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Inledning 
Vård- och underhållsplanen för Skivarps kyrkogård är 

utförd av Regionmuseet Kristianstad/Landsanti-

kvarien i Skåne på uppdrag av Skivarps församling. 

Fältarbetet utfördes under vinter och våren 2016 med 

påföljande rapportskrivning under 2016. Inventering 

och rapportskrivning har utförts av antikvarie Linn 

Ljunggren samt biolog Tony Svensson. Arbetet har 

utförts i dialog med representanter från församling-

en. Den kulturhistoriska värderingen är en ständigt 

pågående process där församlingen bidrar med vär-

defull information om t.ex. personhistorik. 

Kyrkogården skyddas enligt Kulturmiljölagens 4 

kap som kyrkogård invigd före 1940. Vård- och un-

derhållsplanen har utformats i enlighet med Kultur-

miljölagen, de föreskrifter som finns för 4 kapitlet 

och gällande direktiv från Länsstyrelsen i Skåne. För 

att vara berättigad till kyrkoantikvarisk ersättning 

måste en vård- och underhållsplan innehålla kultur-

historisk dokumentation, värdebeskrivning och ut-

vecklingsplan. 

Bakgrund 
År 2012 utkom föreskrifter till Kulturmiljölagens 4:e 

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 vär-

det inte minskas och deras utseende och karak-

tär inte förvanskas. 

 Såväl sedvanligt underhåll som tillståndspliktiga 

åtgärder ska framgå av planen. 

 Planen revideras med 10 års intervall. 

 Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig över 

planen. 

 
Mål och syfte 
Med stöd av kulturmiljölagen samt föreskrifterna till 

kulturmiljölagen är syftet med vård- och underhålls-

planen att lyfta fram och tydliggöra kyrkogårdens 

kulturhistoriska värden. Planen ska sedan ligga till 

grund för Skivarps församlings planering och sköt-

sel. Målsättningen med arbetet är att kyrkogårdens 

värden ska bevaras. Genom vård- och underhålls-

planen ska: 

 

 Kyrkogården vårdas på bästa möjliga sätt så att 

de kulturhistoriska värdena säkerställs och ut-

vecklas. 

 Tillståndshanteringen för såväl Skivarps för-

samling som länsstyrelsen underlättas. 

 Skivarps församling får en vägledning i det 

konkreta vårdarbetet med riktlinjer och priori-

teringar. 

 

Fastighetsuppgifter 
 
Objekt  Skivarps kyrkogård, Skurup 
Fastighetsbeteckning Skivarp 39:1 
Socken  Skivarps socken   
Kommun  Skurups kommun  
Fastighetsförvaltare Skivarps församling 
Areal  16695 m²  
 
Kyrkogården består av sammanlagt 942 st. gravplatser, varav 236 har skötselavtal. 
Kyrkogården har 100 st. urngravplatser samt en minneslund och en askgravlund. 
 
Skivarps församling utgör ett eget pastorat som ingår i Skurups kommun.  
Församlingen innefattar Skivarp, V. Vemmenhög, Ö. Vemmenhög, V. Nöbbelöv och 
Svenstorp. 
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 De kulturhistoriska värdena för kyrkogårdsbe-

sökare 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, framförallt Skivarps för-

samlings arkivhandlingar samt annan tillgänglig litte-

ratur, kartor och ritningsmaterial. Nulägesbeskriv-

ningen av kyrkogården omfattar fastigheten Skivarp 

39:1 med kyrkogårdsmur. I detta område har bygg-

nader, gångsystem, gravkvarter, gravplatser och 

gravvårdar samt växt- och djurliv inventerats och 

beskrivits. Särskild vikt har lagts vid att beskriva kyr-

kogårdens karaktär. 

Beskrivningen av kyrkogårdens historik och de 

fysiska anläggningarna utgör underlag till kyrkogår-

dens kulturhistoriska värdering. Utifrån kunskapsde-

len med historik, nulägesbeskrivning samt värdebe-

skrivningen har vårdkrav till följd av kyrkogårdens 

kulturhistoriska värden formulerats. Vård- och un-

derhållsplanen redogör också för aktuella åtgärdsbe-

hov. 
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Lagskydd för kultur- och naturmiljö 
 
Lag (1988:950) om kulturminnen  
Kyrkogården skyddas enligt Kulturminneslagens 

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. För att få genomföra väsentliga för-
ändringar som kan påverka det kulturhistoriska 
värdet behövs tillstånd från länsstyrelsen. Till-
stånd krävs t.ex. för utvidgning, uppförande eller 
ändring av byggnader, murar, portaler eller andra 
fasta anordningar samt större förändring av plan-
tering, trädbestånd och beläggning av gångar. 
Till fast anordning hör murar, portaler, fasta häg-
nader, staket, häckar, träd, dammar samt en-
skilda gravplatser av kulturhistoriskt värde som 
tillfallit upplåtaren. Enskilda gravanordningar 
såsom gravvårdar, staket eller stenramar utgör 
en del av kyrkogårdens helhet och karaktär. 
Länsstyrelsen ger besked om vad som behöver 
tillståndsprövas. 
 
Kyrkogården ligger inom fornlämningsområde 
benämnt Skivarp 129:1 och skyddas enligt Kul-

turmiljölagens 2 kap. Fornlämningen omfattar 
Skivarps gamla bytomt utsträckning. Områdets 
utbredning kan ses på sida 11. Inom den äldre 
bytomten är alla ingrepp i mark, utöver den nor-
mala gravgrävningen tillståndspliktiga då de kan 
beröra under mark dolda fornlämningar. Eventu-

ella fynd av fornlämningar måste rapporteras till 
länsstyrelsen. Länsstyrelsen 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 
särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt får 
inte förvanskas och ska underhållas så att de 
särskilda värdena bevaras. Ändring och flyttning 
av en kulturhistoriskt värdefull 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 bebyg-
gelsens kulturhistoriska värde. Planläggning och 
bygglov handläggs av kommunen och ska ske 
med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska 
värden. De kulturhistoriska värdena ska säker-
ställas genom skydd i detaljplan eller områdes-
bestämmelse där de kan byggnader skyddas 
mot rivning samt mot förvanskning så att dess 
karaktärsdrag bevaras. Byggnader men även 
träd och andra landskapselement kan vara skyd-
dade i plan.  
 
MILJÖBALKEN (1998:808) 
Riksintressen regleras genom Miljöbalken. Riks-
intresse finns för att skydda och värna om att 
Sveriges mark, vatten och fysiska miljö används 
på ett långsiktligt och hållbart sätt. Områden 
som är utsedda som riksintresse för kulturmiljö-
vården ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada kulturmiljön. En miljökonsekvensbe-

skrivning, 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. 
 
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 fladdermöss är 
fridlysta i Sverige. 
 
KULTURMILJÖPROGRAM  
Kulturmiljöprogram är ett regionalt kun-
skapsunderlag för arbete med samhällspla-
nering i t.ex. kommuner, för konsulter eller för 
trafikverket. 
 
Skivarps kyrkogård ingår i ett område för Särskilt 
värdefulla kulturmiljöer kallat Hasslarp-Bösarp-
Örsjö-Torsjö-Skivarp. Kyrkogården ingår även i 
ett Kulturmiljöstråk kallat Landsvägen Malmö-
Ystad. 
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Skivarps kyrkogård 
Karta från församlingens arkiv, Skivarps kyrkogård. 

För bild med träd markerade se s. 35 
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Kulturhistorisk bakgrund 
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Källor 
Skivarps kyrkogårds äldsta anläggningshistoria fram 

till 1900-talet bygger framförallt på dokument, kar-

tor och ritningsmaterial från Skivarps kyrkoarkiv, 

vilket de äldre delarna förvaras hos landsarkivet samt 

på församlingshemmet. Äldre fotografiskt material 

från Regionmuseets arkiv och andra sökbara arkiv på 

nätet har kompletterat de skriftliga källorna. 

Andra källor som varit behjälpliga har varit histo-

riska beskrivningar rörande socknen och kyrkan bl.a. 

boken, Skivarps sockens historia av Kenneth M 

Persson och S:t Laurentil kyrka Skivarp av Wickman 

och uppsatsen ”Skivarps kyrkogårds historia” av Matt-

tias Thelander från 2001 som är en grundlig utveckl-

ings beskrivning av kyrkogården ur ett biologiskt 

perspektiv.. Från Fornsök har även information 

kring socknens fornlämningar hämtats. 

 
Händelser i sammandrag 
 
1100-tal Kyrkan byggs. 
 
1700-tal Sker ombyggningar av kyrkan. Det ska även finnas källor på att djurhåll-

ning hölls på själva kyrkogården.  
 
1847 En ny mur renoveras eller anläggs, det ska även ha planterats almar nå-

got tidigare. 
 
1849 Den gamla träporten in till kyrkogården ersattes med en av gjutjärn. Kyr-

kogården utvidgades till öster. 
 
