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Inledning 

Vård- och underhållsplanen för Holmby kyrkogård är 

utförd av Regionmuseet Skåne på uppdrag av Eslövs 

pastorat. Inventeringen genomfördes under somma-

ren och hösten 2021 med påföljande rapportskriv-

ning. Inventering och rapportskrivning har utförts av 

antikvarie Karin Hernborg.  

Kyrkogården och begravningsplatsen skyddas enligt 

Kulturmiljölagens 4:e kapitel som kyrkogård invigd 

före 1940. Vård- och underhållsplanen har utformats i 

enlighet med Kulturmiljölagen och de föreskrifter 

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

också råd och riktlinjer från Lunds stift och 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. 

• Såväl sedvanligt underhåll som tillståndspliktiga 

åtgärder ska framgå av planen. 

• Planen ska revideras med högst 10 års intervall. 

• Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig över 

planen. 

Mål och syfte 

Utifrån kulturmiljölagen och dess föreskrifter är 

syftet med vård- och underhållsplanen att lyfta fram 

och tydliggöra kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 

Den ska sedan ligga till grund för pastoratets plane-

ring och skötsel. Målsättningen med arbetet är att 

kyrkogårdens värden ska bevaras. Genom vård- och 

underhållsplanen ska: 

• Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så att 

de kulturhistoriska värdena säkerställs och ut-

vecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårdsför-

valtningen som Länsstyrelsen underlättas. 

• Förvaltningen få en vägledning i det konkreta 

vårdarbetet med riktlinjer och prioriteringar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbe-

sökare och allmänheten tydliggöras. 

  Fastighetsuppgifter 

 

Objekt  Holmby kyrkogård 

Fastighetsbeteckning Holmby 28:1 

Socken  Holmby socken 

Kommun  Eslövs kommun 

Fastighetsförvaltare Eslövs pastorat 

Areal  Ca 9360 m² 

 

Holmby kyrkogård består av en äldre och en yngre kyrkogårdsdel. I en skogsdunge 

av tall direkt norr om kyrkan finns även en minneslund. 

Den gamla delen av kyrkogården har totalt 313 gravplatser varav 71 är upplåtna och 

den nya delen har 175 gravplatser varav 98 är upplåtna (år 2021). 

 

Skåne län med Eslövs kommun markerad i gult och 

Holmby 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 Holmby kyr-

kogård och minneslund. I dessa delar har byggnader, 

gångsystem, 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. 

  

Flygbild över Holmby med kyrkans fastighet Holmby 28:1 inritad med vit yttergräns. Norr om kyrkogården markerar en 

gul cirkel platsen för kyrkogårdens minneslund. 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 Holmby 26:1 som omfattar Holm-

bys gamla bytomt. På det höjdläge där min-

neslunden ligger finns också fornlämningsområ-

det Holmby 23:1 som är en möjlig bronsålders-

boplats. Båda skyddas enligt Kulturmiljölagens 2 

kap. Avgränsningen av dessa områden kan ses 

på en karta på sidan 9. Inom fornlämningsområ-

dena är alla ingrepp i mark, utöver den normala 

gravgrävningen, tillståndspliktiga då de kan be-

röra fornlämningar under mark. Eventuella fynd 

måste rapporteras till Länsstyrelsen som kan 

lämna mer information om gällande regelverk. 

 

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. Riksin-

tresse finns för att skydda och värna om att Sveriges 

mark, vatten och fysiska miljö används på ett långsik-

tigt hållbart sätt. Områden som är utsedda som 

riksintresse för kulturmiljövården ska skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmil-

jön. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kan 

behövas för att klargöra hur planerade åtgärder 

påverkar kulturmiljön.  

 

Alléer på kyrkogårdar, det vill säga trädrader om 

minst fem lövträd, omfattas i de flesta fall av 

biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalkens 7 

kap (11§). Bestämmelserna gäller alléer utmed 

vägar, tidigare vägar och även alléer som finns i 

ett övrigt öppet landskap. I Beskrivning och väg-

ledning om biotopen allé i bilaga 1 till för-

ordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken sägs det att även en gångväg i vissa 

fall kan betraktas som väg. 

 

På många kyrkogårdar finns det gamla, grova 

och ihåliga träd. Om man planerar åtgärder som 

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 

Utsnitt av generalstabskartan från 1865. Sockengränserna är markerade i rött. Källa: Lantmäteriet.  
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Kulturmiljö och fornlämningar 

Kulturmiljö 

Holmby ligger på en låg höjdsträckning direkt norr 

om Kävlingeåns flacka dalgång. Sedan kyrkan bygg-

des och socknen bildades under 1100-talets slut har 

Holmby fungerat som sockencentrum. Utöver 

Holmby omfattar socknen även byarna Brödåkra, 

Östra Gårdstånga och Tengelsås. Socknen ligger i 

Frosta härad med angränsande Torna härad direkt 

söder om den gränsbildande Kävlingeån.  

Ortnamnet Holmby är enligt Svenskt ortnamnslexi-

kon tidigast känt från år 1290. Då omnämnt som 

Haulumbi. Inledningen av namnet har tolkats som 

Holm med betydelsen upphöjning vilket syftar på det 

höjdläge som kyrkbyn ligger på. 

Kävlingeån har kvar sitt naturligt slingrande lopp 

vilket har stor betydelse för både kultur- och natur-

miljön. Ån med sin omgivande dalgång är utsedd 

som ett viktigt kulturmiljöstråk i Länsstyrelsens kul-

turmiljöprogram. Kävlingeån har en lång historia 

som en viktig transportled och kallades på vikingati-

den för Lodda älv. Utmed åns vadställen etablerades 

genom tiderna byar, tings- och handelsplatser och 

vattenflödet utnyttjades vid kvarnar, krutbruk och 

andra typer av vattendriven verksamhet. Här finns 

också värdefulla naturområden i form av betade 

strandängar, våtmarker och frodiga sumpskogar.  

Fornlämningar 

Bosättningar har funnits i trakten kring Holmby 

ända sedan tidig stenålder. Här lockade fiskevatten 

och jaktmarker och inte minst en ständig tillgång till 

vatten. Människorna som bosatte sig i närheten av 

ån har genom tiderna lämnat spår efter sig. Kartan 

nedan är från Riksantikvarieämbetets söktjänst 

Fornsök och visar de olika typer av fornlämningar 

som hittills är registrerade i landskapet.  

De röda ytorna och cirklarna inom kartan visar 

kända fornlämningar. Flera av dem ligger i åns när-

het och markerar områden där man hittat rester av 

boplatser från sten- eller bronsåldern. Den största 

ytan visar en bronsåldersboplats direkt öster om 

Holmby.  

De flesta av de blå cirklarna på kartan markerar 

platser där man gjort fynd av olika typer av flintred-

skap, ofta vid arbete ute på åkrarna. De visar också 

förekomster av gravhögar, gränsstenar och andra 

typer av fornlämningar. 

Violetta ytor på kartan motsvarar tidigare by-

tomter utifrån avgränsningar på äldre kartor. De 

gamla bytomterna är platser där det finns möjliga 

fornlämningar. Utöver bytomten för Holmby i mit-

ten av kartan ovan syns Hammarlunda bytomt i 

öster och den för Flyinge i väster.  

Vikingatiden representeras både i Holmby och 

grannbyarna Gårdstånga, Östra Gårdstånga och 

Flyinge av förekomster av flera runstenar. Vid ut-

grävningar i Gårdstånga har man också funnit spår 

av en bosättning från samma tid, bland annat i form 

av grophus och eldhärdar.  

Utsnitt av kartan i Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök.  
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Byn Holmby 

Den äldsta kartan i Lantmäteriets karttjänst Histo-

riska kartor som visar en illustration av byn är från 

storskiftet av byns utmarker år 1760. På kartan är 

kyrkan, 12 av byns gårdar och vägen genom byn 

något fritt framställd i en sidovy. De skriftliga hand-

lingarna som bifogas kartan visar att det vid denna 

tid fanns sammanlagt 18 gårdar i byn. Sex av dem 

var boställen och hästhemman vilket var gårdar som 

ägdes av kronan och vars ränta/arrende gick till drif-

ten av kavalleriet. Två gårdar var prästhemman, en 

var ett hospitalshemman och sju av byns gårdar var 

frälsehemman vilket innebar att de var arrendegårdar 

till antingen Skarhults eller Viderups gods. Två går-

dar är benämnda som torparegårdar och ägdes av 

Viderups gods.  

Byn genomgick efter detta flera skiften genom 

åren med genomgripande förändringar när flera av 

gårdarna efterhand flyttades ut från byn. Enligt ge-

neralstabskartan från 1865 (se sid 8) låg vid denna 

tid fyra gårdar kvar i byn, alla söder om bygatan. På 

kartan ser man också ett tjugotal gatuhus varav de 

flesta låg utmed bygatan. Idag finns gårdsbebyggelse 

kvar på samma fyra gårdslägen liksom flera äldre 

gatuhus och den tidigare skolan. 

På häradskartan från tiden 1910-14 har järnvägen 

mellan Landskrona och Sjöbo tillkommit. Den hade 

då funnits i några år sedan invigningen år 1906. 

Holmby station låg vid samma tid ca 600 meter öster 

om kyrkan. Järnvägen mellan Örtofta och Sjöbo, 

som var den sträcka som gick via Holmby, lades ner 

år 1954.  

 

Källor till historien 

I äldre kartmaterial kan ofta kyrkogårdars utbred-

ning och förhållande till det omgivande landskapet 

följas. Kartorna finns tillgängliga digitalt via Lantmä-

teriets karttjänst, Historiska kartor. Flygfoton från 

mitten på 1900-talet och framåt kan vara ett hjälp-

medel för att utläsa förändringar av vegetationen på 

kyrkogården. Framför allt när det gäller träden. Flyg-

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

via Lantmäteriets söktjänst, Kartsök och ortnamn eller 

via tjänsten kartbild.com.  

Äldre foton kan komplettera övrigt arkivmaterial. 

Sådana kan finnas tillgängliga i Riksantikvarieämbe-

tets söktjänst Forndok. Man kan också leta i databa-

sen Carlotta via kulturen i Lund, på Malmö museer, 

Folklivsarkivet i Lund och i Regionmuseets arkiv.  

Utsnitt av kartan från storskiftet av Holmbys utmarker år 1760. På kartan är byn illustrerad med byvägen, kyrkan och 12 

av byns dåvarande 18 gårdar. På kyrkans södra sida syns ett vapenhus. 

Häradskartan från tiden 1910-14 då järnvägen var nybyggd. 

Holmby station låg öster om byn.  
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Kyrkans historia  

Den ursprungliga, medeltida kyrkan i Holmby var en 

stenkyrka som uppfördes på 1100-talet. Stenfrag-

ment från medeltidskyrkan som hittades i samband 

med en restaurering av den nuvarande kyrkan år 

1939 talar för att det var Mårten Stenmästare, verk-

sam i Ringsjöområdet, som höll i bygget. Medeltids-

kyrkan uppfördes i den tidens romanska stil med 

långhus, kor och absid. Kyrkan försågs något senare 

med ett västtorn, troligen under 1200-talet. Därefter 

tillkom ett vapenhus i söder, trappgavlar på tornets 

östra och västra sida och något senare ett gravkor 

utanför korets norra sida. På ritningen överst på 

nästa sida framgår kyrkans planlösning och ungefär-

liga placering på den ursprungliga kyrkogården.  

Sedan slutet av 1700-talet och framåt medförde 

en allmän befolkningsökning att många medeltids-

kyrkor i Skåne inte längre räckte till. Så var det även i 

Holmby där man under 1840-talet började diskutera 

en utbyggnad. År 1868 togs istället beslutet att er-

sätta den gamla kyrkan med en ny enligt ritningar av 

arkitekt Albert Törnqvist. Av den gamla kyrkan revs 

allt utom tornet som stod kvar, men byggdes om till 

sin övre del. På tornets södra sida finns spår av me-

deltida delar i form av ett dubbelbågigt fönster av 

sandsten med en mansfigur som skulpterats som 

mittpost. Denna har av flera tolkats föreställa jätten 

Finn och ha upphovsmannen Adam von Düren som 

under 1510-talet skulpterade liknande figurer till 

domkyrkan i Lund.  

Söder om kyrktornet står en runsten som redan 

under mitten av 1600-talet upptäcktes inmurad i 

kyrkans sydvästra hörn. År 1908 togs den fram och 

sattes upp utanför tornet. På stenen är ett skepp 

inristat och en text som tolkats: Sven reste dessa stenar 

efter Thorger, sin fader (se foto på sidan innan innehålls-

förteckningen). 

