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Inledning 

Vård- och underhållsplanen för Gårdstånga kyrkogård 

är utförd av Regionmuseet i Skåne på uppdrag av 

Eslövs pastorat. Inventeringen genomfördes under 

våren och sommaren 2021 med påföljande rapport-

skrivning. Inventering och rapportskrivning har ut-

förts av antikvarie Karin Hernborg.  

Kyrkogården och begravningsplatsen skyddas enligt 

Kulturmiljölagens 4:e kapitel som kyrkogård invigd 

före 1940. Vård- och underhållsplanen har utformats i 

enlighet med Kulturmiljölagen och de föreskrifter 

som finns för 4:e kapitlet: Till grund för planen ligger 

också råd och riktlinjer från Lunds stift och Länssty-

relsen Skåne angående vård- och underhållsplaners 

omfattning och innehåll. 

 

 

Bakgrund 

År 2012 kom nya föreskrifter till Kulturmiljölagens 

4:e kapitel. Genom föreskrifternas 11:e paragraf  

finns ett lagstadgat krav på att vård och underhålls-

planer ska finnas för de kyrkobyggnader, kyrkotom-

ter och begravningsplatser som skyddas enligt lagen 

och att ägarna till dessa ansvarar för att planerna 

finns. I föreskriften anges vissa krav på hur vård- 

och underhållsplanerna 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. 

• Både 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  Gårdstånga kyrkogård 

Fastighetsbeteckning Gårdstånga 23:1 (1) 

Socken  Gårdstånga socken 

Kommun  Eslövs kommun 

Fastighetsförvaltare Eslövs pastorat 

Areal  15058m² 

 

På Gårdstånga kyrkogård finns totalt 259 gravplatser varav 119 var upplåtna våren 

2021. Kyrkogården har även en askgravlund och en minneslund.  

Skånekarta med Eslövs kommun markerad i gult och 

Gårdstånga socken i grönt.   
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Metod 

Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-

del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 

uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 

arkiv- och litteraturstudier samt annan tillgänglig 

litteratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbe-

skrivningen av kyrkogården omfattar Gårdstånga 

kyrkogård. I detta område har byggnader, gångsy-

stem, gravkvarter, gravplatser och gravvårdar samt 

växt- och djurliv inventerats och beskrivits. Särskild 

vikt har lagts vid att beskriva kyrkogårdens karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 

fysiska anläggningarna ligger till grund för en be-

skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 

Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbeskriv-

ning samt värdebeskrivningen har riktlinjer för beva-

rande och underhåll av kulturhistoriska och biolo-

giska värden formulerats. Vård- och underhållspla-

nen omfattar också en riskanalys, redogör för aktu-

ella åtgärdsbehov och ger förslag på utvecklingsmöj-

ligheter. 

Andra verktyg och dokument  

Vård- och underhållsplanen består av två delar varav 

del 2 är en trädvårdsplan kyrkogårdens trädbestånd. 

I den beskrivs träden och deras värden och behov av 

åtgärder för de kommande 5 åren föreslås. Träd-

vårdsplanen är framtagen av antikvarie Karin Hern-

borg i samarbete med arboristföretaget SveArb AB. 

  

På flygbilden är den ungefärliga gränsen för Gårdstånga gamla bytomt inritad med vit linje och kyrkogårdens yttergräns i 

rött. Källa: Lantmäteriet.  
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 

KULTURMILJÖLAG(1988:950)  

Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagen 4 

kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. Kyr-

kobyggnader, kyrkotomter och begravningsplat-

ser tillkomna före 1940 får inte på något väsent-

ligt sätt ändras utan tillstånd från Länsstyrelsen. 

Detta gäller även vissa yngre kyrkobyggnader 

och begravningsplatser utvalda av Riksantikva-

rieämbetet. 

 

Förändringar som påverkar det kulturhistoriska 

värdet är ofta tillståndspliktiga och kontakt be-

höver tas med Länsstyrelsen som avgör vad som 

är tillståndspliktigt i det enskilda fallet. Tillstånd 

kan krävas för enstaka borttagande av återläm-

nade gravanordningar, renoveringar av murar 

och andra fasta anordningar samt förändring av 

plantering, trädbestånd, beläggning av gångar, 

uppförande eller ändring av byggnader och ut-

vidgningar av kyrkogården. När det gäller en-

staka borttaganden av återlämnade gravanord-

ningar bedöms hur begravningsplatsens kultur-

historiska värden påverkas av ett successivt bort-

tagande.  

 

Kyrkogården ligger inom ett fornlämningsom-

råde benämnt Gårdstånga 14:1 och skyddas en-

ligt Kulturmiljölagens 2 kap. Området omfattar 

Gårdstånga gamla bytomt (se karta sid. 9) Inom 

området är alla ingrepp i mark, utöver den nor-

mala gravgrävningen tillståndspliktiga eftersom 

de kan påverka fornlämningar som är dolda un-

der mark. Eventuella fynd av fornlämningar 

måste rapporteras till Länsstyrelsen som också 

kan lämna mer information om gällande regel-

verk. 

 

PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och 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. Ändring och flyttning av 

en kulturhistoriskt värdefull byggnad ska utföras 

varsamt med hänsyn till dessa värden och bygg-

nadens karaktärsdrag. Rivningslov får inte ges 

till byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras 

på grund av byggnadens eller bebyggelsens 

kulturhistoriska värde. Planläggning och bygglov 

handläggs av kommunen och ska ske med hän-

syn till byggnadens kulturhistoriska värden. De 

kulturhistoriska värdena ska säkerställas genom 

skydd i detaljplan eller områdesbestämmelse.  I 

detaljplan eller områdesbestämmelse kan bygg-

nader skyddas mot rivning samt mot förvansk-

ning så att dess karaktärsdrag bevaras. Byggna-

der men även träd och andra landskapselement 

kan vara skyddade i plan.  

 

MILJÖBALKEN (1998:808) 

Riksintressen regleras genom Miljöbalken. De är 

avsatta för att skydda och värna om att Sveriges 

mark, vatten och fysiska miljö används på ett 

långsiktigt hållbart sätt. Gårdstånga ligger inom 

ett riskintresseområde för kulturmiljövården 

benämnt M:K45. Riksintresse för kulturmiljövår-

den ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

skada 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 många kyrkogårdar finns det gamla, grova 

och ihåliga träd. Om man planerar åtgärder som 

påverkar sådana särskilt skyddsvärda träd och 

som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön ska 

den som planerar åtgärden lämna in en anmälan 

för samråd till Länsstyrelsen.  

 

I de fall där det finns fridlysta arter på 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 

Karta från storskiftet av Gårdstånga by år 1763, källa: Lantmäteriet. 
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Fornlämningar och kulturmiljö 

Fornlämningar 

Landskapet kring Gårdstånga har varit befolkat i 

flera tusen år. Det visar en rik förekomst av forn-

lämningar i trakten, alltifrån stenålder till medeltid. 

Kartan till höger är från Riksantikvarieämbetets sök-

tjänst Fornsök och visar de olika typer av fornläm-

ningar som är registrerade kring Gårdstånga. De blå 

cirklarna visar fyndplatser. De flesta fynden är red-

skap av flinta som ofta har hittats vid arbete ute på 

åkrarna. Merparten av de röda cirklarna markerar 

platser där det finns fornlämningar i form av grav-

högar eller rester av dem. De flesta av dessa är oda-

terade men är i regel uppförda under brons- eller 

järnålder. De större röda ytorna visar boplatser från 

både sten- brons- och järnålder. Flera av dem ligger i 

närheten av Kävlingeån. Här har folk bott på platser 

där det var nära till goda fiske- och jaktmarker och 

där det alltid fanns tillgång till vatten. Ån har också 

varit en viktig transportled. Kävlingeån med dess 

stränder är utpekat som ett värdefullt kulturmiljös-

tråk i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram.  

De violetta ytorna på kartan markerar tidigare by-

tomter utifrån avgränsningar på äldre kartor. De är 

avgränsade som platser med möjliga fornlämningar. 

Utöver bytomten för Gårdstånga syns också den för 

byn Getinge strax i väster. Mitt i markeringen för 

Gårdstånga bytomt syns ett omarkerat parti. Här 

gjordes en större utgrävning inom bytomten år 1989 

på grund av en planerad bebyggelse. Fynden var 

rikliga och representerade bosättningar på platsen 

alltsedan stenåldern och fram till tidig medeltid. Ef-

ter utgrävningen avregistrerades denna del av områ-

det i fornregistret och platsen är numera bebyggd.  

  

Röda markeringar på kartan är fornlämningar och de violetta ytorna visar områden med möjliga fornlämningar. Inom 

Gårdstånga gamla bytomt är ett område borttaget efter en arkeologisk utgrävning. Blå cirklar visar övriga kulturhistoriska 

lämningar varav många är lösfynd av flintredskap. Källa: Fornsök, Riksantikvarieämbetet 
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Kulturmiljö 

Gårdstånga ligger i Kävlingeåns flacka dalgång, på 

en höjd av ca 20 m över havet. Förekomsten av 

fornlämningar visar att platsen varit bebodd sedan 

stenåldern. Sedan kyrkan byggdes och socknen bil-

dades under 1100-talets slut har Gårdstånga fungerat 

som sockencentrum. Utöver Gårdstånga by omfat-

tade socknen även byarna Roslöv och Getinge. I 

socknens västra del ligger slottet Viderup med 

danska anor som går tillbaka till 1500-talets senare 

del. Det nuvarande slottet byggdes i början av 1600-

talet av den dåvarande ägarinnan Anna Brahe. 

Huvuddelen av Gårdstånga socken ligger i Frosta 

härad med undantag av ägorna till Getinge by som 

ligger i Torna härad, söder om den gränsbildande 

Kävlingeån. Ortnamnet är tidigast känt från 1000-

talets början. Då omnämnt som Gardhstangum på en 

runsten som står i Finnveden i södra Småland. Ste-

nen är rest av två söner över deras far Lifsten som 

enligt runorna dog i Gårdstånga. I ortnamnsregistret 

står att det inledande Gardh har betydelsen hägnad 

och att det avslutande stang kan vara en syftning till 

en stängningsanordning.  

Gårdstånga ingår i ett område av riksintresse för 

kulturmiljövården benämnt MK45 Lackalänga-Hoby 

mm med beskrivningen: ”Dalgångsbygd och odlings-

landskap med karaktär av slättbygd, med bosätt-

ningskontinuitet kring Kävlingeån och med en bety-

dande koncentration av fornlämningar längs med 

höjdryggen söder om Lackalänga”.  

I Länsstyrelsen kulturmiljöprogram ingår de 

västra delarna av Gårdstånga socken i ett utpekat 

område med särskilt höga kulturmiljövärden kallat 

Svenstorp-Örtofta-Ellinge-Skarhult-Gårdsstånga. Området 

är bland annat utvalt utifrån rikedomen av mänskliga 

spår sedan förhistorisk tid med flera gravhögar från 

bronsåldern i uttalade höjdlägen. Stor betydelse har 

också karaktären av godslandskap med vidsträckta 

fält, alléer och godset Viderup vid Kävlingeån och 

godsen Skarhult, Ellinge och Örtofta intill Bråån i 

norr. Både Kävlingeån och Bråån har här kvar sina 

naturligt slingrande lopp vilket har stor betydelse för 

både kultur- och naturmiljön. Kävlingeåns dalgång 

är även utsedd som ett viktigt kulturmiljöstråk i pla-

nen. Ån har en tidig historia som en viktig transport-

led och kallades på vikingatiden för Lodda älv. Vid 

åns vadställen etablerades byar, tings- och handels-

platser och vattenflödet utnyttjades vid kvarnar, 

krutbruk och andra typer av vattendriven industri-

verksamhet. Utmed Kävlingeån finns också värde-

fulla naturområden i form av betade strandängar och 

frodiga sumpskogar.  

 

Gårdstånga by 

På kartan från storskiftet av Gårdstånga by år 1763, 

är kyrkan, kyrkogården och byns bebyggelse inritade 

på bytomten. Vid denna tid kallades byn Västra 

Gårdstånga till skillnad från Östra Gårdstånga som 

ligger i angränsande Holmby socken i öster. Vid 

tiden för storskiftet fanns enligt handlingarna 12 

gårdar och 8 torp i byn. Gårdarna var alla frälse-

hemman och arrenderades av Viderups gods som 

ägde byns marker. Nära prästbostället (nr 1 på kar-

Utsnitt av kartan från storskiftet av Gårdstånga by år 1763. 
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tan) i byn låg Viderups hospital. Detta var Skånes 

första ålderdomshem och uppfördes år 1619 av 

Anna Brahe, den dåvarande ägarinnan till Viderups 

gods. Huset fungerade som ålderdomshem ända 

fram till år 1984.  

