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Inledning 
Vård- och underhållsplan för Tomelilla kyrkogård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad / Landsantikva-
rien i Skåne på uppdrag av Tomelillabygdens försam-
ling. Fältarbetet utfördes under våren 2015 med påföl-
jande rapportskrivning. Inventering samt rapport-
skrivning har utförts av byggnadsantikvarierna Emelie 
Petersson och Hanna Cöster, antikvarie Cissela Ols-
son samt biolog Tony Svensson.  

I denna vård och underhållsplan ingår förutom 
huvudtexten två fristående bilagor; den ena utgör 
rekommendationer för vård och underhåll och den 
andra innehåller ett urval av kulturhistoriskt värde-
fulla gravplatser. Därtill finns det en trädvårdsplan, 
vilken är en delfördjupning av vård- och underhålls-
planen. Denna presenteras i ett fristående dokument. 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4 
kapitel. Genom de nya föreskrifterna finns ett 
lagstadgat krav på en vård och underhållsplan. Rikt-
linjerna anger vissa krav på hur vård- och under-
hållsplanerna ska utformas: 
 

• Ägare till kyrkobyggnader, kyrkotomter och 
begravningsplatser ansvarar för att en vård- 
och underhållsplan finns. 

• Planen ska redovisa hur objekten ska vårdas 
och underhållas så att det kulturhistoriska 
värdet inte minskas och deras utseende och 
karaktär inte förvanskas. 

• Såväl sedvanligt underhåll som tillstånds-
pliktiga åtgärder ska framgå av planen. 

• Planen revideras med 10 års intervall. 

• Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig 
över planen. 
 

Mål och syfte 
Utformandet av vård- och underhållsplanen har gjorts 
i enlighet med Kulturmiljölagen och de föreskrifter 
som finns för 4 kapitlet samt gällande direktiv från 
Lund stift och Länsstyrelsen i Skåne.  

Utifrån kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 
denna är syftet med vård- och underhållsplanen att 
lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens kulturhisto-
riska värden. Den ska sedan ligga till grund för kyr-
kogårdsförvaltningens planering och skötsel. Mål-
sättningen 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 utvecklas. 

• Tillståndshanteringen för såväl kyrkogårds-
förvaltningen som länsstyrelsen underlättas. 

• Förvaltningen få en vägledning i det kon-
kreta vårdarbetet med riktlinjer och priorite-
ringar. 

• De kulturhistoriska värdena för kyrko-
gårdsbesökare och allmänheten tydliggöras. 

Metod 
Vård- och underhållsplanen består av en kunskaps-
del där kyrkogårdens historia och dess nuvarande 
uppbyggnad beskrivs. Historiken grundar sig på 
arkiv- och litteraturstudier, framför allt kyrkogårds-
arkivet hos församlingen samt annan tillgänglig litte-

 
Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Tomelilla kyrkogård 
Fastighetsbeteckning Kyrkogården 1 
Kommun  Tomelilla 
Fastighetsförvaltare Tomelillabygdens 

församling 
Areal  34 654 m2 
 
Tomelilla kyrkogård består av gamla och nya kyr-
kogården. Gamla kyrkogården saknar kvartersin-
delning men är indelad i större områden, avgrän-
sade av gångar. Nya kyrkogården rymmer åtta 
gravkvarter samt minneslund, urnlund, barnlund 
och askgravplats.  
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ratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskriv-
ningen av kyrkogården omfattar fastigheten Tome-
lilla kyrkogård med omgivande yttre kyrkogårdsmur 
och staket. I detta område har byggnader, gångsy-
stem, gravkvarter, gravplatser och gravvårdar samt 
växt- och djurliv inventerats och beskrivits. Särskild 
vikt har lagts vid att beskriva kyrkogårdens karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 
fysiska anläggningarna utgör underlag till en be-
skrivning av kyrkogårdens kulturhistoriska värden. 
Utifrån kunskapsdelen med historik, nulägesbeskriv-
ning samt värdebeskrivningen har vård- och under-
hållsbehov till följd av kyrkogårdens kulturhistoriska 
värden formulerats. Vård- och underhållsplanen 
redogör också för aktuella åtgärdsbehov. 

Under arbetets gång har församlingen genom 
remissförfarande och möten givits tillfälle att ta del 
av arbetet och medverka i framtagandet av denna 
vård- och underhållsplan. Medverkande från försam-
lingens och förtroendevaldas sida har varit kyrko-
herde Susanna Adner, fastighets- och kyrkogårdsan-
svarig Bengt Jakobsson samt kyrkorådets ordförande 
Anne-Maj Råberg. 
 
 
 

Andra verktyg och dokument  
Tomelilla samhälle ingår i kulturmiljöprogram för 
Skåne och bedöms enligt länsstyrelsen vara en sär-
skilt värdefull kulturmiljö i Skåne, se kartbild här 
intill. Länsstyrelsen anger följande beskrivning med 
motiv för bevarande: 

Tomelilla har karaktären av stationssamhälle och centralort. Stat-

ionsbyggnaden och järnvägspassagen är betydelsefulla element i mil-
jön. Även stadsplanen och den runt sekelskiftet 1900 uppförda 
bebyggelsen förstärker förståelsen av stationssamhället. Den stads-

mässiga bebyggelsen med bland annat bankhus och konsthall är 
viktiga islag i samhället. De kvarvarande industribyggnaderna, 
bland annat det engelska svinslakteriet har ett kulturhistoriskt 

värde och vittnar om Tomelillas industriella skede. 

Kartbild med de markerade särskilt värdefulla kulturmiljöerna, hämtad ur kulturmiljöprogrammet för Skåne, läns-
styrelsen i Skånes hemsida.  



 

Tomelilla kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 7 
 

Bearbetad gravkarta över Tomelilla gamla och nya kyrkogård.  
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  Lagskydd för kultur- och naturmiljö 

 

Kulturmiljölagen (1988:950)  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 
4 kap (11-14§§) såsom kyrkligt kulturminne. 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begrav-
ningsplatser tillkomna före 1940 får inte på 
något väsentligt sätt ändras utan tillstånd 
från länsstyrelsen. Detta gäller även vissa 
yngre kyrkobyggnader och begravningsplat-
ser utvalda av Riksantikvarieämbetet. 
 
För att få genomföra väsentliga förändringar 
som kan påverka det kulturhistoriska värdet 
behövs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd 
krävs t.ex. för utvidgning, uppförande eller 
ändring av byggnader, murar, portaler eller 
andra fasta anordningar samt större föränd-
ring av plantering, trädbestånd och belägg-
ning av gångar. Länsstyrelsen ger besked om 
vad som behöver tillståndsprövas. Enskilda 
gravanordningar såsom gravvårdar, staket 
eller stenramar har ett skydd såsom en del av 
kyrkogårdens helhet och karaktär.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan- och bygglagen (PBL) 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och bygg-
nader skyddas även i PBL. En byggnad som 
är särskilt värdefull ur kulturhistorisk syn-
punkt får inte förvanskas och ska underhål-
las så att de särskilda värdena bevaras. Änd-
ring och flyttning av en kulturhistoriskt vär-
defull byggnad ska utföras varsamt med 
hänsyn till dessa värden och byggnadens 
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 hänsyn till byggnadens kulturhisto-
riska värden så att dessa skyddas. De kul-
turhistoriska värdena ska säkerställas genom 
skydd i detaljplan i tätbebyggt område eller 
av områdesbestämmelser på landsbygden.  
 
I detaljplan eller områdesbestämmelse kan 
byggnader skyddas mot rivning samt mot 
förvanskning så att dess karaktärsdrag beva-
ras. Byggnader är då märkta med ett q eller 
k i planen. Även träd och andra landskaps-
element kan vara skyddade.  
 
 
 
 
 
 

Miljöbalken (1998:808) 
Alléer på kyrkogårdar, det vill säga enkla eller 
dubbla trädrader om minst fem lövträd om-
fattas i de flesta fall av biotopskyddsbe-
stämmelserna 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 gång-
väg i vissa fall kan betraktas som väg.  
 
I de fall där det finns fridlysta arter på kyrko-
gården gäller Artskyddsförordningen 
(2007:845) Förordningen omfattar dels de 
arter som skyddas enligt EU:s fågeldirektiv 
och habitatdirektiv, dels vissa andra vilt le-
vande arter som är hotade i Sverige. Flad-
dermöss är en djurgrupp som är vanlig på 
kyrkogårdar. Samtliga arter fladdermöss är 
fridlysta i Sverige. 

 

 

Motstående sida: Geometrisk avmätning år 1727 över Tomelilla by, Tryde socken.  
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 
I äldre kartmaterial och planer över Tomelilla sam-
hälle kan kyrkogårdens utbredning och förhållande 
till omgivningarna följas. Detta finns tillgängligt via 
Lantmäteriets söktjänst Historiska kartor.  

Vid förfrågan på Antikvarisk-topografiska arki-
vet, ATA, levererades material från 1920-60-talet. I 
församlingens arkiv finns bland annat en hel del 
ritningar och beskrivningar som främst rör utvidg-
ningen och förändringar av nya kyrkogården.  

Fotografier från tidigt 1900-tal och senare kom-
pletterar uppgifter från övrigt arkivmaterial. Dessa 
finns tillgängliga via Riksantikvarieämbetets digitala 
söktjänst Kulturmiljöbild, men även via Folklivsarki-
vet i Lund och Regionmuseets arkiv.  
 

Tomelilla socken och kyrka   
Tomelilla socken ingår sedan år 2002 i Tomelillabyg-
dens församling tillsammans med Benestad, Ram-
såsa, Tryde och Ullstorp. Historisk har Tomelilla 
varit en del av Tryde socken men bröt sig ur och 
bildade egen församling 1926. Tomelilla ligger omgi-
vet av öppen slättbygd.  

Äldsta skriftliga belägg för Tomelilla härrör från 
år 1437 då det benämns ”Tommorp Lille” vilket står 
för ”Lilla Tommarp”. Tomelilla tillhör vid denna tid 
godset Örup och gårdarna var frälsegårdar. År 1738 
bodde det 20 personer i byn. Hundra år senare fanns 
det sju gårdar i byn samt några gatehus och byn 
beboddes av 38 åbor.  

År 1865 drogs järnvägen Ystad-Eslöv genom 
Tomelilla. Centrum i byn försköts därmed österut till 
järnvägsstationen. Detta framgår av laga skifteskar-
tan från år 1870. Ytterligare järnvägsförbindelser 

tillkom under de kommande decennierna med för-
bindelse till Simrishamn och Malmö. Samhället växte 
snabbt och utvecklades till en järnvägsknut. Flera 
olika verksamheter etablerade sig i samband med 
järnvägens tillkomst och Tomelilla fick bland annat 
industrier som kunde förädla lantbrukets produkter. 
Ett serviceutbud växte så småningom fram i form av 
diverseaffärer och bankväsende. I Tomelilla fanns 

slakteri, jästfabrik och stärkelsefabrik som var stora 
arbetsgivare. Folkskolan byggdes år 1884 och stat-
ionsbyggnaden 1893. Telefonstation och postkontor 
tillkom och år 1899 fick man rätt att kalla sig muni-
cipalsamhälle.  