Kyrkogårdens historik 

Den tidigaste kända kartan där kyrkogården är inri-

tad är från ett enskifte år 1806 (se ovan). På den 

framgår kyrkogårdens form som då var närmast 

rektangulär men avsmalnande mot väster. Kyrkogår-

den omgavs vid denna tid av en tallplanterad sand-

mark som ägdes av Viderups gods. Mellan kyrko-

gårdens södra långsida och bygatan låg en smal 

remsa av sandmarken. Till ett hörn i väster anslöt-

byns allmänna gatumark till kyrkogården och dess 

port. En något senare karta från ett enskifte år 1807 

visar en anslutande väg till porten liksom en byggnad 

i kyrkogårdens sydöstra hörn. Detta kan ha varit en 

tiondelada eller ett benhus. Söder om bygatan syns 

flera tomter med gatuhus liksom ett par gårdar 
Utsnitt av enskifteskartan från år 1807, källa: Lantmäteriet. 

Utsnitt av kartan från enskifte år 1806. Här ser man kyrkogården och dess omgivande mark i form av gatumark väster 

om bygatan och i öster furuplantager på flygsandområden till godsen Skarhult och Viderup, källa: Lantmäteriet.  
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I kyrkoarkivet finns en ritning som visar planen 

för den första utökningen av kyrkogården. Ritningen 

är odaterad men har sannolikt ett samband med ett 

brev i kyrkoarkivet där en greve vid namn Rewent-

low påtalade behovet av att utvidga kyrkogården i 

Holmby på grund av en akut platsbrist. I ett brev 

från samma person år 1850 omtalas en ny kyrko-

gårdsmur vilket borde ha ett samband med utbygg-

naden av kyrkogården och på ett ungefär datera 

denna.  

På ritningen till höger står följande: 

Inom rutan:  

Utkast till Charta öfver den tillämnade utvidgade kyrkogår-

den vid Holmby kyrka.  

I legenden:  

A: Gamla kyrkogården 

B: Det af  herr Grefve Rewentlow skänkta område 

C: Allmän gatujord (bestående af  flygsand) 

D: Kyrkan 

I det sydvästra hörnet av ritningen: Nya porten 

Huruvida den norra gränsens sträckning stämmer på 

denna ritning är tveksamt eftersom den har en rak 

linje på de officiella kartorna.  

Kartan från ett laga skifte i byn år 1851 visar kyr-

kogårdens dåvarande form. Utvidgningen var nu 

genomförd och kyrkogården låg i gräns med bygatan 

och hade fått en ny port i det sydvästra hörnet.  

En ritning i kyrkoarkivet daterad till år 1884 visar 

en utvidgning som genomfördes drygt trettio år 

senare, nu i form av en mindre förlängning norrut 

på mark som hade skänkts av greve Reventlow. 

Detta tillskott gav den gamla kyrkogården dess nu-

varande form. Vid denna utvidgning tillkom sanno-

likt den kallmurade stödmur som idag skapar gräns 

mellan den gamla och nya delen av kyrkogården.  
  

Ritning över en planerad utvidgning av kyrkogården, odaterad. Källa: Kyrkoarkivet. 

Detalj från en laga skifteskarta från 1851. Källa: Lantmäte-

riet. 

Del av en ritning från 1884 över en utvidgning av kyrkogår-

den mot norr, källa: Kyrkoarkivet.  
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Den nya delen av kyrkogården i Holmby tillkom 

kring år 1926 vilket är dateringen på den ritning i 

form av en blåkopia som är sparad i kyrkoarkivet. 

En lantmäterihandling från 1925 visar avstyckningen 

av mark till den nya delen från den dåvarande fastig-

heten nr 1:17 Holmbytorp. Ritningen visar också 

den tidigare norra och östra gränsen för den medel-

tida kyrkogården med en streckad linje.  

Ritningen från 1926 visar planen för den nya de-

len med dispositionen av kvarter och gångsystem 

liksom en föreslagen trädplantering. På ritningen 

ingår en grindkonstruktion för entrén i nordväst. 

Den överensstämmer i stort med den befintliga.  

Av den föreslagna trädplanteringen genomfördes 

den till stora delar vilket framgår av flygbilder från 

1970-talet. 
  

Blåkopia av ritning över den nyare delen av kyrkogården i Holmby. Ritning-

en är daterad den 28 maj 1926. Källa: Kyrkoarkivet.  

Detalj från lantmäterihandling vid avstyck-

ningen av mark till den nya delen av kyrko-

gården år 1925. Källa: Lantmäteriet. 

Flygbilden från 1975 visar bland annat raden av träd norr om den nya delen 

och en trädkrans kring den gamla delen av kyrkogården. Träden i norr var 

hamlade därav de små kronorna. Källa: Lantmäteriet. 
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Foto: Pär-Martin Hedberg Hiophoto, bildrättigheter: Lunds stift.  

Beskrivning av kyrkogården 
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Kyrkogårdskarta med kvartersindelning, redigerat kartunderlag från Eslövs pastorat.    

N 



 

16 Holmby kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2021 

Omgivningar 

Kyrkan i Holmby ligger mitt i byn på ett höjdläge på 

ca 30 m över havet. Kyrkogården sluttar svagt mot 

Holmbyvägen i söder som ligger ca 3 meter lägre än 

kyrkan. I stort följer vägen den tidigare bygatans 

sträckning enligt enskifteskartan från 1807 (se sid 

11). På båda sidor om vägen ligger flera äldre gatu-

hus tätt intill varandra. Mittemot kyrkan står den 

gamla skolan och i byn finns också senare tillkomna 

villor. Mellan Holmbyvägen och Kävlingeån i söder 

ligger fortfarande minst två gårdar kvar på sina ur-

sprungliga lägen i byn.  

Till Holmby reser man genom en utpräglad od-

lingsbygd där gårdarna ligger spridda utmed raka 

vägar genom landskapet. Åkrarna i omgivningarna 

kring Holmby är något mindre i storlek än i det stor-

skaliga godslandskapet kring de närliggande godsen 

Viderup i väster och Skarhult i norr. Utmed vägar, 

diken och vattendrag liksom kring gårdsbebyggelse 

och märgelhålor ger trädrader, dungar, buskvegetat-

ion och små gräsmarker landskapet ett inslag av 

grön natur.  

Holmby ligger i den norra delen av Vombsänkan. 

Det är en djup och stor försänkning i berggrunden 

som skapades för ca 400 miljoner år sedan. Idag är 

sänkan fylld av lösa jordarter från minst två istider. 

Överst ligger sand och lera från tiden då den senaste 

isen smälte. I och kring byn dominerar sanden i de 

höglänta delarna av landskapet vilket ger torra mark-

förhållanden och ett speciellt växt- och djurliv. Som 

en kontrast till de torra och magra sandmarkerna i 

finns ett stråk av låglänta, fuktiga och näringsrika 

marker utmed Kävlingeåns lopp. Bara 1,5 km väs-

terut ligger naturreservatet Flyinge ängar med artrika 

miljöer av både torra sandmarker och fuktängar på 

leran utmed Kävlingeån.  

Norr om kyrkogården, delvis på kyrkans mark 

finns ett mindre skogsparti med tall och inslag av 

gran. Enligt kartor från 1800-talets början (se sid 11) 

hade godsen Viderup och Skarhult då planterat tall 

här, sannolikt för att stoppa en besvärande sandflykt. 

Dagens träd har planterats och vuxit upp sedan 

1940-talet då flygbilder visar ett helt öppet landskap 

norr om byn och kyrkogården.  
  

I Holmby ligger kyrkan mitt i byn. Foto: Pär-Martin Hedberg, Hiophoto, bildrättigheter: Lunds stift. 

Flygbild över Holmby från 1940-talet. Källa: Lantmäteriet.  
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Kyrkogårdens yttre avgränsningar 

Kyrkogårdens yttre avgränsningar består av en kom-

bination av olika typer av häckar och murar.  

Den gamla delen av kyrkogården avgränsas ut-

med den södra långsidan och den sydvästra kortsi-

dan av en fogad stenmur av fältsten. Muren är av-

täckt av kalkstensskivor som ligger med fall ut från 

kyrkogården. Utmed hela sträckningen har den en 

funktion som stödmur och är cirka 120 cm hög på 

utsidan och halvmeterhög på insidan.  

I väster står en klippt tujahäck innanför muren. 

Den är här ungefär 1,5 m hög och fortsätter mot 

nordöst utmed den norra sidan av kvarter B. Här 

står häcken ovanför en kallmurad, meterhög stöd-

mur av fältsten som bildar gräns mot en privatägd 

tomt med ett gatuhus i norr. Denna mur ligger i 

samma linje som den gräns för kyrkogården som 

blev resultatet av en första utvidgning på 1850-talet. 

Tujahäcken fortsätter utmed den resterande delen av 

den västra sidan vilken går nästan rakt norrut och 

gränsar mot privat tomtmark. Även utmed denna 

sida finns en låg, kallmurad stenmur med en funk-

tion som stödmur.   

Utmed den gamla kyrkogårdsdelens norra sida 

finns en kallmurad stödmur av fältsten som bildar 

gräns mot den nya delen av kyrkogården som ligger 

en meter lägre. Direkt nedanför det gamla bårhuset i 

väster finns istället en fogad stenmur, även den av 

fältsten. Hela muren ligger i linje med den norra 

sidan av den sista utvidgningen av den gamla delen 

av kyrkogården som genomfördes år 1884 eller un-

der tiden däromkring. 

Direkt utanför hela den östra sidan av den gamla 

delen av kyrkogården finns ett högt, friväxande 

buskage av syren. I början och slutet av gränsen kan 

man se upplagd fältsten. Att det är tecken på en 

äldre stenmur med funktion som stenmur är sanno-

likt eftersom marknivån också ligger något lägre på 

andra sidan gränsen. Det är dock svårt att konstatera 

utmed hela sträckan eftersom de täta buskagen gör 

området svårtillgängligt. 

Den nya delen av kyrkogården avgränsas i norr 

och öster av en ca 180 cm hög, formklippt häck av 

tuja. Utmed den västra kortsidan och framför en 

mindre förrådsbyggnad i öster står istället häckar av 

naverlönn som är något högre än tujahäckarna.   

Fogad stenmur utmed Holmbyvägen i söder.   Kallmurad stenmur av fältsten och tujahäck utmed den 

norra sidan av kvarter B, sett från angränsande tomt.  

Kallmurad stödmur av fältsten mellan den gamla och nya 

delen av kyrkogården.  

Häckar av tuja och naverlönn kyrkogårdens västra sida.  
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Grindar och ingångar 

Huvudingången till kyrkan och den gamla delen av 

kyrkogården ligger i det sydvästra hörnet. Ingången 

är bred och inkörningsbar. Mellan grindstolpar av 

sten som är något högre än muren sitter här en dub-

belgrind. Grindbladen har en smäcker utformning 

med ramar av tunna plattjärn och smala, runda spjä-

lor i två nivåer som avslutas av spetsiga knoppar. 

Ingången är utformad som en svagt sluttande, bred 

grusgång som de första metrarna avgränsas av låga 

stenmurar av samma utformning som den anslu-

tande kyrkogårdsmuren.  

Mitt på den södra långsidan finns en ingång som 

numera är avstängd eftersom det leder rakt ut till 

Holmbyvägen. Den har en liknande utformning som 

ingången i sydväst med en bred dubbelgrind på lika-

dana stenstolpar. Spjälorna i grindbladen sitter här i 

tre nivåer och avslutas på de två övre nivåerna av 

spetsiga knoppar respektive franska liljor. Från grin-

den leder en stentrappa upp mot kyrkogården. En-

tréplanet och stödmurarna på ömse sidor om trap-

pan är gjutna av betong.  

I den gamla delens sydöstra hörn finns en 

mindre trappa i en öppning i muren. Fyra trappsteg 

av sten leder här upp till den grusgång som leder 

utmed hela södra långsidan. 

Till den nya delen av kyrkogården finns en bred 

infart/ingång från parkeringen i väster som här lig-

ger i samma nivå som kyrkogården. Infarten omges 

av betongpelare med en dubbelgrind. Mellan den 

nya och gamla delen som har en höjdskillnad på ca 

en meter finns tre anslutningar varav den längst i 

väster är en svagt sluttande stenläggning som har 

ersatt en tidigare trappa (se foto på föregående sida). 

De två andra består av en stentrappa strax öster om 

mitten av den avgränsande stödmuren och en gjuten 

betongtrappa längst i öster.  

Gångar och strukturer 

Kyrkogården har ett sammanhängande gångsystem 

som består av ett system av breda huvudgångar och 

smalare gångar mellan olika kvarter. På den gamla 

delen omges kyrkan av en grusbeläggning utom ytor 

direkt väster och söder om kyrkan där en beläggning 

av betongplattor har lagts ut av tillgänglighetsskäl. 

Detta gäller också en anslutande gång ner till besöks-

toaletten i det tidigare gravkapellet och ytor därom-

kring.  

På hela gångsystemet, grusbeläggningen kring 

kyrkan och på de grusbelagda gravplatserna ligger 

samma typ av ljusgrått grus. 

Belysning och servicestationer 

På den nya delen av kyrkogården står två svartmå-

lade stolplyktor av gjutjärn med fyrsidiga lykthus 

utmed gången från entrén i nordväst och fram till 

toalettbyggnaden (se foto på föregående sida). På 

ömse sidor om kyrkans port i kyrktornet sitter två 

vägglampor med liknande, mindre lykthus. I övrigt 

saknas belysning på kyrkogården förutom den som 

kommer från gatubelysningen utmed Holmbyvägen i 

söder.  