1859  Utvidgades kyrkogården åt väster. 
 
1884 Utvidgades kyrkogården till öster. 
 
1927 Kyrkogården utvidgades och planterades. 
 
1928 En prästanläggning anlades med tillhörande trädgård. 
 
1966 Plantering av svarttall mot församlingshemmet i söder.  
 
1972 Urngravplatsen iordningställs och planteras med pyramidjärnek, ma-

honia, lingongry och parkolvon. 
 
1982 Kyrkogårdens utvidgas ännu en gång.  
 
1986 Minneslunden anläggs. 
 
1985 Almarna fälls och ersätts med lindar. 
 
1997-98 Raden av lärk fälls för att skapa en med sammanhängande yta på den 

gamla kyrkogården. 
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Skivarp ligger mitt i ett kuperat fullåkerslandskap på 

söderslättens kust. I närområdet finns det många 

bevarade fornlämningar med bronsåldersboplatser, 

ett flertal högar och en romersk dryckesservice har 

hittats här i närheten. Området tros ha varit bebodd 

sedan yngre stenålder. 

Namnet Skivarp är en version av ett äldre namn 

(Scipendorp) som kunde översättas till Sjömannens 

boplats/ Sjöfararens gård.   

Kyrkan är placerad mitt i Skivarps centrum. Från 

kullen går det att blicka ner mot byalagets byggnad 

och den gamla gästgivaregården, med anor från 

1680-talet samt fattighuset. Tätt intill kyrkogården 

ligger även den nya och aktiva skolan.  

Under av slutet av 1800-talet anlades en mölla 

strax intill kyrkogården som brann ner 2010.  

Sockerbruket startades 1901 och det var ett stort 

sockerbruk med fler hundra anställda tidigt i sin 

drift. Bruket lades ner år 1960. En brand härjade i 

det gamla sockerbruket i Skivarp som inte det heller 

kunde räddas.  

Under 1895 utvecklades kyrkbyn till ett stations-

samhälle med inträdet av Trelleborg – Ryssgård lin-

jen. Dock beslöt man att stänga linjen för persontra-

fik år 1956. 

Det finns en känd runsten som hittat under den 

gamla kyrkogårdsmuren i Skivarp och som numera 

är placerad i Lundgård i Lund. Stenen hittade under 

mitten av 1800-talet. Vid upptäckten sprängdes ste-

nen i tre delar, två delar användes som trappsteg och 

en som en del av en skorsten. Stenen sattes ihop 

igen år 1864 under initiativ av Nils G Bruzelius. Ste-

nen skänktes som en gåva till föreningen för Skånes 

fornminnen och historia. År 1986 placerades stenen 

i Lundagård vid Lunds 200-års jubileum.  

 

  

Karta över Skivarps bytomt, tagen från fornsök. 

Det numera nedbrunna sockerbruket i Skivarp var aktivt under nästan 60 år. Sockerbruket var mycket stort för sin tid. 
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Kyrkans historia i korthet 
Skivarps kyrka byggdes i huggen kalksten under 

1100-talet och bestod då av långhus, kor och halv-

rund absid. Kyrkan fungerade länge som ett sjö-

märke i den kustnära socknen Vemmenhög. Kyrkans 

breda västtorn tillkom senare under medeltiden. 

Tornet tros ha fungerat som ett försvarstorn eller 

som ett magasin. Under 1400-talet slogs det valv 

inne i kyrkan som sedan dekorerades av Skivarps-

mästaren. Skivarpsmästaren var en lokal målargrupp, 

deras stil karaktäriserades främst av fyruddiga stjär-

nor av treklöver, akantusrankor och svampliknande 

träd. Denna typ av kalkmålningarna brukar kallas för 

fattigmannens bibel och är motiv föreställande cen-

trala berättelser från bibeln. 

På 1700-talet utökades norrsidan av kyrkan med 

en ”nykyrka” som sedan ersattes med en större 

korsarm. På södersidan revs vapenhuset och det 

byggdes upp en liknande korsarm på norrsidan. 

Under 1700-talet togs även den kvinnliga ingången 

bort. I korsarmarna byggdes år 1880 läktare. Vid 

rivning av ett tidigare trätak upptäcks även de äldre 

kalkmålningarna, men de kalkades över.  

Under en renovering under 1800-talet revs va-

penhuset och sydportalen och ersattes med en ny 

ingång i tornet på västersidan. Det sattes även in nya 

större fönster i långhuset och koret.  

Mellan år 1905-09 skedde en invändig renovering 

ledd av Tehodor Wåhlin. Då sattes den öppen 

bänkinredning och det mönsterlagda kalkgolvet in. 

Det sattes även in en kalorifäranläggning, vilken var 

en invändig kulvert som nås från södra korsarmens 

källare. 

Mellan år 1934-35 gjordes en invändig restaure-

ring. Det gamla altaret återplacerade och kalkmål-

ningarna togs fram av en konservator medan den 

gamla dopfunten ersattes med en ny av Igna-

bergsandsten.  

År 1956 skedde en utvändig restaurering då det bl.a. 

sattes nya solbänkar, utfördes måleriarbete på utvän-

digt trä och plåt samt gjordes lagning av tegelavtäck-

ningen. Skiffertaken avsynades och kalkputsen repa-

rerades och avfärgades.  

Kalkmålningarna, altaruppsatesen, predikstolen 

och ett riksvapen blev år 1997 behandlade av en 

konservator. Det gjordes även en ommålning av 

bänkinredningen. I den södra korsarmen placerade 

man in en sakristia och kyrkans entré tillgänglighets-

anpassades. 

Trappan som leder till kyrkan från torget år 1910. Kyrkogården var väl bevuxen av diverse grönska. År 1910 

Den berömda sälfoten! 
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Bland kyrkans äldre inventarier finns altaruppsatsen 

och predikstolen av snidad ek från 1600-talet. Bland 

de mer obskyra inventarierna fanns det tidigare en 

relik som var placerad i altaret och vårdades ömt. 

Reliken troddes vara jungfru Marias hand, dock efter 

undersökning visade det sig vara bakfoten på en 

sälhund!  

 
Den äldsta kyrkogården 
Begränsat med information finns rörande kyrkogår-

dens tidigaste dagar. De få källor som finns är från 

1700-talet och tyder på att kyrkogården kan ha an-

vänts som betesmark till djur. Äldre kartmaterial (Se 

kartor s.16) visar på att marken runt kyrkan var od-

lingsmark, med bl.a. ett område döpt till kyrko-

vången. Inramning av kyrkogården ska ha varit di-

rekt kring den. Huruvida det funnits en tidigare in-

ramning av kyrkogården är osäkert, men troligtvis 

har det funnits en mindre kringgärdning.  

1800-talets kyrkogård tar form 
Under 1800-talet skedde ett flertal utvidgningar av 

Skivarps kyrkogård.  

År 1847 ska antingen murdelen på den norra si-

dan av kyrkogården byggts eller utvidgats. Enligt 

samma källa ska även nyplanterade almar ha nämnts, 

vilka skulle hanteras särskilt försiktigt vid bygget av 

muren. Det ska ha funnits tillstånd till att utvidga 

kyrkogården åt norr, vilket troligen gjordes.  

År 1849 ersattes en äldre grind på kyrkogården 

mot en ny av gjutjärn. Kyrkogården utvidgades mot 

öster, och det finns här en tydlig gräns mellan den 

gamla kyrkogården och den nya. Den äldre delen av 

kyrkogården har större gravplatser, men efter ut-

vidgningen började mindre och smalare gravplatser 

anläggas. Gångarna gjordes även rakare.  

Efter detta sker ytterligare två utvidgningar under 

1800-talet. En utvidgning år 1859 åt väster och se-

dan år 1884 mot öster. Under denna period arbetade 

trädgårdsmästaren Ola Persson här, som båda ska ha 

ritat och anlagt en del gravplatser på kyrkogården.  

Några äldre växter på kyrkogården kan ha varit 

gullregn och lärk. Det finns fortfarande många av de 

Kyrkogården år 1929. Äldre vårdar och välklippt buxbom 

Bild tagen från söder. Bild på den västra ingången, lärkarna syns på bilden. 
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pelarformade växterna som planterades kring större 

familjegravar under 1800-talet. Dessa är idag ett 

signum för kyrkogården.  

1900-talet 
År 1920 uppfördes ett betongfundament intill kyr-

kan, bredvid tornets södra fasad. Här placerade man 

äldre gravvårdar som funnit kring kyrkan. De lig-

gande vårdarna är idag oläsliga, men i boken S:t Lau-

rentii kyrka i Skivarp finns en del av texterna från 

vårdarna nedskrivna.  

År 1927 ritades ett förslag på ny del av kyrkogår-

den med en ny begränsningsmur och trappa mellan 

gamla och nya delen. Ovanpå den gamla muren 

skulle grästuvor läggas. Mellan gamla och nya kyrko-

gården skulle ett skräpområde byggas på den norra 

sidan. Förslaget gjordes av trädgårdsarkitekten G 

Wahlberg. Tidigare hade det funnits ett förslag som 

innebar att en del av den gamla muren skulle rivas 

och stenen skulle återanvändas till en ny mur. 