Med en ökande folkmängd blev behovet av be-
gravningsplats och gravkapell tydligt i samhället. Vid 
1900-talets början var Tomelilla fortfarande en del 

På generalstabskartan från 1864 ses den första järnvägen genom Tomelilla som fortsätter norröver genom Tryde. Söder 
om längs järnvägssträckningen ligger Örup till vilket gårdarna i byn tidigare tillhört. Tomelilla ligger omgivet av kyrkbyarna 
Benestad, Ramsåsa, Tryde och Ullstorp. 
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av Tryde socken. År 1905 beslöt kyrkorådet i Tome-
lilla att fastslå ett reviderat ritningsförslag för ett 
gravkapell. Bakom ritningsförslaget stod arkitekt 
Alfred Arwidius från Malmö. Byggnaden stod färdig 
år 1908 i romansk stil i rött tegel med dekorationer i 
huggen kalksten och taket täckt av glaserat taktegel 
med kopparavtäckning. Kapellet fick en framträ-
dande, central placering i den norra spetsen av den 
nyanlagda kyrkogården. Drygt tjugo år senare, år 
1926, samma år som Tomelilla blev egen församling, 
byggdes kapellet om till församlingskyrka. 

En livlig samhällsutveckling präglade Tomelilla i 
början av 1900-talet och trots järnvägens minskade 
betydelse med ökad privatbilism fortsatte samhället 
att växa och nya bostads- och industriområden till-
kom även efter 1900-talets mitt.  
 

 
Häradskartan från ca 1930 visar det snabbt växande 
järnvägssamhället Tomelilla, mitt i jordbruksbygden.  
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Kyrkogårdens historik 

Den gamla kyrkogården 
Tomelillas tillväxt tog fart under 1800-talets senare 
del när järnvägen drogs genom den lilla byn. Med 
växande befolkning kom också behovet av en be-
gravningsplats. Ett område i byns östra del, strax 
söder om järnvägsstationen reserverades till detta 
ändamål. Området hade tidigare varit åker och äng 
tillhörande gårdarna i Tomelilla by.  

Ett förslag till stadsplan över Tomelilla munici-
palsamhälle är upprättad år 1913 av stadsingenjör A 
Nilsson, Malmö. Kvartersindelningen är utlagd på 
ömse sidor om järnvägen och följer terrängens for-
mer med mjukt svängda gator och oregelbundna 
kvartersformer. Kyrkogården är placerad förhållan-
devis avsides i samhällets utkant, gränsande till järn-
vägen. Utsträckningen är triangulär med kapellet 
utritat i dess norra spets. Redan då var den nya delen 
av kyrkogården reserverad för framtida behov.  

Den äldsta kända planritningen över kyrkogården 
är upprättad av ingenjör F Th Öhrström, daterad år 
1922. Större familjegravar är utlagda utmed huvud-
gångarna. Kyrkogårdens inre områden är indelade i 
mindre gravplatser som ser ut att variera i storlek 
efter behov. Dessa inre områden verkar tas i anspråk 
med början i norr, och östra delen före västra. De 
gröna konturlinjerna kring gravplatserna kan möjlig-
en markera kringgärdande buxbomshäckar. Gröna 
små cirklar betecknar troligen de planterade lindarna 
längs med huvudgångarna. Träden står med jämnt 
och regelbundet avstånd mellan varje familjegrav. 
Bårhuset är ännu inte uppfört.  

En revidering av planen gjordes sex år senare, år 
1928, även denna av ingenjör Öhrström. Föränd-

ringarna utgörs av att ytterligare en rad gravplatser är 
planerade utmed den södra huvudgången. Platsen 
för bårhuset är utritat längs kyrkogårdens västra sida. 

År 1926 upprättar arkitekt Karl Erikson i Ystad, 
ritningar för ett ekonomihus på kyrkogården. Bygg-
naden inrymmer pannrum, bårhus och dass för da-
mer och herrar. Utformningen anknyter med sitt 
röda tegel i både form och material till kyrkan.  

I början av 1930-talet upprättas ett förslag till 
ändring av grind på kyrkogården. Samtidigt görs ett 
förslag till utformning av lyktor på grinden i det 
sydöstra hörnet.  

I samband med kyrkogårdens utvidgning i början 
av 1950-talet lämnar arkitekt Eiler Graebe in ett 
förslag som omfattar ny mur åt nordväst och flytt-
ning av befintligt grindparti. Graebe ritar ett nytt 
murparti vid huvudingången. Den massiva tegelmu-
ren kombineras med grindar av tätt stående ribbor 
av svart smide.  

År 1968 lämnar Steen Christensen från Skåne-
Tranås ett förslag till plattläggning av gångarna mel-
lan kyrktrappan och de båda grindarna i norr. Pris-
förslag lämnas både på Ölandssten och på blästrade 
så kallade Gratongplattor.  
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Överst till vänster: Utdrag ur Tomelilla stadsplan, upprättad år 1913. Kyrkogården med dess 
planerade utvidgning syns i nedre delen av bilden.  

Bilden ovan till vänster:Arkitekt Karl Eriksons ritning för ett ekonomihus från år 1926.  

Nedan till höger: Den äldsta kända planritningen över kyrkogården, upprättad år 1922. 
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Utvidgning av kyrkogården 
 

Ritningsförslaget  
I församlingsarkivet finns en god dokumentation av 
utvidgningen av kyrkogården genom bevarade rit-
ningar med tillhörande beskrivning och förfråg-
ningsunderlag.  

Enligt handlingarna skulle det nya området delas 
in i gravgårdar omslutna av häckar. Utmed kanterna 
och mellan gravgårdarna skulle rikligt med bok och 
björk planteras. Centralt i anläggningen planerades 
för en ceremoniplats. Den nya kyrkogården skulle 
omslutas av häckar i kombination med ett parti mur 
i väster. Häcken längs Kyrkogatan skulle utgöras av 
oxel och utmed Idrottsgatan av hagtorn.  

Ur handlingarna träder bilden av en kyrkogård 
med anslående grönska där strukturerade partier, 
gravgårdar omslutna av tuktade häckar, möter na-
turpräglade områden med spridda träd. Ritningsför-
slaget på följande sida tydliggör denna bild. 

Gravgårdarna föreslås omgärdade av häckar av 
avenbok, oxel och tuja till en höjd av 1,4 meter. Inne 
i gravgårdarna skulle rygghäckar i samma växt-
material och höjd planteras. För att ansluta till den 
gamla kyrkogården anges som förslag att ta upp 
öppningar i den befintliga hagtornshäcken.  

 
Anläggandet – första etappen 

Utvidgningsförslaget är daterat 1952 och de första 
kvarteren som kom att anläggas enligt denna plan 
var de som låg närmast den gamla kyrkogården, 
kvarter A, B och C. Vilket, enligt protokoll i försam-
lingsarkivet, skedde under hösten 1958. Tre år se-
nare, 1961 upprättades en karta över dessa tre kvar-
ter av stadsingenjören, troligen för utläggning av 

gravplatser Arbetet med anläggandet av den nya 
delen pågick under slutet av 1950- talet. Åren 1958 – 
1959 färdigställdes bland annat parkeringsplatsen 
utanför kyrkogården samtidigt som gångarna inne 
på kyrkogården bereddes och urnlundens slänt med 
terrasseringar anlades. Av en karta över urnlunden 
från 1967 har numrering av åtminstone fyra rader 
med gravplatser gjorts vilket tyder på att kvarteret 
var anlagt vid denna tid.  

Istället för att ta upp öppningar i häcken som 
gränsade till gamla kyrkogården, enligt den ur-
sprungliga tanken, så togs häcken bort och ersattes 
inte. Enligt en skrivelse kom också förändringar 
avseende växtmaterialet att göras som en kostnads-
besparande åtgärd. 

Idag återstår dock fortfarande delar från denna 
den tidigaste utläggnigen av nya delen av kyrkogår-
den. Från detta tidigaste utförande har till exempel 
kvarter A-E samt urnlunden kvar sitt utseende än 
idag. Det rika gröna inslaget med träd både inne på 
kyrkogården och som en ridå mot omgivningen 
kvarstår än idag som ett starkt karaktärsdrag. För-
ändringar kom att göras för de övriga kvarteren som 
en anpassning till nya behov. 

 
  

Överst: Odaterat ritningsförslag till grindparti i nordväst 
som vid jämförelse med befintliga grindar och mur 
stämmer väl överens. Den avfotograferade ritningen är 
hämtad ut Tomelilla församlingsarkiv. 
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Ovan: Avfotograferad ritning hämtad ut Tomelilla församlingsarkiv som föreställer förslag till utvidgning av 
kyrkogården. Daterad 1952.  

Ovan till höger: Avfotograferad ritning hämtad ut Tomelilla församlingsarkiv som föreställer planteringsför-
slag till utvidgning av kyrkogården. Daterad 1952. Här ses att rygghäckar och kvartershäckar markerats i 
kvarter A, B och C. 

Nedan till höger: Ritning ur ATA:s samlingar föreställande förslag till bårhus på den nya kyrkogården. Rit-
ning daterad 1960 och godkänd av Byggnadsstyrelsen 1961. 
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Anläggandet – etapp två 

1978 beslutar kyrkorådet att göra vissa förändringar 
på den nya kyrkogården inför anläggande av kvarter 
F. Anledningen var att antalet urngravplatser hade 
visat sig vara för få och så hade önskemål inkommit 
från allmänheten om en minneslund. Kvarteren som 
omfattades av förslaget ligger centralt på kyrkogår-
den. På gravkartan till höger ses kvarterens placering 
samt deras benämning idag. 

Huvuddragen i förändringsförslaget innebar att 
ceremoniplatsen och delar av intilliggande kvarter G 
och F togs bort. I deras ställe tillkom en minneslund 
och inom resterande ytor av kvarter F och G för-
ändrades utläggningen av gravar. Från det ursprung-
liga förslaget med tre långa rygghäckar i öst – västlig 
utbredning till betydligt fler och kortare rygghäckar i 
nord – sydlig sträckning. I övrigt fortsatte det rika 
gröna inslaget och kringgärdning av kvarteren med 
häckar. Kvarter F planerades fortsättningsvis för 
kistbegravningar medan kvarteren öster om min-
neslunden, G och Urnlund på gravkartan härintill, 
planerades för urngravsättning. I princip förlängdes 
det ursprungliga urngravskvarteret åt öster genom 
ianspråktagande av intilliggande kvarter. Det första 
ritningsförslaget som behandlar förändringarna är 
daterad 1978 och den senast reviderade ritningen är 
från 1981. Anläggningsarbete pågår, enligt arkiv-
handlingar, 1985 med färdigställande av plattsätt-
ningen i två kvarter.  

Minneslunden, kvarter F och en mindre del av 
urnlunden kom att anläggas efter denna plan medan 
kvarter G och resterande del av urnlunden blev fö-
remål för ytterligare förändringar 10 år senare. En 
gravkarta över nya kyrkogården som upprättades 
1988 visar att kvarter G och den västra delen av 

urnlunden samt kvarter K saknar utritade gravplat-
ser.  