Grind och inkörsel i kyrkogårdens sydvästra hörn.   Grind och trappa mitt på den södra långsidan. Central stentrappa mellan den nya och gamla delen.   
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Kyrkogården är försedd med fyra servicestation-

er. Var och en av dem är välförsedd med soptunnor 

för både organiskt och brännbart material, vatten-

post och kannor, lövkorgar, vaser och trädgårdsred-

skap. På varje plats finns också en liten vagn att dra 

vattenkannor med. Två av stationerna ligger på den 

gamla delen av kyrkogården: en direkt norr om kyr-

kans sakristia och en vid ingången i sydväst. På den 

nya delen finns en servicestation nedanför toalett-

byggnaden i väster och en utanför förrådet i öster.  

Vid ingången i sydväst finns en anslagstavla med 

information om kyrkan och verksamheten i försam-

lingen. Sittbänkar finns vid ingången i sydväst och 

utmed den nya delens södra sida.  

Parkeringsplatser 

Via en smal infartsväg mellan gatuhusen väster om 

kyrkogården kommer man till en större, grusbelagd 

parkeringsplats med plats för ett femtontal bilar. 

Utmed Holmbyvägen finns också parkeringsmöjlig-

heter för ett fåtal bilar på en yta väster om ingången 

till kyrkogården. 

Byggnader 

Intill parkeringen nordväst om kyrkogården ligger 

kyrkstugan. Det är ett äldre korsvirkeshus som ur-

sprungligen stått på Ellinge gods där det uppfördes 

under tidigt 1800-tal. Det flyttades första gången till 

Eslöv år 1865 för att bli boningshus på en gård. I 

mitten av 1980-talet hotades huset av rivning och 

församlingen tog beslutet att överta det. År 1985 

flyttades det till sin nuvarande plats och fungerar 

sedan dess både som samlingslokal och som perso-

nalutrymme och förråd för vaktmästeriet.  

Vid det sydöstra hörnet av den nya delen av kyr-

kogården ligger ett mindre förrådshus som troligen 

är uppfört under 1900-talets senare del.  

I det nordvästra hörnet av den gamla delen av 

kyrkogården står ett tidigare gravkapell med vitput-

sade, murade väggar och tegeltak. Under år 2010 

byggdes det om till en tillgänglighetsanpassad toalett.  

Träd 

Enligt äldre flygbilder och foton (se foto sid 13 och 

20) har den gamla delen av kyrkogården tidigare 

omgetts av en komplett trädkrans. Det har också 

stått träd på båda sidor om entrégången till kyrkans 

södra port. Enligt muntlig uppgift var träden i träd-

kransen almar som avverkats under slutet av 1900-

talet på grund av angrepp av almsjuka.  

Idag är nio mindre träd av olika körsbärssorter 

planterade på kyrkogården. Två står på ömse sidor 

om grusgången nedanför den större trappan mellan 

den nya och gamla delen. Tre träd står i rad utmed 

den norra sidan av den gamla delen av kyrkogården 

och fyra utmed den södra sidan. I den gamla delens 

kvarter E står en tvåstammig, mindre tall på en av 

gravplatserna. 

Servicestation och sittplats i kyrkogårdens sydvästra hörn.  Ett tidigare gravkapell är ombyggt till en tillgänglighetsan-

passad toalett.  

Kyrkstugan vid parkeringen nordväst om kyrkogården.  
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Utmed den nya delens norra sida har det fram till 

åtminstone år 2009 stått en rad av tio hamlade 

skogslönnar utanför häcken. Det året inventerades 

träden av Länsstyrelsen som har registrerat dem som 

skyddsvärda i artportalen.  

Häckar 

Utöver de häckar som planterats utmed kyrkogår-

dens yttre gränser och som beskrivs ovan finns flera 

olika typer av häckar inne på kyrkogården. Helt do-

minerande är de låga buxbomshäckar som står kring 

ett drygt 60-tal gravplatser på den gamla delen och 

ett 90-tal på den nya. På den gamla delen finns en 

gravhäck av liguster och på den nya delen några få 

gravplatser med gravhäckar av antingen tuja eller 

idegran. På gamla delen står en hög rygghäck av tuja 

utmed en rad av urngravplatser i kvarter K och en 

lika hög rygghäck av avenbok utmed en rad av urn-

gravplatser i kvarter F.  

Buskar och blomsterplanteringar  

På både den gamla och nya delen av kyrkogården 

finns ett förhållandevis rikligt inslag av planteringar 

av främst buskar men också blommande perenner. 

På den gamla delen är de formklippta, vintergröna 

buskarna särskilt väl representerade och på den nya 

delen är det de blommande perennerna som spelar 

huvudrollen.  

Av de vintergröna buskarna är idegran, tuja och 

ädelcypress de vanligast förekommande men här 

finns också inslag av ädelcypress, en, buxbom, ädel-

gran och enstaka järnek, brokbladig benved och 

rhododendron. De flesta buskarna står i par på ömse 

sidor om gravvårdarna eller är de planterade på 

andra symmetriska sätt på gravplatserna. På den 

gamla delen är ca två tredjedelar av buskarna form-

klippta och på den nya delen cirka hälften. Klippning 

i rundade formerna är vanligast men här finns också 

inslag av buskar med raka sidor. På den gamla delen 

finns också två gravplatser med dekorationer av 

formklippta, liggande kors av buxbom. 

På gravplatserna finns en delvis rik och varierad 

plantering av blommande växter. Det gäller framför 

allt på den nya delen av kyrkogården där man kan 

räkna till ett fyrtiotal olika sorter vilket är ungefär 

dubbelt så mycket som på den gamla delen. Den 

allra vanligaste växten på hela kyrkogården är kär-

leksört följt av rosor och lavendel. Andra tradition-

ella kyrkogårdsväxter som förekommer på kyrko-

gårdens båda delar är hortensia, murgröna, hosta, 

vintergröna, olika fetbladsväxter och nävor. Exempel 

på övriga växter på den nya delen är bergenia, ljung, 

trädgårdsnejlika, alunrot, trift, höstanemon, iris och 

stäppsalvia. Av vårblommande växter på hela kyrko-

gården noterades trift, mossflox, gulltörel, våriris, 

liljekonvalj, tulpaner, och backsippa våren 2021. 

På kyrkogården i Holmby har flera tomma grav-

platser planterats med blommande, tåliga växter som 

lavendel, stenkyndel och backtimjan. En tidigare, 

svårskött gräsyta ovanför stenmuren utmed den 

gamla delens norra långsida är idag omlagd till en 

prunkande perennrabatt med växter som avlöser 

varandra med blomning över hela säsongen. 

Foto från år 1939 (beskuret) som visar den tidigare trädkransen och träd på ömse sidor om gången till kyrkans södra port. 

Man kan också ana de lönnar som stått utmed den nya delens entré och norra långsida. Foto AB Flygtrafik, Bengtsfors. 

Källa: Carlotta, Kulturen i Lund.  
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Vilda växter på kyrkogården 

Den naturligt förekommande floran på kyrkogården 

i Holmby präglas till stor del av de torra och sandiga 

förhållandena på platsen. Framför allt gäller detta 

kvarteren söder och väster om kyrkan där marken är 

extra torr och näringsfattig. De tillhör det område 

som kyrkogården utökades med under mitten av 

1800-talet och som fram till dess var del av en tall-

planterad sandmark. I de öppna jordytorna här kla-

rar sig torktåliga växter som gul fetknopp och back-

timjan som annars konkurreras ut i mer näringsrika 

miljöer med mycket gräs. Här trivs också växter som 

rotfibbla och olika nävor. I de lite mer näringsrika 

partierna av klippta gräsytor som även dom finns på 

den gamla delen finns naturligt inkomna, blom-

mande växter som tusensköna, maskrosor, vitklöver, 

skatnäva och röllika. 

På kyrkogården finns också olika arter av mossor 

och lavar. På kyrkogårdens träd och buskar liksom 

på byggnader, stenmurar, gravvårdar och andra grav-

anordningar finns en variation strukturer för dem att 

växa på. Kalkrika underlag är särskilt betydelsefulla 

eftersom de har ett högt ph och kan hysa de lite 

ovanligare arterna.  

Djurliv 

På kyrkogården finns en variation av livsmiljöer för 

olika djur. Träden, häckarna och alla blommande 

växter är särskilt viktiga. Lavendel, backtimjan, sten-

kyndel och kärleksört är exempel på växter som är 

särskilt rika på pollen och nektar och som därför 

besöks av pollinatörer som vildbin, humlor, blom-

flugor och fjärilar. Dessa och andra insekter kan 

fåglar och fladdermöss i sin tur leva av. På kyrkogår-

den kan flera olika djur också hitta en plats att bygga 

bo på, vila för natten eller till och med övervintra. 

Kyrkogårdens vintergröna buskar har en särskild 

betydelse under vinterhalvåret då de ger skydd åt 

fåglar och andra djur. Fågelarter som sågs eller hör-

des vid besök under vår och sommar var grönfink, 

ringduva, sädesärla, talgoxe och gransångare. Detta 

var under några få besök och fler än dessa fågelarter 

rör sig och häckar säkerligen på, eller i närheten av, 

kyrkogården.  

Sniglar och snäckor av olika slag är vanliga på 

kyrkogårdar. Trädgårds- och parksnäcka kan ofta ses 

på gravstenarna där de betar alger eller sitter still och 

väntar på en regnig dag då det är lättare för dom att 

ta sig fram. I stenmurarnas skrymslen och vrår kan 

både möss och sorkar hitta en plats att bygga bo och 

kräldjur som vattensalamander och skogsödla krypa 

in för att övervintra.  

Genom olika åtgärder och hänsyn kan man ta väl 

hand om kyrkogårdens växt- och djurliv. Träden, 

blommorna och djuren är en viktig del av besöka-

rens upplevelse av kyrkogården. Ett myllrande liv 

som kan bidra till tröst i sorgen. 

 

 

 

Blommande tusensköna i vitt, limefärgad gul fetknopp och ljusviolett skatnäva i en av kyrkogårdens gräsytor.  
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Minneslund 

Cirka 75 meter norr om kyrkogården ligger kyrko-

gårdens minneslund. Den är anlagd på ett höjdläge i 

den nordvästra delen av en mindre tallskog norr om 

kyrkogården som ligger på kyrkans mark (se flygbild 

på sid 6). Här har det funnits en minneslund sedan 

1985. Den låg ursprungligen något norr om den 

nuvarande anläggningen. Denna äldre del har 43 

urnsättningar.  

Den nuvarande utformningen av minneslunden 

anlades år 2004 och består av en central stenläggning 

i form av en kvartscirkel där den runda sidan vetter 

mot nordväst. På stenläggningen finns ett sten-

dösliknande monument som är uppbyggt av fyra 

rundade stenblock. Här står också en kombinerad 

ljus- och blomsterhållare av järn och tre större kru-

kor för blomsterplanteringar.  

Minneslunden har belysning i form av en stolp-

lykta med ett fyrsidigt lykthus. En likadan belysning 

står i den betongtrappa som leder upp till platsen. 

Hit kan man också gå eller köra via en svagt slut-

tande, bred grusgång som når minneslunden via en 

sväng åt öster i sluttningen.  

Direkt väster och öster om den centrala sten-

läggningen finns två hårdgjorda ytor med var sin 

vilobänk som i rygg omges av höga häckar av aven-

bok. I anslutning till minneslunden finns också en 

informationsskylt om platsen och en vattenpost med 

vattenkanna och blomvaser.  

  

Minneslunden sett från söder.  

Trappan som leder upp till minneslunden. Skylt med information om platsen.  
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1: Kvarter A, C och D  

2: Kvarter B  

3: Kvarter E, F, G och J 

5: Kvarter A-K (nya delen) 

Kyrkogårdskarta med indelning av kvarteren i de fem olika delområden som ingår i följande kvartersbeskrivning. 

N 

4: Kvarter H, K-N och I  
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Kvartersbeskrivning  
Kvartersbeskrivningen är med undantag av kvarter B 

indelad i delområden där två eller fler kvarter besk-

rivs tillsammans. Indelningen utgår från att de ingå-

ende kvarteren har flera gemensamma karaktärer. 

Kyrkogårdskartan på föregående sida visar indelning 

och numrering av de olika delområdena.  

1: Kvarter A, C och D 

Struktur och gravplatser 

Området omfattar delar av de äldsta, södra delarna 

av kyrkogården. Kvarter C och D ligger på ömse 

sidor om den breda gången till kyrkans södra port 

som har varit entré till kyrkan från Holmbyvägen 

fram till den tid då grinden i söder stängdes. Sanno-

likt av säkerhetsskäl på grund av ökad trafik.  