Länsstyrelsen godkände förändringarna på rit-

ningen från 1927 men med en kompromiss att den 

östra muren skulle rappas (d.v.s. putsas) likt den 

gamla muren som gick åt norr, öster och väster. Året 

innan hade församlingen köpt in ett tunnlad till ut-

vidgning av kyrkogården. Utvidgningen genomför-

des, och i samband med detta planterades även bux-

bom runt gravplatserna. Dragning av huvudgångar-

na gjordes och nybyggnation av den södra trappan 

med mur. I samband med denna renovering sattes 

riktlinjer upp för omfattningen av hur privata grav-

platser fick smyckas och planteras. Detta för att sätta 

en standard för hur kyrkogården skulle utvecklas 

inför framtiden.  

År 1955 genomfördes en utvändig renovering av 

kyrkan, kyrkogårdsmuren och grindstolparna. Man 

borstade och blottade söndriga murytor som sedan 

lagades med en blandning av kalk och cement. Efter 

lagningarna kalkades muren.  

Under mitten av 1900-talet ändrades plantering-

en på kyrkogården. År 1966 planterades svartall på 

kyrkogården. År 1972 iordningsställdes urngravplat-

sen och planterades med pyramidjärnek, lingongry, 

mahonia och parkolvon. Det ska även ha skett en 

hamling av träden under 1970-talet.  

I en text från 1980-talet beskrivs kyrkogårdens 

vegetation som dominerad av låga buxbomshäckar 

med en riklig förekomst av cypresser. Kyrkogården 

skulle ha omgetts av höga lövträd. Norr om kyrkan 

fanns en liten lund där man placerade kransar och 

blommor vid kremationsbegravningar, vilket besk-

Bild från okänt datum, kyrkan hade en blomstrande karaktär med mycket grönska, bilden visar ett flertal träd som idag är borta  
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rivs som ett ovanligt arrangemang vid denna tid. 

Gravvårdarna sägs visa på en ovanligt stor variation.  

Från år 1982 fanns planer på en utvidgning mot 

ett befintligt bostadsområde. Planerna godkändes 

inte av länsstyrelsen som ansåg att det skulle dels bli 

för nära bostadsområdet och att grönområdet borde 

fortsätta vara grönområde.  

Den 5 december år 1985 fick församlingen till-

stånd att ta ner den befintliga almkransen och istället 

återplantera skogslind. Planteringen skedde näst-

kommande år på våren. Lönnarna placerade på den 

södra sidan behölls då de ägdes av kommunen.  

Samma år lindarna planterades anlades även kyr-

kogårdens minneslund där det tidigare funnits en 

träd/buskplantering.  

År 1997-98 fälldes raderna av lärk. Dessa går att 

se på äldre fotomaterial av kyrkogården. Träden 

fälldes för att gå en mer sammanhängande yta av 

kyrkogården.   

Byggnader 
Bårhuset uppfördes på kyrkogården år 1933. Den 

anlades på en betonggrund med väggar av gas-

betong. Väggarna målades med kalk och grön umbra 

interiört och taket täcktes av galvaniserad oljemålad 

takplåt. Bårhusets fönster och ingångar fick en stick-

bågig form. Fönstren blyinfattades och dörrarna 

tillverkades av trä.  

På 1970-talet anlades en ekonomibyggnad som 

var kombinerat förråd, garage och personalutrymme 

fristående från kyrkogården.  
  

Bild tagen från sydväst år 1910, kyrkogården var med vild-
vuxen i sin karaktär än idag då den är mer öppen. 
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Karta från 1689 Karta från 1708 Karta från 1778 

Karta från 1806 Karta från 1910-1915 Karta från 1970 
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Beskrivning av kyrkogården 
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Omgivningar  
Kyrkogården ligger på en höjd placerad mitt inne i 

Skivarps by. Landskapet runtomkring domineras av 

den intilliggande bebyggelsen. Bebyggelsen som 

ligger närmast är den aktiva skolan på den västra 

sidan, gästgivaregården, torget och den gamla brand-

stationen på södra sidan. Flera byggnader inne i tä-

torten är av äldre karaktär. Torget nedanför kyrkans 

södra sida har några vallade gräsområden, sporadiskt 

planterat med träd och buskar.  

Närmast kyrkogården på södra sidan ligger för-

samlingshemmet.  

På norra sidan finns några mindre gräsområden 

som ägs av församlingen, inköpta vid okänt datum 

och kring dessa ligger bostadshus. Kyrkogården syns 

på långt avstånd då den är något upphöjd över den 

övriga bebyggelsen och agerar centralpunkt i tätor-

ten. 

Kyrkogårdens begränsning 
Både den äldre och den yngre delen av kyrkogården 

omgärdas av murar. Längs med utkanten av den 

södra, västra och norra sidan går en putsad stenmur 

målad i en vit kulör. Avtäckningen består av flata 

naturstensskivor på den södra och norra sidan. På 

den västra och en bit av norra sidan är ytskitet lagda 

betongplattor. Skivorna delas av en något upphöjd 

fog. Muren anpassar sig efter det omkringliggande 

landskapet. På den södra sidan är muren högre och 

på västra och norra är den lägre.  

I skiljelinjen mellan gamla och nya kyrkogårdsde-

len går resterna av den gamla muren. Muren är 

knappt synlig längre utan täcks av grönska. Längs 

med den södra, östra och norra sidan av kyrkogår-

den fortsätter den vitputsade delen av muren, men 

här är avtäckningen av taktegel. Den fjärde ingången 

förbinder kyrkogården med torget nedanför.  

Grindar och entréer 
På kyrkogårdens västra, norra och östra sida finns 

grindar. På den västra sidan finns två grindar place-

rade med likadan formgivning. De kan öppnas i tre 

delar och har en enkel form med vertikala och 

vågrätta fyrkantsjärn. Längsmed den nedre delen 

finns cirkulära dekorationselement. Pollarna på si-

dorna är byggda av grå tegelstenar med vita fogar 

och avtäckta med cement. Grinden på norra sidan 

har en liknande utformning, men med cirkulära de-

korationselement både i övre och nedre kanten av 

grinden.  

På östra sidan finns en enkelgrind. Den har 

samma formgivning med enkla metallribbor och 

cirkeldekorationer längs nedre kanten. Denna grind 

har inga pollare utan är fäst direkt i muren. Nedan-

för grinden går ett enkelt trappsteg. När man kliver 

in till kyrkogården går det svarta handräcken på var-

dera sida av gången. Den södra sidans entré är 

Trappan på södra sidan knyter ihop kyrkogården och torget. Kyrkogårdens mur har tre typer av avtäckning. Alla kyrkogårdens grindar har liknande formgivning. 
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trappförsedd utan grind, flankerad av svarta stöd-

räcken och med koppartäckta pelare som markerar 

ingången. 

Gångar och strukturer 
Både på den äldre kyrkogårdsdelen och på den se-

nare utvidgningen löper gångarna i raka led. På den 

äldre delen av kyrkogården har gravkvarteren hu-

vudsakligen buxbomsomgärdningar, med det före-

kommer även omgärdningar av gjutjärn och sten. 

Gravplatsernas storlekt och sträckning visar på ore-

gelbundenhet, främst på den äldre delen av kyrko-

gården. Oregelbundenheten kan vara en lämning av 

att gravvårdar placerats ut för att vid ett senare skede 

ordnas upp i prydligare, raka rader.  

Gångarna är packade med en hårt packad fingra-

dig singel. De raka leden bryts av med placeringen 

av den cirkulära minneslunden på norra sidan. 

På den utvidgade delen av kyrkogården är kvarte-

ren även dragna med raka led i nord-sydlig riktning. 

Kvarteren har en mer enhetligt utformning än på 

den äldre delen, även om det förkommer variationer 

i gravplatsernas utseende så är planeringen mer 

strukturerad. Genom den äldre och utvidgade delen 

går en centralgång som knyter ihop de två delarna, 

från västra sidan fram till den östra ingången.  

Service och belysning 
Kyrkogården har flera servicestationer utplacerade 

på kyrkogården. Det finns flera ställningar för verk-

tyg, tunnor för skräp, gröna plastvaser och vatten-

kranar. På den norra sidan finns en tillfällig ekono-

mibyggnad i plåt med verktyg för personalen samt 

större områden för kompost och skräp. 

Vid södra och sydvästra ingången finns informat-

ionsskyltar. Skyltarna visar information rörande Ski-

varps församling och annan aktuell information, 

men dock ingen gravkarta över kyrkogården. 

På kyrkogården finns det flera typer av belysning 

utplacerade. Det finns lyktstolparna av matt, grå stål 

krönta med lykthus i klarglas, delade i sex delar. 

