkan stängs av 

nattetid av hänsyn till fladdermöss.  
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Risk- och sårbarhet 

Risk- och sårbarhetsbedömningen omfattar olika 

natur- och kulturvärden på kyrkogårdar med särskild 

inriktning på Borlunda kyrkogård och Skeglinge 

ödekyrkogård. Tidigare, aktuella och potentiella hot 

och risker för försämring av kyrkogårdens kultur- 

och naturvärden berörs.  

Tidigare åtgärder som påverkat kyrko-

gårdarnas värden negativt 

På Borlunda kyrkogård finns spår av tidigare åtgär-

der som har utarmat kyrkogårdens kulturhistoriska 

och biologiska värden. Det handlar främst om att 

återlämnade gravplatser har ersatts med gräsytor och 

att gravvårdar i många fall har tagits bort. Detta 

framgår dels genom att gravvårdar står kvar i gräsy-

tor utan sin tidigare gravplatskontext (ca 40 st) eller 

att gravvårdar (ca 70 st) numera ligger i lapidariet.  

Jämförelser med äldre foton visar att det idag 

finns luckor i trädkransen på Borlunda kyrkogård 

efter träd som tidigare har tagits ner men som inte 

har ersatts. De visar också att rader av tujor eller 

liknande vintergröna buskar tidigare har omfattat 

mer av kvarterens ytterkanter än vad läget är idag.  

På Skeglinge kyrkogård finns endast få gravvår-

dar kvar vilket är ett resultat av att det dröjde till 

mitten av 1900-talet innan medvetenheten om värdet 

av att bevara dem inföll.  

Pågående och möjliga hot mot kyrkogår-

dens värden 

Vittring av äldre gravvårdar.  

På båda kyrkogårdarna finns flera äldre gravvårdar 

som är tillverkade av mjuka och lättbearbetade 

bergarter som sand-, kalksten och marmor. Många 

av dem ligger i Borlundas lapidarium. Alla dessa är 

mer vittringsbenägna än vårdar av hårda bergarter 

som diabas och granit. Vid inventeringen år 2021 

observerades vittring, sprickor och stenbortfall på 

flera vårdar. Vittringen har också påverkat läsbarhet 

av inskriptionerna på flera vårdar.  

Rostangrepp på grindar och järnstaket 

Rostangrepp på kulturhistoriskt värdefulla anlägg-

ningar som järngrindar och gravstaket finns i 

Borlunda. Om det inte åtgärdas riskerar dessa an-

läggningar att på sikt förstöras eller blir alltmer kost-

samma att återställa.  

Stöld och skadegörelse 

Kyrkogårdar är oftast relativt isolerade platser som 

på vissa tider av dygnet är helt obevakade. Tyvärr 

ökar det risken för stöld och andra typer av skadegö-

relse. Metallstölder av koppar och bronsföremål är 

ett pågående hot liksom att gravdekorationer, 

blommor eller verktyg och kannor på serviceplatser-

na försvinner. Särskilt bör risken för stöld av den 

gamla klockan i klocktornet på Skeglinge ödekyrko-

gård beaktas och förhindras. 

Sjukdomar som drabbar ädellövträd  

Både alm, ask och hästkastanj har under de senaste 

decennierna drabbats av olika dödliga sjukdomsan-

grepp. Detta är ett hot mot hästkastanjerna på 

Borlunda kyrkogård och mot både askar och häst-

kastanjer på Skeglinge ödekyrkogård.  

Klimatförändringar 

Det är numera ett faktum att klimatförändringar 

med ökad nederbörd, stormar och en förhöjd me-

deltemperatur innebär ett hot mot vårt kulturarv. 

Främst i form av fysiska skador på byggnader och 

landskap vilket inkluderar kyrkor och kyrkogårdar. 

På kyrkogårdarna är det framför allt de äldre grav-

vårdarna av kalk-, sandsten och marmor som hotas 

av ökande vittrings- och erosionsprocesser. Även 

kyrkogårdarnas växtlighet riskerar att påverkas nega-

tivt av klimatförändringar som extrema torrperioder 

och kraftiga stormar med risk för trädfällning.  

Vittring av en textplatta av marmor gör texten alltmer 

svårtydd. Gravvård nr 31 i kvarter F. 
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Återlämning av gravplatser 

Återlämning av gravplatser är en pågående trend 

som kyrkogårdsförvaltningarna har att hantera. En 

skärpt tillämpning av lagstiftningen när det gäller 

tillstånd till avveckling av gravvårdar och gravplatser 

gör idag att gravvårdar och gravplatser i större ut-

sträckning bevaras efter återlämning. Detta innebär 

att underhållskostnaderna inom kyrkogårdsförvalt-

ningarna ökar. En annan negativ konsekvens kan 

vara att värdefull vegetation av buskar och blom-

mande växter på återlämnade gravplatser utarmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändrade begravningssätt och rational-

iserat underhåll 

Liksom många delar av vårt samhälle utvecklas och 

förändras sedvanor och rutiner även kring gravskick. 

Stora familjegravplatser, monumentala gravvårdar, 

inskription av titlar, singeltäckta och buxbomsom-

gärdade gravplatser har alltmer ersatts av nya ask-

gravplatser, minneslundar, mindre vårdar och gräs-

täckta ytor. I den förändringsprocessen är det viktigt 

att förändringar sker i harmoni med kyrkogårdens 

historik och att befintliga karaktärsdrag bevaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belysning som påverkar fladdermöss 

Undersökningar har visat att ljussättning av till ex-

empel kyrkfasader har negativ påverkan på fladder-

möss. Detta eftersom fladdermöss enbart flyger och 

födosöker i mörker och inte sällan håller till i kyrk-

torn. I värsta fall ger de sig inte ut om tornet är upp-

lyst hela natten och riskerar att svälta ihjäl. Proble-

met kan avhjälpas med en tidsinställd belysning som 

släcks under nattimmarna.  
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Åtgärdsbehov 
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Åtgärdsbehov – Borlunda kyrko-

gård 

Här sammanfattas de åtgärdsbehov som har noterats 

i arbetet med denna plan. Även tillgänglighetsa-

spekter berörs och åtgärder som kan gynna växt- 

och djurlivet föreslås. Syftet är att bevara och ut-

veckla kyrkogårdens karaktär med fokus på både 

kulturhistoriska- och biologiska värden. Vissa åtgär-

der kan kräva tillstånd. Samråd med länsstyrelsen är 

alltid att rekommendera i planeringsstadiet av sådana 

åtgärder som kan medföra förändringar. Länsstyrel-

sen 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 Re-

kommendationer för vård och underhåll. 