Kyrkogården sluttar här svagt mot söder och 

gravplatserna i kvarter C och D ligger svagt terrass-

liknande nedanför varandra i slänten. Dessa båda 

kvarter har äldre strukturer där gravplatserna är av 

olika storlek och ligger intill varandra utan genom-

korsande gångar. I hela den norra delen av kvarter D 

och i det nordöstra hörnet av kvarter C har gravplat-

ser avvecklats och lagts om till gräs. Alla de övriga 

gravplatserna är grusbelagda och de flesta omges av 

stenramar. 

Kvarter A omfattar en rad av gravplatser som 

ligger direkt innanför muren utmed kyrkogårdens 

hela södra långsida. Av kvarterets drygt 32 gravplat-

ser är knappt hälften avvecklade och täcks av gräs 

eller täckbark. De övriga gravplatserna är grusbe-

lagda. En tredjedel av dem omges av stenramar och 

alla de övriga av buxbomshäckar.  

Planteringarna av buskar på gravplatserna i kvar-

teren består främst av formklippt tuja, idegran eller 

buxbom. Det finns också inslag av friväxande ädel-

cypress, idegran och en. Utmed entrégången mellan 

kvarter C och D står två par högväxta tujor. Av 

blommande växter finns ett dussin olika sorter där 

ros, hortensia och kärleksört är vanligast förekom-

mande. Andra exempel på typiska kyrkogårdsväxter i 

delområdet är lavendel, vintergröna och hosta.  

Gravvårdar 

I kvarter C och D finns flera av kyrkogårdens allra 

äldsta gravvårdar. Åtta av dem är av kalksten och i 

typisk skånsk modell: breda, tunna och med inskript-

ioner och dekor över hela framsidan. Vissa har också 

inskriptioner på baksidan enligt äldre tradition. Här 

finns också en handfull vårdar av marmor och ett 

par vårdar i en kombination av sandsten och mar-

mor. Merparten av dessa äldre vårdar är sammanta-

get från mitten/slutet av 1800-talet.  

Till områdets karaktär bidrar olika typer av höga, 

smala vårdar av granit eller polerad diabas från tiden 

kring sekelskiftet 18/1900 och 1900-talets början. 

Här finns en kombination av bautastenliknande 

former, obelisker och en enstaka kolonn. I kvarter C 

finns en stor gravplats med ett gravstaket i jugendstil 

vilken också tillför estetiska värden. Till de yngre 

vårdarna hör låga, breda vårdar av polerad diabas 

eller granit. 

 

Kvarter D närmast till höger i bild och del av kvarter A till vänster. 
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2: Kvarter B 

Struktur och gravplatser 

Kvarteret ligger direkt väster om kyrkan och utgör 

liksom kvarter C och D en del av kyrkogården med 

äldre strukturer bevarade där olika stora gravplatser 

ligger tätt intill varandra. Planläggningen syns tydligt 

på kyrkogårdskartan men inte på plats eftersom 

cirka hälften av gravplatserna idag är omlagda till 

gräs. I dessa gräsytor står sju gravvårdar kvar. 

Av de synliga gravplatserna är några stora famil-

jegravplatser med gravvårdar som representerar flera 

generationer. Merparten av gravplatserna i kvarteret 

omges av buxbomshäckar, ett par har stenramar, en 

omges av en högre häck av liguster och en saknar 

omgärdning.  

Planteringarna av vintergröna buskar i kvarteret 

består framför allt av formklippt idegran eller tuja 

som står symmetriskt på gravplatserna. Av blom-

mande växter finns spridda planteringar av tradition-

ella kyrkogårdsväxter som kärleksört, rosor, bergenia 

och hortensia.  

Gravvårdar 

Trots att kvarteret är litet finns här en variation av 

gravvårdar av olika typer och åldrar. Till kvarterets 

karaktär bidrar ett halvdussin vårdar av diabas, röd 

eller grå granit med livstenar som kröns av stora 

kors. Bidrar gör också en kolonn av polerad diabas 

och en hög och bred vård av ljus granit på en stor 

familjegravplats med stenram.  

På en central familjegravplats (nr 12) i kvarteret 

står en rad av gravvårdar som representerar ovanligt 

många generationer och personer från samma familj.  

Två av dem är typiska skånska kalkstensgravvårdar 

varav den äldsta med dödsåret 1856. Dessa vårdar är 

ovanligt välbevarade och har läsbara inskriptioner. 

De bidrar till att ge kvarteret ett uppenbart och 

mycket värdefullt tidsdjup. 

Kvarter B sett från öster.  Äldre kalkstensgravvårdar på gravplats 12 i kvarter B. 
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3: Kvarter E, F, G och J 

Struktur och gravplatser 

Områdets fyra kvarter utgör den större delen av den 

östra sidan av kyrkogården. Det omfattar därmed ett 

större parti av den del av kyrkogården som har en 

medeltida historia. Liksom i de flesta övriga kvarter i 

dessa äldsta delar av kyrkogården visar kyrkogårds-

kartan här upp en äldre typ av planläggning där 

gravplatser av olika storlek ligger samlade i kvarter 

som saknar genomkorsande gångar. Framför allt 

gäller detta kvarter F och G. I kvarter E delar två 

nordsydligt utlagda gångar upp kvarteret i tre delytor 

där gravplatserna till stor del är utlagda i rader enligt 

den typ av strukturerad planläggning som började 

införas på landets kyrkogårdar under senare delen av 

1800-talet. Kvarter E sluttar svagt mot söder vilket 

gör att gravplatserna bitvis ligger svagt terrass-

liknande nedanför varandra.  

I kvarter J ligger gravplatserna i en enkelrad ut-

med kyrkogårdens yttre gräns i öster. Sju av kvarte-

rets 25 gravplatser är aktiva. 

Totalt sett är drygt hälften av de tidigare gravplat-

serna i områdets olika kvarter avvecklade och om-

lagda till gräs. Detta har fått konsekvensen att de 

äldre strukturer som framgår av kyrkogårdskartorna 

är svåra att uttyda på plats, framför allt gäller detta 

kvarter F och G. Ett tjugotal gravvårdar står dock 

kvar på sina ursprungliga platser i det som nu är 

gräsytor.  

De befintliga gravplatserna är grusbelagda. Cirka 

en tredjedel av dem omges av stenramar och de öv-

riga av låga buxbomshäckar. Flera av stenramarna är 

påkostade med dekor av skulpterade, låga pelare eller 

runda klot. Två större gravplatser har också gravsta-

ket varav det ena i utpräglad jugendstil.  

Ett karaktärsdrag för denna del av kyrkogården 

är en riklig förekomst av vackert formklippta, vin-

tergröna buskar. Flera är äldre och har förhållandevis 

stora dimensioner. De flesta står i par på ömse sidor 

om gravvårdarna eller är planterade på andra sym-

metriska sätt. Vanligast bland buskarna är idegran, 

ädelcypress och tuja. Här finns också några exemplar 

av en och buxbom. I kvarteren finns också inslag av 

friväxande buskar av framför allt ädelcypress men 

också tuja, järnek och idegran. På ett par gravplatser 

står uppstammade miniträd av ädelgran eller tuja. I 

kvarter F är en hög rygghäck av avenbok planterad 

utmed en rad av senare tillkomna urngravplatser. 

Formklippta buskar i kvarter F. Den västra delen av kvarter E närmst i bild.  
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Planteringar av blommande växter på gravplat-

serna är relativt begränsade. Det finns dock spridda 

inslag av de traditionella kyrkogårdsväxterna kär-

leksört, rosor och lavendel. Enstaka exemplar finns 

också av liljekonvalj, hosta, höstaster, pion och tok. 

Gravvårdar 

Gravvårdarna i delområdets olika kvarter är till 

största delen vända mot öster eller väster. Karaktär 

skapar många höga och smala vårdar av blankpole-

rad diabas eller granit från tiden kring förra sekel-

skiftet. Gravvårdarna av diabas är vanligast och flera 

av dem är obeliskliknande med pyramidformade 

krön eller har bautastensinspirerad utformning. Till 

karaktären bidrar också flera mindre, enklare typer 

av smala gravvårdar av diabas från samma tid. Två 

gravplatser med stenramar och gravstaket är ett vär-

defullt tillskott till intrycket av den här delen av kyr-

kogården liksom ett par större gravvårdar av diabas 

med monumentala kors på livstenarna. På flera 

gravplatser i kvarter G och J står breda och låga 

vårdar från 1930-talet och fram till idag. På områdets 

gravplatser finns också ett mindre inslag av liggande 

hällar.  

I kvarter E har ett antal höga och smala gravvår-

dar lagts ner eller står lutande mot sitt fundament. 

4: Kvarter H, I och K-N 

Struktur och gravplatser 

Norr om kyrkan är fem kvarter med dubbla rader av 

gravplatser inplanerade enligt kyrkogårdskartan. 

Kvarter H längst i öster är ianspråktaget för ett tiotal 

gravplatser med undantag av en yta med en sittplats, 

planteringar och en högre häck av avenbok som är 

anlagd i den sydvästra delen. I kvarter K väster 

därom finns en central rygghäck av tuja. Utmed hela 

den östra sidan av häcken ligger en komplett rad av 

mindre gravplatser och på den västra sidan är hittills 

endast ett par gravplatser anlagda. De övriga tre 

kvarteren L, M och N utgör tillsammans med den 

västra delen av kvarter K en sammanhängande 

gräsyta där det idag endast finns en ensam, större 

gravplats i kvarter L.  

Gravvårdar av grå granit i kvarter G i den norra delen av delområde 3. Obeliskliknande gravvårdar av diabas i kvarter E i den södra delen av delområde 3. 
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Kvarter I omfattar två sektioner av enkelrader av 

gravplatser utmed den gamla kyrkogårdens norra 

sida. Dessa två skiljs åt av den centrala gång och 

trappa som leder ner till den nya delen av kyrkogår-

den. I den östra raden finns endast två aktiva grav-

platser, resten är gräsbelagd. I väster är raden av 

gravplatser komplett där de sju östra gravplatserna 

omges av låga stenramar och de resterande fem 

gravplatserna i väster har buxbomshäckar.  

På drygt ett dussin av gravplatserna i kvarter H, I 

och K finns planteringar av vintergröna buskar av 

idegran, tuja, ädelcypress eller buxbom i olika form 

och storlek. De flesta är friväxande. I den västra 

delen av kvarter I finns flera högväxta tujor och i 

kvarter H finns en gravplats med två par av form-

klippt idegran och tuja i runda former.  

Planteringar av perenna blommande växter om-

fattar traditionella kyrkogårdsväxter som kärleksört, 

lavendel, hosta och julros.  

Gravvårdar 

Gravvårdarna i delområdet domineras av låga, breda 

vårdar av granit eller diabas. I raden av urngravplat-

ser i kvarter K har de flesta av dem asymmetriska 

former, tidstypiskt för 1990-talet och framåt. På tre 

gravplatser i kvarter J står istället högresta, smala 

vårdar av diabas eller röd granit och på några grav-

platser finns också liggande gravhällar.  

5: Kvarter A-K, nya delen 

Struktur och gravplatser 

Den nya delen av kyrkogården är symmetriskt an-

lagd med ett centralt parti som omfattar tio rek-

tangulära kvarter (B-K). Dessa består av dubbla eller 

enkla rader av gravplatser som är utlagda i nordsyd-

lig riktning och som omges av grusgångar. Innanför 

den omgivande häcken längs den norra och östra 

sidan av denna del av kyrkogården ligger kvarter A i 

form av en enhetlig rad av gravplatser.  

Gravplatserna i kvarter A är med några få undan-

tag jämnstora med en yta av ca 9 m2. I de centrala 

kvarteren har de minsta gravplatserna en yta på 3 m2 

upp till den största som omfattar 30 m2.  

Cirka en tredjedel av gravplatserna omges av låga 

stenramar. Resterande gravplatser har gravhäckar av 

buxbom med undantag av några få som istället har 

häckar av tuja eller idegran.  

Planteringarna av buskar på den nya delens grav-

platser är varierande och omfattar ett tiotal olika 

vintergröna sorter. Dominerar gör idegran och tuja 

varav de allra flesta står i par på gravplatserna och 

Rad av gravplatser och rygghäck i kvarter K. Den nya delen av kyrkogården sett från sydöst.  



 

30 Holmby kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2021 

cirka två tredjedelar är formklippta. Flera inslag finns 

också av himalayaen, ädelcypress och buxbom och 

enstaka av ädelgran, en, rhododendron, brokbladig 

benved och järnek. I de flesta fall är buskarna plan-

terade i par på ömse sidor om gravvårdarna. 

Planteringar av blommande perenner omfattar 

ett drygt trettiotal olika sorter varav kärleksört är den 

allra vanligast förekommande. Vanliga är också ro-

sor, lavendel och olika fetbladsväxter. Alla dessa är 

traditionellt använda kyrkogårdsväxter liksom hor-

tensia, julros, hosta, alunrot och vintergröna som 

också finns på flera gravplatser. Andra exempel på 

växter på denna del av kyrkogården och som tillför 

färg och variation är mossflox, gulltörel, trädgårds-

nejlika, trift, revsuga, ljung och olika typer av nävor.  