Lykthuset kröns av en spetsdekoration. En annan 

lyktstolpe är av en liknande metalltyp, men med ett 

rundat lykthus med mjukt format krön. Kyrkan be-

lyses även av spotlights placerade på galvaniserade 

metallyktstolpar. Intill kyrkans västra sida står den 

äldsta lyktstolpen kvar. Stolpen har en fyrkantig bas 

med bladornamentik. Lykthuset har en cirkulär 

form, men glaset är uppdelad i flera delar och har en 

”antikglasbehandling”. Krönet är av koppar med 

rundad form som går upp i en spets. I minnelunden 

finns mindre lampposter placerade. De är enkla raka 

metallrör med skärmtopp.  

Parkering till kyrkan och kyrkogården finns på 

norra sidan, i närheten av servicehuset. Parkerings-

platsen har ytbeläggning av asfalt samt utmarkerade 

handikappsplatser. Det finns även möjlighet att par-

kera vid församlingshemmet på den södra sidan.  

Byggnader 
Nära till kyrkogården ligger servicebyggnader med 

toalett. De består av två tätt placerade byggnads-

längor. De har putsade fasader och är målade i en vit 

Huvudgången på kyrkogården är väl belyst. 
Servicestationer finns utplacerade på kyrkogården Bortplockade vårdar finns placerade längs med norra sidan. 
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kulör. Den ena byggnaden har två dubbeldörrar 

placerade på gavelsidan, målade i en grön kulör. 

Båda byggnaderna täcks av ett sadeltak med tegel-

pannor.  

I det sydvästra hörnet av kyrkogården står det 

gamla bårhuset. Byggnaden har en låg svartmålad 

sockel och fasaden är putsad och avfärgad med en 

vit kulör. Byggnaden har trappgavlar och på vardera 

sida av gavlarna finns luftningsöppningar formade 

som romerska kors. Fönster finns på den södra och 

västra sidan av bygganden. De är stickbågiga, grön-

målade och försedda med tunna spröjs. Fönstret 

kröns av ett överljusfönster. På den norra sidan finns 

två dubbeldörrar, målade i svart och grönt. Mellan 

dörrarna finns en enkel lampa som sticker ut ur fa-

saden. Taket är lagt med rött taktegel.  

Träd 
Längs hela gamla kyrkogårdens norra sida och större 

del av västra sidan står 31 medelålders skogslindar. 

Längs västra sidan står även ett par ginkgoträd, en 

lärk och en ädelcypress. Längs gamla kyrkogårdens 

östra sida står 7 skogslindar halvvägs ned mot mitten 

av kyrkogården. Kring den östra nya delen av kyrko-

gården växer 29 äldre bohuslindar som tidigare blivit 

toppkapade på 5-6 m höjd. 

3 unga blodbokar står i asklunden nordost om 

kyrkan, medan en solitär pil står i minneslunden norr 

om kyrkan. Nordväst om kyrkan är ett nytt körs-

bärsträd planterat, medan det väster om kyrkan står 

2 unga hängbokar. 

Strax utanför den södra muren står 3 gamla lön-

nar som hänger in över kyrkogården. 

Häckar 
De flesta gravplatserna är omgärdade av lågt klippta 

buxbomshäckar som i många fall är svaga och frag-

menterade. 

Längs västra sidan av kyrkogården står en klippt 

blandhäck av hagtorn och alm, med lite inslag av 

självsådd skogslönn. Längs norra sidan, från det 

nordvästra hörnet till norra entrén växer en klippt 

hagtornshäck. Från norra entrén och österut tills att 

östra delen av kyrkogården ansluter, löper åter igen 

en sträcka med klippt blandhäck av hagtorn och alm, 

med lite inslag av självsådd skogslönn. Östra delen 

av kyrkogården saknar omgärdande häck. 

Mellan gamla kyrkogårdsdelen och östra delen 

löper dubbla häckrader i nord-sydlig riktning. Av 

dessa växer en murgrönehäck direkt öster om den 

avdelande lindraden, medan en formklippt tujahäck 

står parallellt öster om denna, med endast en gång 

emellan. 

Kyrkogårdens bårhus har en vacker formgivning. Murgrönehäck skiljer gamla och utvidgade delen. 

En blodbok vid askgravlunden. 
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Längs huvudgången i östra delen löper dubbla 

formklippta spireahäckar i öst-västlig riktning, med 

öppningar till alla sidogångar. 

Vid huvudgångens slut vid östra sidan står en klippt 

klammerformad lindhäck kring servicestationen. 

Korta vinklade lindhäckar finns också vid kyrkogår-

dens nordost- och sydosthörn. Väster om redskaps-

boden, nära trappan, står en kort formklippt tuja-

häck i öst-västlig riktning. Två korta avsnitt tujahäck 

omger en servicestation med soptunnor innanför 

norra entrén. 

Minneslunden omges av en högre formklippt tu-

jahäck som följer den cirkulära formen på lunden. 

Vid urnlunden står två bågböjda rader av bokhäck. 

Dubbla rader av toppkapade ädelcypresser om-

ger vägen fram mot bårhuset i sydvästra delen av 

kyrkogården. Cypresserna har kapats till ca 1,5-2 m 

höjd för att formas till häck. 

 

Planteringar 
På gravplatserna växer perenner såsom kärleksört, 

lavendel, funkia, murgröna, ljung, daggkåpa, horten-

sia, alunrot, prästkrage, liljekonvalj, blåsippa, vildmo-

rot, pion, taklök, liljor och rosor. Några annueller 

som begonia, pelargon, lobelia, silverek och 

stjärnöga förekommer också. 

Buskar står ofta planterade i par flankerande 

gravvården. Här förekommer bl.a. lagerhägg, ädel-

cypress, idegran, rododendron, tuja, japansk ädelcy-

press, trädgårdsen, himalayaen, järnek, klätterbenved, 

ölandstok, sockertoppsgran, rosenspirea, mahonia 

och prakttry. En hel del prydnadsbarrträd har 

släppts iväg på höjden och skapar variation på kyr-

kogården. Innanför kyrkogårdens omgivande häck 

och trädkrans är solitära buskar av olika slag plante-

rade. Längs gamla delens västra och norra sida före-

kommer bl.a. bredbladig liguster, häckkaragan, gull-

regn, spirea och try, medan det längs östra delen 

växer mahonia, hagtorn, lingontry, kornell och ol-

von. Mellan varje bohuslind är också en järnek plan-

terad. 

Vilda kärlväxter och kryptogamer 
Den rödlistade bladlaven grynig dagglav (NT) växer 

på 3 av kyrkogårdens bohuslindar i den östra delen.  

Den tidigare rödlistade alléskruvmossa och den när-

besläktade trubbskruvmossa växer på många av 

träden, även kornskruvmossa noterades på ett fåtal 

träd. Signalarten guldlockmossa hittades på en stam-

bas. Den äldre trädkransen i östra delen av kyrko-

gården har bättre utvecklad epifytflora än de medel-

ålders träden kring gamla delen av kyrkogården. 

Murgröna täcker hela den västra delen av den södra 

kyrkogårdsmuren. På de ytor av täckstenen som inte 

är klädd av murgröna växer allmänna arter som 

strålblommossa och svart kantlav. Övriga delar av 

muren är nymålad och saknar därmed växtlighet.  

Av vilda inspridda växter hittas klöveroxalis, åker-

fräken, rävtörel, korsört och knölklocka på gravplat-

ser och i häckar. Den odlade perennen silverarv har 

också spridit sig i buxbomshäckarna. 

Praktklocka på en gravplats. Hortensia är ett vackert inslag på kyrkogården. 
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Mindre gräsytor finns vid kyrkan och urnlunden. 

Gräsmarken är måttligt näringspåverkad och har 

inslag av örter som tusensköna, jordklöver, rölleka, 

vårvicker, mjuknäva, sparvnäva, gråfibbla, gullklöver, 

svartkämpar, vitklöver och prästkrage. 

Djurliv 
Tillsammans bidrar kyrkogårdens träd, häckar, plan-

teringar och gräsmattor till en omväxlande biotop 

som skapar livsutrymme för många organismer. 

Trädbeståndet är den del på kyrkogården som har 

störst betydelse för djurlivet. 

Det finns enstaka s.k. hålträd på Skivarps kyrko-

gård. Gamla träd kan ibland ha ihålig stam med an-

samling av mulm, som är en kompostliknande massa 

av organiskt material som bryts ner av olika insekter 

och svampar. Mulm är en bristvara i landskapet då få 

gamla träd tillåts stå kvar så länge att värdefulla kvali-

teter som till exempel grov stam och håligheter hin-

ner utvecklas.  

Äldre och ihåliga träd är viktiga för fladdermöss 

som viloplatser under sommaren. De dagvilar eller 

övervintrar dessutom gärna i kyrktorn och på 

kyrkloft. Det är troligt att fladdermöss förekommer i 

anslutning till kyrkan i Skivarp, särskilt då de ofta 

dras till äldre kulturbyggnader. Det krävs extra hän-

syn där det finns eller kan förväntas finnas fladder-

möss, särskilt när det gäller förändringar i trädbe-

ståndet.  