Tillgänglighet 

• För kyrkogårdens besökare finns en toalett i eko-

nomibyggnaden. Den är till viss del tillgänglig-

hetsanpassad men gärna kan ses över av sakkun-

nig om detta kan förbättras. 

• Möjlighet finns att köra upp till kyrkan av till-

gänglighetsskäl. Om detta är aktuellt/möjligt 

skulle det kunna skyltas och en parkeringsplats 

avsedd för ändamålet markeras uppe vid kyrkan.  

Yttre begränsningar 

• Hagtornshäcken som omger kyrkogården är till 

viss omfattning inväxt av diverse självföryngrade 

buskar vilket gärna kan åtgärdas. Häcken kan 

också ses över utifrån att vissa partier av den är 

både utglesade och lågvuxna.  

• På den östra kortsidan finns en lucka på några 

meters bredd som behöver planteras igen.  

 

Grindar 

• Grindarna i det nordvästra och nordöstra hörnet 

är förhållandevis gott skick med endast mindre 

färgbortfall och rost. Kontinuerligt underhåll 

med rostskyddsbehandling och ommålning be-

hövs för att de ska fortsätta vara i bra skick. 

Eventuell lagning görs av sakkunnig. 

• Grinden i kyrkogårdens sydöstra hörn har över-

gripande rostangrepp och färgbortfall. På de inre 

grindstolparna har den översta dekoren av me-

tallklot fallit bort. Kloten är sparade och finns i 

ekonomibyggnaden. Att vårda och bevara denna 

grind har en särskild betydelse eftersom den är 

kopplad till historien Skeglinge bys ingång och 

del av den nya kyrkogården. 

• På gravplats nr B54 finns en mindre järngrind 

som är i behov av rostskyddsbehandling och 

ommålning (se foto på föregående sida).  

Vägar och gångar 

• Påfyllnad med grus och singel ska göras med 

samma kulör och fraktion som befintligt.  

Grinden i kyrkogårdens sydöstra hörn är i behov av renovering.  

Lucka i häcken på östra kortsidan. 
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• Grusgångarnas beläggning hålls väl packad för 

framkomlighetens skull. 

Gravplatser 

• Gravstaketet på gravplats nr A1 har omfattande 

rostangrepp och behöver omgående ses över av 

expertis och åtgärdas med hänsyn till sitt kultur-

historiska värde.  

• De flesta av kyrkogårdens buxbomshäckar kring 

gravplatser är i gott skick. Dock finns tecken på 

sjukdom/försvagning med avdöd av plantor på 

några gravplatser vilket behöver hållas under 

uppsikt och åtgärdas vid behov.  

• Undvik att lägga grus direkt intill buxboms-

häckarna eftersom det kan täcka rothalsar och 

grenar och medföra försvagning av plantorna.  

Gravvårdar 

• Generellt bör stabiliteten på stående gravvårdar 

kontrolleras regelbundet enligt standardiserade 

anvisningar från Centrala gravvårdskommittén 

och sedan åtgärdas vid behov. 

• Gravvårdar som är nedlagda, uppstöttade eller 

instabila dubbas eller säkras på annat sätt.  

• Flera äldre gravvårdar av marmor, sand- eller 

kalksten är påverkade av vittring. Stenkonserva-

tor bör konsulteras för att se över dessa vårdar 

och avgöra hur man på bästa sätt ska kunna be-

vara dem för framtiden. 

• Inskriptioner på äldre gravvårdar som riskerar 

att vittra bort bör dokumenteras.  

• Flera gravvårdar har påväxt av grönalger och 

lavar och bör rengöras.  

• I lapidariets sydöstra hörn ligger flera äldre 

gravvårdar med kulturhistoriska värden av bety-

delse. Flera av dem tillhör kyrkogårdens allra 

äldsta. Stenkonservator bör konsulteras för att 

avgöra hur man så långt möjligt ska kunna be-

vara vårdarna för framtiden. För att minska vitt-

ring av snö-, is- och regnpåslag bör de värdefull-

aste monteras stående.  

Planteringar 

• Upplaget i kyrkogårdens sydvästra hörn av-

gränsas mot öster av en låg betongvägg. För att 

både dölja denna och tillföra visuellt och biolo-

giskt värdefull vegetation föreslås en plantering 

av blommande buskar längs hela väggens 

sträckning.  

• Återplantering av rader av tuja bör göras utmed 

de sträckor där de har avvecklats i kvarter A, B 

och C.  

Byggnader 

• Ekonomibyggnaden är i gott skick. Underhåll 

kontinuerligt för en fortsatt god teknisk stan-

dard. 

Träd 

• Trädbeståndet på kyrkogården ses regelbundet 

över och förvaltas i enlighet med föreslagna åt-

gärder i trädvårdsplanen. 

Rostigt gravstaket på gravplats A1. Äldre gravvårdar i lapidariets sydöstra hörn.  Betongvägg vid upplagsplatsen i det sydvästra hörnet. 
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• Samråd med Länsstyrelsen ska tas innan åtgär-

der som berör träd med höga naturvärden 

och/eller omfattas av biotopskydd, se även 

trädvårdsplanen. 

Djurliv 

Det finns flera olika åtgärder som ytterligare kan 

gynna framför allt insekts- och fågellivet.  

• 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 vätska. På kyrkogården 

finns flera lediga ytor på både gräs och grus i 

kvarteren. Det optimala fågelbadet bör vara ca 2 

cm grunt, gärna stort och helst stå en bit ovan-

för markytan. I närheten kan det gärna finnas 

buskage eller andra sittmöjligheter där fåglarna 

kan vänta på sin tur eller ruska av sig efter badet.  