Ett ändringsförslag daterat 10 mars 1989 god-
kändes av länsstyrelsen i mars samma år. Detta om-
fattade anordnade av de ännu ej ianspråktagna 
ytorna inom urnlunden, kvarter G och marken ut-
med kyrkogårdsgränsen i norr. Genom förslaget 
projekterades kvarter G samt delar av urnlunden 
återigen för kistbegravningar medan urngravplatser 

planerades in på ytorna i norr, förutom på redan 
ianspråktagna delar av urnlunden. Förslaget innebar 
bland annat plantering av tre rygghäckar med öst – 
västlig riktning bestående av måbär inom kvarter G. 
Intilliggande kvarter i väster delades på mitten av en 
bred häck av häggmispel. Härtill föreslogs ytterligare 
träd planteras inom urngravskvarteren i norr samti-
digt som ridån utmed gränsen i norr föreslås förtätas 
genom ytterligare buskplanteringar.   

Bearbetad gravkarta med nya kyrkogårdens kvartersindelning.  
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Ovan till vänster och i mitten: 
Avfotograferad ritning hämtad ut 
Tomelilla församlingsarkiv som 
föreställer ändringsförslag rörande 
de centrala kvarteren på kyrkogår-
den. Daterade 1980.  

Ovan till höger: Avfotograferad 
ritning hämtad ut Tomelilla försam-
lingsarkiv föreställande gravkarta 
upprättad 1988. 

Nedan till vänster: Avfotograferad 
ritning hämtad ut Tomelilla försam-
lingsarkiv. 
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Nästa dokumenterade förändring av den nya kyrko-
gården genomfördes 2002 då häcken utmed den 
norra och östra sidan togs bort.  

2002 togs förslag till anläggande av askgravplat-
ser på ytan väster om kvarter K fram. Området är 
markerat med grönt på gravkartan här intill. De 
svarta prickarna på ritningen nedan till höger marke-
rar träd som skall tas ned och de bör motsvara den 
trädgallring, varvid sammanlagt 13 björkar togs ned, 
som genomfördes 2002 enligt handlingar i försam-
lingsarkivet.  

  

Askgravplatsen är markerad med grönt på kartan överst.  

Nedan visar upprättad ritning inför anläggningen år 2002. 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar 
Kyrkogården är belägen mitt i Tomelilla samhälle, 
distinkt inramad av gator och bebyggelse. Järnvägs-
trafiken är ett påtagligt inslag. Banan mot Sim-
rishamn passerar strax norr om kyrkogården, en-
bart skild av Kyrkogatan. En bit väster om kyrko-
gården passerar Ystadbanan, men närmast kyrko-
gårdens västra sida finns ett äldre villaområde be-
stående av tämligen enhetliga egnahem från 1930-
talet. I söder ligger Tomelilla idrottsplats från 1920-
talet.  

Kyrkogårdens begränsning 

Staket och häck 
Gamla kyrkogårdens västra sida utmed Adels-
bergsgatan kantas av ett nätstaket mellan metall-
stolpar fäst i cementsockel. Innanför finns en pa-
rallell nyplanterad häck av avenbok. Ett liknande, 
men äldre nätstaket avgränsar gamla kyrkogårdens 
södra sida längs Idrottsgatan. Denna sträcka saknar 
häckplantering.  
 

 
Nya kyrkogårdens södra sida längs Idrottsgatan 
ramas in av fårstängsel med en parallell klippt häck 
av hagtorn. 

Kyrkogårdens inramning utmed Kyrkogatan 
består i dess östra del av en klippt häck av oxel. 
Denna övergår längre västerut, i höjd med kvarter 
K och askgravplatsen, i en nyplanterad häck av 
idegran. Ett nätstaket löper parallellt med häcken. 

Mur 
Längs den norra delen av kyrkogården finns en 
mur uppförd under 1950-talet. Den sträcker sig 
längs norra kortsidan och en bit in på östra och 
västra långsidorna (Kyrkogatan och Adelsbergsga-
tan). Muren är uppförd i betong och klädd med 
hårdbränt handslaget fasadtegel från Helsings-
borgstegel. Murkrönet och sockeln är täckta med 
skifferplattor. Muren följer kyrkogårdens höjdskill-
nader genom trappavsatser, men är aldrig lägre än 
1, 2 m.   

 
En hagtornshäck tillsammans med fårstängsel kantar nya 
kyrkogårdens södra sida. 

Den södra huvudentrén härrör från kyrkogårdens anlägg-
ning i början av 1900-talet. Gamla kyrkogårdens norra huvudentré mot kyrkan.  Gamla kyrkogårdens södra sida avgränsas av ett nätstaket.  



 

Tomelilla kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 21 

Grindar 
Kyrkogårdens båda huvudingångar i den norra delen 
av gamla delen leder rakt mot respektive vinkelrät 
mot kyrkans huvudingång. I båda öppningarna finns 
dubbelgrindar av svart smide i rak och enkel form. 
Grindarna är uppbyggda av tätt stående ribbor fästa 
i horisontella över- och nederstycken. I varje grind-
parti finns ett infällt kors. Grindarna är fästa i fyr-
kantiga pelare murade av mörkt rödbrunt tegel. 
Dessa ansluter i sin tur till det norra murpartiet.  

I det sydvästra hörnet av gamla delen, i ingången 
från Idrottsgatan, finns kyrkogårdens äldsta grind. 
Det är en dubbelgrind av järnsmide som flankeras av 
enkelgrindar. Grindarna är fästa i huggna, fyrkantiga 
granitstolpar, varav de mittersta är högre än sido-
stolparna. Grindarnas nedre delar består av stående 
enkla ribbor med lansformade ribbor mellan. Detta 
kröns av en övre, sirligt bågformad utformning med 
inslag av enkla blomformationer.  

Till den nya kyrkogården finns tre entréer, i den 
nordöstra delen finns en öppning i stängslet som 

 
 

saknar grind och i höjd med minneslunden finns 
ytterligare en mindre öppning försedd med en me-
tallgrind. I det nordvästra hörnet finns en dubbel-
grind av svart smide i rak och enkel form. Grindarna 
är uppbyggda av tätt stående ribbor fästa i horison-
tella över- och nederstycken. I varje grindparti finns 
ett infällt kors. Grindarna är fästa i fyrkantiga pelare 
murade av mörkt rödbrunt tegel. Dessa ansluter i sin 
tur till det omgivande murpartiet. 

Gångar och strukturer 
Den gamla kyrkogården har en mycket strikt, sym-
metrisk plan som bygger på områdets triangulära 
form. Kyrkans placering i triangelns norra spets 
utgör den punkt varifrån den centrala huvudaxeln i 
form av en genomgående gång utgår ifrån. Längs de 
yttre sidorna, innanför en rad av gravplatser, löper 
en huvudgång som följer områdets kontur. Samtliga 
huvudgångar är grusade och kantas av regelbundet 
planterade lindar, vars kronor är hamlade.  

Gamla kyrkogårdens breda huvudgångar kantas av alléer 
av lind. 

Symmetri och rätlinjighet karakteriserar gamla kyrkogår-
den.  

Gångsystemet tillsammans med häckar och träd delar in 
nya kyrkogården i olika rum. 

Längs de svagt buktande gångarna på nya kyrkogården 
står spridda bokar. I korsningarna är lindar planterade.  
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I de inre gravplatsområdena, innanför huvudgångar-
na finns smala öst-västliga grusgångar mellan rader-
na med gravplatser.  

Nya kyrkogårdens gångsystem är grusbelagt. Det 
utgörs av två räta breda huvudgångar i öst-västlig 
riktning. Inne mellan kvarteren förbinds dessa hu-
vudgångar av mindre grusgångar som slingrar fram, 
trädens placering utmed dessa gångar understryker 
karaktären av slingrande stigar. Längst i öster respek-
tive väster är dessa tvärgångar räta.  

Belysning 
Närmast kyrkan finns belysning i form av lyktor 
med runda glasglober på svartmålade stolpar. Nya 
kyrkogårdens belysning utgörs av omålade metall-
stolpar krönta av runda glasglober.  

Servicestationer 
På gamla kyrkogården finns fyra servicestationer 
med tillgång till vatten, redskap och sopkärl. Lika 
många finns på nya kyrkogården. Samtliga är marke-
rade på kartbilden på motstående sida.  

Parkeringsplatser 
Asfalterad parkeringsplats finns utmed kyrkogårdens 
norra långsida.  

Byggnader 
Ekonomibyggnad på gamla kyrkogården 

Strax sydväst om kyrkan, längs gamla kyrkogårdens 
västra sida ligger en äldre ekonomibyggnad vars 
äldsta delar är uppförda på 1920-talet. Byggnaden är 
uppförd av rött tegel med sadeltak täckt av tvåkupigt 
tegel. Ekonomibyggnaden är i senare tid förlängd 
söderut. Här inryms förråd och personalutrymmen.  
 

Bårhus 

Bårhuset är uppfört i brunt tegel ovanpå en sockel 
klädd med skiffer. Två höga smala fönster på var 
långsida med droppbleck av koppar. Dubbeldörr 
klädd med kopparplåtar. Trapp om ett steg i huggen 
granit, tillgänglighetsanpassad genom en metallramp. 
I en nisch ovanför dörröppningen sitter ett metall-
kors. Taket täcks av skiffer med beslagning i koppar. 
Hängrännor i koppar och stuprör i brunmålad plåt. 

 
Bårhusets exteriör överensstämmer väl med ritning-
en ovan till vänster som är daterad 1961.  
 
Personalbyggnad 

Under år 2015 uppförs en ny personalbyggnad i 
anslutning till bårhuset och nya kyrkogårdens nord-
östra entré. Fasaden kläs med rött tegel. Taket täcks 
av sedum. 
 
Ekonomibyggnad vid södra entrén 

Vid södra entrén finns en ekonomibyggnad innehål-
lande garage och förråd/verkstad. Byggnaden är 
klädd med röd trapetskorrugerad plåt med sadeltak 
av svart korrugerad plåt. Byggnaden har två höga 
portar på lång- och kortsidorna mot kyrkogården.  

Ritning av bårhuset, upprättad av Eiler Graebe år 1961. Ekonomibyggnad på gamla kyrkogården. 
Bårhusets södra fasad. Invid skymtar den under 2015 på-
gående byggnationen av ny personalbyggnad. 



 

Tomelilla kyrkogård, vård- och underhållsplan, 2015 | 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Träd 
Trädbeståndet som omfattar 177 träd på Tomelilla 
gamla kyrkogård består nästan helt av lind som står i 
långa raka alléer längs grusgångarna. Kyrkogården 
har form av en likbent triangel och alléerna som 
följer huvudgångarna stärker det triangulära intryck-
et. Lindarna i den västra, östra och södra allén är 
drygt 100-åriga träd som toppkapats och som med 
tiden fått nya grova krongrenar. Lindarna i den cen-
trala allén är yngre träd. Tre äldre robinior står söder 
om kyrkan.  

De 235 träden på Tomelilla nya kyrkogård är inte 
lika strikt ordnade som på gamla, även om de lika väl 
följer ritningarna från kyrkogårdens anläggande på 
1950-talet. Mindre grupper av lind står symmetriskt 
kring grusgångarnas korsningar. Bok och björk står 
strödda i små dungar längs svagt slingrande gångs-
tråk. Kärrek är utplanterad som solitärer på flera 
ställen. Kyrkogården omgärdas åt norr och delvis åt 
öster av skogliga avsnitt med bok och björk.  

 

 

 

Håligheter finns i många av lindarna.  

Ovan syns gravkarta med markerade servicestationer.  