Innan storskiftet låg ägorna till byn fördelade i 

tre så kallade vångar, den östra, norra och västra 

vången (se karta sid 8). I vångarna låg byns åkrar och 

ängar fördelade på ett stort antal små ägor till de 

olika gårdarna. Det medförde att sådd och skörd 

måste planeras gemensamt i byn. Genom skiftet fick 

varje gård sina ägor samlade och kunde genomföra 

sin sådd och skörd oberoende av de andra gårdarna i 

byn. Enligt en senare karta från enskiftet av byn år 

1806 (uppe till vänster här bredvid) låg vid denna tid 

endast hospitalet och två gårdar kvar på den gamla 

bytomten varav den ena var prästgården som då låg 

norr om kyrkan. På häradskartan från tiden 1910-15 

här intill ser man att mycket har hänt på 100 år. De 

flesta av byns gårdar hade nu slagits samman till 

plattgården Gårdstånga Nygård. Utmed den gamla 

vägen norr om byn sträckte sig järnvägen mellan 

Landskrona och Sjöbo som hade invigts år 1906. 

Gårdstånga station låg ca 600 meter nordväst om 

kyrkan. På kartan ser man också ett skolhus i Gårds-

tånga och utmed vägen från Gårdstånga mot Vi-

derup ligger rader av flera mindre bostadshus. Enligt 

kartan hade nu den gamla prästgården som låg norr 

om kyrkan ersatts av en ny öster om kyrkogården. 

Järnvägen mellan Örtofta och Sjöbo lades ner år 

1954. Sedan tiden för häradskartan har en bebyg-

gelse växt fram kring läget för den gamla stationen. 

Under början av 1990-talet byggdes också ett villa-

område drygt 100 m nordväst om kyrkan inom 

Gårdstångas gamla bytomt. 
Häradskartan från tiden 1910-15. Källa: Lantmäteriet. 

Järnvägsstationen i Gårdstånga, tidigt 1900-tal. Fotograf okänt. 

Källa: Digitaltmuseum.se 

Bebyggelsen på bytomten efter storskiftet. Utsnitt av 

karta från enskiftet år 1806. Källa: Lantmäteriet.  
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Källor till kyrkors 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 mitten 

av 1900-talet och framåt kan vara ett hjälpmedel för 

att utläsa förändringar av en kyrkogårds gestaltning 

och vegetation, inte minst när det gäller träden. Flyg-

foton från 1940-, 60- och 70-talet finns tillgängliga 

via Lantmäteriets söktjänst Minkarta, eller på webb-

sidan kartbild.com.  

Äldre fotografier från tidigt 1900-tal och senare 

kompletterar uppgifter från övriga arkivmaterial. De 

kan sökas i Riksantikvarieämbetets digitala bildarkiv 

Forndok men även i databasen Carlotta vid Kulturen i 

Lund och Malmö museer, Folklivsarkivet i Lund 

samt Regionmuseet Skånes arkiv.  

Kyrkans historia  

Gårdstånga kyrka uppfördes under 1100-talets slut 

på ett läge norr om Kävlingeån. Liksom många 

andra kyrkor från samma tid är det troligt att man 

valde att lägga den på en tidigare kultplats. Kyrkan 

byggdes av gråsten och sandsten i typisk romansk 

stil med långhus, kor, en halvrund absid och högt 

sittande, små fönster Som brukligt vid tiden hade 

kyrkan en ingång för kvinnor från norr och en för 

män från söder. Vid båda ingångarna har det funnits 

vapenhus. På storskifteskartan från 1763 till höger 

ser man dåtidens vapenhus i söder.  

Tornets bottenvåning har sannolikt tillkommit 

under senmedeltiden medan resten av tornet färdig-

ställdes under 1600-talets början. Torntrappan finns 

i en liten utbyggnad på tornets södra sida. Vid 

samma tid tillkom ett gravkor i barockstil på den 

norra sidan av koret. Det uppfördes av Anna Brahe, 

dåvarande ägarinna av Viderups gods, över hennes 

make sedan han omkommit i Kalmarkriget år 1611.  

Under åren 1889-90 genomfördes omfattande 

restaureringar och ombyggnationer av kyrkobyggna-

den. Tornet som hade ett pyramidformat tak fick nu 

ett sadeltak och trappstegsgavlar. De små, romanska 

fönstren sattes igen och ersattes med nya, större 

fönster med glasförsedda gjutjärnsbågar.  

Till kyrkans inredning hör flera rikt snidade in-

ventarier av trä i renässansstil. De är utförda av 

Jacob Kremberg på uppdrag av Anna Brahe under 

perioden 1609-28.  

Kyrkan sedd från nordost med gravkoret i förgrunden. Äldre vykort, okänt år och fotograf. Källa: Kulturmiljöbild.  

Kyrkan som den tecknades på storskifteskartan år 1763. 
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Kyrkogårdens historik 

Kartorna från storskiftet 1763 (se sidan 12) och 

enskiftet 1806 (se ovan) visar ungefär samma bild av 

kyrkogårdens form vid respektive tidsperiod. Den 

var då smalare i öster och bredare mot väster. År 

1878 genomfördes en första utvidgning av kyrko-

gården då ny mark lades till i norr och väster från 

prästgårdens ägor vilka då helt omgav kyrkogården. 

Tillägget av ny mark förändrade formen. Kyrkogår-

den blev nu nästintill rektangulär med undantag av 

den östra kortsidan som fick en svagt vinklad gräns. 

Cirka 25 år senare gjordes en andra utvidgning då 

ytterligare 0,25 hektar lades till i form av en förläng-

ning västerut. De två ritningarna ovan till höger är 

från ägomätningar vid respektive utvidgning. På den 

från 1878 syns den ursprungliga formen i grönt.  

Fram till 1800-talets början hade kyrkogårdarna i 

Skåne ända sedan medeltid bestått av öppna gräsy-

tor. Gräset togs tillvara antingen till bete eller som 

ängshö. Ofta var det klockaren som hade rätten att 

skörda höet. Från 1800-talets mitt och framåt gestal-

tades många av de skånska medeltidskyrkogårdarna 

om. De strukturerades upp i kvarter med gravplat-

ser, grusbelagda gångar häckar och trädkransar, så 

även i Gårdstånga. På båda ritningarna från ägomät-

ningarna ovan är träd inritade på kyrkogården. Det 

äldsta, tydliga beviset på trädplantering är dock flyg-

bilder från slutet av 1930-talet. De visar en omgi-

vande krans av uppvuxna träd kring hela kyrkogår-

den. Träd som kan ha planterats i samband med den 

senaste utvidgning vid 1900-talets början. Se även 

foto på nästa sida som också visar delar av tidigare 

strukturer av gravhäckar och trädkrans. 

Detalj på kartan från enskiftet 1806. Källa: Lantmäteriet.  Ägomätning vid utvidgning av kyrkogården år 1878 (ytter-

gräns streckad). Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv. 

Ägomätning vid utvidgning av kyrkogården västerut år 1903. 

Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv. 

Flygbild från 1939 (beskuren). Foto: AB flygtrafik Bengtsfors. 

Källa: Kulturmiljöbild. 
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Kyrkan och kyrkogården från nordöst. I förgrunden ses delar av nuvarande kvarter E och F med höga häckar kring stora gravplatser. På en av dem syns en murgrönskulle, 

till höger i bild ett sorgeträd med hängande grenar och i bakgrunden en trädkrans. Årtal okänt, foto Per Bagge, verksam i Lund år 1893-1936. Bildkälla: ALVIN.   
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Beskrivning av kyrkogården 
 

 Foto: Pär-Martin Hedberg, Hiophoto, bildrättigheter: Lunds stift. 
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Kyrkogårdskarta med kvartersindelning, redigerat original från Eslövs pastorat. 

Gårdstånga kyrkogård 
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Omgivningar 

Till skillnad från många av kyrkorna i Skåne som 

är belägna på markerade höjdlägen ligger Gårds-

tånga kyrka på den låglänta marken i Kävlingeåns 

dalgång. Det finns trots det en viss topografi som 

gör att kyrkogården sluttar svagt mot väster. Ån har 

varit en viktig transportled ända sedan förhistorisk 

tid med lägen för både bosättningar, handels- och 

tingsplatser. 

Liksom på höjderna i landskapet, där det ofta le-

gat kultplatser som ersattes av kyrkobyggnader un-

der medeltiden kan läget här haft en liknande, tidi-

gare betydelse. En antydan till det är fyndet av två 

runstenar i kyrkogårdsmuren år 1867 vilka båda 

finns på Kulturen i Lund idag. 

Landskapet kring Gårdstånga domineras av en 

öppen fullåkersbygd med stora åkermarker och ut-

spridda gårdar och gods. Slättlandskapets spar-

samma träd- och buskvegetation är koncentrerad till 

bebyggelsen, i alléer, utmed vattendrag, vägar och 

åkerkanter.  

Av den gamla byn Gårdstånga finns förutom 

kyrkan tre byggnader kvar i sina ursprungliga lägen. 

Det är Viderups hospital från 1600-talet och byns 

äldre och yngre prästgård. Alla tre är idag privatbo-

städer. I direkt närhet till kyrkogården bidrar den 

gamla parken och trädgården som tillhör den senaste 

prästgården i öster med lummiga trädmiljöer. Utmed 

infartsvägen till kyrkan står också en allé av lindar. 

Kyrkogårdens yttre avgränsningar  

Den östra delen av kyrkogården omges av en fogad 

stenmur av fältsten som är anlagd under 1940-talets 

mitt. Muren har en avtäckning av kalkstensplattor 

som ligger med fall ut från kyrkogården. Den sträck-

er sig från en mindre ingång vid parkeringen i norr 

fram till den trappa på den södra långsidan som 

ligger i linje med kyrktornet. Muren har till vissa 

delar en funktion som stödmur, antingen mot utsi-

dan eller insidan av kyrkogården. I det nordöstra 

hörnet ligger marknivån på utsidan av muren över 

två meter högre än på insidan. Utmed den södra 

långsidan har muren istället en stödfunktion mot 

insidan av kyrkogården och är cirka 1,5 meter hög på 

utsidan och bara några decimeter hög på insidan.  

Utblick över Gårdstånga från öster. I närheten av kyrkan syns hospitalet i gult och de två gamla prästgårdarna. Bakom 

dessa ett nytt bostadsområde från 1990-talet och i bakgrunden den bebyggelse som växt fram kring den tidigare järn-

vägsstationen Gårdstånga. Foto: Pär-Martin Hedberg, Hiophoto, bildrättigheter: Lunds stift. 

Boningshus till vänster på läget för den äldsta prästgården 

och Viderups hospital till höger.  
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Kring den västra delen av kyrkogården växer en 

hagtornshäck som är mellan 90 och 140 cm hög. I 

häcken finns inväxning av självföryngrad alm, skogs-

lönn och fläder. På delar av både den norra och 

södra långsidan av denna del står häcken ovanför 

låga, kallmurade stödmurar av fältsten.  

Grindar och ingångar 

Huvudentrén till kyrkogården består av en öppning 

på cirka tre meters bredd i stenmuren på den norra 

långsidan. Enligt äldre kartor (se sid 13) ser vägen 

och entrén till kyrkan och kyrkogården ut att ha 

samma läge och sträckning sedan åtminstone år 

1806. I dagens entré finns en dubbelgrind av järn. 

Grindstolparna är av gjutjärn, fyrkantiga, profilerade 

och krönta av lökformade knoppar. På grindstolpar-

na och som en del av gjutningen syns årtalet 1902, i 

upphöjd relief  vilket är tiden för den senaste utvidg-

ningen. Grindbladen är tillverkade av plattjärn med 

stående spjälor i två nivåer. Spjälorna avslutas uppåt 

av franska liljor. Grinden har varit svartmålad föru-

tom årtalet och de lökformade knopparna som varit 

silverbemålade.  

Några meter väster om huvudentrén finns en 

mindre ingång utan grind där stenmuren slutar och 

kyrkogårdens hagtornshäck tar vid. Om man följer 

gången härifrån och rakt fram till långsidan i söder 

kommer man till en motsvarande öppning mellan 

stenmuren och hagtornshäcken. Här leder en trappa 

ner till en öppen gräsyta utmed Kävlingeåns strand. 

50 meter österut finns en öppning i muren med en 

något mindre trappa.  

Ungefär mitt på den östra kortsidan av muren 

finns ytterligare en öppning. Den är från den tid då 

prästgården var i bruk vilket var från 1880-talet då 

den byggdes fram till hösten 2006. Fastigheten är 

idag privatägd.  