Gravvårdar 

Gravvårdarna på den nya delen av kyrkogården be-

står till övervägande del av låga, breda vårdar av grå 

eller röd granit eller av den svarta diabasen. De flesta 

representerar stilformer från 1940-talet och framåt. 

Merparten av vårdarna har en rak ovansida men här 

finns också vårdar med svagt avrundade eller vink-

lade krön. Det finns också ett antal senare typer av 

vårdar med asymmetrisk utformning från tiden kring 

1990-talet och fram till idag.  

Dekoren på vårdarna på denna del av kyrkogår-

den är ofta i form av ett kors, en strålande stjärna, en 

uppåtgående sol, fåglar, sädesax eller andra växtfor-

mer.  Ibland finns dekoren mitt på livstenens krön 

och ibland är den asymmetriskt placerad vid sidan 

om inskriptionerna. 

Utmed muren i gränsen till den gamla delen av 

kyrkogården står en rad av undanställda gravvårdar i 

en form av lapidarium. Ytterligare en uppställnings-

plats finns söder om ingången från parkeringen i 

väster. Det finns ungefär lika många gravvårdar på 

båda ställena och totalt är det ca 75 stycken.  
 
 
 
 
 
 
 

Ett parti av den nya delen av kyrkogården sett från sydväst. 

 

Utmed muren mellan den gamla och nya delen av kyrkogården står en lång 

rad av undanställda gravvårdar av olika ålder och utförande.  
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Titlar som talar  

Ett besök på Holmby kyrkogård kan väcka tankar 

och frågor om de människor som vilar här. Inte bara 

gravvårdarnas utformning, namnen 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 lapidarierna. Totalt 

blev det 403 stycken. 40% av dem, 158 stycken, re-

presenterar gifta kvinnor med titlarna hustrun, ma-

kan eller ”enkan”. Av de manliga titlarna är de med 

koppling till lantbruket som lantbrukare, hemman-

sägare, åbo och ladufogde flest. De utgör tillsam-

mans 139 i antal vilket inte är oväntat i denna ut-

präglade jordbruksbygd.  

Variationen bland övriga titlar är stor. Några re-

presenterar olika hantverkare som skomakaremäs-

tare, vagnmakare, skräddare och möbelsnickare. 

Andra är kopplade till kyrkan med titlarna prosten, 

kyrkovärden och kyrkovaktmästaren. Titlarna 

nämndemannen, poststationsföreståndare, folkskol-

läraren och häradsdomare representerar olika offent-

liga tjänstemän. Kvinnliga yrkestitlar är ovanliga och 

de som förekommer i Holmby är idag titlarna husfö-

reståndarinnan, fd barnmorskan, sjuksköterskan, 

sömmerskan och missionär vilket är förhållandevis 

många jämfört med andra kyrkogårdar. Olika före-

tagare representeras av titlar som åkeriägare, hand-

landen, kvarnägare och plantskoleägaren. Titeln 

stationsföreståndare kan ha ett samband med den 

tidigare järnvägen och Holmby fd station. Ovanli-

gare titlar som kan väcka särskilt intresse kan till 

exempel vara ringare, undantagsmannen, nattvakten, 

fodermarsken och ladufogden. 

 

Antal av varje titel anges inom parentes utom för 

dem som bara förekommer en gång.  

Hustrun, makan (156) Vaktmästaren 

Lantbrukare/n (98) Fd Korpralen 

Åboen/fd åboen (22) Fd Barnmorskan 

Hemmansägaren (18) Poststationsföreståndare 

Sonen (11) Missionär 

Dottern (9) Köpman 

Handlanden (6) Husföreståndarinnan 

Kyrkovärden (6) Lärarinnan 

Skräddaremästaren (4) Skräddaren 

Smedmästare/n (3) Undantagsmannen  

Målaremästaren (3) Ingenjören 

Folkskolläraren (3) Byggnadssnickaren 

Nämndeman/nen (3) Målaren 

Syskonen (2) Köpman 

Husägaren (2) Vagnmakare 

Enka/n (2) Lantbrevbäraren 

Kyrkovaktmästaren (2) Stationsföreståndare  

Systrarna (2) Lanthandlaren 

Trädgårdsmästare (2) Åkeriägare 

Soldaten (2) Nattvakt 

Kvarnägaren (2) Prosten 

Flickan (2) Plantskoleägaren 

Mejeriingenjören Sömmerskan 

Murare  Ladufogden 

Kvarnbyggaren Fanjunkaren 

Maskinisten Sjuksköterskan 

Åbodottern Häradsdomare 

Skräddaren Möbelsnickaren 

Skomakare  Bröderna 

Skomakaremästare  Systern  

Fodermarsken Ringare 

Gossen Sonsonen, Sondottern 
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 

Kulturhistoriska värden 

Holmby ligger i den del av landet som tidigast befol-

kades då den senaste inlandsisen började lämna trak-

ten för ca 17 000 år sedan och de första renjägarna 

vandrade in från söder. I landskapet kring byn finns 

fynd av bosättningar från stenåldern och framåt. 

Kävlingeån söder om byn har tidigt fungerat som en 

viktig transportled. Utmed ån och byarna i dess när-

het finns flera kända bosättningar från vikingatid 

liksom de runstenar som de lämnat efter sig. En av 

dem står idag vid kyrkan i Holmby. Sedan tidig me-

deltid då socknen etablerades och kyrkan byggdes 

har Holmby varit en central plats för folket i trakten 

vilket ger platsen en lång historisk kontinuitet. 

Den samlade miljön i byn som den ser ut idag med 

kyrkan, kyrkogården, skolan, gårdarna, gatuhusen 

och byvägen ger platsen ett samlat kulturhistoriskt 

värde. Kyrkan med sin medeltida historia och beva-

rade delar i tornet bär tillsammans med kyrkogården 

spår från olika tidsperioder genom nästan 1000 år 

och är av central betydelse för både byns och sock-

nens historia. Med hänvisning till detta har kyrko-

gården både ett lokalhistoriskt och kulturhisto-

riskt värde liksom ett symbolvärde.  

Den äldsta, medeltida delen av kyrkogården har 

varit i bruk sedan kyrkan byggdes på 1100-talet. Den 

ursprungliga delen har därefter byggts ut i två etap-

per under 1800-talet. I sin nuvarande form har 

denna gamla del av kyrkogården till stora delar kvar 

en gestaltning som präglas av en tradition från 1800-

talets mitt. Gravplatserna är olikstora och ligger 

samlade i kvarter som omges av grusgångar. Andra 

delar av den gamla kyrkogården och hela den nya 

delen har en senare gestaltning från 1900-talets 

första hälft med mindre gravplatser som ligger i 

rader utmed raka grusgångar. Detta bidrar till att 

kyrkogården uppvisar en variation av tidsskikt som 

bidrar med arkitekturhistoriska och miljöskap-

ande 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 bidrar till 

kyrkogårdens karaktär. Detta ger sammantaget mil-

jöskapande värden på kyrkogården.  

Olika gravvårdar - en värdefull helhet 

Det är inte enbart de äldsta eller mest konst- och 

hantverksmässigt tilltalande gravvårdarna som är 

värdefulla. Det är minst lika viktigt att uppmärk-

samma 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 hundraårig vård av 

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

Del av kvarter B väster om kyrkan med en variation av äldre typer av gravvårdar.  
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den tillskrivas värden. Man ska inte heller glömma 

att även de yngre gravvårdarna kommer att ha ett 

åldersvärde i framtiden och kan då berätta en histo-

ria om vår egen nutid. 

Det viktiga är sammanfattningsvis att mångfal-

den av gravplatser- och vårdar bevaras för att kunna 

tydliggöra olika tiders samhällsstrukturer, stilideal 

och värderingar.  

I Bilaga 1 redovisas och värderas ett urval av kul-

turhistoriskt intressanta gravplatser- och vårdar på 

kyrkogården i Holmby. Viktigt att poängtera är att 

detta är just ett urval. Dessa gravvårdar representerar 

något av den mångfald som finns på kyrkogården 

idag. Alla gravplatser- och gravvårdar kan tillskrivas 

någon form av värde och tillsammans bildar de den 

värdefulla helhetsmiljö som kyrkogården utgör.  

Social- och samhällshistoriska värden 

I Holmby sockens historia ryms många människoö-

den. Vissa är representerade på kyrkogården med 

gravplatser och gravvårdar som vittnar om perso-

nernas ställning i samhället. Andra antyder berättel-

ser om alltför tidig död och familjetragedier. Olika 

gravplatser och gravvårdar kan ha både personhi-

storiska och lokalhistoriska värden. Inskriptioner 

med bynamn och hemmansnummer liksom titlar 

som lantbrukare, hemmansägare och åbo berättar 

om en lång jordbrukstradition och rymmer stora 

samhällshistoriska värden. Det gör även titlar med 

koppling till socknens olika hantverkare som vagn-

makare, smedmästare och skräddaremästare. Andra 

människoöden representeras av anonyma vårdar på 

kyrkogården eller finns kanske inte alls synligt repre-

senterade. Men det som inte syns berättar också 

något om dåtiden. Ett tydligt exempel på detta är att 

det finns få kvinnliga gravplatser och inskriptioner 

med kvinnliga yrkestitlar vilket berättar något om 

kvinnans ställning i samhället. Kvinnornas faktiska 

roll och inflytande som nyckelpersoner i familjen 

och i driften av gårdar och hushåll kan vi bara gissa 

oss till. Även människor med lägre social ställning 

kan sakna representation. Kvinnliga gravplatser och 

yrkestitlar, äldre enkla vårdar och titlar som undan-

tagsmannen, enkan, husägaren och barnmorskan har 

därför höga socialhistoriska värden. Likaså är äldre 

barngravar viktiga att bevara eftersom de berättar 

om den höga barnadödlighet som tidigare varit en 

genomgripande verklighet i vårt land.  

Biologiska värden 

Holmby ligger i den fullåkersbygd som dominerar de 

västra delarna av Skåne. I åkerlandskapet finns få 

trädmiljöer och permanenta gräsytor och det är där-

för ont om vilda växter och djur därute.  

Kyrkogården ligger mitt i byn och omges av bo-

stadshus och gårdar med tillhörande trädgårdar, 

träddungar och gräsmarker. Norr om kyrkogården 

ligger också den planterade tallskog som delvis ligger 

på kyrkans mark. Byns olika gröna inslag är med 

tanke på det omgivande landskapet mycket värde-

fulla miljöer för både växter och djur. Här har kyr-

kogården också en mycket viktig roll. Blommande 

träd, buskar och blomsterplanteringar lockar till sig 

insekter. I träd, buskar och häckar kan fåglar söka 

skydd och hitta platser där de kan vila och häcka. I 

landskapet runtomkring finns platser med liknande 

betydelse. Det är framför allt gårdsmiljöer, trädgår-

dar, trädrader utmed vägar och inte minst naturre-

servatet Flyinge ängar i väster och naturmiljöerna 

utmed Kävlingeån i söder.  

Via fältkanter, vägrenar och vattendrag kan dessa 

miljöer ha kontakt med varandra och bilda ett värde-

fullt kontaktnät för vild natur. Man kan kalla det 

landskapets gröna infrastruktur, ett nätverk av na-

turmiljöer som på olika sätt har utbyte av varandra 

och en gemensamt stor betydelse för det vilda växt- 

och djurlivet. 

En del av en gräsyta i kvarter G öster om kyrkan har lämnats från klippning och tusensköna och nävor blommar.  
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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 visas 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” och ”Områden med stor betydelse för kyr-

kogårdens karaktär” där den första är den högsta 

värdekategorin.  
 

 

Område med höga kulturhistoriska vär-

den.  

Med undantag av kvarter K-N bedöms den gamla 

delen av kyrkogården ha höga kulturhistoriska vär-

den. Samtliga delar ska bevaras och underhållas uti-

från följande riktlinjer:  

• Kyrkogårdens gångsystem och yttre murar och 

häckar bevaras och underhålls. 

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek.  

• Gravplatsernas omgärdning av häckar, stenra-

mar eller gravstaket bevaras och underhålls. 

• Gravplatsernas grustäckning bevaras och un-

derhålls med material i samma fraktion och färg. 

• Gravplatsernas växtlighet i form av vintergröna 

växter, rosor och perenner bevaras och under-

hålls. Vid borttagande av växtmaterial bör alltid 

nytt återplanteras likt det befintliga.  

• Återlämnade gravplatser kan återtas genom att 

ny gravläggning anpassas till de befintliga förut-

sättningarna. 

• 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.  

• Anläggning av nya gravplatser anpassas till re-

spektive kvarters gestaltning.  

• Alla borttagna gravvårdar som står vid entrén i 

nordväst och utmed den gamla kyrkogårdens 

norra mur är kulturhistoriskt värdefulla. Dessa 

bör både säkras och ses över för att deras livs-

längd ska kunna förlängas så långt det är möjligt.  