• Tillgången till pollen – och nektarrika växter 

är ett grundläggande behov för ett flertal insek-

ter. I det landskap som omger Borlunda är 

blommande växter en bristvara. Genom att välja 

växter som är rika på pollen och nektar kan man 

tillföra både vacker och doftande blomning, 

uppleva fjärilsfladder och göra en god insats för 

mångfalden. Många av de lämpliga växterna är 

både lättskötta och blommar större delen av sä-

songen. För att förenkla skötseln kan det vara 

bättre att plantera mycket på en begränsad yta. 

Satsa gärna på en variation av blommor, ju fler 

sorter desto fler olika arter av insekter. Förslag 

på olika perenna växter av den typen finns på 

nästa sida. 

• Ängsskötsel är enkel och kan tillföra stora vär-

den både för växt- och djurlivet. Genom att 

spara gräsytor från klippning under sommaren 

kan de blommande växter som ofta redan finns 

där gå upp i blom. Detta tillämpades på kyrko-

gården under sommaren 2021. Ytorna kan vara 

både små och stora. Bara några få kvadratmeter 

kan tillföra mycket. Förutsättningarna för blom-

ning finns redan nu kyrkogårdens gröna ytor. 

Att klippa runt ängsytor eller som genomkor-

sande gångar gör att de ser skötta ut. Klippning 

med uppsamling behöver göras varje år mot slu-

tet av växtsäsongen för att bevara blomrikedo-

men. En näringsfattig mark blir i regel mer 

blomrik och avslaget gräs som ligger kvar tillför 

näring. Växtsäsongen i Skåne är lång, vänta 

gärna till början av september med slåttern. 

Utsparade små ängsytor med blommande prästkrage, brunört och vitklöver i kvarter G och F.  

Ett bra exempel på god skötsel är att gravvårdar i gräsy-

torna i Borlunda omges av stenmjöl. Det både underlättar 

gräsklippningen och skyddar vårdarna från skador.  
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Åtgärdsbehov Skeglinge öde-

kyrkogård 

Yttre avgränsningar  

Stenmurarna utmed kyrkogårdens södra och östra 

sida bör ses över med avseende på risken att stenar 

ligger osäkert och kan rasa ner.  

Gravvårdar 

Alla de kvarvarande gravvårdarna på kyrkogården 

har höga kulturhistoriska värden. De föreslagna åt-

gärderna är viktiga av kulturhistoriska skäl, framför-

allt och för att de kan förlänga vårdarnas hållbarhet. 

 

 

 

• Två av de vårdar som ligger ner har varit stå-

ende och bör återmonteras i sina ursprungliga 

lägen.  

• Väderskydd för vårdar av sand- eller kalksten 

bör övervägas.  

• De liggande gravhällarna bör rengöras från 

mossa av sakkunnig.  

• Inskriptionerna på alla vårdar bör dokumente-

ras för framtiden. 

Byggnader 

Klocktornet underhålls vid behov. Säkerheten vad 

gäller risken för stöld av klockan bör ses över. 

 

Träd och djurliv -Se Borlunda kyrkogård. 

  

Borlunda kyrkogård, en bågformad plantering i hörnet mellan två gravplatser 

tillför blomning och underlättar samtidigt vid gräsklippning.  

Skeglinge ödekyrkogård i maj. 
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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 tradition-

ella växterna är: 

 

Funkia – Hosta, tålig och med dekorativt bladverk, 

ibland blommande. En traditionell sort är exempel-

vis gravfunkia, Hosta crispula.. 

 

Hortensia – Hydrangea macrophylla, har en lång blom-

ningstid. 

 

Höstflox – Phlox paniculata, sorten ’Ingeborg från 

Nybro’ är från 1930-talet och är Grönt kulturarv®-

perenner. 

 

Julros – Helleborus, är vintergrön och passande. 

 

Järnek – Ilex aquifolium, har förknippats med Kristus 

törnekrona och passar därför i kyrkogårdssamman-

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

 

Jättedaggkåpa – Alchemilla mollis, inte en traditionell 

kyrkogårdsväxt men är tålig och bra som marktäck-

are.  

 

Kinesisk kärleksört – Sedum spectabile. Sorten 

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

rosa eller vita blommor.  

Kärleksört – Sedum telephium ssp maximum är egent-

ligen 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 

vintergröna med blå blommor eller Vinca minor 

’Alba’ med vita blommor. Båda är marktäckare. 

 

 

 

 

 

 

Växter som är rika på pollen och nektar är sär-

skilt betydelsefulla för fjärilar, humlor, bin och blom-

flugor. Alla dessa pollinatörer är till stor nytta för oss 

människor när de också besöker våra bärväxter och 

fruktträd. Utan pollinatörer - inga jordgubbar och 

äpplen!  

 

Här föreslås några lättskötta pollen- och nektarväx-

ter. De flesta är tåliga, doftar gott och blommar hela 

sommarsäsongen: 

 

• Lavendel – Lavandula angustifolia.  

• Stäppsalvia – Salvia nemorosa. 

• Isop – Hyssopus officinalis 

• Lammöron– Stachys byzantina (blommande sor-

ten) 

• Kantnepeta – Nepeta spp även kallad kattmynta, 

finns i flera olika varianter. 

• Vädd – olika sorter, t ex japansk vädd – Scabiosa 

japonica som är en låg variant (20-30 cm) och 

höstvädd Scabiosa caucasica. 

• Timjan – Thymus spp – olika sorter. De krypande 

kan bli marktäckande medan de buskliknande 

håller sig på sin plats. 

• Vårtörel – Euphorbia cyparissias. 

• Praktröllika – Achillea filipendulina 

• Vårljung – Erica Carnera 

• Stenkyndel – Clinopodium nepeta 
  

Perenner med varumärket Grönt kulturarv® 

har odlats i Sverige sedan före 1940. De har 

lång odlingstradition, intressant kulturhisto-

ria och bra odlingsegenskaper. Sorterna har 

samlats in i ett landsomfattande projekt som 

drevs av Programmet för odlad mångfald, 

POM. Perenner registrerade som Grönt kul-

turarv® bevaras i den svenska genbanken.  

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

Kyrkogårdsförvaltningens egna planer och text.  