Gångar och strukturer 

Förutom en bred, halvcirkelformad gång kring en 

gräsyta norr om kyrkan är kyrkogårdens gångsystem 

rätvinkligt utlagt. Från huvudentrén i norr leder en 

bred, körbar gång ner mot kyrkan och i kyrkogår-

dens mitt, i östvästlig riktning finns breda mitt-

gångar. Smalare gångar leder också innanför hela 

kyrkogårdens ytterkanter och är utlagda mellan rader 

av gravplatser i kvarter A, G och I.  
  

Huvudentrén till kyrkogården och muren på den östra delen av den norra långsidan. I bakgrunden syns en av kyrkogårdens 

fyra lyktstolpar och bakom den ett imponerande tulpanträd.  
Vid en trappa ner mot Kävlingeån i söder övergår kyrko-

gårdsmuren i öster till en hagtornshäck i väster. 
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På hela gångsystemet, grusläggningen kring kyr-

kan och på de grusbelagda gravplatserna ligger 

samma typ av ljusgrått grus.  

Belysning och service 

Inne på kyrkogården står fyra svartmålade lyktstol-

par av modern utformning. De är svartmålade, har 

platta, cirkelformade tak och mjölkfärgade glas. Tre 

av lyktorna står utmed huvudgången ner till kyrk-

porten och den fjärde i det sydvästra hörnet av kvar-

ter F. Två likadana lyktor står också utmed parke-

ringens västra sida och en vid ekonomibyggnaden. 

Vid en mindre ingång från parkeringsplatsen står 

ett ställ med verktyg, korgar, soptunnor och vaser 

och vid ekonomibyggnadens sydöstra hörn finns en 

vattenpost med kannor och vagnar att dra dem i.  

Vid kyrkan, ekonomibyggnaden, den mindre in-

gången från parkeringen och på kyrkogårdens västra 

kortsida står bänkar med ryggstöd utplacerade.  

Parkeringsplatser 

Direkt norr om kyrkogården finns en större grus-

plan med parkeringsmöjlighet för cirka ett femtontal 

bilar beroende på hur man parkerar.  

Byggnader 

Vid parkeringen norr om kyrkogården finns en eko-

nomibyggnad med förråd, personalutrymmen och 

en allmän toalett. Huset har en putsad och vitkalkad 

fasad, sadeltak av rött tegel och vitmålade dörrar och 

snickerier. Det har uppförts i början av 1980-talet. 

En mindre byggnad har enligt flygbilder från 

1939 (se sidan 28) tidigare legat i parkeringens syd-

västra hörn.  

Direkt utanför kyrkogården, till höger om en 

trappa ner mot Kävlingeån, står en äldre toalett-

byggnad. Den har murade väggar och ett sluttande, 

svart plåttak. På långsidan som är vänd mot ån finns 

tre rödmålade trädörrar till var sitt tidigare torrdass.  

Träd  

Utmed inkörsvägen till kyrkogården står en allé av 

lind. Tre lindar står också utmed parkeringens västra 

sida.  

Kring kyrkogårdens västra del står en krans av 

yngre lövträd innanför hagtornshäcken. På den 

norra och södra sidan är vartannat träd av skogslönn 

och vartannat av något yngre träd av rödbladig 

skogslönn. Utmed hela den västra sidan står istället 

en enhetlig rad av oxel.  

Vid en öppning mellan muren och häcken på den 

norra långsidan står en äldre tysklönn 

På en gravplats i kvarter E står ett ovanligt hög-

vuxet och tjockstammigt tulpanträd. I kvarter F står 

två bokar av mäktiga dimensioner och ett sorgeträd i 

form av en tårbjörk. I samma kvarter växer en något 

trädliknande magnolia på en öppen gräsyta.  

.   

Mindre ingång mellan mur och häck i norr med servicestat-

ion och en stor sykomorlönn. 

Ekonomibyggnaden ligger vid parkeringsplatsen. På den 

västra långsidan sitter en informationsskylt.  

Hagtornshäck och trädkrans av skogslönn och rödbladig 

skogslönn utmed den sydvästra sidan av kyrkogården. 
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Häckar  

Utöver den hagtornshäck kring kyrkogårdens västra 

del som redan beskrivits finns ett antal olika typer av 

häckar i kyrkogårdens gravkvarter.  

I både de dubbla och enkla raderna av gravplat-

ser i kvarter A och G står ca meterhöga rygghäckar 

av tuja bakom gravvårdarna. Gravplatserna på kyr-

kogården omges huvudsakligen av häckar av bux-

bom eller liguster men med inslag av tuja, hagtorn 

och naverlönn. I kvarter F omges merparten av 

gravplatserna av högre häckar av idegran.  

Norr om kyrkan finns en gräsyta av oval form 

som omges av en välväxt häck av buxbom. 

I flera av häckarna av buxbom eller liguster finns 

inväxning av naverlönn, skogslönn, fläder eller alm.  

Buskar och blomsterplanteringar  

På en öppen gräsyta i kvarter F växer en flerstam-

mig, äldre buske av magnolia som nästan är av träd-

liknande storlek. 

På ett flertal gravplatser finns planteringar av 

buskar. De flesta är vintergröna, står ofta i par på 

ömse sidor om gravvårdarna och är formklippta. 

Vanligast är tuja och idegran. Andra vintergröna 

växter som förekommer är olika varianter av ädelcy-

press och en. Det finns också några exemplar av 

sockertoppsgran, mahonia och lagerhägg. I det 

nordöstra hörnet av kvarter G och i den östra delen 

av kvarter I står flera tujor som har växt upp till träd-

liknande dimensioner.  

På flera gravplatser finns planteringar av mur-

gröna som i ett fall är formklippta till murgrönskul-

lar enligt äldre tradition.  

Bland planteringarna av blommande växter på 

gravplatserna är de traditionella kyrkogårdsväxterna 

ros och kärleksört de vanligast förekommande med 

ett trettiotal respektive ett tjugotal förekomster av 

vardera. Andra är lavendel, hosta, julros, vintergröna 

och pion. Av vårblommande växter noterades både 

tulpaner, narcisser vintergäck, vårljung, liljekonvalj, 

pärlhyacint och kejsarkrona. 

 

Kyrkogårdens betydelse för det vilda växt 

och djurlivet  

I den gamla byn i Gårdstånga låg gårdarna samlade 

och omgavs av ett mosaikartat landskap. Där fanns 

en mosaik av små åkrar, slåtterängar och utmarker 

där djuren gick och betade. På ängarna och betes-

markerna växte en rik flora och en varierad vegetat-

ion av träd och buskar. Även insekts- och fågellivet 

var artrikt. Detta landskap som man kan studera på 

de gamla skifteskartorna finns inte mer. Genom de 

skiftesreformer som inleddes i landet under mitten 

av 1700-talet delades markerna upp mellan gårdarna. 

Var och en fick sin mark och liksom i Gårdstånga 

flyttades gårdarna ut ur byn.  

Sedan dess har odlingen effektiviserats alltmer 

och landskapet förändrats efterhand som små åkrar, 

ängar och betesmarker omvandlats till stora åkerytor. 

Rygghäck av tuja, buxbomshäckar, vintergröna buskar och 

traditionella murgrönskullar på en gravplats i kvarter G. 

I kvarter I står högväxta, vintergröna buskar av tuja eller 

ädelcypress i par på flera av gravplatserna.  

Blommande vårljung i maj på en gravplats i kvarter G. 
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För de vilda växter och djur som lever här idag är 

alla naturmiljöer och blommande och fruktbärande-

växter särskilt viktiga. Därför har kyrkogårdens träd, 

buskar och blommande växter en betydelsefull roll 

för den biologiska mångfalden.  

Utöver kyrkogården finns trädgårdar, träddungar, 

och flera permanenta gräsytor i närheten. Utmed 

flera vägar växer alléer av lövträd och genom åker-

landskapet slingrar sig Kävlingeån. Ute i åkerland-

skapet finns också flera småvatten och våtmarker 

bevarade. ”Skräpmiljöer” som vedupplag, jord- och 

stenhögar är också viktiga livsrum för olika organ-

ismer. Sammantaget skapar dessa miljöer förutsätt-

ningar för olika arter av vilda växter och djur och 

bidrar till det man kan kalla landskapets gröna infra-

struktur, ett nätverk av ekologiskt funktionella livs-

miljöer där olika arter kan leva och ha utbyte av 

varandra. 

Vilda växter på kyrkogården 

På kyrkogårdens gräsytor finns ett rikt inslag av 

vilda, blommande växter som prästkrage, röllika, 

brunört, tusensköna, sparvnäva, vitklöver och matt-

fibbla. Om de får möjlighet att blomma är de en 

viktig pollen- och nektarkälla för olika insekter. När 

det gäller övrig vild vegetation är förutsättningarna 

bäst för mossor och lavar. Kyrkogårdens träd, murar 

och gravvårdar bidrar med en variation av strukturer 

där mossor och lavar kan växa. Kalkrika underlag är 

särskilt betydelsefulla liksom lövträd. På tysklönnen 

och tulpanträdet norr om kyrkan växer guldlock-

mossa och på både tysklönnen magnolian i kvarter F 

växer kyrkogårdslav som liksom guldlockmossan är 

en karaktärsart för äldre träd i öppna landskap.  

 

Djurliv 

På kyrkogården finns en variation av livsmiljöer för 

olika djur. De äldre lövträden, häckarna och alla 

blommande växter är särskilt viktiga. Blommor som 

lavendel och kärleksört är rika på pollen och nektar 

och besöks av pollinatörer som vildbin, humlor, 

blomflugor och fjärilar. Dessa och andra insekter 

kan fåglar och fladdermöss i sin tur leva av. På kyr-

kogården kan de också hitta en plats att bygga bo på 

eller vila för natten. Kyrkogårdens vintergröna bus-

kar har en särskild betydelse under vinterhalvåret då 

de ger skydd åt fåglar och andra djur. Fågelarter som 

sågs eller hördes vid besök under vår och sommar 

var hämpling, bofink, näktergal, trädgårdssångare, 

gransångare, grönfink, koltrast, sädesärla, blåmes, 

talgoxe och rödstjärt och storkar. Sniglar och snäck-

or av olika slag är vanliga på kyrkogårdar. Trädgårds- 

och parksnäcka kan ofta ses på gravstenarna där de 

betar alger. Skrymslen och vrår på gravplatser och i 

murar kan erbjuda boplatser och övervintringsmöj-

ligheter för olika smådjur som ödlor och möss. 

Honungsbi samlar pollen på en blommande mahoni-

abuske.  

Kyrkogårdslav på magnoliaträdet i kvarter F.  Sädesärla är en av de fågelarter som födosöker och kan häcka 

på kyrkogården.  
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Kvartersbeskrivningar 

Kvartersbeskrivningarna utgår huvudsakligen från 

den befintliga kvartersindelningen eftersom kvarte-

ren här har olika karaktärer som skiljer dem åt. Kvar-

ter G och K beskrivs tillsammans liksom kvarter C 

och E. I beskrivningen ingår även ett område med 

omarkerade kvarter i form av gräsytor där kvarva-

rande gravvårdar visar att tidigare gravplatser har 

avvecklats.  

Kvarter A 

 
Struktur och gravplatser 
Kvarteret ligger i kyrkogårdens nordvästra del. Det 
består till knappt halva ytan av anlagda gravplatser 
och till resterande delar av två större, gräsbevuxna 
ytor. Gravplatserna i den västra delen av kvarteret 
ligger i nordsydligt orienterade rader där gravvår-
darna står vända åt öster eller väster med baksi-
dorna vända mot meterhöga rygghäckar av tuja. På 
en större gräsyta mitt i kvarteret ligger fyra ut-
spridda gravplatser. Här står också ett par gravvår-
dar fritt i gräset utan sin tidigare gravplatskontext.  

Utmed kvarterets östra sida ligger en enkel rad av 

sex stora gravgravplatser vända mot en rygghäck i 

väster. Alla har gravvårdar och gravanläggningar. 

Merparten av gravplatserna i kvarteret är grusbe-

lagda och omges av buxbomshäckar. På flera grav-

platser finns också buxbomshäckar som avgränsar 

planteringsytor kring gravvårdarna. På ett femtontal 

gravplatser finns planteringar av vintergröna buskar 

av tuja, idegran, ädelcypress, lagerhägg eller buxbom. 

Flera av dem är formklippta. Planteringar av pe-

renna, blommande växter är sparsamma men före-

kommer av kantnepeta, kärleksört, rosor, alunrot, 

höstaster och lavendel. 
Den västra delen av kvarter A med rygghäckar av tuja och grusbelagda gravplatser med buxbomshäckar. Till höger syns 

delar av en större gräsyta i kvarteret med fyra utspridda gravplatser och ett par fristående gravvårdar.  