 

Område med stor betydelse för kyrko-

gårdens karaktär 

I området som har stor betydelse för kyrkogårdens 

karaktär men som kan tåla vissa förändringar gäller 

följande riktlinjer:  

• Kyrkogårdens gångsystem och yttre mur och 

häckar bevaras och underhålls. 

• Gravplatserna bevaras vad gäller storlek.  
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• Gravplatsernas omgärdning av häckar eller 

stenramar bevaras och underhålls. 

• Gravplatsernas grustäckning bevaras och un-

derhålls med material i samma fraktion och färg.  

• Gravplatsernas växtlighet i form av vintergröna 

växter, rosor och perenner bevaras och under-

hålls. Vid borttagande av växtmaterial bör alltid 

nytt återplanteras likt det befintliga. 

• Återlämnade gravplatser kan återtas genom att 

ny gravläggning anpassas till de befintliga förut-

sättningarna.  

• Gravvårdarna ska i första hand bevaras på sin 

ursprungliga plats. 

 

Hänsyn till djurlivet  

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.  

• Av hänsyn till kräldjur som kan övervintra i 

frostfria lägen inne i murar bör renovering av 

kallmurar ske under juni till augusti. Man bör 

dock vara observant på eventuella häckande fåg-

lar i murarna under denna tid. 

• Av hänsyn till häckande fåglar bör åtgärder som 

klippning och beskärning av träd, större buskar 

och häckar endast utföras under augusti till och 

med november månad.  

• Om det legat ris och löv i kompost över vintern 

bör man vara försiktig då den ska tömmas. 

Vänta med att ta bort komposthögar till i mitten 

av maj så störs inte några övervintrande djur.  

 
  

Foto från 1942 över delar av kvarter E och D på kyrkogårdens södra sida. Flera gravvårdar står kvar medan andra har för-

svunnit, liksom det gravstaket som syns i bild. Fotograf: Harald Olsson, Lund, källa: Regionmuseet Skånes fotografiska 

samling. 
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Risk- och sårbarhet 

Risk- och sårbarhetsbedömningen omfattar olika 

natur- och kulturvärden på kyrkogården i Holmby. 

Tidigare, aktuella och potentiella hot och risker för 

försämring av kyrkogårdens kultur- och naturvärden 

berörs. Risk- och sårbarhetsbedömningen följs av ett 

avsnitt som beskriver olika åtgärdsförslag med kopp-

ling till denna bedömning samt övriga åtgärdsbehov 

som konstaterats.  

 

Tidigare åtgärder som påverkat kyrko-

gårdarnas värden negativt 

På den gamla delen av kyrkogården har tidigare åt-

gärder utarmat kyrkogårdens kulturhistoriska och 

biologiska värden. Det handlar främst om att åter-

lämnade gravplatser har avvecklats och ersatts med 

gräsytor och att många gravvårdar har flyttats från 

sin ursprungliga plats. Detta framgår både genom 

jämförelse med gamla foton, att gravvårdar står kvar 

i gräsytor utan sin tidigare gravplatskontext och att 

flera gravvårdar som har tagits bort numera finns i 

en form av lapidarier vid ingången i nordväst och 

utmed muren mellan den gamla och nya delen. 

Sammanlagt handlar det om ca 75 gravvårdar. 

Det har tidigare funnits en komplett trädkrans 

utmed den gamla delen av kyrkogården och en träd-

rad utmed den nya delens norra sida. Inga av dessa 

träd finns kvar idag eller har ersatts vilket har utar-

mat både kyrkogårdens biologiska och kulturhisto-

riska värden.  

Pågående och möjliga hot mot kyrkogår-

dens värden 

Vittring av äldre gravvårdar 

På den gamla delen av kyrkogården och i lapidarier-

na finns flera äldre gravvårdar som är tillverkade av 

mjuka och lättbearbetade bergarter som sand-, kalk-

sten och marmor. Alla dessa är mer vittringsbenägna 

än vårdar av hårda bergarter som diabas och granit. 

Vid inventeringen år 2021 observerades vittring, 

sprickor och stenbortfall på flera vårdar. Vittringen 

har också påverkat läsbarhet av inskriptioner.  

Rostangrepp på grindar och järnstaket 

Rostangrepp kan drabba kulturhistoriskt värdefulla 

anläggningar som järngrindar och gravstaket. Om 

det inte åtgärdas riskerar dessa anläggningar att på 

sikt förstöras eller blir alltmer kostsamma att åter-

ställa.  

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 blom-

mor eller verktyg och kannor på serviceplatserna 

försvinner. 

 

Klimatförändringar 

Det är numera ett faktum att klimatförändringar 

med ökad nederbörd, stormar och en förhöjd me-

deltemperatur innebär ett hot mot vårt kulturarv. 

Främst i form av fysiska skador på byggnader och 

landskap vilket inkluderar kyrkor och kyrkogårdar. 

På kyrkogårdarna är det framför allt de äldre grav-

vårdarna av kalk-, sandsten och marmor som hotas 

av ökande vittrings- och erosionsprocesser. Även 

kyrkogårdarnas växtlighet riskerar att påverkas nega-

tivt av klimatförändringar som extrema torrperioder 

och kraftiga stormar.  

Återlämning av gravplatser 

Återlämning av gravplatser är en pågående trend 

som kyrkogårdsförvaltningarna har att hantera. En 

skärpt tolkning av lagstiftningen när det gäller till-

stånd till avveckling av gravvårdar och gravplatser 

gör att underhållskostnader inom kyrkogårdsförvalt-

ningarna ökar. 

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 askgrav-

platser, minneslundar, mindre vårdar och grästäckta 

ytor. I den förändringsprocessen är det viktigt att 

förändringar sker i harmoni med kyrkogårdens 

historik och att befintliga karaktärsdrag bevaras. 

Belysning som påverkar fladdermöss 

Ljussättning av kyrkofasader har negativ påverkan på 

fladdermöss. Detta eftersom fladdermöss enbart 

födosöker i skymning och mörker och inte sällan 

håller till i kyrktorn. I värsta fall ger de sig inte ut om 

kyrkan är upplyst hela natten och riskerar att svälta 

ihjäl. Problemet kan avhjälpas om man inte belyser 

kyrkan alls under mars till och med september.  
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Åtgärdsbehov 

Här sammanfattas de åtgärdsbehov som noterades 

på kyrkogården under framtagandet av denna plan. 

Åtgärder med koppling till risk- och sårbarhetsana-

lysen i förgående avsnitt föreslås också. Även till-

gänglighetsaspekter berörs och åtgärder som kan 

gynna växt- och djurlivet föreslås. Syftet är att bevara 

och utveckla kyrkogårdens karaktär med fokus på 

både kulturhistoriska- och biologiska värden.  

 

I listorna med åtgärdsförslag anges prioriteringar i 

tre kategorier:  

I =Akut, åtgärdas /påbörjas inom ett år 

II= Åtgärdas inom 1–5 år 

III = Åtgärder och hänsyn inom löpande underhåll 

Åtgärder som kan kräva tillstånd 

Vissa åtgärder kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen. 

Samråd med Länsstyrelsen är alltid att rekommen-

dera i planeringsstadiet av sådana åtgärder som kan 

medföra förändringar i kyrkogårdsmiljön. Länssty-

relsen avgör om prövning krävs enligt 4:e kapitlet i 

Kulturmiljölagen.  

 

OBS! Åtgärder som inte kan karaktäriseras som 

underhåll, till exempel omläggning eller av-

veckling av gångar, kvarter eller ersättande av 

växtmaterial som träd, rygghäckar eller bux-

bomshäckar är tillståndspliktiga och kräver 

prövning hos Länsstyrelsen. Det gäller också 

flyttning eller borttagande av gravvårdar och 

gravanordningar. Vid osäkerhet om vad som 

gäller, kontakta alltid Länsstyrelsen. Vård- och 

underhållsplanen kan fungera som ett plane-

ringsunderlag för tillståndsansökan i dessa fall.  

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 

III: Grusbeläggningen på parkering och gångsystem 

hålls väl packad.  

III: För tillgänglighetens skull är det viktigt att en-

trégrindarna är lätta att öppna och stänga, alternativt 

alltid står öppna. 

Yttre begränsningar 

I-II: Stenmuren utmed den södra delen av den 

gamla kyrkogården har bortfall av fogning i muren 

och skador och avlossning av de avtäckande kalk-

stensplattorna. Framför allt gäller det långsidan ut-

med Holmbyvägen. Muren behöver ses över av sak-

kunnig och därefter åtgärdas med framför allt ny 

fogning och lagning/fastsättning/utbyte av lösa och 

spruckna kalkstensskivor. 

II: De yttre häckarna av tuja har inslag av döda eller 

torra partier. Ett annat problem är att häckarna har 

vuxit sig breda och därmed dels inkräktar på grav-

vårdarna, dels är svåra att klippa tillbaka eftersom 

tuja är känslig för hård klippning. Ersättning med 

nya häckar i enlighet med nuvarande gestaltning 

föreslås därför. Länsstyrelsen behöver tillfrågas.  

Grindar 

II: Grindarna på den gamla kyrkogården har begyn-

nande rostangrepp och behöver en rengöring, rost-

skyddsbehandling och ommålning. Detta gäller 

också trappräckena vid ingången från Holmbyvägen. 

Grinden mot Holmbyvägen behöver även frigöras 

från mull och gräsvegetation vid basen för att und-

vika rostangrepp (se foto på sidan 18). 

Bortfall av fogar i kyrkogårdens södra stenmur.  Tujahäcken i norr med avdöda partier och inväxta vårdar.  
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Trappor  

I-II I den centrala trappan mellan den gamla och 

nya delen av kyrkogården består trappstegen av 

uppmurade, något oregelbundna och decimeter-

tjocka stenblock. Fogningen mellan stenblocken i 

trappan har till stor del vittrat bort. Det gör att trap-

pan kan var osäker att gå i och även att den kommer 

att försämras ytterligare eftersom vatten och is kan 

tränga ner i konstruktionen. De anslutande stödmu-

rarna på båda sidor om trappan har också bortfall av 

fogar och visar spår av sättningar. Sammanfattnings-

vis behöver hela konstruktionen ses över och repare-

ras av både visuella och säkerhetsmässiga skäl.  

Trappräcken 

II: Utmed båda trapporna mellan den gamla och nya 

delen och vid den lilla trappan i det sydöstra hörnet 

av kyrkogården finns trappräcken av obehandlat 

plankvirke som är monterade i stag av järn. Detta är 

sannolikt inte den ursprungliga konstruktionen. Av 

både visuella och funktionella skäl bör man byta ut 

de befintliga räckena.  

Gravplatser 

II: På flera gravplatser är buxbomshäckarna glesa 

och svagväxande (se foto sid 38). Framför allt gäller 

det på den gamla delens höglänta partier. Jordmånen 

på platsen är sandig vilket kan vara en huvudorsak. 

Att behålla buxbomen och om möjligt förbättra 

läget för den bör vara prioriterat. Behovet av nä-

ringstillförsel och ökning av mullhalten kan för-

slagsvis undersökas genom jordprovtagning. Alter-

nativet är att prova ett annat men liknande växt-

material. Länsstyrelsen tillfrågas i så fall innan man 

går till handling.  

III Undvik att tjocka gruslager byggs upp direkt 

intill buxbomshäckarna eftersom det täcker rothalsar 

och grenar och kan medföra försvagning av plan-

torna. 

II: På tre gravplatser finns gravstaket av järn. Ett av 

dem, på gravplats E21 har betydande rostangrepp 

som behöver åtgärdas med rostskyddsbehandling 

och målning innan det är försent.  

Gravvårdar 

I-II: På kyrkogården finns ett tjugotal äldre gravvår-

dar som helt eller delvis består av mjuka bergarter 

som kalksten, sandsten och marmor. De tillhör alla 

kyrkogårdens äldsta gravvårdar och har höga kultur-

historiska och hantverksmässiga värden. Flera av 

dem är dock påverkade av vittring och sprickbild-

ning. En genomgående översyn av samtliga bör gö-

ras av en stenkonservator för att avgöra vårdarnas 

status och vilka åtgärder som kan bidra till att de så 

långt som möjligt kan bevaras för framtiden.  

På Håstads kyrkogård i Lunds pastorat används 

lådor som monteras över kalkstensgravvårdar vinter-

tid för att undvika att de utsätts för nederbörd och 

Exempel på stående och liggande väderskydd från kyrko-

gården i Håstad. Foto Kerstin Börjesson, Regionmuseet.  

Stentrappa med eroderade fogar och ett träräcke som är i 

behov av utbyte.  

Gravplats med gravstaket som har rostangrepp och en vård 

där livstenen står lutad mot sockeln. 
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frost. En liknande åtgärd föreslås för de känsligaste 

gravvårdarna på Holmby kyrkogård. Högpriorite-

rade är de äldre kalkstensgravvårdarna, inte minst de 

som är välbevarade med läsbara inskriptioner.  