Borlunda kyrkogård:  

• Kulturhistoriska gravvårdar och stenkanter på 

gravplatser som är återlämnade ska vårdas och 

bevaras på platsen, och de gravvårdar som har 

kulturhistoriskt värde ska dubbas om och säk-

ras. 

• Titta över gravstenarna som finns i lapidariet 

angående vilka som ska monteras upp för att 

minska risken för att de vittrar sönder.  

• Gjutjärnsgrindar, kors och staket ska bevaras, 

blästras och målas om. 

• Häckar som buxbom, hagtornshäck ska kom-

pletteras om så behövs. Rensa hagtornshäcken 

som omger kyrkogården ifrån andra självför-

yngrade buskar. 

• Återplantera träd och de pelarformade tujor 

som har funnits.  

• Bevara gamla perenna växter som finns på kyr-

kogården.  

• För den biologiska mångfalden kan det anläg-

gas äng på de gräsmattor som finns bredvid in-

fartsvägen till kyrkan. Sätta upp fågelholkar, 

placera ut fågelbad och bikupor på lämplig 

plats. 

• Samla regnvatten till bevattning. 

 

 

 

 

Skeglinge ödekyrkogård 

• De kulturhistoriska gravvårdar som finns på 

kyrkogården ska ses över för att avgöra hur de 

bäst ska skyddas. På sand- och kalkstenarna kan 

sättas väderskydd.  

• Här kan man också anlägga äng på delar av 

gräsmattorna.  

• Stenmurarna ska tittas över. 

  



 

Borlunda kyrkogård och Skeglinge ödekyrkogård, vård- och underhållsplan, 2021| 49 

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 sammanhäng-
ande gräsmattor eller smala grusgångar.   

Hantverksmässigt värde 
Utgår från gravvårdar som visar en hög hantverks-
skicklighet eller speciell tillverkningsmetod. Det 
berör 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 livsvill-
kor. Dessa kan exempelvis avspeglas i gravkvarter 
eller gravplatsers utformning. 

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

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

Samhällshistoriskt värde 
Berättar om samhällets historia utifrån ett lokalt, 
regionalt eller nationellt perspektiv.  Det kan ex-
empelvis vara gravvårdarnas utformning, inskript-
ioner eller yrkestitlar som berättar om tidigare sam-
hällsförändringar och företeelser.   

Socialhistoriskt värde 
Beskriver människors villkor och deras sociala 
ställning i samhället under olika tider. Det kan ta sig 
uttryck genom gravvårdars placering, storlek, 
material, yrkestitlar och inskriptioner. Även avsak-
naden av inskriptioner, titlar eller bestående grav-
vårdar 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 
arter 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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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser och gravvårdar 

Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar (se kyrkogårdskarta sidan 18): 

 

Här redovisas och värderas ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och gravvårdar på Borlunda kyrkogård. Viktigt att poängtera är att detta är ett urval. Några grav-

vårdar är unika, andra representerar flera med liknande utformning. Alla ingår de i den variation av gravvårdar och gravplatser av olika ålder, material och karaktär som finns på 

Borlunda kyrkogård. Alla kan de tillskrivas värden och alla ingår de i det större sammanhang som skapar kyrkogårdens historia och karaktär. 

 

X = Uppgift saknas eller är otydbar 

Urval av gravvårdar - Borlunda kyrkogård 

Kvarter 
& plats 

Äldsta 
dödsår 

Titel/titlar (med 
aktuell stavning) 

Gravvård, beskrivning Gravplats och växtlighet Värdefaktorer och eventuella åtgärdsförslag 

A1 X Lantbrukaren Högrest gravvård av grovhuggen granit i 
bautastensstil. Den har ett snett utformat krön 
och står på en sockel av samma bergart. På 
framsidan är textplattan och ovanför den ett 
stort kors utförda i form av polerade ytor i 
upphöjd relief. 
Gravstaketet är delvis kraftigt angripet av rost.  

Gravplatsen är stor, rektangulär och omges 
av ett gravstaket utformat av plattjärn med 
smidda detaljer. De stående spjälorna har två 
olika höjder och kröns alla av franska liljor. 
Gravplatsen är grusbelagd. På ömse sidor om 
gravvården står hortensior och på grusytan 
växer prästkragar undantaget på en central 
gång fram till vården.  

Gravplatsen är en familjegrav. Med sin stor-
lek, den monumentala vården och gravstaketet 
har den ett stort miljöskapande värde. Den 
karakteristiskt utformade gravvården från 
tiden kring sekelskiftet 18/1900 har ett arki-
tekturhistoriskt värde och är ensam i sitt 
slag på kyrkogården liksom gravstaketet.  
Åtgärdsförslag: Rostskyddsbehandling och 
målning av gravstaketet. 
 

A9:1 1873 Hustru 
(mannen saknar 
titel) 
 
Hustrun har sitt 
eget efternamn 
enligt äldre trad-
ition.  

Tvådelad gravvård av sandsten på en låg sockel 
av granit. På livstenen är en textplatta, ett krön-
kors och dekor av små medaljonger av marmor 
infällda. På mellansockeln sitter ett par kor-
sande händer av marmor och på det rundade 
krönet en central medaljong av biskviporslin 
med motivet Thorvaldsens ”Dagen”.  
Livstenen har sprickbildning med bortfall av 
sten vid basen och marmordetaljerna är påver-
kade av vittring. Krönkorset är lagat och en 
mindre medaljong har fallit ur.  

Gravvården står på en grusbelagd gravplats 
tillsammans med vård A9:2 med framsidan 
vänd mot öster. I rygg står högväxta tujor 
och utmed gravplatsens framsida växer en 
buxbomshäck.  

Gravvården tillhör en av kyrkogårdens äldsta. 
Den är rikt dekorerad av skulptering och in-
fälld dekor. Material och utformning är tidsty-
pisk för 1800-talets andra hälft och vården har 
därför arkitekturhistoriska värden. Den kan 
också tillskrivas både ett åldersvärde och 
hantverksmässiga värden. 
 