Kyrkogårdskarta med kvarter och övriga delområden avgränsade och markerade i rött.  
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Gravvårdar 

På de större gravplatserna i öster står fyra högresta 

gravvårdar av diabas eller granit. I kvarteret finns 

också några få mindre, enkla gravvårdar från 1800-

talets slut och 1900-talets början. I raderna av grav-

vårdar i kvarterets västra del dominerar låga, breda 

gravvårdar och liggande hällar från 1900-talets andra 

hälft och fram till idag. På några gravplatser står 

också gravvårdar av senare typ med en asymmetrisk 

utformning.  

 

Kvarter C och E 

Kvarteren är av mindre storlek och ligger på var sin 

sida om den nordsydligt utlagda entrégången norr 

om kyrkan.  

Struktur och gravplatser 

Båda kvarteren består till ca hälften av gräsytor där 

det finns flera fristående, äldre gravvårdar.  

Den östra halvan av kvarter C upptas helt av tre 

grusbelagda gravplatser som omges av buxboms-

häckar. Alla är familjegravplaster med flera gravvår-

dar och planteringar av kärleksört, rhododendron, 

himalayaen och kejsarkrona.  

I kvarter E finns en anlagd gravplats kvar. Enligt 

inskriptionerna på vårdarna representerar den en 

prästfamilj. Den är stor, grusbelagd och är omgiven 

av en stenram som visar spår av ett tidigare gravsta-

ket. På gravplatsen står ett imponerande tulpanträd 

men inga planteringar i övrigt. 

 

Gravvårdar 

Gravvårdarna på de tre gravplatserna i kvarter C 

består dels av centrala, större gravvårdar, varav två är 

högresta och av korsform, övriga vårdar är mindre 

varav alla utom en är liggande hällar. På den fria 

gräsytan bakom gravplatserna står tre äldre vårdar 

varav två i skulpterad sandsten med namnplattor av 

marmor och en i form av en skulpterad trädstam av 

sandsten.  

I kvarter E är alla vårdarna av äldre typer och 

från 1800-talets senare hälft till tidigt 1900-tal. Flera 

är högresta, smala och av diabas, granit eller sand-

sten. Här finns också en koncentration av vårdar 

som är utförda i en kombination av skulpterad sand-

sten, namnplattor av marmor och med dekor av 

medaljonger av biskviporslin.  
  

Kvarter E sett från väster. Kvarter C 
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Kvarter F 

Struktur och gravplatser 

Kvarteret ligger i kyrkogårdens nordöstra del och 

består av två delytor som skiljs åt av en nordsydligt 

utlagd grusgång. Den västra delen är den största och 

består till ca 75% av öppna gräsytor. I dessa står ett 

tiotal fristående gravvårdar kvar utan sin tidigare 

gravplatskontext. I det nordöstra hörnet av denna 

del ligger en stor gravplats och i anslutning till den 

fem mindre.  

I den östra delen av kvarteret ligger fem större 

gravplatser. Den längst i norr representerar tillsam-

mans med den angränsande, stora gravplatsen i den 

västra delen, släkten Ramel som har innehaft Vi-

derups gods sedan 1600-talet och som har en nära 

koppling både till kyrkan och fd Viderups hospital. 

Dessa gravplatser, liksom ytterligare tre i den östra 

delen omges av breda, upp till meterhöga idegrans-

häckar. En stor gravplats i sydöst har istället en 

stenram med ett järnstaket och en inre buxboms-

häck. Övriga gravplatser i den västra delen omges av 

buxbomshäckar. Alla gravplatser är grusbelagda. 

I den västra delen står en magnolia på den öppna 

gräsytan och på den största gravplatsen ett stort 

buskage av rhododendron. Här finns också flera 

planteringar av vintergröna buskar av tuja och ädel-

cypress liksom ett par sockertoppsgranar. De flesta 

står i par på ömse sidor om gravvårdar, ett antal av 

dem i gräset där gravplatser har avvecklats.  

På en av de stora gravplatserna i nordöst växer 

två stora bokar och på en annan en mindre häng-

björk. Planteringar av blommande perenner i kvarte-

ret är begränsade till rosor och kärleksört samt lilje-

konvalj. Här finns också inslag av murgröna. 

Gravvårdar 

De flesta gravvårdarna i kvarteret är av större for-

mat. Flera av dem är högresta vårdar med kors som 

står på både familjen Ramels och ett par övriga 

gravplatser i öster. I kvarteret finns också inslag av 

äldre typer av gravvårdar, tillverkade av sand- eller 

kalksten. I den västra delen av kvarteret står flera 

höga, smala vårdar av diabas från tiden kring sekel-

skiftet 18/1900 liksom ett gjutet järnkors. Yngre 

vårdar från 1900-talets mitt och framåt representeras 

av liggande hällar och låga, breda vårdar av granit.  

 

Kvarter G och K 

Struktur och gravplatser 

Dessa båda kvarter upptar den sydöstra delen av 

kyrkogården. Kvarter G är symmetriskt indelat i 

nordsydligt orienterade rader av gravplatser som 

skiljs åt av grusgångar. Gravplatserna är av olika 

storlek med alltifrån 1,5 till 5,5 meters bredd.  

Fyra rader är dubbla och en är enkel. I de dubbla 

raderna står gravvårdarna vända mot en central, 

knappt meterhög rygghäck av tuja. I den enkla raden 

står rygghäcken i väster.  

Stora gravplatser med idegranshäckar i den nordöstra delen av kvarter F Kvarter F sett från väster med ett litet magnoliaträd till höger i bild.  
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Längst i öster finns en mindre gräsyta med en 

enkel rad av fem mindre gravplatser med en bakom-

liggande, häck av idegran.  

Gravplatserna i kvarteret är genomgående grus-

belagda och omges av häckar som i huvudsak består 

av liguster men med spridda inslag av buxbom, na-

verlönn, idegran, oxbär eller tuja. I häckarna finns 

inväxning av självsådd alm, skogslönn eller fläder.  

Kring de flesta av gravvårdarna avgränsas plante-

ringsytor av låga buxbomshäckar eller stenramar. 

Vegetationen i detta kvarter är riklig jämfört med 

övriga delar av kyrkogården. På flera gravplatser står 

buskar planterade i par på ömse sidor om gravvår-

darna. De flesta är formklippta. Vintergröna buskar 

som idegran, ädelcypress, tuja och himalayaen domi-

nerar. Här finns också inslag av buskar som 

brokbladig benved, lagerhägg och rhododendron. 

Av de blommande växterna är flertalet tradition-

ella kyrkogårdsväxter. Vanligast är kärleksört och 

rosor. Andra är vintergröna, julros, hosta och laven-

del. Enstaka planteringar finns också av vårljung, 

pion, alunrot och liljekonvalj.  

Kvarter K består av en långsmal yta framför kyr-

kogårdsmuren i söder. Här finns idag 16 mindre, 

kvadratiska urngravplatser som ligger i rad utmed 

muren. Gravplatserna åtskiljs av låga buxbomshäck-

ar och har främst blomsterplanteringar av sommar-

blommor men med enstaka inslag av perenna växter 

som liljekonvalj, kärleksört, rosor och murgröna. 

Gravvårdar 

Gravvårdarna i dessa båda kvarter består till största 

delen av breda, låga vårdar av granit eller diabas och 

av liggande hällar av samma bergarter. Vårdarnas 

karaktär och årtalen på dem (äldsta dödsår 1940) 

visar att kvarter G har etablerats under 1940/50-talet 

och kvarter K under sent 1900-tal (äldsta dödsår 

1988).  

Lapidarium 

Direkt öster om kvarter G finns kyrkogårdens la-

pidarium i form av ett drygt 50-tal, äldre gravvårdar 

framför kyrkogårdsmuren. De flesta står lutande 

mot muren. Längst i söder ligger tre äldre gravvårdar 

varav två är gravhällar. Den östra av dem är i ro-

mansk stil och kan därmed vara medeltida. Bland de 

stående vårdarna finns ett stort antal mindre, smala 

och höga gravvårdar av diabas från 1800-talets se-

nare del till 1900-talets början. De är av enklare utfö-

rande och med titlar som gårdsdrängen, åboen, en-

kan och torparen. I denna del av muren finns en 

oval, äldre gravhäll inmurad liksom ett par fragment 

av en äldre kalkstensgravvård (se foto sid 28).  

 

 

 

 

 

 

Större delarna av kvarter G sett från öster. Kvarter G sett från norr i bakgrunden syns kyrkogårdsmuren och lapidariet.  
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Kvarter I 

Struktur och gravplatser 

Detta långsmala kvarter utgör kyrkogårdens syd-

västra del. Det är uppdelat på tre delområden som 

skiljs åt av nordsydligt utlagda gångar. I kvarteret 

ligger flera av kyrkogårdens största och äldre grav-

platser med påkostade gravvårdar och anläggningar. 

Flera av dem är familjegravar som representerar 

olika generationer. Gravplatserna är genomgående 

grusbelagda och har omgivande, låga häckar av ligus-

ter. I häckarna finns även inslag av hagtorn, tuja, 

buxbom och idegran. Tre större gravplatser omges 

istället av stenramar med gravstaket.  

I den centrala delen av kvarteret, vilken också är 

den största, består knappt hälften av arealen av 

gräsytor. Sju kvarstående gravvårdar i gräsytornas 

ytterkanter visar att gravplatser har avvecklats här.  

På ungefär hälften av kvarterets gravplatser är 

vintergröna buskar planterade. Tuja, ädelcypress och 

idegran dominerar med enstaka inslag av socker-

toppsgran, mahonia och lagerhägg. De flesta bus-

karna står i par på ömse sidor om gravvårdarna. 

Flera är formklippta i låga, runda former och andra 

är friväxande varav en samling högväxta tujor i den 

östra delen har växt till trädliknande höjder.  

Av blommande, perenna växter i kvarteret före-

kommer endast några få exemplar av kärleksört och 

rosor.  

Gravvårdar 

I kvarteret bidrar förekomsten av ett större antal 

högresta vårdar av diabas eller granit till att ge områ-

det en särskild karaktär. Flera stiltyper är represente-

rade. Här finns höga, obeliskliknande vårdar av 

blankpolerad diabas, grovhuggna vårdar av granit i 

bautasteninspirerad stil och ett par monumentala 

kors på höga livstenar. Jugendstilen är genomgående 

på en påkostad gravanläggning med stenram, grav-

staket och en vård som är skulpterad med en dekor 

av rosor. Sammantaget är merparten av de stående 

vårdarna från en period mellan slutet av 1800-talet 

till en bit in på 1900-talet.  

Bland de låga, breda vårdarna förekommer en-

staka exempel på både klassisk tempelstil och art 

deco tillsammans med enklare vårdar i symmetrisk 

stil utan dekor eller med ett kors. Inslag finns också 

av enklare, mindre vårdar av diabas från 1800.talets 

slut och stående rektangulära vårdar i ljus granit med 

brutna eller rundade krön. Vårdarna från 1900talets 

senare del och framåt domineras av ett femtontal 

liggande hällar.  

 

 

 

Kvarter I sett från väster, i bakgrunden syns högväxta tujor i kvarterets östra del.  Det mellersta och västra delområdet i kvarter I sett från öster.  
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Ask- och minneslund 

Söder om kyrkan ligger en kombinerad ask- och 

minneslund som är anlagd i början av 2000-talet. 

Inom en rektangulär gräsyta är två stora, droppfor-

made ytor med en inre symbol av ett kors (se foto 

nästa sida) utlagda med tegelfärgade betongstenar 

mitt emot varandra. Inom respektive droppformad 

yta gravsätts askan efter de avlidna. I asklunden sker 

det i närvaro av anhöriga och i minneslunden på en 

anonym plats, utan anhörigas närvaro. Minneslun-

den ligger i den västra delen. I det sydvästra hörnet 

finns en mindre stenläggning av kalkstensplattor. 

Här står en ljusbärare med en ställning för blomva-

ser tillsammans med kyrkogårdens äldsta gravvård. 

Det är en typisk skånsk kalkstensgravvård med run-

dat krön med symbolen av det allseende ögat. 

  

I asklunden finns en likadan stenläggning och 

ljusbärare i det motsvarande nordöstra hörnet. Här 

står en nytillverkad minnessten av samma storlek 

och form som kalkstensgravvården och med samma 

symbol på det avrundade krönet. På stenens båda 

sidor sitter namnplaketter av brons över de grav-

satta. 

Omarkerade kvarter. 

Norr och nordväst om kyrkan ligger två olikstora 

områden som båda täcks av gräs (se foto på nästa 

sida). Det större området har tidigare varit uppdelad 

på två delar som enligt flygbilden från 1939 på nästa 

sida har varit omgärdade av låga häckar. Här står 

idag två äldre gravvårdar fritt i gräset. 