Flera fågelarter häckar sannolikt på kyrkogården 

under sommaren. Främst är det trastar, småfåglar, 

kråkfåglar och duvor som brukar hitta lämpliga plat-

ser för sina nästen i trädkronor eller buskar. Under 

senhösten noterades tornseglare, hämpling, skata, 

råka, kaja och ringduva. Även under årets kalla må-

nader används kyrkogården av traktens övervint-

rande fåglar för födosök, vila och skydd. De all-

männa snäckorna parksnäcka och trädgårdssnäcka 

noterades också på kyrkogården. 

Små däggdjur som igelkott, ekorre, harar, kanin 

och mindre gnagare förekommer sannolikt mer eller 

mindre regelbundet. Större däggdjur kan också be-

söka kyrkogården sporadiskt. 

De flesta organismer på kyrkogården är annars 

små och mer eller mindre osynliga. Bin, humlor, 

fjärilar, blomflugor och skalbaggar är några av dessa. 

De gravplatser med rikt blommande växter som 

kärleksört, rosenspirea och lavendel som innehåller 

nektar och pollen, besöks flitigt av olika småkryp. 

Även de planterade buskarna med bredbladig ligus-

ter drar mycket insekter i juli-augusti. Några av de 

arter som noterades på kyrkogården är nässelfjäril, 

påfågelöga och mörk jordhumla. Förutom det gröna 

intresserar vindskyddade ytor och den lagrade vär-

men i gravvårdarnas och grusgångarnas stenmaterial 

många insekter. 

  

Insekter som denna nässelfjäril söker sig till kyrkogårdens blomstrande inslag. 
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Områdesbeskrivningar 

Gamla kyrkogården 
Kvarteren runt hela gamla kyrkogården har ett 

sammanhållet uttryck med huvudsakligen buxboms-

omfattade gravplatsen. Gravplatserna är lagda i 

nord-sydlig riktning. Huvudgångarna går från väster 

till öster och delar av de olika gravkvarteren. På 

gravplatserna finns en stor oregelbundenhet vilket är 

ett tecken på att gravplatserna har en hög ålder. 

Bland alla kvartersenheterna finns variationer av 

stora och små gravplatser. Kvarteren bryts upp av 

mindre gångvägar mellan gravplatserna. En kvarter-

senhet omfattar ungefär två till tre rader innan de 

delas av en mindre gång. Spritt över hela kyrkogår-

den finns flera tomma gravplatser, framförallt på 

västra och östra sidans ytterkanter.  

De mindre gravplatserna i väst, norr och öst kan 

tyda på att de upplåtits till enskilda gravplatser. Me-

dan de större gravplatserna kring kyrkan kan tyda på 

att dessa platser varit förbehållna till 

gårds/familjegravplatser. 

Gravplatser 
På hela kyrkogården är det ett 100-tal gravplatser 

som saknar gravvård och endast har sin buxboms-

omgärdning kvar. Alla tomma gravplatser har ett 

liknande utförande med buxsbomsomgärdning och 

singel som ytmaterial.  

Gravplatserna på kyrkogården har ett homogent 

utförande med framförallt buxbomsomgärdningar 

och ytmaterial av singel, ett fåtal skiljer sig från den 

gängse karaktären där omgärdningen är annan än 

buxbom. 

Det finns 14 gravplatser med steninramning på 

gamla kyrkogården och 4 gravplatser med gjutjärns 

omgärdningar.  

På nordvästra sidan finns en gravplats av sten där 

omgärdningen är sammansatt med gravvården. Om-

gärdningen går runt alla sidorna med en ingång i den 

sydöstra hörnet. På västra sidan av gravplatsen finns 

två gravvårdar som fungerar som omgärdning med 

mjuka rundade krön. Centralt mellan dessa finns en 

stående hög vård med mjuk rundad korsform. Res-

ten av omgärdningen är något lägre, men mjukt 

formade sidopollare och klotdekorationer. Framför 

den höga gravvården finns även en planteringsram 

av sten kantad med klotdekorationer.  

I det nordöstra hörnet av kyrkogården finns ett 

exempel på en gravplats med gjutjärnsomgärdning i 

form av en kedja. Pollarna är i gjutjärn med klotde-

koration. Det finns totalt 9 pollare som håller kedjan 

och ramar in gravplatsen. Både pollarna och kedjan 

är målade i en svart kulör. Det finns ingen öppning 

till gravplatsen och ingen växtlighet.  

Kyrkogårdens gamla del markerad i blått.  

Den dominerande omgärdningen är buxbom. 

Exempel på en omgärdning av sten på kyrkogården. Ett fåtal omgärdningar av gjutjärn finns.  
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Gravvårdar 
På den äldre kyrkogårdsdelen finns bland det äldre 

gravvårdmaterialet 11 stående kalkstensvårdar. 5 av 

dessa är placerade intill kyrkan på dess östra sida och 

är inte utmarkerade som gravplatser. Intill kyrkans 

södra sida finns även ett upphöjt stenområde med 

trappa där ett antal hällar av kalksten är inmurade. 

Kalkstensvårdar är ett signum för skånska begrav-

ningstraditionen och är ofta välarbetade och vackert 

dekorerade med uthuggna symboler.  

På kyrkogården placeras bortplockade vårdar 

längs med den norra sidan. De flesta är enklare vår-

dar i granit från 1900-talets första hälft, med det 

förekommer även några äldre gravvårdar med natur-

romantiska formgivningar.  

Merparten av gravvårdarna på gamla kyrkogår-

den är från 1900-talets början till dess mitt, men det 

finns även ett antal från 1800-talets slut. Bland dessa 

finns bl.a. en gravvård i form av ett gjutjärnskors 

placerat på den östra sidan. Korset har en svart kulör 

och står på en granitbas. Gravvården har trepass-

formade avslut och stilen är klassicerande. Järnkorset 

har även dekorationselement som föreställer tro, 

hopp och kärlek. 

Diabas eller grå granit dominerar bland gravvår-

darnas stenmaterial. Till storlek och form finns en 

stor variation. Vanligast är dock gravvårdar i svart 

granit, enkla i sin form, relativt högresta och med 

mycket enkel dekor. Symbolerna på vårdarna är 

kristna symboler som kors, men även mer antika 

klassicerande symboler såsom oljelamporna. Även 

enklare gravvårdar i mindre storlek finns utspridda 

på kyrkogårdens äldre del.  

Påkostade högresta vårdar återfinns framförallt i 

kvarteren närmst kyrkan. På gravplats 222 står två 

högresta och vackert bearbetade gravvårdar. Grav-

vårdarna är i granit och har en bredare bas i fler 

lager. Vårdarnas fyra sidor smalnar av något uppåt 

och krönet toppas av en uthuggen urna. Ytorna är 

matta med några polerade detaljområden. Inskript-

ionen är inhuggen centralt på vården. Gravvårdarna 

är uppförd över två hemmansägare, vilket visar på 

den status lantbrukare fick under slutet av 1800-talet. 

Många olika gravvårdsstilar går att utläsa i den variat-

ion av gravvårdar som finns på den gamla kyrkogår-

den, allt från jugend och klassicism till funkis och 

andra moderna stilelement. Se bilder på sid 23 för 

några exempel på olika vårdar på kyrkogården.  

Vanligast förekommande titlarna är lantbrukare, 

hemmansägare och åbon men även fiskare före-

kommer. I det sydöstra hörnet av gamla kyrkogår-

den finns en stark koncentration av vårdar med titeln 

fiskare varav detta kvarter kallas för fiskekvarteret. 

Andra sjörelaterade titlar som kustuppsyningsman-

nen och sjömannen finns också på kyrkogården. 

Andra yrkestitlar som finns är smedmästarne, sock-

erbruksarbetarn, plåtslagaren, handlarn, urmakarn 

och ingenjören.  

I samband med industrialiseringen öppnaden 

dörren för ett flertal nya yrkesverksamheter. Detta 

återspeglas tydligt på Skivarp som har en stor variat-

ion av gravvårdstitlar.   

T.v. Stående kalkstensvård med klassicerande detaljer såsom 
kolonner och tympanon. T.h. Naturromantisk vård med inskript-
ionsfält avmarmor och dekorativt kors i marmor.  

T.v. Lutad gravvård i diabas, polerade detaljer och inskription 
med matt inskriptionsområde. T.h. Stående vård med vinklat 
krön. Dubbel sockel, en av diabas och en av ljusgrå granit.  

T.v. Stående vård med ”vårdformad” polerad dekor och matt, 
huggen inskription. T.h. Bautavård av granit med jugendstil, 
huggen dekor av påsklilja och ormbunke.  
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Av kvinnliga yrkestitlar finns ett litet antal såsom 

trotjänarinna, hushållerska och telefonist. Mest figu-

rerar kvinnotitlarna som hustru, syster eller dotter. 

Minneslunden  
Kyrkogårdens minneslund är placerad på den norra 

sidan av den gamla kyrkogården. Minnelunden är 

inrymt i ett cirkulärt område, insynsskyddat av en 

hög tujahäck. Gången inom minnelunden är lagd 

med gatsten. Inne i minnelunden finns en klotfor-

mad smidesdekoration som inhyser en lampa. Det 

finns en större ljushållare av svart metall och en 

mindre och nättare. Det finns även ett runt vatten-

bad av sten för buketter. På gräsmattan finns ett 

mindre singellagt område för kransar.  