Åtgärdsförslag: Texten bör dokumenteras 
och stenkonservator konsulteras för rengöring 
och konservering av vården. 
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Kvarter 
& plats 

Äldsta 
dödsår 

Titel/titlar (med 
aktuell stavning) 

Gravvård, beskrivning Gravplats och växtlighet Värdefaktorer och eventuella åtgärdsförslag 

A9:2 1869 Smeden 
Hustrun 

Gravvård i form av ett kors som är utfört i 
järnsmide med en centralt placerad textplatta av 
mässing. Enligt en inskription på textplattan är 
korset smitt år 1869 av smeden Fredrik Lind-
qvist själv och restaurerat år 2002. Hustrun 
Hanna har sitt eget flicknamn Svensdotter kvar 
enligt äldre tradition.  

Gravvården står på en grusbelagd gravplats 
tillsammans med vård A9:1 med framsidan 
vänd mot öster. I rygg står högväxta tujor 
och utmed gravplatsens framsida växer en 
buxbomshäck. 

Gravvården har med sin koppling till smeden 
ett särskilt värde som också bör vara lokalhi-
storiskt. Det smidda korset har både hant-
verksmässiga värden och ett åldersvärde.  
 
Åtgärdsförslag: Korset har vissa rostangrepp 
och behöver ses över.  

A53 1883 Lantbrukaren 
Hustrun 
 

Hög och smal gravvård av marmor på en sockel 
av granit. Vården har ett rundat krön med ett 
krönkors i treklöverform. Krönet pryds av en 
skulpterad ekkrans med rosett. Infälld textyta 
som kröns av två bågar. På baksidan finns en 
senare inskription ”Kyrkovärden Nils Svens-
sons familjegrav” vilket bör vara sonen. 
Bynamn: Skeglinge. 

Stor gravplats som är grusbelagd och omgi-
ven av buxbomshäckar. På gravplatsen finns 
ytterligare 11 vårdar varav 8 är gravkar som är 
symmetriskt utlagda kring denna vård. I alla 
gravkar finns planteringar. De övriga tre vår-
darna är låga och breda och står utmed grav-
platsens södra sida.  

Gravvården är till sitt material och utformning 
tidstypisk för 1800-talets senare del. Den har 
utöver ett arkitekturhistoriskt värde och ett 
åldersvärde även hantverksmässiga värden. 
Gravplatsen i sig med den stående, centrala 
vården och de åtta gravkaren har ett miljös-
kapande värde.  

A95 1879 Döttrar Mindre, smal och hög gravvård av polerad 
grovkornig diabas med ett brutet krön och 
dekor av ett kors och eklöv ovanför inskript-
ionerna. Vården lutar mot den höga sockel av 
granit som den har stått på. Vården är rest över 
två döttrar varav den ena avled i fyraårsåldern 
och den andra vid 29 års ålder. Hemmans-
nummer: No 7 Skeglinge  

Gravvården står på en större familjegravplats 
med ytterligare tre vårdar. Gravplatsen omges 
av en buxbomshäck och är grusbelagd. 
Centralt på gravplatsen står en större 
rosbuske. Den aktuella gravvården står på en 
mindre, kvadratisk yta som även den omges 
av en buxbomshäck. 

Gravvården är i stil och material tidstypisk för 
perioden 1870-1930. Vilket ger ett arkitek-
turhistoriskt värde. Den är en av få kvarva-
rande av sitt slag på en gravplats. Däremot 
ligger det många liknande i lapidariet. Som ett 
minne över en tid då många unga liv förlora-
des har den ett samhällshistoriskt värde. 
Angivet hemmansnummer ger ett lokalhisto-
riskt värde.  
Åtgärdsförslag: Återmontera livstenen. 

A:Onu
mrerad 

X X Två identiska gravvårdar i form av två zinkbal-
jor. På båda sitter ovala zinkplattor med spår av 
vitmålad text. 

Gravvårdarna står på inom en mindre yta av 
stenmjöl i kvarterets gräsyta. Bottnarna är 
borttagna och i baljorna finns planteringar. 

Ovanlig form av enkla gravvårdar av social-
historiskt värde. Om texterna kan tydas kan 
det tillföra lokalhistoriska värden.  

B43 X X Familjegravplats med gravvård av en pyramid-
formad natursten som står på en hög sockel av 
grovhuggen granit. Texten, som är inhuggen på 
en slipad yta på stenen är förgylld.  

Gravplatsen är grusbelagd och omges av en 
hög häck av tuja som är formklippt.  

Gravplatsen med den formklippta tujahäcken 
och den unika naturstenen har ett miljöskap-
ande värde.  
 

B72 1888 Hemmansegaren 
Dess hustru 

Mindre tvådelad gravvård av marmor på en 
sockel av granit. Vården har ett krönkors i tre-
klöverform och ett tredelat krön med en central 
dekor av en stjärna. Hustrun har sitt eget efter-
namn enligt äldre tradition. Bynamn: Borlunda.  

Stor familjegravplats med ytterligare fem 
vårdar varav alla senare än denna. Gravplat-
sen är grusbelagd och omges av en låg 
stenram. Utmed den västra sidan finns en 
smal planteringsyta med tre stående vårdar 
och en plantering av rosor och lökväxter.  

Vården är till material och utformning tidsty-
pisk för 1800-talets slut och har både ett arki-
tekturhistoriskt och hantverksmässigt 
värde samt ett åldersvärde. 
Åtgärdsförslag: Kopparutfällning från dubb-
ning vilket kan behöva ses över.  
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Kvarter 
& plats 

Äldsta 
dödsår 

Titel/titlar (med 
aktuell stavning) 

Gravvård, beskrivning Gravplats och växtlighet Värdefaktorer och eventuella åtgärdsförslag 

C26 X Handlanden 
(familjegrav) 

Vård av diabas där sockeln och livstenen är 
bearbetade för att ge ett naturstensliknande 
uttryck. Livstenens framsida täcks nästa helt av 
en polerad textyta. Livstenen kröns av ett stort 
kors vilket ger hela gravvården ett monumentalt 
uttryck.  

Gravplatsanläggningarna där vården står är 
avvecklade och ersatta med gräs.  

Vården är en av två med samma utförande på 
kyrkogården, den andra står i kvarter G. Vår-
den är i stil och uttryck typisk för tiden kring 
sekelskiftet 18/1900 och bedöms ha både 
arkitekturhistoriska och hantverksmässiga 
värden.   
Åtgärdsförslag: Vården behöver rengöras 
från grönalger.  