 

 

 

Det mindre området som ligger norr om kyrkan 

är halvmåneformat och omges av en låg och bred 

buxbomshäck. På flygbilden från 1939 syns två an-

lagda gravplatser med stående gravvårdar här. Idag 

finns inga gravplatser kvar, däremot två stående och 

en liggande gravvård. Den liggande består av delar 

av en äldre kalkstensgravvård som tidigare varit stå-

ende.  

Minneslund och askgravplats söder om kyrkan. Minnessten vid askgravlunden, infällt är fotot av en äldre kalkgravvård vid min-

neslunden.  
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Flygfoto från år 1939 (beskuret), foto AB Flygtrafik Bengtsfors, källa: Kulturmiljöbild.  Omarkerade kvarter med öppna gräsytor norr och nordväst om kyrkan.  

Del av lapidariet vid muren i öster. I muren syns en inmurad, oval, äldre gravhäll.  Foto från tiden innan den nuvarande muren i norr anlades på 1940-talet. Utmed kyrko-

gårdens norra sida ser man här en häck och en trädrad. Foto Per Bagge, år okänt. 
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Titlar som talar  

Ett besök på Gårdstånga kyrkogård kan väcka tan-

kar och frågor om de människor som vilar här. 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 noterades alla 

titlar på gravvårdarna, även de i lapidariet. Totalt blev 

det 192 stycken. Drygt en tredjedel av dem, 69 

stycken, representerar gifta kvinnor med titlar som 

hustrun, prostinnan, enkan, eller makan. Dessa nå-

got anonyma titlar kan representera kvinnor med 

viktiga nyckelroller i driften av gårdar och hushåll. 

Av de manliga titlarna är de med koppling till lant-

bruket som lantbrukare, hemmansägare, åbo, dräng 

och torparen flest. De utgör tillsammans 39 i antal 

vilket inte är oväntat i denna utpräglade jordbruks-

bygd.  

Variationen bland övriga titlar är stor. Flera re-

presenterar olika hantverkare som skomakaremäs-

tare, tunnbindare, bleckslagare och möbelsnickare. 

Andra är kopplade till kyrkan med titlar som kyrko-

herde, kyrkovärd och kontraktsprost. Några repre-

senterar offentliga tjänstemän som fjärdingsman och 

notarie. Titlarna banbiträde och stationsföreståndare 

kan ha en koppling till den tidigare järnvägen mellan 

Landskrona och Sjöbo med station i Gårdstånga. 

Lokala kan också titlarna skollärare, mjölnaren, och 

handlanden vara. Titlarna direktör, åkeriägare och 

mejeriingenjören kan däremot antyda att dessa per-

soner var knutna till bygden men var verksamma på 

annan ort i sitt yrkesliv. Värt att reflektera över är 

också titlar som statdrängen, ryktaren, trotjänaren 

huggedrängen och torparen vilka kan antyda liv 

fyllda av hårt arbete. 

Antal av varje titel anges inom parentes utom 

för dem som bara förekommer en gång.  

Hustrun, makan (64) Mjölnaren 

Lantbrukare/n (26) Lektor 

Sonen (7) Notarien 

Kyrkoherden (6) Trotjänaren  

Smedmästare (5) Bleckslagaren 

Åboen/fd åboen (5) Åkeriägare 

Handlanden (4) Flygvärdinna 

Dottern (4) Undantagsmannen 

Hemmansägaren (3) Direktör 

Köpman (3) Folkskolläraren 

Skomakaremästare (3) Tunnbindaren 

Kyrkovärd/en 3 Statdrängen 

Skräddaremästaren (2) Fru 

Syskonen (2) Kyrkovaktmästaren  

Fil dr (2) Drängen 

Prostinnan (2) Huggedrängen 

Gårdsdrängen (2) Stationsföreståndare 

Fjärdingsman (2) Husmannen 

Husägare (2) Stationsmästaren 

Soldaten (2) Torparen 

Inspektoren (2) Prosten 

Möbelsnickaren Fröken 

Mejeriingenjören Gossen 

Överläkare Ryktaren 

Enkan Garferifabrikör 

Maskinisten Kontraktsprosten 

Skolläraren Murare 

Skräddaren Smedhustru 

Skomakaren Köpman  

Begravningsentrepre-

nör 

Enkefru inspektors-

kan 

Bokhållaren  



 

30 |Gårdstånga kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2021 

 
 

  

 

Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 

Kulturhistoriska värden 

Gårdstånga by har en lång historia och ett ortnamn 

som minst sträcker sig tillbaka till vikingatiden. Här 

har människor levt i flera tusen år. I trakten kring 

byn finns fynd av boplatser och gravanläggningar 

från yngre stenålder och framåt. Sedan 1100-talet då 

kyrkan byggdes har Gårdstånga fungera t som sock-

encentrum. Från 1600-talets början har det också 

funnits en nära koppling till Viderups gods vilket 

lämnat spår på platsen. 

Merparten av gårdarna i byn flyttades ut ur byn i 

samband med skiftena och slogs senare samman till 

plattgården Gårdstånga Nygård. Kvar av den gamla 

byn finns förutom kyrkan och kyrkogården två olika 

generationer av prästgårdar samt Viderups hospital 

från 1600-talets början alla är numera privatägda. 

Kyrkan har delvis kvar ett medeltida uttryck och 

interiört finns en unik inredning från 1600-talets 

början med träsniderier i renässansstil. Kyrkan och 

kyrkogården har med hänvisning till denna historik 

både ett lokalhistoriskt och kulturhistoriskt värde 

och kan även tillskrivas ett symbolvärde.  

Den äldsta delen av kyrkogården har varit i bruk 

sedan kyrkan byggdes på 1100-talet. Den har däref-

ter byggts ut i två etapper. Kyrkogården har delvis 

kvar en gestaltning som präglas av en tradition från 

1800-talets mitt med olikstora gravplatser som är 

grusbelagda och som omges av häckar av buxbom 

eller idegran (kvarter E, F och I). Andra delar (kvar-

ter A och G) har en senare gestaltning från 

1900talets början med mindre gravplatser i raka 

rader mellan rygghäckar och utmed smala grus-

gångar. Detta bidrar till att kyrkogården uppvisar en 

variation av tidsskikt som bidrar med arkitekturhi-

storiska och miljöskapande värden.  

På kyrkogården finns en stor variation av grav-

vårdar och gravanordningar från olika tidsperioder. 

De präglas av olika material, tillverkningstekniker 

och formspråk vilket har ett samlat konst- och arki-

tekturhistoriskt värde. Några vårdar är från tiden 

innan den industriella tillverkningen infördes en bit 

in på 1900-talet och har hantverksmässiga värden. 

I de kvarter som har äldre typer av gravplatsanord-

ningar finns påkostade stenramar, gravstaket och 

monumentala gravvårdar. På flera gravplatser växer 

också vintergröna buskar av olika slag och utseende 

vilket tillsammans med övriga planteringar förhöjer 

kyrkogårdens karaktär. Detta bidrar med miljös-

kapande värden på kyrkogården.  

Olika gravvårdar - en värdefull helhet 

Det är inte enbart de äldsta eller mest konst- och 

hantverksmässigt utförda gravvårdarna som är vär-

defulla. Det är minst lika viktigt att uppmärksamma 

såväl små oansenliga gravvårdar som sentida stilar 

och ideal. En återlämnad gravvård från 1950-talet 

kan tyckas inte vara tillräckligt ålderdomlig, och inte 

lika intressant att bevara som en hundraårig vård av 

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

den tillskrivas värden. Man ska inte heller glömma 

att även de yngre gravvårdarna kommer att ha ett 

åldersvärde i framtiden och att de då kan berätta en 

historia om vår egen nutid. Det viktiga är samman-

fattningsvis att mångfalden av gravplatser- och vår-

dar bevaras för att kunna åskådliggöra olika tiders 

samhällsstrukturer, socialhistoria, stilideal och värde-

ringar.  

 

Större gravplats med stenram för en tidigare prästfamilj. Här och i gräsytan utanför står flera av kyrkogårdens äldsta 

gravvårdar. 
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I Bilaga 1 redovisas och värderas ett urval av kul-

turhistoriskt intressanta gravplatser- och vårdar på 

kyrkogården i Gårdstånga. Viktigt att poängtera är 

att detta är just ett urval. Dessa gravvårdar represen-

terar något av den mångfald som finns på kyrkogår-

den idag. Alla gravplatser- och gravvårdar kan till-

skrivas någon form av värde och tillsammans bildar 

de den värdefulla helhetsmiljö som kyrkogården 

utgör.  

Social- och samhällshistoriska värden 

Gårdstånga bys historia är kopplad till alla de männi-

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

presenterade med påkostade gravplatser och grav-

vårdar som vittnar om personernas höga ställning i 

samhället. Enkla vårdar i lapidariet antyder med sina 

titlar eller tidiga dödsår om ett enklare liv och om 

tider då sjukdomar tog många unga liv. De olika 

gravplatserna kan därför ha både personhistoriska 

och lokalhistoriska värden. Andra gravvårdar har 

också en roll i berättelsen om socknen och dess 

historia. Inskriptioner med titlar som lantbrukare, 

åbo, mjölnare och dräng berättar om jordbrukets 

betydelse i socknen och bidrar med samhällshisto-

riska värden. Det gör även titlar med koppling till 

socknens olika hantverkare som tunnbindare, bleck-

slagare och smedmästare liksom tjänstemän som 

folkskollärare, bokhållare och stationsföreståndare. 

Andra människor är inte lika synligt representerade. 

Ett exempel på detta är att det finns få kvinnliga 

gravplatser och endast en inskription med en kvinn-

lig yrkestitel, flygvärdinnan. Det kan berätta något 

om kvinnans ställning i samhället genom historien. 

Bakom titeln hustrun som är den vanligast före-

kommande kvinnliga titeln döljer det sig säkert 

många kvinnor med en betydelsefull roll som nyck-

elperson i driften av gårdar och hushåll. Även män-

niskor med lägre social ställning kan sakna represen-

tation. Kvinnliga gravplatser och titlar som husäga-

ren, ryktaren, huggedrängen och trotjänaren har 

därför socialhistoriska värden.  

Biologiska värden 

Landskapet i trakten kring Gårdstånga präglas till 

stor del av åkermark som brukas i stora enheter. I 

detta öppna odlingslandskap är det ont om vilda 

växter och djur. Därför är kyrkogårdens träd, busk-

planteringar, blommande växter och gräsytor en av 

de miljöer som är extra viktig för det vilda växt- och 

djurlivet i närområdet. Till det bidrar naturmiljöer 

utmed Kävlingeån och trädgårdarna kring kyrkan 

och i närliggande Gårdstånga och Getinge tätorter.  

Blommande träd som kyrkogårdens oxlar och lön-

nar, buskar och blomsterplanteringar lockar till sig 

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

plats att häcka och söka skydd. Gamla lövträd är av 

särskilt stor betydelse för olika naturvärden. Till det 

bidrar två äldre bokar i kyrkogårdens nordöstra 

hörn. De är både grova och har stamhåligheter och 

uppfyller därmed kriterierna för särskilt skyddsvärda 

träd Som sådana har de en stor betydelse för artrike-

domen av insekter, landlevande snäckor, mossor och 

lavar. Skrymslen och vrår i byggnader, murar och på 

gravplatserna bidrar också med livsrum. På det sättet 

fungerar kyrkogården och byn i övrigt som en oas i 

det öppna åkerlandskapet. I närheten finns platser 

med liknande betydelse. Det är framförallt gårdsmil-

jöer och villabebyggelse med träd och trädgårdar 

liksom alléer och trädrader. Via fältkanter, vägrenar 

och luftrummet kan dessa miljöer ha kontakt med 

varandra. Man kan kalla det landskapets gröna infra-

struktur. Ett nätverk av naturmiljöer som på olika 

sätt har utbyte av varandra och en gemensamt stor 

betydelse för det vilda växt- och djurlivet.  

Gravplatser som tillhör släkten Ramel, i bakgrunden kyrkogårdsmur och äldre lövträd i kyrkogårdens nordöstra del.  
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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 kyrkogårdskartan till höger anges kyrkogårdens 

bedömda värdekategorier genom färgmarkeringar. 

Bedömningen ligger till grund för olika riktlinjer för 

vård och underhåll med syftet att bevara och ut-

veckla värdena. I bedömningen används två värde-

kategorier: ”Områden med höga kulturhistoriska 

värden” (orange) och ”Områden med stor betydelse 

för kyrkogårdens karaktär” (grönt) där den första är 

den högsta värdekategorin. Kvarter E, F, G och I på 

Gårdstånga kyrkogård har bedömts omfattas av den 

högsta värdekategorin här bredvid. Resterande de-

lar, markerade i grönt, bedöms ha stor betydelse för 

kyrkogårdens karaktär men anses kunna tåla vissa 

förändringar. 
 