Askgravlunden 
Kyrkogårdens askgravlund finns placerade på den 

östra sidan av gamla kyrkogården. Den består av ett 

större singellagt område med en tårformad upphöjd 

kulle i mitten, kantad av gatsten. Intill står en konst-

närligt formgiven metallställning. Ställningen är kors-

formad med trappor lutad mot den. På trappan finns 

plats för namnskyltar. Intill står en vashållare av smi-

desjärn och en ljushållare.  

 

 

Karaktärsdrag för gamla kyrkogården 

- Buxbomsomgärdade gravplatser 

- Något mindre gravplatser längs kanterna av kyr-

kogården och större närmre kyrkan.  

- Stor oregelbundenhet och variation bland gravplat-

serna och kvarteren.  

- Framförallt vårdar från 1900-talets början till dess 

mitt. 

- Varierande granit och diabasvårdar. Ett flertal 

högresta blandade med lägre. 

- Klassisk 1800-tals planering med omgärdning, 

trädkrans och raka dragna gångvägar. 
  

Bilden ovan och nedan visar kyrkogårdens askgravlund. 

Kyrkogårdens minneslund har en cirkulär form. Behov av belysning och ljushållare har genomförts på ett 
dekorativt sätt.  
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Utvidgade delen 
Kvarteren på den östra sidan av kyrkogården har ett 

samanhållet uttryck med dess rakt ordnade gravplat-

ser men det förekommer variationer på hur gravplat-

serna är ordnade. Den utvidgade delen av kyrkogår-

den skiljs åt från den äldre genom den murgrön-

stäckta kyrkogårdsmuren som löper längs med östra 

sidan. Det finns tre öppningar mellan nya och gamla 

kyrkogården, två med trappor och en utan grind. 

Den öppna ingången kantas av en låg smidesgrind 

med symbolerna för man och kvinna. Kvarteren går 

i nord-sydlig riktning och delas upp av raka gångar.  

Gravplatser 
I den utvidgade delen av kyrkogården finns det tre 

typer av gravplatsområden. Gravkvarteren som lö-

per längsmed den gamla kyrkogårdsmuren, som 

delar gamla och utvidgade delen åt, har de flesta av 

gravplatserna har en mindre rabatt framför vården 

och planteringsram av sten. Framför finns en gräs-

matta och ett gångstråk med cementplattor. Grav-

platserna avskiljs från resten av kvarteren genom en 

klippt thujahäck. Största delen av gravplatserna har 

ett klassiskt utseende med omgärdningar av buxbom 

och ytmaterial av singel. Endast en av dem har en 

omgärdning av sten. Längst mot öster ligger de 

yngre gravvårdarna och uttrycket är mer avskalat 

med endast en gravvård, planteringsram av sten och 

liten rabatt. Området framföra är gräsbesått och 

påminner om den västra sidan, om än mer avskalat. 

Det går en större huvudgång som delar den utvid-

gade sidan i två delar. På norra och södra sidan finns 

även två gångar. Mellan kvarteren finns singellagda 

gångar som är något smalare än huvudgångarna. 

Jämfört med den äldre delen finns det fler gravplat-

ser med plantering här. Det finns även en större 

variation av klippta och friväxande buskar på grav-

platserna. 

Gravvårdar 
I den utvidgade delen av kyrkogården är de flesta 

gravvårdarna av modern karaktär. Vanligtvis med en 

lägre och rektangulär form. På västra sidan löper 

flera i en enkel stående rak form. Det förekommer 

både vårdar med en asymmetriskt eller symmetrisk 

dekor och inskription. Dessa vårdar är vanliga från 

mitten av 1900-talet och fram till idag. På samtida 

vårdar har formen blivit friare, samma sak med de-

Kyrkogårdens utvidgade del markerad med blått.  

Dekorativt räcke leder ner till den utvidgade delen.  Det finns områden som har småskaliga vårdar och gravplat-
ser på den utvisade delen.  

Längs med den gamla muren går flera gravplatser och vårdar 
med enkel utformning och mindre rabatt.  
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koren. På norra sidan förekommer fler vårdar med 

mer bearbetad och grandiös stil. 

Materialvalet för gravvårdarna i detta område är 

framförallt röd eller svart granit förutom 13 stycken 

som är av marmor. Dekoren på gravvårdarna är 

vanligtvis kristna symboler såsom korset och strå-

lande stjärnor. Titlar förekommer men inte i lika stor 

utsträckning som på den gamla kyrkogården. Av 

titlar på den utvidgade delen är lantbrukare är van-

ligast. Merparten har enkla raka former, några få är 

matta medan flertalet är blankpolerade. Ett par av 

vårdarna har en mer rundad naturliknande krönings-

form på stenen.  

I det nordvästra hörnet av kyrkogården finns ett 

område speciellt anlagt till barngravar. Både gravvår-

darna och gravplatserna är småskaliga, två av dem 

har rundade krön och en stenram vilket får dem att 

likna små sängar. Flera av gravvårdarna är idag bort-

tagna och buxbomen är fragmenterad i ”barnkvarte-

ret. 

Karaktärsdrag för den yngre delen 

- Rektangulära gravvårdar i granit 

- Gravplatser med buxbomsomgärdning eller grav-

plats med planteringsram av sten 

- Raka gångsystem 

- Variation av växtlighet 

 
  

Främst domineras området av enklare vårdar. Det finns ett antal större vårdar på den utvidgade delen. I ”Barnkvarteren” finns vårdar som är ännu mindre än gängse 
vårdar.  
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Den utvidgade delen har en mer strikt formgivning gällande placering och 
storlek av gravplatserna, som är lagda i raka tydliga rader. Dock finns det 
ändå variationer bland gravplatserna med buxbomsomgärdning respektive 
planteringsram av sten. Det finns även områden lagda med gräs. Främst 
är det de strikta och småskaliga gravvårdarna som karaktäriserar den 
utvidgade delen.  

 

Kyrkogården har starka influenser från det sena 1800-talets stilideal vid 
anläggandet, vilket syns på omgärdningarna och trädraderna. Gångsy-
stemen har formats av gravplatsernas varierade storlek på den gamla 
kyrkogården. Den gamla kyrkogården har en ålderdomlig prägel med 
många äldre bevarade gravvårdar. De äldsta gravvårdarna varierar i 
sin utformning, genom olika material såsom kalksten, marmor, diabas 
och granit.  
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Kyrkogårdens kulturhistoriska värden 
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Värdebeskrivning 
Kyrkogårdar utgör komplexa kulturhistoriska mil-

jöer. De omfattar faktorer som berör omgivning, 

landskap, växter, djurliv, personhistorik, konsthant-

verk samt kyrkogårdshistoria. Värdebeskrivningen 

tar fasta på alla dessa delar. 

Kyrkogårdens betydelse i landskapet 
Skivarps kyrkogård är placerad på en höjd mitt i 

tätortskärnan och syns på långt håll från de olika 

vägarna i byn. Den centrala placeringen på höjden 

möjliggör utblickar över Skivarp vilket ger platsen ett 

högt upplevelsevärde. Kyrkogårdens struktur är in-

tegrerad med byn och ofta tar personer genvägar 

genom kyrkogården eller promenerar längs gångarna 

vilket vittnar om att kyrkogården fungerar som en 

park- och ett rekreationsområde för invånarna. Kyr-

kogården och kyrkan utgör kärnan i ett sockencent-

rum med kontinuitet från åtminstone 1100-talet och 

besitter som sådant ett traditionsvärde.  

Alla olika komponenter på kyrkogården; grindar, 

häckar, träd, växtlighet, gravplatser och gravvårdar 

skapar en helhet som ytterligare bidrar till kyrkogår-

den upplevelsevärde.  

Kyrkogårdshistoriska värden 
Kyrkogården kan fungera som en karta över olika 

arkitekturstilar och begravningstraditioner. Kyrko-

gårdens karaktär bär bl.a. spår av det sena 1800-

talets ideal med sina rätvinkliga kvarter, de pelarfor-

made träden och sin trädkrans. Stilinfluenserna är 

tydliga och går fortfarande att avläsa vilket är kyrko-

gårdshistoriskt värdefullt. De finns även en stor sam-

ling av gravvårdar från olika tidsåldrar vilka bidrar 

med konsthistoriska perspektiv. 

Den västligaste utvidgningen av kyrkogården går 

tydligt att urskilja för att gestaltning och begrav-

ningsformer skiljer sig tydligt från den äldre kyrko-

gården. Samma sak gäller minnes- och askgravlun-

darna. Utvidgningarna är exempel på en generell 

utveckling på kyrkogårdarna och av begravningstrad-

itioner. 

Samhälls- och personhistoriska värden 
Kyrkogårdens gravplatser ger en inblick i vilka som 

verkat och bott i socknen och har därför stora sam-

hällshistoriska värden. Det som inte syns berättar 

om det som skalades bort och inte ansågs lika viktigt  

i samhället.  