C122: 
1-3 

X X Tre gravvårdar i samma stil i rad. Två av dem är 
i form av uppslagna böcker som är skulpterade 
i marmor. De är uppställda på lutande funda-
ment av granit. Den tredje vården har ett lik-
nande utförande men har en pergamentrulle 
istället för en bok. Texten är inhuggen i mar-
morn på alla vårdarna men är till stor del svår 
att tyda på grund av vittring. En av dem har 
dock en tydlig inskription Carl C(G?) Rothstein 
vilket antingen är Carl Christian Rothstein som 
var kontraktsprost i Borlunda och avled år 
1879, alternativt hans son Carl Gustaf som 
avled ett år senare i en fartygsolycka på atlanten.   

Gravvårdarna ligger vända mot öster i den 
södra delen av en långsmal gravplats. Norr 
om dessa står ytterligare två stående gravvår-
dar. Gravplatsen är grusbelagd och beväxt 
med en nästan heltäckande vegetation av 
smultron, aklejor och en ljus form av blod-
näva.   

Gravvårdarna har en något ovanlig utform-
ning och härstammar sannolikt från 1800-
talets senare. En av dem har en tydlig kopp-
ling till en av prästfamiljerna vilket ger ett 
lokalhistoriskt värde. Vårdarna har till sin 
utformning hantverksmässiga värden.   
 
Åtgärdsförslag: Texten bör så långt möjligt 
dokumenteras och stenkonservator konsulte-
ras för rengöring och konservering av vårdar-
na.  

C122:5 1818 Prosten 
Kyrkoherden 

Gravvård rest över prosten Nils Ekelund som 
var prost och kyrkoherde över både Skeglinge 
och Borlunda församlingar. Vården är av kalk-
sten, hög och avsmalnande uppåt. Texten som 
är inristad och ifylld med svart färg täcker 
större delen av framsidan. Gravvården bör med 
hänvisning till dödsåret vara flyttad till platsen 
från den gamla kyrkogården.  

Gravplatsen är lång och smal och på den står 
ytterligare fyra gravvårdar. Ytan är grusbelagd 
och beväxt med en nästan heltäckande vege-
tation av smultron, aklejor och en ljus form 
av blodnäva.  

Gravvården är till sin utformning och material 
tidstypisk för 1800talets första hälft och har 
ett högt åldersvärde och hantverksmässigt 
värde. Med kopplingen till att den är rest över 
en av Borlunda och Skeglinges präster har den 
också ett lokalhistoriskt värde.  
Åtgärdsförslag: Texten bör dokumenteras 
och stenkonservator konsulteras för rengöring 
och konservering av vården. 

D89 1905 Lantbrukaren 
Hustrun 
Sonen 

Tre gravvårdar i form av gravkar av grå granit 
med inskriptioner på de främre kortsidorna. 
Vårdarna ligger i rad utmed långsidorna. 

Gravplatsen är avvecklad och omlagd till 
gräs. Vårdarna omges dock av en packning av 
stenmjöl. I varje kar finns en heltäckande 
plantering av bergenia.  

Gravkar var en typ av gravvård som framför 
allt användes under en begränsad period un-
der 1900-talets första hälft och som därför har 
ett arkitekturhistoriskt värde. Planteringen 
av den traditionellt använda kyrkogårdsväxten 
bergenia förhöjer värdet. Som ett minne över 
en av traktens många lantbrukarfamiljer har 
gravvårdarna också ett lokalhistoriskt värde.  
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Kvarter 
& plats 

Äldsta 
dödsår 

Titel/titlar (med 
aktuell stavning) 

Gravvård, beskrivning Gravplats och växtlighet Värdefaktorer och eventuella åtgärdsförslag 

F0 
(onum-
rerad) 

1869 Kyrkovärden 
Hustrun 
 

Gravvård av sandsten med ett skulpterat blad-
verk av murgröna i upphöjd relief på både livs-
ten och sockel. Den infällda textplattan är av 
marmor liksom det förhållandevis stora krön-
korset. Korset är av treklövertyp och har även 
det reliefer av bladslingor av murgröna. Korset 
visar sprickbildning och kopparutfällning. 
Bynamn: Borlunda  

Gravplatsen är avvecklad och omlagd till 
gräs. 

Gravvård i en naturromantisk stil som främst 
förekom under 1850- till 1880-talet. Högt 
åldersvärde och mycket höga hantverks-
mässiga värden.  
 
Åtgärdsförslag: Texten bör dokumenteras 
och stenkonservator konsulteras för rengö-
ring, lagning och konservering av vården. 
 

F1 1900 F Landstings-
mannen 
Hustrun 

Hög och smal gravvård av diabas på en hög 
sockel av grå granit. Krönet är vinklat med 
hornformade akrotirer på ömse sidor och med 
en polerad dekor av växtslingor mot en matt 
bakgrund. Ovanpå krönet står ett keltiskt kors. 
Bynamn: Borlunda. 

Gravplatsen är avvecklad och omlagd till 
gräs. 

Vårdar av den typen var vanliga under 1890-
1920-talet varav det här är en något ovanligare 
modell. Den här bedöms ha arkitekturhisto-
riska, hantverksmässiga och vissa miljös-
kapande värden.  
 
Åtgärdsförslag: Rengöring från grönalger 
och lavpåväxt. 

F31 1879 Åbodottern 
 
Inskription: 
Sörjd av föräldrar 
och 6 syskon 

Hög och smal gravvård av sandsten på en låg 
sockel av granit. Vårdens textplatta är av mar-
mor och är infälld på livstenen. Vårdens krön är 
profilerat och pryds av uthuggna blommor och 
bladformer i upphöjd relief. Under textplattan 
finns också en central dekor av en skulpterad 
urna med blad. Marmorplattan är påverkad av 
vittring och lovstenens bas har flera sprickbild-
ningar. Bynamn: Borlunda. 

Gravplatsen är avvecklad och omlagd till 
gräs. 