För utvecklade allmänna råd och riktlinjer vid 
skötsel av gravplatser, gravvårdar, växtlighet och 
andra anläggningar hänvisas till bilagan ”Rekom-
mendationer vid vård och underhåll” och för mer 
avancerade åtgärder till kvalificerad yrkeskunnig.  
 
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 förändring. På Gårdstånga kyrko-

gård omfattar det kvarter E, F, G och I. I kvarter E, 

F och I finns ett större inslag av en äldre struktur i 

både gravplatser, gravvårdar och växtlighet. Här 

finns också ytor där gravplatser har avvecklats och 

lagts i gräs vilket är delar som kan tåla förändringar. 

Kvarter G har en enhetlig gestaltning från 1900-

talets början. Områdena ska bevaras och underhållas 

utifrån följande riktlinjer:  

• Kyrkogårdens huvudgångar, rygghäckar och 

yttre begränsningar av murar och häckar bevaras 

och underhålls. 

• Befintliga gravplatser bevaras vad gäller storlek.  

• Gravplatsernas omgärdning av häckar, rygg-

häckar, stenramar och gravstaket bevaras och 

underhålls. 

• Gravplatsernas grustäckning bevaras och un-

derhålls med material i samma fraktion och färg. 

• 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. 

• Anläggning av nya gravplatser anpassas till re-

spektive kvarters gestaltning.  

 



 

Gårdstånga kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2021| 35 

Områden med stor betydelse för kyrko-

gårdens karaktär 

Klassificeringen berör kvarter A och C samt de öv-

riga delar av kyrkogården som inte är kvartersinde-

lade. I områden som har stor betydelse för kyrko-

gårdens karaktär gäller följande riktlinjer:  

 

• Kyrkogårdens huvudgångar, rygghäckar och 

yttre begränsningar av murar och häckar bevaras 

och underhålls. 

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek.  

• Gravplatsernas omgärdning av häckar eller 

stenramar bevaras och underhålls. 

• 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.  

• Anläggning av nya gravplatser anpassas till re-

spektive kvarters gestaltning.  

Underhåll 

Växtlighet 

• Planteringar av buskar på gravplatser förnyas 

vid behov, helst med samma eller liknande 

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 istället flyttas till annan, ledig plats 

på kyrkogården.  

• Kyrkogårdens häckar av hagtorn kan lämpligast 

klippas och beskäras under augusti och septem-

ber. Detta sammanfaller med behovet av hänsyn 

till häckande fågel liksom för att spara blom-

ningen i hagtornshäckarna åt insekter.  

• För bevarandet av äldre växter bör man infor-

mera nya gravrättsinnehavare om dess värde.  

• Eventuell ängsvegetation bör skötas enligt an-

visningar i bilagan Riktlinjer för vård och underhåll.  

Trädvård 

I trädvårdsplanen för Gårdstånga kyrkogård föreslås 

åtgärder som väger in både säkerhet, biologiska vär-

den och kulturhistoriska aspekter. Kyrkogårdens två 

äldre bokar uppfyller kriterierna för att tillhöra kate-

gorin särskilt skyddsvärda träd. Begreppet omfattar 

jätteträd med en stamdiameter på mer än 1 m, 

mycket gamla träd som är äldre än 140/200 år (be-

roende på trädslag) och träd med håligheter i huvud-

stammen 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. Detta berör 

i första hand de stödmurar som finns i kyrko-

gårdens västra del. 

• 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 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 Gårdstånga kyrkogård. Tidigare, aktu-

ella och potentiella hot och risker för försämring av 

kyrkogårdens kultur- och naturvärden berörs.  

Tidigare åtgärder som påverkat kyrko-

gårdens värden negativt 

På Gårdstånga kyrkogård finns spår av tidigare åt-

gärder som har utarmat kyrkogårdens kulturhisto-

riska och biologiska värden. Det handlar främst om 

att återlämnade gravplatser har avvecklats och ersatts 

med gräsytor och att gravvårdar har tagits bort. 

Detta framgår dels genom att gravvårdar står kvar i 

öppna gräsytor utan sin tidigare gravplatskontext (38 

st) eller har flyttats till lapidariet (53 st).  

Jämförelser med äldre foton visar att det åt-

minstone fram till 1900-talets senare del funnits en 

helt omgivande trädkrans kring kyrkogården. Under 

det senaste decenniet har dock nya träd planterats 

utmed ytterkanterna av kyrkogårdens västra del.  

Pågående och möjliga hot mot kyrkogår-

dens värden 

Vittring av äldre gravvårdar.  

På kyrkogården finns flera äldre gravvårdar som är 

tillverkade av mjuka bergarter som sand-, kalksten 

och marmor som är mer vittringsbenägna än bergar-

ter 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. Med det försvin-

ner historiskt värdefull information om de gravsatta.  

Rostangrepp på grindar och järnstaket 

Rostangrepp förekommer på flera kulturhistoriskt 

värdefulla anläggningar som järngrindar, gravstaket 

och gravvårdar. Om det inte åtgärdas riskerar de att 

på sikt förstöras eller blir alltmer kostsamma att åter-

ställa.  

Skadad stenmur  

Kyrkogårdens stenmur har flera sprickor och sten-

bortfall och utgör till delar en säkerhetsrisk.   

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 försvinner.  

Klimatförändringar 

Klimatförändringar med ökad nederbörd, stormar 

och en förhöjd medeltemperatur innebär ett hot mot 

vårt kulturarv. Främst i form av fysiska skador på 

anläggningar och byggnader vilket inkluderar kyrkor 

och kyrkogårdar. På kyrkogårdarna är det framför 

allt de äldre gravvårdarna av kalk-, sandsten och 

marmor som hotas av ökande vittrings- och eros-

ionsprocesser. Även kyrkogårdarnas växtlighet riske-

rar att påverkas negativt av klimatförändringar som 

extrema torrperioder och kraftiga stormar med risk 

för trädfällning.  

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 är posi-

tivt ur ett kulturhistoriskt men innebär att under-

hållskostnaderna inom kyrkogårdsförvaltningarna 

ökar. En negativ konsekvens av återlämningar kan 

trots skötsel vara att värdefull vegetation av blom-

mande växter ändå utarmas över tid.  

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 

Det förekommer 19 arter av fladdermöss i Sverige, 

alla är fridlysta. Kyrktorn och ihåliga träd är två av 

deras viktiga bo- och övervintringsplatser. Belysning 

av kyrkofasader nattetid har stor negativ påverkan på 

fladdermöss eftersom de födosöker under samma 

tid. Ljuset lurar dem att tro att det är dag och de 

flyger därför inte ut och riskerar att svälta ihjäl. Be-

lysningen påverkar också nattflygande insekter på 

liknande sätt. Av hänsyn till både fladdermöss och 

nattflygande insekter bör eventuell fasadbelysning 

bara vara tänd under perioden oktober till och med 

mars och vara helt släckt under april till och med 

september. 



 

Gårdstånga kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2021| 37 

 

 

  

 

Åtgärdsbehov 
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Åtgärdsbehov 

Här berörs de åtgärdsbehov som har noterats på 

kyrkogården. Även tillgänglighetsaspekter tas upp 

och åtgärder som kan gynna växt- och djurlivet före-

slås. Syftet är att bevara och utveckla kyrkogårdens 

karaktär med fokus på både kulturhistoriska och 

biologiska värden. Vissa åtgärder kan kräva tillstånd 

från Länsstyrelsen. 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.  

 

I listorna med åtgärdsförslag anges prioriteringar i 

tre kategorier: 

I = Akut, åtgärdas/påbörjas inom ett år 

II= Åtgärdas inom 1-5 år 

III = Åtgärder, hänsyn och förslag inom löpande 

underhåll 

 

För mer allmänna och fördjupade skötselråd, 

fakta och riktlinjer när det gäller åtgärder och lö-

pande underhåll liksom hänsyn och åtgärder för att 

gynna växt- och djurlivet på kyrkogårdarna hänvisas 

till bilagan Rekommendationer för vård och underhåll. 

Tillgänglighet 

II: En parkeringsplats för rörelsehindrade bör mark-

eras på en yta som ligger i närheten av huvudentrén.  

II: Dörren till besökstoaletten har en självstängande 

funktion vilket försvårar tillgängligheten och bör 

åtgärdas.  

III: Grusbeläggning på parkering och gångsystem 

hålls väl packad.  

III: För tillgänglighetens skull är det viktigt att en-

trégrinden är lätt att öppna och stänga, alternativt 

alltid står öppen. 

Yttre begränsningar 

I-II: Kyrkogårdens stenmur har skador som sprickor 

och bortfall av fogning, stenblock och avtäckning på 

flera ställen. Värst är läget i den östra delen där pro-

visoriska stöd har monterats. Restaureringsbehovet 

är omfattande. Åtgärder är akuta av säkerhetsskäl 

inom vissa delar. Inspektion av sakkunnig för att 

prioritera och planera åtgärderna. 

II: Hagtornshäcken kring kyrkogården är till stora 

delar i gott skick men har utmed den norra sidan 

spår av sjukdom och/eller näringsbrist med döende 

och glesa partier. Här finns också ett par luckor. 

Åtgärdas med ny- och omplantering.  

III: Inväxning av självföryngrade buskar som fläder, 

alm och skogslönn i hagtornshäcken hålls efter lö-

pande. 

Mur och stentrappa i söder med sprickor och fogbortfall.  
Entrégrind med rost och färgbortfall. Hagtornshäcken i norr har drabbats av sjukdom och/eller näringsbrist. 
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Grindar 

II: Grinden i huvudentrén är i stort behov av rengö-

ring, rostskyddsbehandling och ommålning. Deko-

ren på spjälorna av franska liljor behöver också ses 

över och kompletteras. Ommålning görs enligt be-

fintlig färgsättning dvs i svart med silverfärgade 

knoppar och siffror. Regelbundet underhåll därefter. 

Vägar och gångar 

II Den västra trappan ner mot Kävlingeån har ska-

dor med bortfall av betong på trappstegen och be-

höver repareras eller ersättas av säkerhetsskäl. 

II Den östra trappan ner mot Kävlingeån saknar 

räcke och trappstegen har sättningar och sprickor. 

Trappan är uppmurad av stenblock och kan för-

slagsvis läggas om i samband med åtgärder på mu-

ren. Uppsättning av ett trappräcke rekommenderas.  

III: Grusbeläggning och gångar är överlag i gott 

skick. Grus fylls på vid behov och hålls väl packat 

för framkomligheten. Undvik tjocka gruslager för 

framkomlighetens skull. Nytt grus ska vara av 

samma fraktion och färg som befintligt.  

Gravplatser 

II I flera av kvarterens gravhäckar finns en variation 

av växtmaterial där de tidigare enhetliga buxboms- 

eller ligusterhäckarna har en fått en inblandning av 

partier av buxbom, liguster, hagtorn eller tuja. Detta 

bör åtgärdas med målet att få tillbaka enhetlighet av 

endast en typ av häckväxt enligt ursprungligt utfö-

rande i respektive kvarter. 

II Rygghäckarna av tuja i kvarter A och G är delvis i 

sämre skick med avdöda partier. Ett större problem 

är att de har vuxit sig breda och därmed både inkräk-

tar på gravvårdarna och är svåra att klippa tillbaka 

eftersom tuja är känslig för hård klippning. Ersätt-

ning med nya häckar i enlighet med nuvarande ge-

staltning föreslås därför. 

II Gravstaket av järn finns på fyra gravplatser. Med 

undantag av staketet på gravplats I15 som är i bra 

skicka behöver de övriga tre ses över utifrån behovet 

av reparation, rostskyddsbehandling och målning.  

III I häckarna kring flera gravplatser finns luckor 

där plantor har gått ut eller är i dåligt skick. Att jord-

förbättra/tillföra näring kan förbättra statusen, alter-

nativet är omplantering. 

III Inväxning av självspridda vedväxter som naver-

lönn, alm och skogslönn i gravhäckarna behöver 

hållas efter.  

III I kvarter A och I har ny liguster planterats in i 

flera gravhäckar. Tyvärr har man här valt en snabb-

växande sort som kräver täta klippningar. Övergå 

därför till en svagväxande sort av liguster istället för 

att få en enhetlighet och ett enklare underhåll.  

Trappa ner mot Kävlingeån med skadade trappsteg.  Gravhäckar av liguster i kvarter G (efter lövfällning) med 

inslag av både tuja, buxbom och naverlönn.  

Rygghäckarna av tuja har inslag av döda partier och har 

även växt ut kring flera gravvårdar, här i kvarter A. 
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III Undvik att tjocka gruslager hamnar direkt intill 

buxbomshäckarna eftersom det täcker rothalsar och 

grenar och kan medföra försvagning av plantorna. 