 

II: Gravvårdar som har lagts ner eller står lutande 

mot sina socklar på gravplatsen bör återmonteras till 

stående.  

II: Det finns flera vårdar i lapidarierna som har olika 

former av värden. Ett förslag är att dessa vårdar lyfts 

fram i ett arrangerat lapidarium där vårdarna monte-

ras stående på ett säkert sätt. 

III: 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 gravvårdar när 

gravplatser har avvecklats. Bevara de befintliga och 

använd i första hand tomma gravplatser till nya grav-

sättningar. Anläggning av nya gravplatser bör i första 

hand ske i de delar som tidigare har avvecklats och 

med liknande karaktär som de befintliga. 

Byggnader 

II: Ekonomi- och toalettbyggnad - inga åtgärdsbe-

hov har noterats. Däremot rekommenderas en över-

gripande besiktning av kyrkstugan när det gäller 

behovet av renovering.  

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. 

Träd 

II: På kyrkogården finns idag nio prydnadsträd av 

körsbärssort. De som står utmed kyrkogårdens 

södra långsida visar delvis tecken på sjukdom. Det 

har tidigare funnits en trädkrans av friväxande alm 

kring hela den gamla delen av kyrkogården och en 

rad av hamlade skogslönnar utmed den norra lång-

sidan av den nya delen. Det har också stått träd på 

ömse sidor om den södra entrégången. Träd har 

därmed en historia på kyrkogården och har varit en 

viktig del av dess gestaltning. Förekomsten av träd 

kan tillföra upplevelsevärden för besökaren och är 

värdefulla för naturmiljön. Ett förslag är därför att 

överväga återplantering av träd på lämpliga delar av 

kyrkogården. Återplantering av inhemska lövträd 

utmed den norra sidan enligt tidigare förekomst av 

hamlad skogslönn bör övervägas i första hand.  

Dränering 

II: Plattläggningen väster och söder om kyrkan har 

tillsammans med en otillräcklig dränering medfört en 

kraftig ytavrinning vid större regnmängder. Rin-

nande ytvatten i sluttningen mot söder riskerar att 

underminera de delar av muren som ligger i vattnets 

väg vilket bör ses över och åtgärdas.  

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 

utformat 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 Holmby är blommande 

växter en bristvara. Genom att välja blommande 

planteringsväxter med rätt egenskaper kan man både 

tillföra vacker och doftande blomning och göra en 

god insats för mångfalden. I Holmby har man redan 

kommit långt då flera ytor har planterats med 

blommande växter av olika slag och med olika 

blomningstider. Ytterligare några lämpliga perenna 

växter som både är lättskötta och blommar en större 

del av säsongen föreslås i spalten längst till höger på 

nästa sida.  

III: Ängsskötsel är en relativt enkel och kostnads-

effektiv åtgärd som kan tillföra värden både för växt- 

och djurlivet. På de gräsytor som finns på kyrkogår-

den växer flera arter av blommande örter. Jordmå-

nen är sandig vilket gynnar torktåliga, blommande 

växter framför gräsen. Att gynna blommande växter 

och därmed insektslivet och upplevelsen av kyrko-

gården tillämpas redan i Holmby. Ett fint exempel är 

en yta söder om tornet som idag täcks av backtimjan 

och att vissa gräsytor lämnas utan klippning under 

blomningstid. En fortsatt tillämpning och utveckling 

av detta rekommenderas. 
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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 

valts ut i ett projekt som drevs av Program-

met för odlad mångfald, POM. Perenner re-

gistrerade som Grönt kulturarv® 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 säkras. 

 

• Titta över gravstenarna som finns i lapidariet för 

att avgöra vilka som ska monteras upp för att 

minska risken för att de vittrar sönder. 

 
• Gjutjärnsgrindar och staket ska bevaras, blästras 

och målas om. 

 
• Titta över murar, trappor och räcken som är i 

behov av renovering. 

 
• Buxbomen på kyrkogården är i stort behov av att 

bytas ut, likaså rygghäcken av tuja utmed kvarter 

A på den nya delen av kyrkogården. 

 

• Återplantera trädkransen med inhemska lövträd. 

 

• Bevara gamla perenna växter som finns på kyr-

kogården.  

 

• För den biologiska mångfalden kan det anläggas 

äng på de gräsmattor som finns vid Kyrkstuga 

och uppe vid minneslunden. Placera ut fågelbad 

och bikupor på lämplig plats. 

 

• Samla regnvatten till bevattning. 
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Ordförklaring 

Kulturhistoriska kriterier  

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

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

Lokalhistoriskt värde 
Berättar om ortens historia ur ett lokalt perspektiv. 
Det kan vara gravvårdar resta över personer som 
haft betydelse i bygden, titlar med tydlig lokal 
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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https://www.nordgen.org/ngdoc/plants/publications/kulturreliktplanter/CRP_sv_web_2013.pdf
https://www.nordgen.org/ngdoc/plants/publications/kulturreliktplanter/CRP_sv_web_2013.pdf
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/504/9789172096721.pdf?sequence=5
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/504/9789172096721.pdf?sequence=5
https://app.raa.se/open/fornsok/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/#qry=historiska%20kartor
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/#qry=historiska%20kartor
http://carl.kulturen.com/web
https://www.raa.se/hitta-information/arkiv-och-bibliotek/sok-i-samlingarna/sok-fotografier/
https://www.raa.se/hitta-information/arkiv-och-bibliotek/sok-i-samlingarna/sok-fotografier/
http://gravar.se/
https://www.artportalen.se/ViewSighting/SearchSighting
https://www.artportalen.se/ViewSighting/SearchSighting
https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/
https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/arter-och-artskydd/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/arter-och-artskydd/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/skyddad-natur/olika-former-av-naturskydd/biotopskyddsomraden
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/skyddad-natur/olika-former-av-naturskydd/biotopskyddsomraden
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/skyddad-natur/olika-former-av-naturskydd/biotopskyddsomraden
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Kyrkogårdskarta med urvalet av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser och gravvårdar markerade.  

N 
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Bilaga 1 – Urval av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och gravvårdar 

Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar (se kyrkogårdskarta på föregående sida): 

 

Här redovisas och värderas ett antal kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och gravvårdar på kyrkogården i Holmby. Viktigt att poängtera är att detta är ett urval. Några grav-

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

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

 

Titlar återges med den stavning som finns på vården 

X = Uppgift saknas eller är otydbar. 

 
Kvarter 
& plats 

Äldsta 
dödsår 

Titel/titlar (med 
aktuell stavning) 

Gravvård, beskrivning Gravplats och växtlighet Värdefaktorer och eventuella åtgärdsförslag 

A37 1898 Ringare 
Hustru 

Mindre gravvård av diabas med en polerad 
framsida och dekor i form av matta ytor. Det 
välvda krönet pryds av en flygande duva. 
 

Gravvården står på en större gravplats i kyr-
kogårdens sydvästra hörn. Gravplatsen är 
grusbelagd och omges av buxbomshäckar. 

Gravvården representerar en äldre, enkel ut-
formning. Ålderdomlig titel och en hustru 
som har sitt eget efternamn enligt äldre namn-
tradition vilket kan tillskrivas samhällshisto-
riska värden.  
 

B11 1877 Hemmansegaren 
Hustrun 

Hög och smal gravvård av diabas på en sockel 
av granit. Gravvårdens krön är skulpterat och 
pryds av hornformade akrotirer och ett stort 
krönkors.  

Gravvården står på en grusbelagd familje-
gravplats med flera gravvårdar av olika ålder. 
Gravplatsen har ingen omgärdning men har 
planteringar av formklippta tujor och peren-
ner som bergenia och kärleksört.  

Gravvården är till sin utformning och material 
tidstypisk för 1800-talets senare del. Ålder-
domlig titel och hustrun med sitt eget efter-
namn enligt äldre namntradition tillför ett 
samhällshistoriskt värde.  
 
Åtgärdsförslag: Rengöring 
 

B12:1 1871 Flickan Hög och smal gravvård av marmor på en låg 
sockel av granit. Under gravvårdens brutna 
krön är en blomsterkrans med rosett skulpte-
rad.  
Gravvårdens inskriptioner visar spår av vittring 
och stora delar av ytan har en påväxt av alger 
och lavar. I anslutningen mellan livstenen och 
mellansockeln syns kopparutfällningar från 
dubbningen.  

Gravvården står på en familjegravplats med 
ytterligare fem gravvårdar från olika generat-
ioner. På gravplatsen ska 13 personer vara 
gravsatta varav alla är födda eller har levt på 
samma hemman.  
Gravplatsanläggningarna är avvecklade och 
ytan är numera belagd med gräs.  

Gravvården är till både material och utform-
ning tidstypisk för 1800-talets senare del. 
Med skulpteringen har den ett högt hant-
verksmässigt värde och som tidig kvinno-
grav även ett samhällshistoriskt värde. 
 
Åtgärdsförslag: Stenkonservator konsulteras 
för rengöring och konservering av vården 
samt eventuell omdubbning till rostfritt.   
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Kvarter 
& plats 

Äldsta 
dödsår 

Titel/titlar (med 
aktuell stavning) 

Gravvård, beskrivning Gravplats och växtlighet Värdefaktorer och eventuella åtgärdsförslag 

B12:2 1856 Hemmansegaren Äldre skånsk kalkstensgravvård medtrappstegs-
format krön och skulpterade kolonner på si-
dorna. Hål efter dekor av klot på krönet. Fram-
sidans text inom oval textyta, dekor av en strå-
lande sol på krönet. Vården är ovanligt välbeva-
rad med läsbara inskriptioner på framsidan. 
Baksidan är mer vittrad men har vissa spår av 
text. . 

Gravvården står på en familjegravplats med 
ytterligare fem gravvårdar från olika generat-
ioner. På gravplatsen ska 13 personer vara 
gravsatta varav alla är födda eller har levt på 
samma hemman.  
Gravplatsanläggningarna är avvecklade och 
ytan är numera belagd med gräs.  

Äldre gravvård med mycket högt åldersvärde 
och ett hantverksmässigt värde. Som tradit-
ionell skånsk kalkstensgravvård har den också 
ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Äldre 
titel och att gravvården står på en gammal 
familjegravplats ger ett lokalhistoriskt värde.  
 
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. Vinterskydd re-
kommenderas.  

B12:3 1858 Hemmansegaren Äldre skånsk kalkstensgravvård med trappstegs-
format krön och skulpterade kolonner på si-
dorna. Hål efter dekor av klot på krönet. Fram-
sidans text inom oval textyta, dekor av en strå-
lande sol på krönet. Vården är över sonen till 
mannen som har ovanstående gravvård. Denna 
vård är dock inte lika välbevarad. Sonen som 
dog vid 25 års ålder, två år efter fadern, var 
enligt dödsboken en ”Utmärkt beskedlig ung man”.  

Gravvården står på en familjegravplats med 
ytterligare fem gravvårdar från olika generat-
ioner. På gravplatsen ska 13 personer vara 
gravsatta varav alla är födda eller har levt på 
samma hemman.  
Gravplatsanläggningarna är avvecklade och 
ytan är numera belagd med gräs.  

Äldre gravvård med högt åldersvärde och ett 
hantverksmässigt värde. Som traditionell 
skånsk kalkstensgravvård har den också ett 
mycket högt kulturhistoriskt värde. Äldre titel 
och att gravvården står på en gammal familje-
gravplats ger ett lokalhistoriskt värde.  
 
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. Vinterskydd re-
kommenderas. 

B16 1867 Åboen 
Hans hustru 

Gravvård av sandsten med ett skulpterat blad-
verk av murgröna i upphöjd relief på både livs-
ten och sockel. Textplattan är av marmor lik-
som gravvårdens krönkors. Marmorn är vitt-
ringspåverkad och livstenen har en spricka vid 
basen. Sockeln står omgiven av grus.  

Gravvården står på en grusbelagd gravplats 
som omges av buxbomshäckar.  

Gravvård i en naturromantisk stil typisk för 
tiden 1850- till 1880. Högt åldersvärde och 
mycket höga hantverksmässiga värden. 
Hustrun har sitt eget efternamn enligt äldre 
namntradition detta och hemmansnumret No 
6 Östra Gårdstånga tillför både samhälls-
historiska och lokalhistoriska värden.  
 
Åtgärdsförslag: Stenkonservator konsulteras 
för rengöring, lagning och konservering av 
vården. Upphöjning behövs av vården vars 
skulpterade sockel är omgiven av grus och 
därför inte syns. 
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Kvarter 
& plats 

Äldsta 
dödsår 

Titel/titlar (med 
aktuell stavning) 

Gravvård, beskrivning Gravplats och växtlighet Värdefaktorer och eventuella åtgärdsförslag 

C6: 1 
och 2 

1851 Hustru 1: Hög och smal äldre kalkstensgravvård med 
rundat krön. Framsidan är vänd mot öster. På 
vården finns dekor av de allseende ögat på 
krönet och nederst är en urna skulpterad i upp-
höjd relief. På krönet finns tre hål efter tidigare 
kröndekor av sten- eller träklot.  
2: På samma gravplats står ytterligare en kalk-
stensgravvård som är bruten i två delar. Denna 
har dekoren av krönklot delvis bevarad och är 
vackert skulpterad med sidokolonner och relief 
av mötande händer, en krans och medaljonger.  