Bilder till vänster visar servicestationen i södra delen 
av gamla kyrkogården.  
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Kyrkogårdens träd, häckar, planteringar och gräs-
mattor skapar tillsammans en variabel miljö som 
erbjuder livsutrymme till många organismer. Trädbe-
ståndet är den del på kyrkogården som har störst 
betydelse för djurlivet. Gamla kyrkogården domine-
ras av äldre träd i västra, östra och södra lindalléerna, 
medan yngre lindar står i den centrala allén som 
löper fram mot kyrkan. De äldre alléerna finns med 
på gravkartor från 1922, men planterades troligen 
redan vid kyrkogårdens anläggande kring 1908. Trä-
den i den centrala allén har dock ersatts för drygt ett 
tiotal år sedan.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Många av de äldre lindarna har stam- eller grenhål. I 
hålen samlas organiskt material som bryts ner av en 
lång rad insekter. Den kompostliknande massan 
kallas mulm, vilken det råder brist på i landskapet då 
få gamla träd tillåts stå kvar så länge att värdefulla 
kvaliteter som till exempel grov stam och ihåligheter 
hinner utvecklas.  

På trädens stammar lever många olika mossor 
och lavar. På Tomelilla gamla kyrkogård växer den 
tidigare rödlistade mossan alléskruvmossa Syntrichia 
virescens på många av de äldre lindarna, där den gyn-
nas av mineralrikt damm från grusgångarna. En 
annan tidigare rödlistad art som förekommer, om än 
fåtalig, på kyrkogården är flikig sköldlav Melanohalea 
laciniatula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signalarten guldlockmossa Homalothecium sericeum 
växer några av lindarna, men även på äldre murar 
och stenramar kring gravplatser. Även kyrkogårdslav, 
som främst växer på äldre träd i kulturmiljöer, före-
kommer på många av träden. Precis som flera av de 
tidigare nämnda arterna gynnas den av uppvirvlat 
mineralrikt damm från krattning av grusgångar. 

På nya kyrkogårdens träd finns generellt sett sva-
gare och artfattigare epifytflora än på gamla kyrko-
gården, vilket troligtvis beror på en lägre medelålder 
hos träden och mer beskuggning. Däremot växer en 
rödlistad svamp, skillerticka Inonotus cuticularisVU, på 
tre av bokarna. Det är en hotad art i rödlistekatego-
rin sårbar, som bör gynnas så långt det går. Även en 
signalart, krushättemossa Ulota crispa, noterades från 
en av bokarna. 

   
Skillerticka på bok.  Guldlockmossa på mur till gravplats.  Alléskruvmossa 
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Äldre och ihåliga träd är viktiga för fladdermöss som 
viloplatser under sommaren. De dagvilar eller över-
vintrar gärna i kyrktorn och på kyrkloft. Många av 
träden på Tomelilla gamla kyrkogård har håligheter, 
vilket ökar sannolikheten att fladdermöss förekom-
mer i anslutning till kyrkan. Det krävs extra hänsyn i 
miljöer där fladdermöss finns eller kan förväntas 
finnas, särskilt när det gäller förändringar i trädbe-
ståndet.  

På stenramar och murar kring äldre gravar finns 
ofta en mosaik av lavar och mossor. Några av de 
arter som förekommer är rödskaftad hättemossa, 
strålblommossa, guldlockmossa, hårgrimmia, smal-
flikig kaklav, stiftsköldlav och kvartslav. 
  

 
Trädkrypare. 
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Flera fågelarter häckar på kyrkogårdarna under 
sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, kråkfåg-
lar och duvor som brukar hitta lämpliga platser för 
sina bon i trädkronor eller buskar. Även under årets 
kalla månader används kyrkogårdarna av traktens 
övervintrande fåglar för födosök, vila och skydd. 
Trädkrypare, talgoxe, blåmes, pilfink, bofink, ring-
duva, nötväcka, koltrast, skata, råka och kråka är 
några av de arter som noterades på kyrkogårdarna 
under vår och sommar. Det är troligt att även 
mindre däggdjur som igelkott, kanin, ekorre, harar 
och smågnagare håller till på kyrkogårdarna emel-
lanåt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De flesta organismer på kyrkogården är annars små 
och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, blom-
flugor, fjärilar och skalbaggar är några av dessa. 
Gravplatser med rikt blommande växter som kär-
leksört och ljung, som innehåller nektar och pollen, 
besöks flitigt av olika småkryp.  I gräsytorna finns 
också en del blommande örter som gråfibbla, tu-
sensköna, brunört, vitklöver, hönsarv och våtarv 
som lockar insekter i blomningstid. Förutom det 
gröna intresserar vindskyddade ytor och den lagrade 
värmen i gravvårdarnas och grusgångarnas sten-
material många insekter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I gruset på gravplatser som inte har aktiv skötsel 
växer bl.a. gul fetknopp, takmossa och enbjörn-
mossa. Kring rygghäckar i urnlunden och delvis 
spridda på kyrkogården växer rikligt med vintergäck 
och snödroppe, liksom en del svalört, ängsbräsma, 
sparvnäva, krokus och rysk blåstjärna. 

  
Ringduva. Vintergäck. 
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Kvartersbeskrivning 

Gamla kyrkogården 
Gamla kyrkogården omfattar ett kilformat område 
vars nordöstra sida ansluter till nya kyrkogården. 
Strukturen är strikt symmetrisk kring en genomgå-
ende mittaxel med kapellet som central mittpunkt i 
kyrkogårdens nordliga spets. Kyrkogården saknar 
kvartersindelning men är utifrån gravplatsernas stor-
lek och läge indelad i områden, avgränsade med 
breda grusade huvudgångar. Större familjegravar är 
utlagda utmed de yttre linjerna liksom på ömse sidor 
längs den södra delen av den genomgående huvud-
gången. Dessa är numrerade med romerska siffror 
med början i norr. Övriga gravplatser i de inre om-
rådena är utlagda i väst-östliga rader.  

 

Tomelilla gamla och nya kyrkogård med kvar-
tersindelning och schablonmässigt utritad 
grön struktur.  
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Yttre linjen väster, nummer I-LIX 
Längs gamla kyrkogårdens västra sida sträcker sig en 
rad med ett tjugotal större familjegravar vända mot 
öster. Den yttre avgränsningen mot utgörs av en 
nyplanterad häck av avenbok tillsammans med ett 
nätstaket. En smal remsa av klippt gräs avgränsar 
mot den breda grusade huvudgången kantad av 
hamlade lindar i öster. Buskage av tuja avgränsar 
linjen i norr och söder. Den nordligaste delen, norr 
om ekonomibyggnaden är gräsinsått och ej ianspråk-
taget för gravsättning.  

Med endast något undantag är gravplatserna om-
gärdade av stenramar med grusade ytor. Flertalet av 
vårdarna härrör från 1940-70-talet och utgörs av låga 
rektangulära vårdar eller liggande hällar av svart eller 
grå granit. Flera är relativt anonyma familjegravar 
utan årtal eller namn på samtliga gravsatta.  

Många av titlarna anknyter till samhället Tomelil-
las framväxt såsom godsexpeditör, glasmästare och 
tandläkare. En av vårdarna bär titeln barnmorska, en 

av mycket få kvinnliga yrkestitlar. Vintergrön växt-
lighet förekommer i form av tuja, idegran, mur-
gröna, benved och vintergröna samt lökväxter och 
perenner såsom rosor och kärleksört.  
 
Karaktärsdrag: 

• Större familjegravar  
• Grusade ytor 
• Omgärdning av stenram 
• Monumentalt kantad av hamlade lindar 

 
 
 
 
 

Yttre linjen öster, nummer II-LX 
Längs gamla kyrkogårdens östra sida finns en rad 
med ett trettiotal familjegravar vända ut mot huvud-
gången. En gräsbevuxen remsa utgör gräns mot nya 
kyrkogården i öster. En smal remsa av klippt gräs 
avgränsar även mot den breda grusade huvudgången 
kantad av hamlade lindar i väster.  

Flertalet av gravplatserna är omgärdade av 
stenramar med grusade ytor. Fem av gravplatserna 
har omgärdande järnstaket. En stor del av vårdarna 
härrör från 1900-1910-talet, varav ungefär hälften 
utgörs av höga vårdar av svart granit, övriga har en 
lägre skala men med tydlig statusbetoning. De äldre 
vårdarna kompletteras ofta med en eller flera lig-
gande vårdar från andra hälften av 1900-talet.  

Ett stort antal olika titlar förekommer och flera 
av dessa anknyter till samhället Tomelillas framväxt, 
såsom bankdirektör, stationsskrivare, frisör, bok-
handlare och folkskollärare. Kvinnliga yrkestitlar 
saknas dock helt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vintergrön, mer eller mindre formklippt växtlighet 
av framför allt tuja eller idegran förekommer ofta 
parvis på gravplatserna. Perenner förekommer 
mycket sparsamt liksom lökväxter.  
 
Karaktärsdrag: 

• Större familjegravar med flera generationers grav-
vårdar 

• Relativt många högresta vårdar från tidigt 1900-tal 
• Grusade ytor 
• Omgärdning av stenram eller järnstaket 
• Sparsam vintergrön växtlighet 
• Monumentalt kantad av hamlade lindar 
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Familjegravarna längs med de yttre linjerna innehåller ofta flera generationers gravvårdar. De är omgärdade av stenram eller järnstaket.  
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Yttre linjen söder, nummer LXI-LXXV 
Längs kyrkogårdens södra sida finns en rad med ett 
tjugotal familjegravar vända mot den grusade hu-
vudgången i norr. En smal remsa av klippt gräs av-
gränsar mot huvudgången kantad av hamlade lindar. 
Bakom gravplatserna utgör ett nätstaket kyrkogår-
dens södra avgränsning.  

Gravplatserna är med något undantag grusade 
och majoriteten omgärdas av stenramar. Enstaka 
gravplatser har omgärdning av klippt buxbomshäck, 
järnstaket eller kätting. Vårdarna härrör från hela 
1900-talet och varierar i såväl ålder som utformning. 
Ett fåtal äldre, högresta vårdar av svart eller grå gra-
nit förekommer parallellt med lägre, rektangulära 
eller liggande vårdar. Även bland titlarna syns en stor 
variation där såväl mer traditionella titlar såsom sa-
delmakaren och hemmansägaren finns sida vid sida 
med köpmannen, stationsinspektören och rektorn. 
Kvinnliga yrkestitlar saknas dock helt.  

Växtligheten är sparsam och utgörs nästan helt och 
hållet av vintergröna sorter såsom tuja, buxbom, 
rhododendron, murgröna och järnek.  
 
Karaktärsdrag: 

• Större familjegravar med grusade ytor 
• Omgärdning av stenram, häck eller järnstaket 
• Sparsam vintergrön växtlighet 
• Monumentalt kantad av hamlade lindar 

 
 
 
 
 
 

Inre centrala södra, nummer LXXVI-
LXXXIX 
Området omfattar gravplatser i dubbla rader dels på 
ömse sidor om den nord-sydliga huvudgången dels 
utmed den södra huvudgången. Gravplatserna som 
är vända ut mot huvudgångarna avgränsas av en 
smal remsa av gräs kantad av hamlade lindar. Grav-
platserna är grusade, endast ett fåtal är gräsinsådda. 
En stor majoritet omgärdas av stenramar. Ett tiotal 
gravplatser omgärdas av järnstaket. Klippta häckar 
av buxbom eller idegran förekommer kring fem 
gravplatser. Ett mindre antal gravplatser i den syd-
östra delen saknar omgärdning.  