Gravvårdar 

II På kyrkogården finns tre gravvårdar i form av 

järnkors. Ett av gjutjärn och två av smide. Alla behö-

ver ses över och vid behov åtgärdas vad gäller 

rostangrepp.  

II På kyrkogården finns ett femtontal äldre gravvår-

dar av mjuka bergarter som kalksten, sandsten och 

marmor. De tillhör alla kyrkogårdens äldsta kategori 

av gravvårdar och har bland annat höga kulturhisto-

riska och hantverksmässiga värden. Flera av dem är 

dock påverkade av vittring och sprickbildning. En 

genomgående översyn av alla bör göras av en sten-

konservator för att avgöra vårdarnas status och vilka 

åtgärder som kan bidra till att så långt som möjligt 

bevara dem för framtiden.  

II Stabiliteten på de stående gravvårdarna bör kon-

trolleras regelbundet enligt standardiserade anvis-

ningar från Centrala Gravvårdskommittén och åt-

gärdas vid behov. 

III Kyrkogården har utarmats på stående vårdar. 

Bevara de befintliga och använd i första hand 

tomma gravplatser till nya gravsättningar. Eventuell 

anläggning av nya gravplatser bör i första hand ske i 

de delar av kvarter A, F eller I som tidigare har av-

vecklats och med liknande karaktär som de befint-

liga. 

III Flera gravvårdar har påväxt av grönalger, lavar 

och/eller mossor. Detta påverkar upplevelsen av 

vårdarna och gör också inskriptioner svåra att tyda. 

Rengöring rekommenderas enligt råd i bilagan Re-

kommendationer för vård och underhåll.  

III Merparten av gravvårdarna i lapidariet står lutade 

mot kyrkogårdsmuren vilket är positivt för möjlig-

heten att se dem och läsa inskriptionerna. Vid fram-

tida åtgärder på muren läggs vårdarna undan med 

försiktighet och återuppställs därefter på samma eller 

liknande lämplig plats. Minst en av de liggande vår-

darna längst i söder är en tidigare stående, äldre kalk-

stensgravvård som far illa av att ligga ner och som 

bör återmonteras till stående på lämplig plats.  

Byggnader 

Ekonomibyggnad-inga åtgärdsbehov har noterats. 

Planteringar 

III På några gravplatser finns äldre, vintergröna 

buskar som vuxit sig höga och/eller breda. De bör 

så långt möjligt bevaras genom beskärning eller upp-

stamning om de blir för vidlyftiga. Behöver de ändå 

avvecklas är det viktigt att nya buskar av samma, 

eller liknande, sorter planteras på samma plats för att 

bevara både kyrkogårdens karaktär och naturvärden. 

Rostangrepp på gravstaket i kvarter I. Rostigt järnkors och gravvård med åtgärdsbehov i kvarter E och F. Liggande gravhällar och kalkgravvård i lapidariet. 
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III Flera gravplatser saknar blommande växter, 

framförallt i kvarter A och I. Det vore positivt om 

fler återlämnade gravplatser kunde få planteringar av 

lättskötta, traditionella och blommande perenner 

som lavendel, kärleksört, kantnepeta och stäppsalvia. 

  

Träd 

III Trädbeståndet på kyrkogården ses regelbundet 

över och föryngras och förvaltas i enlighet med fö-

reslagna åtgärder i trädvårdsplanen. Samråd med 

Länsstyrelsen ska tas innan större åtgärder utförs på 

träd med höga naturvärden och eventuellt biotop-

skydd, detta gäller både de två stora bokar som står i 

kyrkogårdens nordöstra hörn och träden i trädkran-

sen kring den västra delen av kyrkogården.  

Djurliv 

Det finns flera åtgärder som skulle kunna gynna 

både insekts- och fågellivet på kyrkogården:  

III Fågelbad är en av de mest tacksamma och enkla 

åtgärderna man kan göra för fågellivet. Ett väl ut-

format fågelbad ska helst vara ca 2 cm grunt, och 

gärna stort så att många småfåglar kan bada samti-

digt. Helst ska det stå en bit ovanför markytan för 

att undvika risken för kattattacker. I närheten kan 

det gärna finnas buskage eller andra sittmöjligheter 

där fåglarna kan vänta på sin tur eller skaka av sig 

efter badet.  

III Tillgången till pollen – och nektarrika växter 

är ett grundläggande behov för ett flertal insekter. I 

det åkerlandskap som omger Gårdstånga är blom-

mande växter en bristvara. Genom att välja blom-

mande planteringsväxter med rätt egenskaper kan 

man både tillföra vacker och doftande blomning och 

göra en god insats för mångfalden. Många av de 

lämpliga växterna är både lättskötta och blommar 

större delen av säsongen. Förslag på flera sådana, 

perenna, växter finns i spalten längst till höger på 

nästa sida.  

III Ängsskötsel är en relativt enkel åtgärd som kan 

tillföra värden både för växt- och djurlivet. På stora 

delar av de gräsytor som finns på kyrkogården kan 

man se ett inslag av flera arter av lågväxande, blom-

mande örter som vitklöver, fibblor, röllika och tu-

sensköna. Genom att spara gräset från klippning 

under vår och sommar får dessa växter tillfälle att 

blomma. Klipps gräsytornas ytterkanter eller ge-

nomkorsande gångar eller sparas endast mindre ytor 

ut i form av små öar kan gräsytorna ändå se skötta 

ut medan övriga delar blommar till glädje för både 

insekter och fåglar. Klippning med uppsamling be-

höver sedan göras varje år mot slutet av växtsä-

songen. Det är viktigt att gräsytorna inte gödslas 

eftersom en mager och näringsfattig gräsmark i regel 

blir mer örtrik.  

Stor bok i kvarter F. Amiralfjäril som födosöker på en blommande kärleksört i 

slutet av september.  
Utsparade små ängsytor med blommande växter på kyr-

kogården i Borlunda.  
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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 
  

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.  

 

• 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 att de vittrar sönder.  

• Gjutjärnsgrindar, kors och staket ska bevaras, 

blästras och målas om.  

• Renovera muren som delvis omgärdar kyrko-

gården, trappor och räcke ner mot ån. 

• Byta ut rygghäckar av tuja. Plantera in liguster i 

luckor till långsamväxande ”Lodense”. 

• Bevara gamla perenna växter som finns på kyr-

kogården.  

• Trädkransen tittas över och även bokarna i 

nordöstra hörnet av kyrkogården.   

• För den biologiska mångfalden kan det anläg-

gas nya planteringar, sättas upp fågelholkar och 

fågelbad. 

• Samla regnvatten till bevattning. 

  



 

44 |Gårdstånga kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2021 

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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Kyrkogårdskarta med urvalet av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser och gravvårdar markerade med orange.  
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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och gravvårdar 

(se kyrkogårdskarta med markeringar på föregående sida) 

 

Här redovisas och värderas ett urval av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och gravvårdar. Viktigt att poängtera är att detta är ett urval. Några gravvårdar är unika, andra 

representerar flera med liknande utformning. Alla ingår de i den variation av gravvårdar och gravplatser av olika ålder, material och karaktär som finns på Gårdstånga kyrko-

gård. Alla kan de tillskrivas värden och ingår i det större sammanhang som bidrar till kyrkogårdens kulturhistoria och karaktär. 

X = Uppgift saknas eller är otydbar. 

A80 = Kvarter + gravplatsnummer 

Eo:1 (och liknande) = Kvarter E, onumrerad gravvård nr 1. 

On:1 = Onumrerat kvarter, gravvård nr1. 

L:o1 = Lapidarium, onumrerad gravvård nr 1. 

Urval av gravvårdar – Gårdstånga kyrkogård 

Kvarter 
& plats 

Äldsta 
dödsår 

Titel/titlar (med 
aktuell stavning) 

Gravvård, beskrivning Gravplats och växtlighet Värdefaktorer och eventuella åtgärdsförslag 

A80 X 
 

Kyrkovärden Gravvård av diabas i tempelstil. Livstenen om-
gärdas av två separata pelare och en överlig-
gande vinklad så kallad tympanon med dekor av 
en strålande sol. 

Grusbelagd gravplats som omgärdas av bux-
bomsbuskar och en rygghäck av tuja. Fram-
för gravvården finns en avgränsande häck av 
buxbom och på ömse sidor står låga, form-
klippta buskar av ädelgran.  

Gravvård på familjegrav i tidstypisk tempelstil 
från tiden 1930-50-tal. En av få i sitt slag på 
kyrkogården.  

E2 1847 Prostinnan 
Jacobina Körner 

Gravvård av sandsten med namnplatta och 
krönkors av marmor. På sidorna är upp- och 
nervända facklor skulpterade. Ovanför namn-
plattan är två små medaljonger av marmor och 
en relief i biskviporslin med motivet av Thor-
valdsens ”Dagen” infällda.  

Gravvården är en av tre likadana på en stor 
familjegravplats med flera vårdar som repre-
senterar en prästfamilj. Detta är den mest 
välbevarade av de tre. Gravplatsen är grusbe-
lagd och omges av en stenram som tidigare 
haft ett gravstaket. Mitt på gravplatsen står ett 
stort tulpanträd.  

Gravvården representerar en av tre likadana. 
De har ett åldersvärde och höga hantverks-
mässiga värden. Med koppling till en av 
Gårdstångas tidigare prästfamiljer har de även 
ett lokalhistoriskt värde.  
Åtgärdsförslag: Inskriptioner bör dokument-
eras och stenkonservator konsulteras för ren-
göring, lagning och konservering av vårdarna. 
 

E7:1 X X Gravvård av sandsten med ett skulpterat blad-
verk av murgröna i upphöjd relief på både livs-
ten och sockel. Textplattan är av marmor och 
utformad som ett pergamentblad. Den har 
lossnat och står lutad mot livstenen som har 
spår av ett tidigare krönkors. Medaljong i bi-
skviporslin med motivet ”Natten” av Thorvald-
sen. Texten är vittrad och svårtydd.  

Gravvården är fristående i gräs.  Gravvård i en naturromantisk stil från tiden 
1850- till 1880-tal. Högt åldersvärde och 
mycket höga hantverksmässiga värden.  
Åtgärdsförslag: Texten dokumenteras om 
möjligt. Stenkonservator konsulteras för ren-
göring, lagning och konservering av vården. 
Upphöjning av vården vars sockel är nersjun-
ken i grästorven.  
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Kvarter 
& plats 

Äldsta 
dödsår 

Titel/titlar (med 
aktuell stavning) 

Gravvård, beskrivning Gravplats och växtlighet Värdefaktorer och eventuella åtgärdsförslag 

E7:2 1869 X Gravvård av sandsten med ett skulpterat blad-
verk av murgröna i upphöjd relief på både livs-
ten och sockel. Textplatta är av marmor, den 
har lossnat och står lutad mot livstenen. Spår 
efter krönkors. Vård över en flicka som enligt 
dödsboken dog av scharlakansfeber vid fem års 
ålder, en sjukdom som vid denna tid skördade 
många unga liv. Modern var enligt dödsboken 
änka.  

Gravvården är fristående i gräs. Gravvård i en naturromantisk stil från tiden 
1850- till 1880-tal. Högt åldersvärde och 
mycket höga hantverksmässiga värden. 
Inskriptionerna vittnar enligt dödsboken om 
en tidstypisk familjetragedi och har därför 
samhällshistoriska värden. 
 
Åtgärdsförslag: Texten dokumenteras. Sten-
konservator konsulteras för rengöring, lagning 
och konservering av vården. Upphöjning av 
vården vars sockel är nersjunken i grästorven. 

Eo:1 1911 X Hög och tunn gravvård av granit som är utfor-
mad i en storlek och form som efterliknar äldre 
skånska kalkstensgravvårdar. Detta förekom 
under tidigt 1900-tal då det fanns ett uppvaknat 
intresse för de äldre vårdarna.  

Gravvården är fristående i gräs. Gravvård från tidigt 1900-tal med en ovanlig 
utformning i äldre stil vilket ger den ett arki-
tekturhistoriskt och ett miljöskapande 
värde.  

F7 1899 Åboen 
Hustrun 

Smal och hög gravvård av mörk granit i en stil 
som är inspirerad av bautastenar och national-
romantik, tidstypisk för sekelskiftet 18/1900 
och 1900-talets början. Framsidan är blankpole-
rad och övriga delar huggen för att efterlikna 
natursten. Dekor av ett kors på krönet.  

Gravvården står på en grusbelagd gravplats 
som omgärdas av en ligusterhäck. 

Vården är en av sju i liknande stil i kvarteret 
varav de flesta är fristående i gräsytor. Tidsty-
pisk gravvård med arkitekturhistoriska och 
hantverksmässiga värden.  
 