Gravvårdarna står bredvid varandra på en 
mindre, grusbelagd gravplats som omges av 
buxbom och utmed norra sidan av en 
stenram.  

Två äldre kalkstensgravvårdar med ett samlat 
högt åldersvärde. Vårdarna har också höga 
hantverksmässiga värden. I kvarteret står 
ytterligare sex gravvårdar av samma typ och 
materiel vilka liksom dessa har liknande vär-
den och åtgärdsbehov.  
 
Åtgärdsförslag: Vårdarna bör ses över av 
stenkonservator för att bedöma status och 
lämpliga åtgärder genomföras för att på bästa 
sätt bevara dem för framtiden. Vinterskydd 
rekommenderas. 

C8 1924 Lantbrukaren 
Hustrun 

På gravplatsens bortre kortsida står en högrest 
gravvård av diabas i typisk bautastensstil från 
sekelskiftet 18/1900. På gravplatsen finns ytter-
ligare två vårdar i form av liggande hällar. 

Stor familjegravplats som omges av ett grav-
staket av svartmålat smidesjärn i jugendstil. 
Gravplatsen är grusbelagd. På ömse sidor om 
den stående gravvården står ett par av idegran 
som är formklippta i klotform. Under dessa 
växer murgröna.  

Tidstypisk gravplats med gravstaket i jugend-
stil och tidstypisk gravvård i bautastensstil 
från förra sekelskiftet. Gravstaketet har både 
konstnärliga och hantverksmässiga vär-
den. Hela anläggningen med staket, bautasten 
och planteringar har både arkitekturhisto-
riska och höga miljöskapande värden.  
Åtgärdsförslag: Gravstaketet har rostangrepp 
och bör inom en snar framtid rostskyddsbe-
handlas och målas om.  

D1 1882 Undantagsman-
nen 

Hustrun 

Mindre, hög och smal gravvård av röd granit 
med brutet krön. Namnplattan är av marmor 
och är infälld i livstenen som är nertagen och 
ligger lutande mot sin sockel. Marmorn är till 
viss del påverkad av vittring men texten fortfa-
rande läsbar, mycket tack vara att den är ifylld 
med svart färg. 

Gravplats omges av en stenram och har en 
täckning av grusblandad sandjord. På platsen 
står ytterligare en hög och smal gravvård. 
Gravplatsen saknar planteringar.  

Gravvården har en ovanlig utformning i och 
med kombinationen av granit och marmor. 
En ålderdomlig titel och en hustru med sitt 
eget efternamn enligt äldre namntradition 
tillför samhällshistoriska värden.  
Åtgärdsförslag: Vården återmonteras på sin 
sockel och stenkonservator konsulteras för 
rengöring och konservering av marmorplat-
tan. 

D3 1902 Lantbrukaren 
Hustrun 

Hög och smal gravvård av diabas på en sockel 
av grå granit. Både sockel och livsten är skulp-
terad för att efterlikna natursten. En stil som 
var inspirerad av bautastenar och tidstypisk 
under 1900-talets nationalromantik. Polerad 
textplatta, förgylld text och dekor av kors på 
krönet.  

Gravplatsen är grusbelagd, omges av en 
stenram och har planteringar av formklippt 
buxbom, planteringshäck av buxbom, hor-
tensia och praktklocka.  

Gravvården representerar flera i liknande stil 
på den gamla delen av kyrkogården. Den är 
tidstypisk, miljöskapande och har med 
hemmansnummer (No 10 Holmby) och 
hustru med eget efternamn enligt äldre tradi-
tion lokal- och samhällshistoriska värden.  



 

Holmby kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2021 | 51 

Kvarter 
& plats 

Äldsta 
dödsår 

Titel/titlar (med 
aktuell stavning) 

Gravvård, beskrivning Gravplats och växtlighet Värdefaktorer och eventuella åtgärdsförslag 

D21 X Åboen och  
kyrkovärden 

Hustrun 

Gravvård i en naturromantisk stil från tiden 
1850- till 1880-tal. Både livsten och sockel är av 
sandsten och textplatta och krönkors av mar-
mor. På livsten och sockel är bladslingor av ek 
och ekollon uthuggna. På krönkorsets mitt är 
ett par mötande händer skulpterade i upphöjd 
relief. Både livsten och krönkors har sprickor 
och marmorplattan är påverkad av ytvittring 
vilket delvis gör inskriptionerna svåra att tyda.  

Gravplatsen är avvecklad och gravvården är 
fristående i en öppen gräsyta. 

Gravvård med högt åldersvärde och mycket 
höga hantverksmässiga värden. Äldre titel 
(Åboen) och hustrun med sitt eget efternamn 
enligt äldre tradition ger samhällshistoriska 
värden. 
 
Åtgärdsförslag: Texten dokumenteras. Sten-
konservator konsulteras för rengöring, lagning 
och konservering av vårdens olika delar.  

E9 1920 Hushållerskan Hög, bred och rektangulär gravvård av röd 
granit. Textplattan upptar en stor del av livste-
nens framsida och är polerad. Stenen är i övrigt 
grovhuggen förutom ett inslag av en vackert 
skulpterad dekor av liljeliknande blommor på 
vårdens övre högra sida.  

Gravplatsen är avvecklad och vården står i en 
öppen gräsyta.  

Gravvården är till sin utformning tidstypisk 
för 1900-talets första två decennier. I det här 
fallet inspirerad av både jugend och art deco. 
Det ger den arkitekturhistoriska värden. 
Som representant för en kvinna med sin titel 
vilket är ovanligt för samma tid vilket bidrar 
med samhällshistoriska värden. Vården har 
med sin utformning även ett hantverksmäss-
igt värde.  

E12 1982 Prosten 
Hustrun 

Gravvård av natursten med en naturligt slät yta. 
Texten är inhuggen och svartmålad. Enligt text 
på vården är den rest av Oxie härads hem-
bygdsförening.  

Vården står på en grusbelagd gravplats som 
omges av låga buxbomshäckar. På gravplat-
sen finns ytterligare en gravvård.  

Ernst Frostin var född i Holmby och verksam 
som prost i flera skånska församlingar. Han 
var en flitig författare på temat skånsk historia 
med särskild inriktning på Oxie härad och 
skånska kyrkor. Detta ger vården ett lokalhi-
storiskt värde.  
 

F2 1912 Lantbrukaren 
Hustrun 
Dottern 

Gravvård av blankpolerad diabas på en opole-
rad sockel av samma bergart. Livstenen är fyr-
kantig med förgylld text. På denna står ett mo-
numentalt kors. På gravplatsen ligger två grav-
kar, även dessa är av diabas och har plantering-
ar av lågväxta perenner inom ramarna.  

Gravplatsen är grusbelagd och omges av en 
stenram av polerad diabas med en ingång 
som omges av stenklot. Framför gravvården 
finns en häck av buxbom kring en mindre 
planteringsyta och på ena sidan av vården står 
en formklippt buske av idegran.  

Gravvårdar av diabas med monumentala kors 
är tidstypiska för 1900-talets början. Detta, 
liksom gravplatsens utformning med stenram 
och gravkar ger ett arkitekturhistoriskt 
värde liksom ett miljöskapande värde.  
 

F12 1912 Hustru Hög och bred gravvård av granit med ett 
asymmetriskt krön. På vårdens vänstra sida är 
en ekstam skulpterad med lövbeklädda grenar 
som sträcker sig in över stenens framsida. Tex-
ten är inhuggen på vårdens nedre del och har 
varit ifylld med svart färg.  

Gravplatsen är avvecklad och vården står i en 
öppen gräsyta. 

Gravvården är tidstypisk för 1900-talets bör-
jan och är till sin utformning jugendinspirerad. 
Den har med sin utformning ett arkitektur-
historiskt värde liksom hantverksmässiga 
och miljöskapande värden.  
 
Åtgärdsförslag: Ifyllning av text med svart. 
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Kvarter 
& plats 

Äldsta 
dödsår 

Titel/titlar (med 
aktuell stavning) 

Gravvård, beskrivning Gravplats och växtlighet Värdefaktorer och eventuella åtgärdsförslag 

F21 1898 Lantbrukaren 
Hustrun 

Hög och smal gravvård av diabas på en sockel 
av granit. Vården har ett svagt välvt krön med 
en utformning och dekor i typisk jugendstil. 

Gravplatsen är avvecklad och vården står i en 
öppen gräsyta. 

Gravvården är en av få på kyrkogården med 
en utformning i tidstypisk art deco-stil från 
1920-30-talet. Den kan framför allt tillskrivas 
ett arkitekturhistoriskt värde.  

G1 1919 Målarmästaren 
Hans maka 

På denna stora familjegravplats står en monu-
mental gravvård av ljusgrå granit. Den är hög 
och bred och har ett vinklat krön med en hug-
gen relief av en blomsterbukett och ett krön-
kors i keltisk stil. 

Gravplatsen är grusbelagd och omges av ett 
gravstaket med meterhöga stenstolpar av 
ljusgrå granit. Mellan dessa sitter sektioner av 
svartmålat smidesjärn i avskalad jugendstil. På 
gravplatsen finns planteringar av friväxande 
ädelcypress och idegran som står på ömse 
sidor om gravvården.  

Gravplatsen har med sitt gravstaket i tidsty-
piska jugendstil ett arkitekturhistoriskt 
värde. Till det kommer att hantverksmässigt 
och miljöskapande värde.  
Åtgärdsförslag: Gravstaketet har rostangrepp 
och behöver en rostskyddsbehandling och 
ommålning.  

G12 
 

1922 Kvarnbyggaren 
Hustrun 

Hög och smal gravvård av röd granit. Framsi-
dan är polerad och har en central, matt textyta 
där texten syns upphöjd och polerad. På vår-
dens runt välvda krön finns en uthuggen dekor 
i relief i form av ett stiliserat musselskal med en 
centralt placerad stjärna.  

Gravplatsen är avvecklad och vården står i en 
öppen gräsyta. 

Gravvården har en ovanlig utformning med 
den skulpterade dekoren och det rundade 
krönet. Den har stildrag mot art deco och kan 
tillskrivas arkitekturhistoriskt värde liksom 
ett hantverksmässigt värde. Den äldre titeln 
tillför ett samhällshistoriskt värde och kan 
också ha en lokalhistorisk koppling.  

Onum-
rerad 

X X Tre gravhällar som ligger utanför kyrktornets 
södra sida. En av dem har inskriptioner och en 
ett kors i upphöjd relief. Åldern kan vara me-
deltida för en eller fler av dem.  

Hällarna har troligtvis flyttats till platsen och 
kan tidigare ha legat inne i kyrkan eller på den 
äldsta delen av kyrkogården.  

Gravhällarna är sannolikt av olika ålder och 
troligen är en eller fler av medeltida ålder.  
Åtgärdsförslag: Friläggning och sakkunnig 
borttagning av moss/lavpåväxt.  

C5  
(nya 
delen) 

1939 Lantbrukare 
Hustrun 

Denna mindre gravvård av diabas är nästintill 
kvadratisk. På den släta och matta framsidan 
framstår texten över de gravsatta liksom deko-
ren av växtformer i form av polerade ytor.  
Enligt gravregistret var den första gravsättning-
en på den nya delen från år 1931 och på grav-
platsen C1. Idag är detta den gravvård på den 
nya delen som har det äldsta dödsåret och där-
med en av de första på den nya delen.  

Gravplatsen är grusbelagd och omges av 
buxbomshäckar.  

Gravvården har en enkel och samtidigt ovan-
lig utformning. Den kan med hänvisning till 
att den är en av de äldsta på den nya delen 
tillskrivas ett åldersvärde.  
 

C6  
(nya 
delen)  

1940 Hustrun Hög och smal gravvård av diabas. Vårdens 
inskriptioner är förgylld. På den övre delen 
finns en dekor av ett kors med korsarmar som 
avslutas av treklöverformer. Korset omges av 
stiliserade växtformer. Det äldsta dödsåret gör 
detta till en av de äldsta vårdarna på nya delen.  

Gravplatsen är grusbelagd och omges av 
buxbomshäckar. 

Gravvården har en enkel och samtidigt ovan-
lig utformning. Den kan med hänvisning till 
att den är en av de äldsta på den nya delen 
tillskrivas ett åldersvärde. Den ovanliga ut-
formningen föreslås, utan vetskap om tillver-
karen, ha ett konstnärligt värde.  



 

 

 

A37 B11 B12:1 B12: 1 (vänster) och B12:2 (höger) 
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B16 C6:1-2 

D1 C8 D3 
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D21 E9 F12 

E12 
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C5, nya delen C6, nya delen Gravhällar på en onumrerad yta direkt söder om kyrktornet. 

F21 G12 

G1 
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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 
29. Holmby kyrkogård, Holmby 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 