Vårdarna härrör från 1920-talet och senare. I 
sydöstra delen finns en något större andel äldre vår-
dar från 1920-30-talet, varav flera högresta. I den 
sydvästra delen är vårdarna generellt sett lägre, ofta 
rektangulära eller liggande vårdar av svart eller grå 
granit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett stort antal olika titlar förekommer. En något 

större andel traditionella hantverksyrken såsom 
tunnbindaremästare, smedmästare och skomakare 
finns i den sydöstra delen jämfört med titlar som 
kamrer, förstepostiljon och cementgjutare som före-
kommer i den sydvästra delen. Kvinnliga yrkestitlar 
saknas helt.  

Växtligheten är sparsam och utgörs nästan helt 
och hållet av vintergrön växtlighet av tuja, idegran 
eller buxbom som oftast är antingen formklippt eller 
högrest och friväxande. Enstaka planteringar av 
rhododendron, murgröna och azalea förekommer.  
 
Karaktärsdrag: 

• Större familjegravar med grusade ytor 
• Omgärdning av stenram, häck eller järnstaket 
• Sparsam vintergrön växtlighet 
• Kantad av yngre hamlade lindar 
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Större familjegravar ligger väl exponerade längs huvudgångarna. Förutom ett fåtal gravplatser med mer omfattande planteringar är det sparsamt med grönska. Lindarna utgör därför en 
viktig stomme i den gröna strukturen.  
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Inre område väster 
Det kilformade området är utsträckt i nordsydlig 
riktning väster om den genomgående mittgången. 
Området omges av huvudgångarna som avgränsas 
av en smal remsa av gräs kantad av hamlade lindar. I 
söder ansluter området med större familjegravar. 
Gravplatserna är utlagda i dubbla rader i västöstlig 
riktning med smala grusgångar mellan raderna. 
Gravplatserna är grusade. I den norra delen är unge-
fär två tredjedelar av gravplatserna omgärdade av 
buxbomshäck medan den resterande delen har 
stenram. I den södra delen dominerar omgärningar 
av stenramar.  

Majoriteten av gravvårdarna är låga och breda 
stenar av svart eller grå eller röd granit, uppsatta 
under 1930-talet och fram till 1970-talet. De mörka 
är vanligast bland de äldre stenarna medan den röda 
blir vanlig från och med 1970-talet. Under senare 
delen av 1900-talet har det tillkommit många lig-
gande gravvårdar, ofta inom äldre befintliga grav-
platser.. Många vårdar är nedlagda eller lutande. Det 

finns ett femtiotal tomma gravplatser inom området, 
vilka saknar såväl omgärdning som gravvård.  

Titlar förekommer på omkring hälften av grav-
vårdarna. Hustrun och lantbrukaren är vanligast, 
men i övrigt är variationen stor med exempelvis 
cementarbetare, köpman, lärarinna, strykerska och 
banktjänsteman.  

Vintergrön växtlighet, främst tujor, förekommer 
både friväxande och formklippt. Idegran, oftast 
formklippt, är vanligare i den södra delen. Här finns 
också ett större inslag av lökväxter och perenner 
såsom rosor, kärleksört, ormbunke, hortensia och 
benved.  
 
Karaktärsdrag:  

• Grusade gravplatser med omgärdning av buxboms-
häck eller stenram.  

• Smala grusgångar mellan raderna av gravplatser.  
• Vintergrön växtlighet 

 
 

Inre område öster 
Det kilformade området är utsträckt i nordsydlig 
riktning öster om den genomgående mittgången. 
Området omges av huvudgångarna som avgränsas 
av en smal remsa av gräs kantad av hamlade lindar. I 
söder ansluter området med större familjegravar. 

Gravplatserna är utlagda i dubbla rader i västöst-
lig riktning med smala grusgångar mellan raderna. 
Gravplatserna är grusade och omgärdade av stenra-
mar. Vårdarna härrör från 1910-talet och senare. 
Äldre, högresta vårdar finns i huvudsak i den norra 
delen men som helhet domineras området av låga, 
breda vårdar av svart eller grå granit. Under senare 
delen av 1900-talet har det tillkommit många lig- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gande gravvårdar, ofta inom äldre befintliga grav-
platser. Många vårdar är nedlagda eller lutande. Ett 
trettiotal vårdar är tomma och saknar såväl omgärd-
ning som gravvård.  

Ett stort antal unika titlar förekommer med en 
stor bredd, exempelvis telefonreparatören, destillat-
or, omnibussägare, mösskräddare och borstfabrikör. 
Bland det fåtalet kvinnliga yrkestitlar förekommer 
barnmorska och hushållerska, liksom trotjänarinna. 
Växtligheten är relativt sparsam och utgörs främst av 
spridda friväxande eller formklippta vintergröna 
buskar. Enstaka kullar av murgröna förekommer 
liksom något exemplar av vintergröna och gaman-
der.  
 
Karaktärsdrag: 

• Grusade gravplatser med omgärdning av stenram.  
• Smala grusgångar mellan raderna av gravplatser.  
• Sparsam växtlighet, främst vintergrön 
• Relativt många äldre vårdar från tidigt 1900-tal  
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Överlag har vårdarna i de inre kvarteren en lägre skala än längs kyrkogårdens yttre sidor. Gravplatsernas ytor är grusade och är i huvudsak omgärdade av stenramar med undantag av 
den nordvästra delen där buxbomshäckar dominerar. 
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Nya kyrkogården 
Nya kyrkogården omfattar kvarter A - K samt min-
neslund, askgravplats och urnlund. Kvarteren är 
utlagda på en kilformad yta som utmed den syd-
västra sidan gränsar till gamla kyrkogården.  
 

Kvarter A 
Avenbokshäckar omsluter kvarteret i norr, öster och 
väster. I söder markerar en smal remsa gräsbevuxen 
mark gränsen mellan nya och gamla kyrkogården. 
Utmed häckarna står enkla rader av gravvårdar och i 
kvarterets mitt fördelar sig gravvårdarna kring två 
rygghäckar i avenbok. Marken i kvarteret är gräsbe-
vuxen. Nästan övervuxna gångar av röda kalkstens-
plattor finns. Gravvårdarna är från 1950 - 1970 -talet 
i svart, grå och röd granit. Gravplatserna har plante-
ringsytor omgivna av låga stenramar, bland flertalet 
möter planteringsytan gräsmattan utan mellanlig-
gande stenram. Där vintergrön växtlighet finns av-
gränsar den gravplatserna från varandra. Tuja, cy-
press, idegran, murgröna, vintergröna och buxbom 
samt perenner och lökväxter, kärleksört, rosor, la-
vendel, krokus, vintergäck, scilla, snödroppar m. fl..  
 

Kvarter B 
Avenbokshäckar omsluter kvarteret i norr, öster och 
väster. I söder markerar en smal remsa gräsbevuxen 
mark gränsen mellan nya och gamla kyrkogården. 
Utmed häckarna står enkla rader av gravvårdar och i 
kvarterets mitt fördelar sig gravvårdarna kring en 
rygghäck i avenbok. Marken i kvarteret är gräsbe-
vuxen. Nästan övervuxna gångar av röda kalkstens-

plattor finns. Gravvårdarna är från 1950 - 1970 -talet 
i svart, grå och röd granit. Gravplatserna har plante-
ringsytor omgivna av låga stenramar, bland flertalet 
möter planteringsytan gräsmattan utan mellanlig-
gande stenram. Där vintergrön växtlighet finns av-
gränsar dessa gravplatserna från varandra. Tuja, cy-
press, idegran, murgröna, vintergröna och buxbom 
samt perenner och lökväxter, kärleksört, rosor, la-
vendel, krokus, vintergäck, scilla, snödroppar m. fl..  
 
 
Karaktärsdrag kvarter A och B: 

• Stående gravvårdar med planteringsytor framför 
• Avenbokshäckar både som kvartersinramning och 

rygghäckar. 
• Rik grönska i form av storvuxna träd. 
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  Häckar av avenbok ramar in de olika delarna. Huvuddelen av vårdarna härrör från 1950-70-talet.  
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Kvarter C 
Avenbokshäckar omsluter kvarteret i norr, öster och 
väster. I söder markerar en smal remsa gräsbevuxen 
mark gränsen mellan nya och gamla kyrkogården. 
Utmed häckarna står enkla rader av gravvårdar. 
Marken i kvarteret är gräsbevuxen. Gravvårdarna är 
från 1950 - 2000 -talet i svart, grå och röd granit. 
Gravplatserna har planteringsytor omgivna av låga 
stenramar, bland flertalet möter planteringsytan 
gräsmattan utan mellanliggande stenram. Där vin-
tergrön växtlighet finns avgränsar denna gravplat-
serna från varandra. Tuja, cypress och vintergröna 
samt perenner och lökväxter, kärleksört, rosor, la-
vendel, krokus, vintergäck, scilla, snödroppar m. fl..  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvarter D 
Låga meterhöga avenbokshäckar omsluter kvarteret i 
norr, söder och väster. I öster finns en träddunge 
med bok, björk och idegran. Utmed häckarna står  
enkla rader av gravvårdar och i kvarterets mitt förde-
lar sig gravvårdarna kring tre rygghäckar av avenbok. 
Marken i kvarteret är gräsbevuxen. Ett nästan över-
vuxet rätvinkligt gångsystem av röda kalkstensplattor 
finns. Gravplatserna har planteringsytor omgivna av 
låga stenramar, bland flertalet möter planteringsytan 
gräsmattan utan mellanliggande stenram. Rik växt-
lighet finns i form av vintergrön tuja, cypress, lager-
hägg, murgröna, vintergröna och buxbom samt pe-
renner och lökväxter som kärleksört, rosor, julros, 
lavendel, krokus, vintergäck, snödroppar m. fl..  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvarter E 
Kvarteret omsluts på samtliga sidor av en spireahäck 
med öppningar i norr och söder. Utmed häckarna 
står enkla rader av gravvårdar och i kvarterets mitt 
finns fördelar sig gravvårdarna kring tre rygghäckar i 
avenbok. Marken i kvarteret är gräsbevuxen. Ett 
nästan övervuxet rätvinkligt gångsystem av röda 
kalkstensplattor finns. Gravplatserna har plantering-
sytor omgivna av låga stenramar, bland flertalet mö-
ter planteringsytan gräsmattan utan mellanliggande 
stenram. Rik växtlighet finns i form av vintergrön 
tuja, cypress, lagerhägg, murgröna, vintergröna och 
buxbom samt perenner och lökväxter som kär-
leksört, rosor, lavendel, krokus, vintergäck, snödrop-
par m. fl..  
 
 
Karaktärsdrag för kvarter C - E: 

• Stående gravvårdar med planteringsytor framför 
• Avenbokshäckar både som kvartersinramning och 

rygghäckar. 
• Rik grönska i form av omgivande storvuxna träd. 
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Många av gravplatserna i kvarteren C, D och E har rik växtlighet av vintergröna buskar, perenner och lökväxter.  
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Kvarter F 
Gränsar i väster till minneslunden med idegranshäck 
och i öster av en trädrad av bok. Dessa står oregel-
bundet placerade utefter en grusgång med organisk 
form. I norr och söder utgör höga avenbokshäckar 
gräns. Gravvårdarna är från 1970-talet och framåt i 
svart, grå och röd granit. Gravplatserna har plante-
ringsytor omgivna av låga stenramar, bland flertalet 
möter planteringsytan gräsmattan utan mellanlig-
gande stenram. Växtlighet finns i form av vintergrön 
tuja, cypress, lagerhägg, murgröna och buxbom samt 
perenner och lökväxter, kärleksört, rosor, julros, 
lavendel, krokus, vintergäck, snödroppar m. fl.. Räta 
gångar belagda med sjöstensplattor är idag till största 
delen övervallade med gräs.  
 