Åtgärdsförslag: Rengöring från lavar på den 
polerade ytan. 

F11 och 
21 

1884 X Två stora gravplatser som båda representerar 
släkten Ramel. Merparten av gravvårdarna är 
här utförda i form av kvadratiska livstenar med 
stora krönkors. Materialet i dessa är av marmor, 
granit eller diabas. Här finns också flera lig-
gande hällar av olika storlek och en monumen-
tal gravvård av unik utformning som delvis är 
nermonterad.  

Båda gravplatserna är grusbelagda och omges 
av häckar av idegran. Planteringar finns av 
rhododendron, lagerhägg, murgröna och 
rosor. Direkt nordöst om gravplats nr 21 står 
en stor bok.  

Gravplatserna representerar en släkt med en 
lång, historisk koppling till Viderups gods och 
Gårdstånga kyrka. De har därför höga lokal-
historiska värden. Gravplatsernas storlek 
och utformning med enhetliga, monumentala 
gravvårdar och omgivande plantering av ide-
granshäckar bidrar med både arkitekturhisto-
riska och miljöskapande värden.  
 

F23 1917 X Monumental, ca 2,5 m hög gravvård av granit 
utformad som ett kors. Texten över de grav-
satta är inhuggen i skrivstil och imålad i röd-
brunt.  

På gravplatsen som är grusbelagd och omges 
av häckar av idegran finns ytterligare stående 
och liggande vårdar. Planteringar av bux-
bomsbuskar och tuja.  
 

Gravvården är av ovanlig utformning och har 
utifrån det och sin imponerande storlek mil-
jöskapande värden.  



 

Gårdstånga kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2021| 49 

Kvarter 
& plats 

Äldsta 
dödsår 

Titel/titlar (med 
aktuell stavning) 

Gravvård, beskrivning Gravplats och växtlighet Värdefaktorer och eventuella åtgärdsförslag 

Fo:1 
 

1853 Enkefru Inspek-
torskan 

Livsten och sockel av sandsten med textplatta 
och krönkors av marmor. På livstenen är blads-
lingor av murgröna skulpterade och i krönkor-
sets mitt en symbolisk fjäril, båda i upphöjd 
relief. Vården står med baksidan mot en träd-
stubbe och lutar något framåt. Gravvård nr 
Fo:2 ligger lutande med krönet på denna grav-
vårds sockel.  

Gravvården är fristående i gräs.  Gravvård i en naturromantisk stil från tiden 
1850- till 1870-tal och har höga ålders- och 
hantverksmässiga värden. Intressant, äldre 
form av titel.  
 
Åtgärdsförslag: Texten dokumenteras. Sten-
konservator konsulteras för rengöring och 
konservering av vården. Uppriktning av vår-
den till rakt stående och förslagsvis flyttning 
en liten bit bort från den trädstubbe den står i 
närheten av. 

Fo:2 
 

1884 Handlanden 
Hans Maka 

Gravvård av sandsten med en textplatta av 
marmor. Vårdens övre del är skulpterad med 
symmetriskt utformade bladslingor i upphöjd 
relief och litet, profilerat krön med dekor av 
blomsterknoppar. Textplattan som är infälld i 
stenen har en tredelad, kronformad övre del. 
Vården som delvis är avbruten vid basen har 
varit stående. Marmorn är missfärgad och delvis 
vittrad. Det liggande läget påskyndar vittring- 
och eventuella frostskador.  

Gravvården som har varit stående ligger nu i 
gräs, svagt lutande med krönet uppe på sock-
eln till gravvård nr Fo:1.  

Äldre typ av gravvård, tidstypisk för 1800-
talets andra hälft, med höga ålders- och 
hantverksmässiga värden.  
 
Åtgärdsförslag: Texten dokumenteras. Sten-
konservator konsulteras för rengöring, repa-
ration och konservering av vården. Montering 
till stående, förslagsvis med framsidan vänd 
mot öster för att så långt möjligt undvika 
regn- och snöpåslag i västliga vindar. 

Fo:3 1819 Inspektor 
Enka 

Gravvård i form av ett järnkors där texten över 
de gravsatta är gjutna i upphöjd relief. Dödsåret 
för hustrun är 1860 vilket också bör vara tiden 
för uppförandet. Korset är monterat på ett 
stenfundament. Det är dekorerat på ena sidan, 
överst av en fjäril, och nederst av en sörjande 
putto med en upp och nervänd fackla, en sym-
bol för den slocknade livslågan. 

Gravvården är fristående i gräs. Denna gravvård, och en avbruten del av ett 
liknande kors i lapidariet är de enda två grav-
vårdarna av gjutjärn på kyrkogården. En typ 
som främst var populär under 1800-talets 
andra hälft och ingår i tidig svensk industri-
historia. Korset har ett åldersvärde och ett 
arkitekturhistoriskt och miljöskapande 
värde.  
 
Åtgärdsförslag: Korset är i behov av rost-
skyddsbehandling och därefter eventuell mål-
ning beroende på tidigare behandling. Konsul-
tation med expertis på området rekommende-
ras för att avgöra detta. 
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Kvarter 
& plats 

Äldsta 
dödsår 

Titel/titlar (med 
aktuell stavning) 

Gravvård, beskrivning Gravplats och växtlighet Värdefaktorer och eventuella åtgärdsförslag 

G65 1940 Fjärdingsman 
Hustrun 
Sonen 

Låg och bred gravvård av diabas där en blank-
polerad yta är utformad i tempelstil med pelare 
och krön som omger textfältet. Vården är ut-
vald på grund av inskriptionen över sonen som 
vid 24 års ålder omkom vid tysklands torpede-
ring av fraktfartyget MS/Santos år 1940. 

Gravplatsen är grusbelagd och omges av låga 
ligusterhäckar och en rygghäck av tuja. På 
ömse sidor framför gravvården står två form-
klippta buskar av tuja.   

Gravvården har med hänvisning till inskript-
ionen om MS/Santos, ett betydande lokal- 
och samhällshistoriskt värde.  
 
 

I13 1920 Lantbrukaren 
Hustrun 

Gravvård av diabas på en hög sockel av granit. 
På den kvadratiska livstenen står ett monumen-
talt kors. Inskriptioner och dekoren i form av 
konturer är grunt inhuggna på blankpolerade 
ytor. 

Grusbelagd gravplats som omges av liguster-
häckar och som till stora delar täcks av låga 
buskar av en.  

Exempel på en typ av gravvård som främst 
förekom under 1900-talets början. Det ger 
den ett arkitekturhistoriskt värde och med 
sin storlek och framtoning har den även ett 
miljöskapande värde.   
 
Åtgärdsförslag: Rengöring från påväxt av 
lavar och grönalger.  

I15 X X Hög och smal gravvård av ljus granit som utgör 
den centrala delen av en hög stenfris på den 
bortre delen en stor gravplats. Vården är i ju-
gendstil och har en skulpterad dekor av rosor i 
upphöjd relief. 

Gravplatsen omges av en stenram med sten-
pelare. Mellan dessa finns ett gravstaket och 
en grind av svartmålade sektioner av smi-
desjärn. På den bortre sidans höga stenfris 
står fyra krukor av sten på ömse sidor om 
den centrala, höga gravvården.  
 

Gravvård och gravanläggning i jugendstil, 
karaktäristisk för tiden kring sekelskiftet 
18/1900. Höga hantverksmässiga, arkitek-
turhistoriska och miljöskapande värden.  
 
 

I38 1927 Smedmästare 
Hustrun 

Mindre, hög och smal gravvård av diabas. På 
det rundade krönet finns en polerad dekor av 
pelare,.akantusblad ett ankare och en la-
gerkrans. Vården är en av få kvarstående små, 
enkla gravvårdar från 1800-talets slut/1900-
talets början då flera har flyttats till lapidariet. 
 

Grusbelagd gravplats som omges av liguster-
häckar. På ömse sidor om vården står form-
klippta, låga buskar av tuja. 

Tidstypisk gravvård med arkitekturhisto-
riska värden. Äldre titel och enkel utform-
ning ger kulturhistoriska värden.  

Io:1 1917 X Låg och bred gravvård av röd granit. Krönet är 
svagt välvt och har en dekor i art deco- stil, 
typisk för 1900-talets början. Tre av vårdens 
fyra dödsår är 1930 vilket talar för att den är 
uppförd vid denna tid. Den tidstypiska stilen 
och att vården är den enda i sitt slag på kyrko-
gården avgör urvalet.  
 

Vården är fristående i gräs i ett parti av kvar-
teret där flera gravplatser har avvecklats och 
gravvårdar står kvar. 

Gravvård i tidstypisk art deco-stil ger arkitek-
turhistoriska värden.  
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Kvarter 
& plats 

Äldsta 
dödsår 

Titel/titlar (med 
aktuell stavning) 

Gravvård, beskrivning Gravplats och växtlighet Värdefaktorer och eventuella åtgärdsförslag 

On:1  1846 Åboen 
Dess hustru 

Gravvård av kalksten, tidstypisk för tiden 1810-
1860. Krönet är välvt och pryds av det allse-
ende ögat inom en triangel. På vårdens krön 
finns spår efter tidigare dekor av trä- eller sten-
klot. Ett ovalt textfält och fyller upp större 
delen av framsidan, inskriptionerna är i skrivstil 
och ovanligt välbevarade. Ovanför textfältet 
finns två änglar. Vården ser ut att vara monte-
rad i en ursprunglig, liggande kalkstensskiva. 
Oklart om den står på sin ursprungliga plats. 
Vården har idag en symbolisk betydelse vid 
minneslunden. Hemmansnummer 

Vården står i minneslundens sydvästra hörn 
och omges av en mindre stenläggning av 
kalkstensskivor.  

Gravvården är en av kyrkogårdens allra äldsta. 
Den har en tidstypisk, skånsk utformning och 
har mycket höga åldersvärden, hantverks-
mässiga och lokalhistoriska värden  
 
Åtgärdsförslag: Vården bör ses över av sten-
konservator för att bedöma status och lämp-
liga åtgärder genomföras för att på bästa sätt 
bevara den för framtiden. 
 

On:2 1853 Undantags- 
mannen 
Hustru 

Äldre kalkstensgravvård som varit stående och 
numera är liggande och uppbruten i tre delar. 
Övre och nedre delar av vården saknas och på 
ytan syns skador efter gräsklippning.  
Krönet är vinklat och har en dekor av allse-
ende ögat inom en triangel. Under textfältet 
syns en skulpterad urna i svagt upphöjd relief. 
Hustrun står med sitt eget efternamn enligt 
äldre tradition.  

Vården är liggande i en halvmåneformad 
gräsyta norr om kyrkan som omges av en 
buxbomshäck.  

Vården har både ett högt åldersvärde och 
hantverksmässiga värden. Äldre titel och 
namnskick ger också kulturhistoriska vär-
den.  
Åtgärdsförslag: Vården bör ses över av sten-
konservator för att bedöma status och föreslå 
lämpliga åtgärder för att på bästa sätt bevara 
den för framtiden. Vården läggs på ett sätt 
som skyddar den från påverkan från maskinell 
gräsklippning/trimmer. 

On:3 1897 Gossen Hög och smal gravvård av diabas med en något 
asymmetrisk form. Sockel och vård formad 
naturstensliknande. Ovanför texten är ett blad-
verk av murgröna och en centralt placerad fjäril 
utformad av blankpolerade ytor mot en matt 
bakgrund.  

Gravvården är fristående i gräs. Vården är rest över ett litet barn under en tid 
då sjukdomar som scharlakansfeber och dif-
teri skördade många unga liv. Det ger den 
socialhistoriska värden. Den har en ovanlig 
utformning med både konstnärliga och 
hantverksmässiga värden. 

On:4 1869 X Gravvård av sandsten, utformad som en träd-
stam med avsågade grenar. På en av dessa är en 
ekkrans skulpterad. På mitten av stammen finns 
en slät textyta, omgiven av bark.  

Gravvården är fristående i gräs. Gravvården har mycket höga hantverks-
mässiga och konstnärliga värden. Den har 
med sin speciella utformning även ett miljös-
kapande värde.  

Lo1 X X Tre liggande gravhällar/gravvårdar i lapidariet. 
Den längst i väster är en äldre typ av kalkstens-
vård som har varit stående och minst en av de 
andra bör var en romansk gravhäll av medeltida 
ursprung.  

X Gravhällar/gravvårdar med mycket högt ål-
dersvärde.  
Åtgärdsförslag: Vårdarna ses över av sten-
konservator och lämpliga åtgärder genomförs 
för att så långt möjligt bevara dem för framti-
den.  
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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, Borlunda och Skeglinge sn, VP, Karin Hernborg 2021 
28. Gårdstånga kyrkogård, Gårdstånga sn, VP, 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 