I äldre tider utgjordes befolkningen i Skivarp hu-

vudsakligen av jordbrukare varför titlar såsom lant-

brukare, åbor och hemmansägare är vanliga. Före-

komsten av titeln fiskare förklaras av närheten till 

Abbekås. Andra yrkestitlar visar på industrialisering-

ens inflytande på bylivet, framförallt genom det stora 

sockerbruket som var placerat i byn. 

Gravplatsens och gravvårdarnas storlek och ut-

formning visar på den sociala status som den grav-

satte haft.  

På Skivarps kyrkogårds äldsta del figurerar kvinn-

liga titlar som dotter, syster eller hustru. De står oft-

ast på mannens grav och står underst trots att kvin-

nan avlidit tidigare. De flesta har varken titlar eller 

någon närmare presentation, men genom andra 

familjemedlemmars titlar ges en förklaring till deras 

relation. Detta speglar kvinnans tidigare underord-

nade roll i samhället. Exempel på en gravplats där 

detta inte är fallet är på plats 584 där kvinnan står 

överst på gravvården och mannen betecknas som 

maken.  

På den nordvästra sidan av kyrkogården finns ett 

kvarter avsatt för barngravar. Här tydliggörs den 

svåra verklighet flera familjer upplevde när barna-

dödligheten var hög och sjukvården outvecklad. De 

flesta gravvårdarna som är resta över barn är små 

och anonyma och ger en viktig inblick i det dåtida 

samhällets livsvillkor. 

Konst- och arkitekturhistoriska värden 
På kyrkogården är det främst de äldsta gravplatserna 

som har ett högt konsthistoriskt- och arkitektoniskt 

värde. Under 1800-talet och 1900-talets början var 

hantverkskunnandet inom stenhuggeri högt och de 

konstnärliga uttrycken varierade. Det är främst vår-

darna i kalksten, sandsten och marmor, men även de 

tidiga granitvårdarna som har väl bearbetade stenar 

med rik dekor och långa inskriptioner. Infällningar 

med tavlor, rosetter, krönkors och porslinsbiskvier är 

exempel på detaljer med konsthistoriska värden 

Barngravar blir ofta lätt bortplockade eller förbisedda pga. 
sina mindre och enklare vårdar. I Skivarp har de dock ett eget 
kvarter.  
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Olika tiders gravvårdar har tydliga stilinfluenser från 

arkitekturstilar såsom jugend, klassicism och funkt-

ionalism. 

De högresta vårdarna, särskilt granitvårdarna 

med fasade eller vinklade avslut är strama i sitt ut-

tryck med få dekorer. Genom sin storlek har de stor 

betydelse för kyrkogårdens karaktär. De höjer sig 

över de andra vårdarna och genom sin massverkan 

ger ett arkitektoniskt uttryck och en ålderdomlig 

karaktär. 

Stenomgärdningar, kättingar och järnstaket som 

bryter av från stråken av sammanhängande bux-

bomsomgärdade gravplatser gör kyrkogårdsmiljön 

mer variationsrik och bidrar med ytterligare konst-

närliga-, arkitektoniska- och hantverksmässiga vär-

den.  

Biologiska värden 
Skivarps kyrkogård och tätort ligger i sydskånsk 

fullåkersbygd, vilket innebär att kyrkogården och 

tätorten fungerar som en värdefull tillflyktsort för 

många djur och växter i det hårt uppodlade land-

skapet.  

Kyrkogårdar har en närmast unik biotoptyp som 

drar till sig många organismer av olika slag. Blom-

morna på gravplatser och i planteringar lockar till sig 

insekter. Fåglar söker föda, skydd eller vila i kyrko-

gårdens träd, häckar och planteringar. Fladdermöss 

förekommer ofta i kulturmiljöer och sannolikt även 

på Skivarps kyrkogård. De har sina viloplatser i 

byggnader eller gamla hålträd. Samtliga fladdermus-

arter är fridlysta och är upptagna i Artskyddsförord-

ningen. 

Den rödlistade grynig dagglav (NT) växer på 3 av 

bohuslindarna i östra delen av kyrkogården. Arten 

växer främst på ädellövträd i kulturmiljöer och är 

beroende av att trädens stammar är solexponerade. 

Den tidigare rödlistade alléskruvmossa förekommer 

relativt frekvent på kyrkogårdens träd och är en art 

som gynnas av uppvirvlat mineralrikt damm från 

t.ex. krattning av grusgångar. Signalarten guldlock-

mossa noterades endast på ett av träden.  

Rödlistade art er utses av expertkommittéer vid 

Artdatabanken och utgörs främst av hotade och nära 

Detaljer och utformning av äldre vårdar är ofta konsthistoriskt- 
och hantverksmässigt värdefulla.  

Det ligger i detaljerna. Små element kan skapa en vacker 
helhet. 

Minneslunden inrymmer många arkitektoniska värden. 

Plantering på gravplatserna skapar en levande kyrkogård, 
gynnar den biologiska mångfalden och är ett upplevelse-
värde. 
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hotade arter. Signalarter är Skogsstyrelsens urval av 

arter som är indikatorer på miljöer där man kan för-

vänta sig att finna rödlistade arter.  

Inga av kyrkogårdens träd har registrerats som 

särskilt skyddsvärda i samband med Länsstyrelsens 

inventeringar för Åtgärdsprogram för särskilt 

skyddsvärda träd. Däremot uppfyller 3 av träden 

Naturvårdsverkets krav på skyddsvärda träd, då de 

har stamhålighet i kombination med en stamdiame-

ter över 40 cm. 

Trädkransen som främst består av lind, samt en-

staka ginko, lärk och ädelcypress kan omfattas av det 

generella biotopskyddet i miljöbalken, då den kan 

klassas som en allé av minst 5 träd på rad utmed väg 

eller i ett övrigt öppet landskap. Länsstyrelsen gör 

dock en bedömning från fall till fall. 

 

  

En hortensia på en gravplats. Blommor lockar till sig insekter 
som t.ex. fjärilar.  

Mahonia är en vintergrönväxt som också får blommor på 
våren för att sedan få bär.  
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Vård av kulturhistoriska värden  
Skivarps kyrkogård har ett kulturhistoriskt värde 

som helhet och därför är det viktigt att bevara dess 

karaktär. Kyrkogårdens miljö är i hög grad föränder-

lig vilket beror på förändringar i brukande och i 

skötsel. De kulturhistoriska värdena kan snabbt för-

ändras genom exempelvis ovarsam skötsel. Värdena 

kan också gå förlorade genom många små föränd-

ringar som sker under en längre tid. För att bevara 

kyrkogårdens värden måste de vårdas aktivt och 

medvetet och underhållas löpande. Följande vård-

krav är översiktliga och syftar till att bevara kyrko-

gårdens övergripande värden så att de inte förvans-

kas. De är formulerade med utgångspunkt i beskriv-

ningen av kyrkogården och de kulturhistoriska vär-

dena.  

 

För Skivarps kyrkogård bör följande vårdkrav gälla: 

 

 Trädkrans, kyrkogårdsmur, häck och grindar bör 

bevaras. 

 Nuvarande gångsystem, karaktärsskapande an-

läggningar, växtlighet och andra strukturer bör 

vårdas och bevaras.  

 Vid planläggning av nya gravplatser bör man 

utgå från befintliga utformningar och strukturer. 

 På gravplatser med högt kulturhistoriskt värde 

bör gravplatsernas gravvårdar, ytmaterial, om-

gärdningar och växtmaterial vårdas och under-

hållas regelbundet. Texter och inskriptioner bör 

rengöras och förtydligas vid behov, om det inte 

påtagligt skadar stenen, för att inte vårdarnas 

pedagogiska värde ska förloras. Gravplatser med 

kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar, från i 

första hand tiden före 1940-talet, bör bevaras. 

Många av dessa har bedömts vara viktiga för att 

bevara ett områdes kulturhistoriska värde. En 

lista över ett urval av dessa finns som en bilaga i 

vård-och underhållsplanen.  

 Även gravvårdar som inte är utpekade som kul-

turhistoriskt värdefulla har betydelse för kyrko-

gårdens karaktär. Se på helheten och gör avväg-

ning innan en sten flyttas. Äldre gravplatser bör 

bibehållas vad gäller storlek och planläggning.  

 Gravvårdar som återlämnats bör få stå kvar på 

gravplatsen tills behov finns att återanvända 

gravplatsen. Gravvårdar kan återanvändas om 

de slipas om och markeras med omarbetnings-

symbol. 

Gravplatser med högt kulturhistoriskt 
värde 
En komplettering av de värdefulla gravplatser som 

pekades ut vid kulturgravsmärkningen har gjorts. 

Vid underhåll av gravplatserna hänvisas till bilagan 

Rekommendationer för vård- och underhåll. För mer avan-

cerade åtgärder bör kvalificerade hantverkare anlitas.. 