Karaktärsdrag: 

• Gräsbevuxet kvarter med stående gravvårdar i 
korta rader 

• Planteringsytor 
• Kvarter omslutet av grönska i form av klippta 

häckar och storvuxna träd  
 

Kvarter G 
Kvarteret avgränsas i väster av en trädrad bestående 
av lind, bok och björk. Dessa står oregelbundet pla-
cerade utefter en grusgång med organisk form. I 
norr och söder avgränsar räta avenbokshäckar och i 
öster en kraftig idegranshäck vilken utgör kring-
gärdning runt minneslunden i öster. Inne i kvarteret 
är gravvårdarna placerade utefter låga rygghäckar av 
spirea. Det är brett mellan raderna, marken i kvarte-
ret är gräsbevuxen. Gravvårdarna är från 1970-talet 
och framåt i svart, grå och röd granit. Gravplatserna 
har planteringsytor omgivna av låga stenramar, bland 
flertalet möter planteringsytan gräsmattan utan mel-
lanliggande stenram. Växtlighet finns i form av vin-
tergröna tuja, cypress, lagerhägg, murgröna och 
buxbom samt perenner och lökväxter, kärleksört, 
rosor, lavendel, krokus, tulpaner, vintergäck, snö-
droppar m. fl.. 
 
Karaktärsdrag: 

• Stående gravvårdar med planteringsytor framför 
• Avenbokshäckar som kvarterinramning och spirea 

som rygghäckar. 
• Rik grönska i form av storvuxna träd. 

Kvarter K 
Åt norr utgör ett nätstaket tillsammans med en låg 
idegranshäck och trädrad av bok kvarterets tillika 
kyrkogårdens gräns. Innanför denna finns spridda 
buskar av rhododendron, idegran och paradisbuskar. 
Buskage med iblandning av större träd finns i både 
väster och öster, i söder en singelbelagd gång. Kvar-
ter K utgörs av en gräsbevuxen yta med räta rader av 
stående gravvårdar. Gravvårdarna är från 1970-talet 
och framåt i svart, grå och röd granit. Gravplatserna 
har smala planteringsytor omgivna av låga stenramar, 
bland flertalet möter planteringsytan gräsmattan 
utan mellanliggande stenram. Vintergrön växtlighet 
finns i liten utsträckning i form av lagerhägg, mur-
gröna och buxbom samt lökväxter och rosor. Ut-
smyckning av gravarna förekommer i form av lyktor, 
krukor med blommor och gjutna dekorationer som 
hjärtan och änglar. 
 
Karaktärsdrag: 

• Gräsbevuxet kvarter. 
• Tätt stående gravvårdar med planteringsytor fram-

för 
• Står mot en fond av grönska i form av häck, 

buskage och storvuxna träd. 
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  Kvarteren ligger centralt på nya kyrkogården, omgivna av häckar och träd.  
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Urnlund 
Urnlunden är utlagd på två, till utseende och terräng 
skilda, ytor i den västra delen av nya kyrkogården. 
Den västra av dessa har formen av en kil och sluttar 
svagt uppåt mot öster där kvarteret övergår i en 
kvadratisk yta placerad på plan mark. Emellan dem 
löper en rät tvärgång och hela kvarteret omsluts på 
övriga sidor av ytterligare gångar.  

Den västra kilformade delen av kvarteret delas 
genom nord - sydliga rygghäckar i avenbok. Mellan 
häckarna har det funnits gångar belagda med röd 
kalksten men dessa är idag till största delen överval-
lade med gräs. Gravvårdarna står och ligger utefter 
planteringsytor där planteringsramar av sten åtskiljer 
gravplatserna från varandra. Vintergrön växtlighet 
finns på omkring hälften av gravplatserna, främst i 
form av parställda tujor och cypresser men även 
idegranar förekommer liksom exempelvis buxbom, 
murgröna och lagerhägg.  

Gravvårdarna inom kvarteret har ett enhetligt ut-
seende, rektangulära vårdar i svart, grå eller röd gra-
nit med symmetriskt placerad dekor och en till-
komsttid under perioden 1970 - 1999. I raderna 
längst åt väster, de åtta första, är vårdarna liggande 
medan de längst åt öster har stående vårdar. Titlar 
förekommer ytterst sparsamt i kvarteret. 

Förlängningen av urnlunden i form av den 
kvadratiska plana ytan i öster omfattar två rader med 
stående gravvårdar i röd, grå och svart granit med 
planteringsytor framför, övriga ytor ligger i gräs. De 
vintergröna växter som förekommer är buxbom, tuja 
och cypress. Åt norr och söder avgränsas kvarteret 
av avenbokshäckar. Tidigare gångar belagda med 
sjöstensplattor är idag övervallade av gräs. Åt öster 
avslutas kvarteret av en trädrad bestående av lind, 

bok och björk. Dessa står oregelbundet placerade 
utefter en grusgång med organisk form. 
 
 
Karaktärsdrag: 

• Små gravplatser med planteringsytor 
• Bågformade höga avenbokshäckar 
• Sluttande mark utan terrasseringar 

 

Askgravplats 
Gräsbevuxet kvarter i vilket små plattor i grå granit 
med namnskyltar i metall ligger i svängda rader. En 
ljusbärare i svartmålad metall står i den västra delen 
och centralt, invid en stor bok, en yta för krans- och 
blomnedläggning invid en stående sten ur vilken ett 
delvis urhugget kors tar form. Intill finns två ljus-
skåp. Ytorna närmast ljusbärare och utsmycknings-
plats är hårdgjorda med gatsten och sjöstensplattor. 
Åt norr utgör en gles häck av idegran tillsammans 
med en trädrad av bok kvarterets tillika kyrkogår-
dens gräns. I öster finns en plantering av idegran 
tillsammans med flera bokar och lindar och längs 
kvarterets södra sida står en avenbokshäck. 
 
 
Karaktärsdrag: 

• Plan grästäckt mark 
• Små liggande gravvårdar i bågformade rader 
• Omslutet av grönska i form av klippta häckar, 

buskage och högväxta träd. 

 

Barnlund 
Avenbokshäckar omsluter kvarteret i norr, öster och 
väster. I söder markerar en smal remsa gräsbevuxen 
mark gränsen mellan nya och gamla kyrkogården. 
Gräsbevuxet kvarter med central stenbelagd yta med 
hjärtformad planteringsyta och ljusbärare i metall 
krönt av hjärtan. En bänk i natursten står i söder. 
 
 
Karaktärsdrag: 

• Gräsbevuxet kvarter med centralt placerad ljusbä-
rare.  

• Kvarteret omsluts av avenbokshäck. 
• Bänk i natursten, sjösten och gatsten på marken 

under ljusbäraren. 
 

Minneslund 
Minneslunden omsluts på samtliga sidor av en tät 
och hög idegranshäck med öppningar i norr och 
söder, åtta lindar står på jämna avstånd placerade 
runt kvarteret. Centralt i kvarteret en oval förhöjd 
och gräsbevuxen yta som omsluts av en singelbelagd 
gång. På denna gräsyta står ett sorgeträd och på flera 
platser finns ytor för nedläggning av blommor. I den 
sydvästra delen står en ljusbärare i svartmålad metall. 
 
 
Karaktärsdrag: 

• Omsluten av tät grönska i form av idegranshäck 
och storvuxna träd. 

• Gräsbevuxen oval omsluten av grusgång.  
• Centralt sorgträd. 
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  Kvarteren har ett samtida uttryck med en blandning av grönska och stenmaterial.  
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  Minneslund och barnlund.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska och biologiska värden 
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Värdebeskrivning 
Tomelilla kyrka och kyrkogård ligger inom ett om-
råde som har pekats ut i kulturmiljöprogrammet för 
Skåne. Som ingående i en särskilt värdefull kultur-
miljö har området tillskrivits ett kulturhistoriskt 
värde.  

I historien kring köpingens tillväxt och utveckling 
ingår kyrkogårdens historia och tillkomst. Många 
människor har ett förhållande till kyrkan och dess 
närmiljö som en plats med lång kontinuitet. Platsen 
har härigenom ett traditionsvärde. 

Kyrkogården rymmer stora socialhistoriska värden. 
Titlarna på kyrkogården berättar om vilka näringar 
som har präglat bygden under skilda perioder samti-
digt som de belyser både hur klass- och könstillhö-
righet varit avgörande för inom vilka ramar personer 
har levt sina liv. Vad dessa vårdar manifesterar föru-
tom personen/familjen är också en ”tyst” historia i 
det som inte syns i skrift. Vårdar över personer ur de 
lägre samhällskikten som fått träkors som minnes-
märke över sig saknas av förklarliga skäl.  

Titlarna återspeglar också samhällshistoriska värden, 
förändringar som har inträffat i lokalsamhället men 
även i samhället som stort. Under mitten och slutet 
av 1800-talet ändras förutsättningarna något för 
kvinnor i och med att karriärmöjligheter öppnade 
sig, i början främst för personer ur de övre samhälls-
skikten, men längre fram för allt fler. Ett samhälle i 
förändring, den successiva utvecklingen från jord-
bruks- till industrisamhälle representeras genom 
titlarna på kyrkogården.  

 
 
 

Tomelilla gamla kyrkogård är en kulturmiljö rik på 
upplevelsevärden. Dessa är starkt knutna till det rika 
gröna inslaget. Platsen är starkt präglad av växtlig-
heten som både ramar in och bygger upp strukturen 
i anläggningen.  

Arkitekturhistoriska värden finns knutna till gestalt-
ningen av kyrkogården och de två vitt skilda karaktä-
rer som finns representerade i den gamla respektive 
nya delen. Från den tidigaste utläggningen av rätlin-
jiga kvarter efter klassicismens ideal, vilket kan upp-
levas i den äldsta delen av kyrkogården, fram till de 
senast anlagda delarna i norr med en friare formgiv-
ning av kvarteren.  

Klassicistiska förtecken kan upplevas på den 
gamla kyrkogården genom tydliga huvud- och tvär-
axlar kantade av alléer och prydligt inrutade grav-
platser. Grundprincipen lever kvar i kvarter A-E på 
nya kyrkogården, där klippta häckar i olika nivåer 
strukturerar gravkvarterens avgränsning och indel-
ning. Vid tiden för utläggningen av den nya kyrko-
gården har dock förändringar i begravningsskick och 
formgivning av begravningsplatser börjat komma. 
Strukturen är fortfarande rätvinklig men mindre 
monumental, gravplatserna mindre till ytan och in-
ramningen mer anonym genom små planteringsytor. 
Typiskt är också de enskilda gravplatserna som un-
derordnar sig helheten, där den viktigaste stommen 
är avenbokshäckarna som håller samman kvarteren 
och avgränsar gravraderna från varandra. Nya inslag 
är gångvägar belagda med kalkstensplattor och 
gräsmatta mellan raderna, vilket öppnar upp kvarte-
ren och bidrar med ett informellt formspråk i tidens 
anda 

I de senast anlagda kvarteren ses nya gestaltnings-
former med friare formgivning, både avseende grav-
vårdarnas form och kvarterens utläggning.  