Gravvården är ensam i sitt slag på kyrkogår-
den och har höga hantverksmässiga och 
arkitekturhistoriska värden. Den har också 
ett åldersvärde. Vården minner om en tid då 
många unga liv togs av sjukdom, i det här 
fallet vid 21 års ålder och av lungsot, vården 
har därför också samhällshistoriska värden.  
 
Åtgärdsförslag: Texten bör dokumenteras 
och stenkonservator konsulteras för rengö-
ring, lagning och konservering av vården. 

G86 1887 F.d. Åboen 
Hustrun 

Mindre gravvård av polerad diabas med ett 
stort, separat krön med bruten topp och ak-
rotirer. Den triangulära delen av krönet har en 
dekor av ett treklöverkors omgivet av ekblad 
som framställs polerade mot en matt bakgrund. 
Texten är inhuggen på större delen av livstenen 
och är förgylld. Hustrun har sitt eget efternamn 
enligt äldre tradition. Bynamn: Borlunda 

Gravvården står tillsammans med en vård av 
natursten på en grusbelagd gravplats som 
omges av en buxbomshäck.  

Gravvården är till både sin utformning och 
material tidstypisk för 1800-talets slut och har 
därför arkitekturhistoriska värden. Grav-
platsen är en av få i denna del av kyrkogården 
och har med de båda äldre vårdarna och sin 
traditionella utformning ett visst miljöskap-
ande värde.  
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Kvarter 
& plats 

Äldsta 
dödsår 

Titel/titlar (med 
aktuell stavning) 

Gravvård, beskrivning Gravplats och växtlighet Värdefaktorer och eventuella åtgärdsförslag 

Lapid- 
ariet:1  

1881 X Mindre gravvård av polerad diabas. Överst på 
vården, under det svagt brutna krönet, finns en 
dekor av ett centralt kors omgivet av blads-
lingor av murgröna i form av polerade ytor mot 
en matt bakgrund. Vården vittnar om en famil-
jetragedi då den är över tre pojkar som alla dog 
vid en ålder av under två år. Två av dem av 
lungsot (TBC). De var söner till Borlundas 
dåvarande skollärare med hustru. 

Vården ligger i lapidariet.  Vården vittnar om en tid då många unga liv 
togs av sjukdom och den har därför socialhi-
storiska värden. Med en koppling till dåti-
dens skollärare i byn och hans familj har den 
också ett lokalhistoriskt värde. 

Lapid- 
ariet:2  

1891 Snickaren 
Typografen 

Vården är utvald på grund av att den är över två 
bröder, har en udda titel och en ovanlig dödsor-
sak för typografen August Nilsson som omkom 
på atlanten vid 23 års ålder. Det är en av många 
gravvårdar som kan väcka frågor och funde-
ringar. Vården är av diabas med en tidstypisk 
pyramidformad topp för tiden kring 1890-talet. 
Ovanför texten har den en dekor av ett centralt 
kors omgivet av bladslingor av murgröna i form 
av polerade ytor mot en matt bakgrund. 
Bynamn: Skeglinge. 

Vården ligger i lapidariet. Gravvård av tidstypiskt material och stil med 
pyramidtopp och dekor. Därför har den ett 
arkitekturhistoriskt värde. Med kopplingen 
till Skeglinge och en familjetragedi har den ett 
lokalhistoriskt värde.  
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På Skeglinge ödekyrkogård finns 10 kvarvarande gravvårdar. Alla beskrivs här eftersom de har en samlad stor betydelse för platsens kulturhistoriska värden. 

 

X = Uppgift saknas eller är otydbar 

Urval av gravvårdar – Skeglinge ödekyrkogård 

Num-
mer 

Äldsta 
dödsår 

Titel/titlar (med 
aktuell stavning) 

Gravvård, beskrivning Gravplats och växtlighet Värdefaktorer och eventuella åtgärdsförslag 

S1 1864 Hemmansägarens 
Kära maka 

Mindre, tvådelad, låg och bred gravvård av 
sandsten på en låg sockel. Hemmansnummer 
Skeglinge No: 2(?). Hustrun Elna Olsdotter har 
sitt eget efternamn enligt äldre tradition. Enligt 
dödsboken var hon ”Kyrkvärdshustru” och 
avled i barnsängsfeber. 
Vården har påväxt av grönalger och lavar och 
ett par sprickor i den övre sockeln.  

Gravvården står på den yta/gravplats på 
kyrkogården som omges av en måbärshäck. 

Mindre, enkel, äldre gravvård. Vården har 
lokalhistoriska värden och ett åldersvärde 
och har liksom alla kvarvarande gravvårdar på 
kyrkogården ett miljöskapande värde. 
 
Åtgärdsförslag: Texten bör dokumenteras 
och stenkonservator konsulteras för rengöring 
av vården.  

S2 X X Äldre typ av gravvård av sand- eller kalksten. 
Den ligger med baksidan upp. Detta kan man 
konstatera eftersom den synliga inskriptionen 
består av en vers vilket vanligen förekom på 
baksidan av äldre vårdar. På det vinklade krönet 
syns symbolen det allseende ögat inom en tri-
angel. Inskriptionerna på framsidan är sannolikt 
välbevarade eftersom stenen har legat skyddad i 
jorden på den sidan. Vården har påväxt av la-
var. 

Gravvården ligger på den yta/gravplats på 
kyrkogården som omges av en måbärshäck.  

Gravvården härstammar sannolikt från tiden 
kring 1800-talets mitt. Den har ett högt ål-
dersvärde och ett hantverksmässigt värde. 
Beroende på vilka inskriptioner vården har 
kan den också ha ett lokalhistoriskt värde.  
 
Åtgärdsförslag: En återmontering till stående 
bör övervägas och stenkonservator konsulte-
ras för rengöring och konservering av vården. 
Väderskydd kan behövas av bevarandeskäl. 
Texten bör dokumenteras. 

S3  1867 F.d. Åboen 
Hans Maka 

Mindre, tvådelad gravvård av sandsten på en låg 
sockel. Vården bör representera en av de sista 
gravsättningarna på kyrkogården innan den nya 
kyrkogården i Borlunda togs i bruk är 1868. 
Mannen har en äldre typ av titel och hans 
hustru sitt eget efternamn enligt äldre tradition. 
Vården har påväxt av grönalger och lavar.  