Arkitekturhistoriska värden finns även represente-
rade i mångfalden av vårdar av olika ålder vilka åter-
ger en variation av former och material från 1900-
talet.  

Kyrkogårdsmiljön tillskrivas ett pedagogiskt värde 
genom bland annat gravvårdarna och gravplatserna. 
De påkostade gravplatserna kan jämföras med sam-
tida betydligt enklare gravar vilket återspeglar de 
skilda levnadsvillkoren men även med den nya kyr-
kogårdens enklare gravvårdar och gravplatser där 
folkhemmets demokratiska grundtanke ger fullt 
utslag. 
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Biologiska värden 
Kyrkogårdar utgör varierade biotoper som drar till 
sig många organismer av olika slag. Blommor och 
grönska på gravplatser och i planteringar lockar till 
sig insekter. Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyr-
kogårdens träd, häckar och planteringar. Fladder-
möss förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt 
även på Tomelilla kyrkogårdar. De har sina viloplat-
ser i byggnader eller gamla hålträd. Samtliga flad-
dermusarter är fridlysta och är upptagna i Art-
skyddsförordningen. 

Gamla kyrkogårdens trädbestånd är gammalt och 
utgörs nästan helt av lind. Många av träden har vär-
defulla strukturer, främst i form av håligheter i stam 
och grenar. På gamla kyrkogården finns även något 
träd med grovknutig stam nedtill, en följd av att 
återkommande vattenskott klippts bort. Sådana av-
vikande stammar ger mer krävande arter större möj-
lighet att hitta lämpliga mikrohabitat. Det finns dess-
sutom en del träd med exponerade vedytor, vilket är 
ytterligare en struktur som är gynnsam för biologisk 
mångfald.  

En rödlistad art, skillertickaVU, som är hotklassad 
i kategorin sårbar, noterades från tre bokar på nya 
kyrkogården. Signalarten guldlockmossa växer på 
flera av de äldre lindarna, samt mer rikligt på en del 
stenmurar och stenramar kring gravplatser. Signalar-
ten krushättemossa noterades från en bok på kyrko-
gården. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Inga av träden på Tomelilla kyrkogårdar är registre-
rade i Åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd. 
Men många av lindarna på gamla kyrkogården och 
några av bokarna på nya kyrkogården uppnår Na-
turvårdsverkets kriterier för att klassas som skydds-
värda, då de har stamhål i kombination med en 
stamdiameter på minst 40 cm.  

Lindalléerna på Tomelilla gamla kyrkogård kan 
omfattas av det generella biotopskyddet i miljöbal-
ken.  

På kyrkan växer ett fåtal tämligen allmänna kalk-
gynnade lavar, medan det på en del murar och 
stenramar kring äldre gravar växer en artrik mosaik 
av mossor och lavar. 

 
  

 
En av gamla kyrkogårdens lindalléer.  
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Vård och underhåll 
Kyrkogårdens miljö är i hög grad föränderlig både 
under årets olika säsonger men också i längre per-
spektiv beroende på förändringar i brukande och 
skötsel. Dess kulturhistoriska värden kan snabbt 
förändras genom exempelvis hårdhänta renovering-
ar. De kan också förstöras genom många små för-
ändringar som sker löpande under en längre tid. För 
att bevara kyrkogårdens värden måste de aktivt vår-
das och underhållas löpande. Följande riktlinjer är 
formulerade med utgångspunkt i kyrkogårdens kul-
turhistoriska värden Tillämpningen måste ske med 
utgångspunkt från såväl värdebeskrivning som kyr-
kogårdens beskrivning. Riktlinjerna är översiktliga 
och syftar till att bevara kyrkogårdens övergripande 
värden.  
 
Obs! 

Större åtgärder såsom exempelvis omläggning 

av gångar, kvarter eller borttagning eller ersätt-

ning av växtmaterial såsom buxbomshäckar och 

rygghäckar är tillståndspliktigt. Vid osäkerhet 

om en åtgärd är tillståndspliktig bör man sam-

råda med Länsstyrelsen. Vård- och underhålls-

planen kan ses som ett planeringsunderlag för 

tillståndsansökan i dessa fall.  

Allmänna riktlinjer för vård och underhåll 
Nya gravplatser med gravvårdar och växtlighet ska 
underordnas de befintliga strukturerna och utform-
ningen. Vid omläggning av gravplatser bör utgångs-
punkten vara den ursprungliga planläggningen och 
kyrkogårdenens historik. Riktlinjer bör vara vård- 
och underhållplanens beskrivningar.  

Särskilda riktlinjer för vård och underhåll 
Genom kartbilden på nästa sida anges vård och un-
derhållsnivån för specifika delar av kyrkogården. 
Vårdbehoven delas in i tre kategorier;  
 
■ Områden eller element med högt kulturhisto-

riskt värde som bör bevaras i sin helhet.   
■ Strukturer som är viktiga att bevara. 
■ Områden med stor betydelse för kyrkogårdens 

karaktär.   
 
De bevarandeområden som pekas ut på kartan är 
karaktäristiska för kyrkogården eller delar av den och 
särskilt viktiga att bevara ur denna synpunkt. En del 
områden bevarar strukturer från gamla aktiviteter, 
äldre planläggning eller särskilda gravmonument. 
Andra delar är viktiga att bevara som huvudstråk, 
där många passerar, men också för att de har sär-
skilda kvaliteter. Tanken är inte att frysa kyrkogården 
i det skick den är eller att återskapa förlorade delar. 
Kyrkogården måste vara en levande miljö och kunna 
användas inom vissa ramar för att bevara ett levande 
kulturarv.  

De delar som inte är utpekade i kartan är inte 
ointressanta utan har alla sin unika betydelse i en 
större helhet.  
 
 

Områden eller element med högt kulturhi-
storiskt värde  
Områden med högt kulturhistoriskt värde är särskilt 
känsliga för förändring eller företräder en unik hän-
delse/form/miljö eller liknande.  
I mycket kulturhistoriskt värdefulla områden bör: 

 
� Områdets strukturer, ytmaterial, gravvårdar, 

kringgärdningar och växtmaterial mm ska vårdas 
och underhållas regelbundet för att bevaras i sin 
helhet.  

� Kvartersbeskrivningen bör gälla som utgångs-
punkt för en övergripande bevarandeplan inom 
respektive område.  
 
 

Strukturer som är viktiga att bevara  
Med kyrkogårdens struktur avses dess yttre begräns-
ningar, kvartersindelning, gångar, och indelning i 
gravplatser.  
 
� Kyrkogårdens huvudgångar, och yttre begräns-

ningar ska bevaras.  
� De gångar eller anläggningar som markeras som 

kulturhistoriskt värdefulla ska bevaras vad gäller 
material, storlek och utsträckning.  

 

Områden med stor betydelse för kyrkogår-
dens karaktär 
I områden med övrigt kulturhistoriskt värde bör: 
  
� Gravplatserna bevaras vad gäller storlek och 

planläggning.  
� Strukturer, karaktärsskapande anläggningar och 

växtlighet bör vårdas och bevaras.  
� Gravvårdarna bör i första hand bevaras. Ett 

representativt urval av gravvårdar eller gravvår-
dar med särskilda kvaliteter kan också väljas ut.  
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Bearbetad gravkarta över Tomelilla gamla och nya kyrkogård 
redovisar riktlinjer för vård och underhåll. 
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� Gravvårdar som återlämnats bör få stå kvar på 

gravplatsen tills behov finns att återanvända 
gravplatsen. Gravplatserna bör inte lämnas 
tomma. 

� Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar där inte 
inskriptionen eller autenticiteten har stor bety-
delse för värdet kan återanvändas om de slipas 
om och ska då markeras med en omarbetnings-
symbol.  

Kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 
� Gravvårdarna bör kvarstå på gravplatserna så 

långt det är möjligt och dess livslängd förlängas 
om det går genom kvalificerad konservering och 
rengöring. Vid skötsel av gravplatserna hänvisar 
till denna vårdplans bilaga eller till kvalificerad 
yrkeskunnig för mer avancerade åtgärder. Vård-
åtgärder som inte kan karaktäriseras som nor-
malt underhåll är tillståndspliktigt liksom flytt-
ning eller borttagning av kulturhistoriskt värde-
fulla gravvårdar.  

� Återlämnade gravvårdar med kulturhistoriskt 
värde bör få stå kvar på ursprunglig plats och 
endast i undantagsfall flyttas till lapidarium.  

Växtlighet 
� Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser och gångstråk bör förnyas vid behov 
med samma växtmaterial som det befintliga.  

� Äldre och unika växtsorter, exempelvis murgrö-
nekullar, bör i första hand vårdas och få stå kvar 
på gravplatserna även sedan de har återlämnats. 
Äldre eller unika växter samt växter med höga 
biologiska värden kan finnas på samtliga delar av 

kyrkogården. Vid behov kan de behöva flyttas 
och föryngras på annan plats på kyrkogården.  

� För bevarandet av äldre växter bör man infor-
mera nya gravrättsinnehavare om dess värde. 
Skötselavtal kan skrivas för bevarande av växt-
lighet på gravplatsen.  

� Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör identi-
fieras och skyltas/märkas eller markeras i sköt-
selplan för att underlätta vård- och underhållsåt-
gärder.  

� Ängsområden bör skötas enligt anvisningar i 
bilaga Riktlinjer för vård och underhåll.  

Trädvård 
Trädvårdsplanens åtgärder bör väga in både biolo-
giska värden och kulturhistoriska aspekter.  

I Rapporten Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 
träd -Mål och åtgärder 2012-2016 finns det mål och 
åtgärder som särskilt gäller för Svenska kyrkans ar-
bete med värdefulla träd på kyrkogårdar och begrav-
ningsplatser. Dessa är följande:  
 
� Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrko-

gårdar, gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tä-
torter minskar inte på grund av avverkning, där 
alternativ finns.  

� Beskärning och stabilisering som metod för att 
bevara särskilt skyddsvärda träd är väl spridd 
och används normalt i arbetet med dessa träd 
från och med 2012.  

� I majoriteten av all nyplantering används det 
eller de trädslag som är mest värdebärande och 
typiskt för traktens kulturlandskap.  

� Trädvårdsplaner med nödvändiga åtgärder för 
att vidmakthålla särskilt skyddsvärda träd finns 
framtagna senast 2012 och tillämpas inom minst 

70 % av kyrkogårdarna inom förvaltningen i 
Götaland och södra Svealand från och med 
samma år. 

 
De särskilt skyddsvärda träden omfattar jätteträd 
som har en stamdiameter på mer än 1m, mycket 
gamla träd som är äldre än 140/200 år (beroende på 
trädslag) och ihåliga träd med stamdiameter på mer 
än 40 cm.  

Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med efter-
tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 
naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-
sevärde som kyrkogården har för besökande.  
 
� Med hänsyn till grod- och kräldjur som kan 

övervintra i frostfria lägen inne i murar bör re-
novering av kallmurar ske under juni till augusti. 
Man bör dock vara observant på eventuella 
häckande fåglar i murarna under denna tid. 

� Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-
möss bör åtgärder som berör träd endast utföras 
under september till och med november månad. 
Åtgärder som berör häckar kan utföras under 
större del av året, förutom under maj till juli 
som är fåglarnas huvudsakliga häckningsperiod. 

� Om det legat ris och löv en längre tid i kompost 
bör man vara försiktig då den ska tömmas. 
Vänta med att ta bort komposthögar till i maj så 
störs inte några igelkottar.  

� Undvik att belägga grusgångar med asfalt, 
krossten eller annan hårdgörning. Det är vanligt 
att solitärbin och andra insekter anlägger bon i 
kyrkogårdens grusgångar.  
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Åtgärdsbehov 
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Åtgärdsbehov 
Följande förslag till åtgärder på kyrkogården syftar 
till att bevara och utveckla kyrkogårdens karaktär 
med både kulturhistoriska och biologiska värden. 
Vissa åtgärder kan kräva länsstyrelsens tillstånd. I 
bilagan Rekommendationer för vård och under håll finns 
vidare information om åtgärderna.  

Murar och begränsningar 
Längs kyrkogårdsmuren i öster har vatten trängt in 
vid skifferplattornas fogar och orsakat skador på 
både fogar och tegelstenar.  

På grindstolpe och mur i anslutning till dubbel-
grinden i norr har putsen spruckit och behöver 
kompletteras. På den låga stödmuren utmed den 
östra sidan är skadorna koncentrerade till den gjutna 
avtäckningen som har spruckit på ett antal olika 
ställen. 

Murpartiet i söder har en enkel skadebild som 
innebär sprickor i, och bortfall av fogbruk. På stöd-
muren i söder har cementfogningen spruckit och 
delvis fallit bort på ett par parti väster om trappen 
upp till kyrkogården. Problemet hör till största delen 
samman med att ett hårt cementhaltigt bruk har 
använts vid omfogning och bättring. Detta hårda 
bruk har inte samma eftergivlighet för murens och 
stenarnas rörelse som ett traditionellt kalkbruk.  

Utmed murpartiet åt norr förekommer trasiga 
pannor och någon panna saknas. Utmed den östra 
sidan har muren en mer omfattande sprickbildning. 

 
• Förbrukat fogbruk knackas försiktigt ned och 

omfogning utförs med ett kalkbruk.  
• Den norra muren kompletteras med tegelpan-

nor i samma utförande som de befintliga. 

• Sprickorna i den östra muren lagas med ett ce-
mentbruk inom 5 – 10 år.  

 
Den omgärdande häcken längs östra sidan av nya 
kyrkogården är till stora delar gles och i dåligt skick. 
Längs gamla kyrkogårdens södra sida saknas häck-
plantering utmed nätstaketet helt och hållet.  
 
• Förnya häcken längs nya kyrkogårdens östra 

sida.  
• Plantera häck längs gamla kyrkogårdens södra 

sida. Välj i första hand lövfällande sorter som 
redan förekommer på kyrkogården, antingen 
avenbok som finns längs västra sidan, eller hag-
torn som är planterad längs nya kyrkogårdens 
södra sida.  

 

Grindar 
Gamla kyrkogårdens södra huvudgrind är rostangri-
pen och är i behov av översyn, eventuellt mer omfat-
tande renovering.  

Järngrindarna utmed den norra delen av kyrko-
gården är lavbevuxna och genom färgen tränger 
rostgenomslag. Likaså finns behov av ommålning av 
handledaren i svartmålad metall i anslutning till den 
södra kyrkogårdsentrén. 

 
• Översyn av samtliga grindar. 
• Grindarna rengörs, rostskyddsbehandlas och 

målas om med linoljefärg inom 3 år.  
• Handledare rengörs och målas om med lämplig 

färgtyp. 
 

Vägar och gångar 
Gångsystemet är helt och hållet täckt av singel eller 
grus, men vissa sträckor har endast ett tunt lager 
singel med behov av omläggning. Huvudgångarna 
till kyrkan är hårdgjorda med plattor.  
 
• Översyn och omläggning av singelgångarna. 

Singel i gångarna bör fyllas på lite i taget så att 
ytan förblir hårt packad och framkomlig. Nytt 
singel bör vara naturfärgat och samma dimens-
ion och typ som befintligt.  

 

Gravvårdar 
De kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna bör få 
stå kvar på sina ursprungliga platser. På så sätt beva-
ras eventuella samband, främst i form av de familje-
förhållanden, som kan finnas med de omgivande 
gravvårdarna.  

Det förekommer ett betydande antal nedlagda el-
ler lutande gravvårdar. Invid gamla kyrkogårdens 
södra ingång finns ett område med flyttade och ned-
lagda vårdar.  
 
• Vårdarnas inskriptionstavlor eller framsidor bör 

rengöras med varsamma metoder. Vid mycket 
lavpåväxt är det dock bättre att undvika rengö-
ring då man annars riskerar att stenen förstörs.  

• Omdubbning och uppresning av nedlagda 
gravvårdar bör göras. För att mängden grav-
vårdar som är i behov av omdubbning ska bli 
hanterbar kan församlingen utföra detta efter 
en långsiktig plan där man budgeterar med att 
ett bestämt antal gravvårdar omdubbas varje år. 
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De gravvårdar som påtagligt bidrar till begrav-
ningsplatsens karaktär bör prioriteras.  

• Gravvårdarna i den södra delen av gamla kyr-
kogården bör ställas upp på ett mer ordnat sätt 
alternativt plockas bort.  
 

Bårhus 
I anslutning till fönsternischen på den västra sidan 
finns sprickor. På dörrens trycke finns rostgenom-
slag. 
• Sprickorna i anslutning till fönsternischen bör 

kratsas ur och lagas med kalkbruk.  
• Trycket rengörs och målas om med lämplig 

färgtyp. 
 

Planteringar 
Gravplatsernas häckar och grusade ytor utgör ett 
tydligt karaktärsdrag i delar av gamla kyrkogården. 
Bitvis är buxbomen gles och i dåligt skick.  
 
• Buxbomshäckar kring gravplatser kompletteras 

vid behov. För att öka möjligheten till att säker-
ställa kyrkogårdens buxbomsbestånd bör egen 
sticklingsförökning påbörjas. Gynna och ta hän-
syn till variationen bland buxbomssorterna och 
ersätt med samma sort.  

• Grundgödsla på våren (pelletterad hönsgödsel 
eller komposterad kogödsel).  

 

Träd 
• Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

der i trädvårdsplanen.  

• Svenska kyrkans mål att arbeta med beskärning 
och stabilisering som metod för att bevara sär-
skilt skyddsvärda träd kan med fördel användas 
på träden vid Tomelilla kyrkogårdar. 

• Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regel-
bundet för att varje enskilt träd skall kunna fin-
nas på platsen så länge som möjligt. De kost-
nader förvaltaren lägger på regelbunden träd-
vård under ett träds livslängd förväntas vara 
lägre än kostnaden för omfattande akuta insat-
ser och nyplantering med ett tätare intervall. 
Samtidigt står kulturhistoriska och biologiska 
värden på spel som är svåra att omvandla till 
siffror.  

• Samråd med länsstyrelsen innan större åtgärder 
i trädbeståndet utförs, så att inte biotopskyd-
dade träd riskerar påverkas. 

Djurliv 
Genom att planera långsiktigt och agera med efter-
tänksamhet kan man ta väl hand om kyrkogårdens 
naturvärden. Samtidigt värnar man om det upplevel-
sevärde som kyrkogården har för besökande.  
 
• När ett gammalt träd till sist måste tas bort är 

det av stort värde för insektslivet om man spa-
rar delar av stammen och lägger den i en per-
manent vedsamling eller en så kallad faunadepå. 
Depån fylls på någon enstaka gång men lämnas 
för övrigt helt utan åtgärder.  

• Många hålhäckande fåglar gynnas av att man 
sätter upp fågelholkar. Främst är det svartvit 
flugsnappare, talgoxe, blåmes, nötväcka och 
stare som accepterar den konstgjorda boplat-
sen. Undvik att spika i träden, häng istället upp 
holken med plastklädd ståltråd kring en gren. 

Använd holkar med plåtskydd kring ingångshå-
let. 

• För att även i rabatter gynna fjärilar och andra 
nektar- och pollensökande insekter, plantera 
gärna blommor som doftar och har klara fär-
ger. Bra blommande växter för fjärilar är exem-
pelvis kärleksört, rosenflockel, röd solhatt, 
fackelblomster, rosenspirea, lavendel, salvia, 
kungsmynta och rosenbuddleja. 

Gräsytor  
Gräsytorna på Tomelilla nya kyrkogård kyrka är 
måttligt näringspåverkade med stor andel mossor 
pga. beskuggning från träden. Det bör gå bra att 
genom utmagring få in fler vilda blommande örter i 
de mer ljusöppna partierna, något som ger kyrko-
gården större mångfald. Blommande gräsmattor 
lockar fler insekter vilket lockar fler fåglar; livsmiljön 
blir artrikare i flera nivåer. Utmagring sker genom att 
direkt ta bort allt gräsklipp och samtidigt undvika att 
tillföra näring. Efter några år börjar man se större 
artrikedom.  
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Målsättning och utveckling 
Tomelillabygdens församling består av fem kyrkor 
med sju kyrkogårdar, där vi ser Tomelilla och Tryde 
som huvudkyrkor/kyrkogårdar då de övriga ligger i 
avfolkningsorter med tydlig tendens till nedåtgående 
aktivitet.  

Vi ser gärna att Tomelilla och Tryde prioriteras 
dels p g a av sitt läge och aktivitet men också med 
hänsyn till dess struktur och kulturvärde.  

Att ha med sig under planeringen är de nya sam-
hälleliga strukturerna som medför att många grav-
platser återlämnas/återtages så att det blir allt fler 
tomma ytor som behöver underhållas. Detta vill vi 
kunna göra på ett både enkelt och kostnadseffektivt 
sätt, men också på ett för ögonen tilltalande sätt. 

Utifrån de utarbetade vård- och underhållspla-
nerna för kyrkogårdarna har vi gjort följande priori-
teringar på våra kyrkogårdar där vi försökt att utgå 
bl a från nedanstående punkter: 

 
• Hur kan/vill vi arbeta för att förstärka kyr-

kogården som kulturmiljö? 
• Hur vill vi arbeta för att förstärka kyrkogår-

dens växt- och djurliv? 
• Tillgänglighetsanpassning 
• Andra religioner 
• Tillgång till gravplatser framöver 
• Befolkningsunderlag  
• Önskemål 
 
 
 
 
 
 

 

I Tomelilla finns en gammal och en ny kyrkogård 
med två helt olika karaktärer. Vi anser att dessa är 
viktiga att bibehålla i dess nuvarande form.  

Vid nyplantering eller ersättning av växtlighet på 
kyrkogården väljs E-plantor med höga krav på kvali-
tet, utvalda för svenska klimatförhållanden.  

För att öka möjligheten att säkerställa kyrkogår-
dens buxbomsbestånd avser Tomelillabygden att 
påbörja egen sticklingsförökning.  

Det finns behov av att anlägga en ny askagrav-
plats och församlingen kommer att ansöka om att 
göra det i den gamla delen. Det är ett sätt att aktivera 
den delen av kyrkogården och vi ser att det finns 
framtida behov att öka utnyttjandet av den för att 
undvika att den bara blir ett stelt monument.  

På nya kyrkogården finns delar som ännu ej är 
tagna i bruk och dessa vill vi spara för framtida bruk 
och ev nya gravskick. 
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