Gravvården står på den yta/gravplats på 
kyrkogården som omges av en måbärshäck. 

Mindre, enkel, äldre gravvård. Vården har 
lokalhistoriska värden och ett åldersvärde.  
 
Åtgärdsförslag: Texten bör dokumenteras 
och stenkonservator konsulteras för rengöring 
av vården. 

S4 X X Hög och smal, mindre gravvård av granit med 
ett svagt vinklat krön. Den ligger med baksidan 
upp. Stenens bas är förlängd i form av ett 
tjockare, grovhugget fundament. 

Gravvården ligger direkt söder om den 
yta/gravplats på kyrkogården som omges av 
en måbärshäck.  

Gravvård av något oklar ålder och ursprung 
eftersom inskriptionerna inte är tillgängliga. I 
vilket fall bör den vara äldre än från 1868 då 
kyrkogården i Borlunda ersatte denna.  
 
Åtgärdsförslag: Återmontering till stående. 
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Num-
mer 

Äldsta 
dödsår 

Titel/titlar (med 
aktuell stavning) 

Gravvård, beskrivning Gravplats och växtlighet Värdefaktorer och eventuella åtgärdsförslag 

S5-7 X X Tre gravhällar varav en är av större storlek och 
minst en visar spår av inskriptioner. Alla tre 
hällarna har en mer eller mindre täckande 
påväxt av mossor. Det finns en möjlighet att 
vårdarna kan ha legat inne i den tidigare medel-
tidskyrkan.  

Gravvården ligger med kortsidorna i östväst-
lig riktning inom den yta/gravplats på kyrko-
gården som omges av en måbärshäck 

Gravhällarna har ett åldersvärde och kan, 
beroende på om inskriptionerna kan tydas, 
även ha ett lokalhistoriskt värde.  
Åtgärdsförslag: Expertmässig rengöring från 
mosspåväxt och dokumentation av inskript-
ioner. 

S8-10 X X Tre gravhällar av större format och sannolikt av 
sandsten. De kan alla vara av medeltida ur-
sprung. Liknande exempel finns på kyrkogår-
den i Stehag.  

Gravhällarna ligger direkt norr om den 
yta/gravplats på kyrkogården som omges av 
en måbärshäck. Här är de utlagda med kort-
sidorna i östvästlig riktning.  

Gravhällarna har ett högt åldersvärde och 
även, med mångårig koppling till den tidigare 
medeltidskyrkan ett symbolvärde.  
Åtgärdsförslag: Expertmässig rengöring från 
mosspåväxt.  
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S3 

S8-10 

S4 



 

 

Regionmuseets E-rapportserie 2021 

Kulturmiljö 

 

1. Östra Göinge kommunhus, Östra Broby sn, AF, Åsa Eriksson Green och Emelie Petersson, 2020  
2. Svedala kyrka, underhållsplan 2020, Svedala sn, VP, Kerstin Börjesson, 2020 
3. Törringe kyrka, underhållsplan 2020, Törringe sn, VP, Kerstin Börjesson, 2020 
4. Börringe kyrka, underhållsplan, 2020, Börringe sn, VP, Kerstin Börjesson, 2020 
5. Stoby kyrkogård, gamla delen - reparation av mur, Stoby sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
6. Ignaberga nya kyrka - installation av ljudsystem, Ignaberga sn, AM, Åsa Eriksson-Green, 2020 
7. Fjärrvärme i Åhus, arkeologisk förundersökning, Åhus sn, FU, Johan Dahlén, 2008-2009 
8. Osby kyrka, Osby sn, UP, Åsa Eriksson Green, 2021 
9. Tolånga kyrka, underhållsplan, 2020, VP, Tolånga sn, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
10. Vanstad kyrka, underhållsplan, 2020, VP, Vanstad sn, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
11. Bjäresjö gamla kyrkogård, VP, Bjäresjö sn, Linn Offerlind-Ljunggren, 2021 
12. Bjäresjö nya kyrkogård, VP, Bjäresjö sn, Linn Offerlind-Ljunggren, 2021 
13. Oppmanna gamla och nya kyrkogård, VP, Oppmanna sn, Rebecca Olsson, 2021 
14. Vånga gamla och nya kyrkogård, VP, Vånga sn, Rebecca Olsson, 2021 
15. Ausås prästgård, Installation av fiberkabel, Ausås sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
16. Ausås prästgård, Toaletter i östra längan, Ausås sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
17. Össjö herrgård - ett kunskapsunderlag, Össjö sn, KU, Maria Sträng, Rebecca Olsson och Helene Stalin Åkesson, 2021 
18. Bonderups kyrkogård, renovering av kyrkogårdsmuren, Bonderups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2020-2021 
19. Mariakyrkan i Båstad, installation av ny ljudanläggning, Båstad sn, AM, Kerstin Börjesson, 2020-2021 
20. Eslövs kyrka – tillgängliganpassning av entré, Eslövs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2021 
21. Hästveda bårhus, fasadrenovering, Hästveda sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
22. Hardeberga kyrka, servicebrygga på vinden, Hardeberga sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2021 
23. Stoby kyrkogård – reparation av mur, Stoby sn, AM, Linn Offerlind – Ljunggren, 2021 
24. Hörja kyrka, takrenovering, Hörja sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2021 
25. Hörups kyrkogård, Brunnar, Hörup sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020-2021  
26. Östra Ingelstads kyrka, Installation av värmepump, Östra Ingelstads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2021 
27. Borlunda kyrkogård och Skeglinge ödekyrkogård, VP, Borlunda och Skeglinge sn, Karin Hernborg 2021 

 

Förkortningar:  
AF- antikvarisk förundersökning 
AM- antikvarisk medverkan 
AU- arkeologisk utredning 
DK- dokumentation 
FU- arkeologisk förundersökning 
KA- kulturhistorisk analys 
MD- murverksdokumentation 
OU- osteologisk undersökning 
PJ- projektrapport 
VP- vårdplan 
UN- arkeologisk undersökning 
BD- byggnadsdokumentation 
BAD- byggn-ark-dokumentation 
BMU- byggnadsminnesutredning 