Träd och växtlighet 
 Äldre och unika växtsorter bör i första hand 

vårdas och få stå kvar på gravplatserna, även ef-

ter återlämnande av gravplats. Vid behov kan 

växterna behöva föryngras eller flyttas till an-

nan plats på kyrkogården. 

 Växtlighet på kulturhistoriskt värdefulla grav-

platser och gångstråk bör förnyas vid behov 

med samma eller liknande växtmaterial som det 

befintliga.  

 För bevarandet av äldre växter bör man infor-

mera nya gravrättsinnehavare om dess kulturhi-

storiska och biologiska värde. Skötselavtal kan 

skrivas för bevarande av växtlighet på gravplat-

sen. 

 Kulturhistoriskt värdefull växtlighet bör identi-

fieras och skyltas/märkas eller markeras i sköt-

selplan för att underlätta vård- och under-

hållsåtgärder. 

 Kyrkogårdens träd ska bevaras i sin utsträck-

ning och omfattning och återplanteras med 

samma växtslag vid behov. 

 
Större åtgärder som exempelvis omläggning av 
gångar, kvarter eller ersättande av häckar är 
tillståndspliktigt. Vid osäkerhet om en åtgärd är 
tillståndspliktig bör man samråda med länssty-
relsen. Vård- och underhållsplanen kan ses som 
ett planeringsunderlag för tillståndsansökan. 
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Karaktärsnedslag 
 

  

I nordöstra delen av kyrkogården finns ”barnkvarteret” där gravplatserna är 
betydligt mindre än på resten av kyrkogården. Likt majoriteten av gravplatserna 
har de omgärdning av buxbom. Även gravvårdarna är småskaliga. 

Minneslunden är placerad på den norra sidan av kyrkogården och är ett avbrott 
i den annars strikta utformningen på gamla kyrkogården. Minneslunden har ett 
modernt uttryck och är insynsskyddad genom den höga tuhjahäcken. Inne finns 
det möjlighet att tända ljus och sätta buketter. 

De flesta samtidsgravarna är placerade längs med den östra muren. Gravvår-
darna är småskaliga och enkla granitvårdar. Försedda med en egen småskalig 
planteringsyta. 

På den södra sidan är höjdskillnaden mellan kyrkogården 
och byn tydlig. Ingången med trappan ger området ett 
formellt intryck tillsammans med den höga andelen av 
äldre gravvårdar. Kvarteret kallas även fiskekvarteret 
p.g.a. flera fiskare är begravda här.  

 

De flesta högresta vårdarna är placerade i 
närheten av kyrkan. Majoriteten har 
omgärdning av buxbom och alla har ytskit 
av singel.  
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   Områden eller element med högt kulturhi-

storiskt värde/karaktär: 

Områden med högt kulturhistoriskt värde är sär-

skilt känsliga för förändring eller företräder en unik 

händelse/form/miljö eller liknande. För Skivarp 

gäller detta framförallt kvarteren inom den äldre 

delen där gångstråk och gravplatsläggning tydligare 

bär spår av äldre tider, det finns även en stor variat-

ion av äldre gravvårdar här. På den utvidgade delen 

går det tydligare att se att gravplatsläggningen är 

yngre och mer ordnad, vilket syns på den raka plats-

sättningen. Merparten av gravvårdarna här är mer 

sentida. På den utvidgade delen finns även det så 

kallade ”barnkvarteret” markerat då det har ett stort 

samhällshistoriskt värde. 

  

        Strukturer som är viktiga att bevara:  
Med kyrkogårdens struktur avses dess yttre be-
gränsningar, kvartersindelning, gångar, och indel-
ning i gravplatser. För Skivarp gäller detta främst 
för dess mur, huvudgångar och dess häck samt 
resterna efter den tidigare murdelningen innan ut-
vidgningen.  

 
  

Bild över viktiga strukturer och områden att bevara.  Trädkarta över Skivarps kyrkogård.  
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Trädvårdsplanens åtgärder bör väga in både biologiska 
värden och kulturhistoriska aspekter.  
I Naturvårdsverkets rapport Åtgärdsprogram för särskilt 

skyddsvärda träd -Mål och åtgärder 2012-2016 finns det 
mål och åtgärder som särskilt gäller för Svenska kyrkans 
arbete med värdefulla träd på kyrkogårdar och begrav-
ningsplatser. Dessa är följande:  
 
Antalet särskilt skyddsvärda träd inom kyrkogårdar, 
gårdsmiljöer och på kyrkans mark i tätorter 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 nor-
malt 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 trak-
tens kulturlandskap.  
 

Trädvårdsplaner med nödvändiga åtgärder för att vid-
makthålla särskilt skyddsvärda träd finns framtagna sen-
ast 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 1 m, mycket gamla träd som är 
äldre än 140/200 år (beroende på trädslag) och ihåliga träd 
med stamdiameter på mer än 40 cm. Länsstyrelsen har 
inventerat många begravningsplatser för att hitta de värde-
fullaste träden. Träd som registrerats som särskilt skydds-
värda finns inlagda i Trädportalen på internet. 
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Åtgärdsbehov 
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Begränsningar 
Kyrkotomten begränsas av mur, häck och trädkrans. 

Häcken är i relativt gott skick och utgör tillsammans 

med trädkransen ett vind/insynsskydd för kyrkogår-

den mot ett intilliggande bostadsområden och utan-

förliggande torn. Muren löper i variarad storlek runt 

hela kyrkogården. Den avtäcks med tre olika materi-

al; kalksten, cement och tegel. En del alger och 

mossa förekommer på muren men inga akuta brister 

finns på den. Det finns fem ingångar till kyrkogår-

den, fyra av dessa har grind, varav alla är lättöpp-

nade. 

 

 Klippta häckar bör bevaras och kompletteras. 

Förändring av omgärdningen är tillståndsplik-

tig. 

 Målning av järngrinden bör utföras vart tionde 

år med svart linoljefärg. 

 För trädkransen upprättas en separat vårdplan. 

 Kontinuerligt underhåll och avsyning av muren 

är bäst för att upprätthålla en god teknisk stan-

dard. Muren är en viktig komponent från kyr-

kogårdens utförande då den ingehåller flera 

tidslager.  

Tillgänglighet 
Kyrkogården ligger nära parkeringen och är därför 

lättillgänglig. Grindarna är lättöppnad och breda. 

Det finns en del trappor på väg in till och innanför 

kyrkogården, dock finns det alltid en annan väg utan 

trappa för den som t.ex. har rullstol eller rullator. 

Grusgångarna är lagda med fingradig bra packad 

singel.  

Då det inte finns några större nivåskillnader är 

det enkelt att ta sig runt. Merparten av gångstigarna 

är breda och lättillgängliga, med undantaget för 

några få gravplatser som är inträngda mellan andra 

gravplatser.  

Informationsskyltar finns placerade vid södra in-

gången bredvid trappan. Det finns även en placerad 

precis innanför den norra ingången. På den utvid-

gade delen finns det också breda gångar, medan 

andra partier är grässådda. Gräset är kortklipp och 

har inga höjdskillnader och är därför lättillgängligt.  

Till de större trapporna finns hantäcken. 

 

 Grindarna bör kontinuerligt underhållas så att 

den förbli lätt att öppna och stänga. 

 Grus i gångarna bör fyllas på lite i taget så att 

ytan förblir hårt packad och framkomlig. Nytt 

grus bör vara i samma kulör likt befintligt. 

 Gräsmattan bör hållas jämn och kortklippt för 

tillgänglighetens skull.  

 Översiktskarta över kyrkogården bör finnas på 

informationstavlan. 

 En kort historik, beskrivningar av växter och 

gravvårdar, lista på gravplatser med kulturhisto-

riskt intressanta personer och tillhörande karta 

bör finnas på kyrkogårdens informationstavla. 

Gravplatser 
Omgärdningarna av buxbom är låga och har börjat 

fragmenteras. Stora delar av buxbomen på den 

gamla kyrkogården mår inte bra. Den är torr och 

spröd och lossnar från marken. På den äldre och 

utvidgade delen har flertalet av gravplatserna yt-

material av singel. På den utvidgade delen förekom-

mer gravplatser med endast planteringsramar av 

sten. På den äldre delen finns det få gravplatser med 

rabatt. Några fåtal gravplatser har steninfattning eller 

gjutjärnskedja på den gamla kyrkogården där ste-

ninramningar har börjar flyttats ur sitt ställe medan 

gjutjärninramningen visar tecken på rostskador. 

 

Hanräcken vid östra ingången bidrar till bättre tillgänglighet.  Kyrkogårdens buxbom är fragmenterad och i dåligt skick. 
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 Buxbomshäckar bör vattnas vid torka och ges 

näring årligen, detta för att öka motståndskraf-

ten mot sjukdomar. Buxbomshäckar bör skyd-

das från mekaniska skador och klippas regel-

bundet. Klippningen bör ske så att basen är nå-

got större än toppen. Då skicket på buxbomen 

är såpass illa för en expert tillfrågas för att ute-

sluta eventuella sjukdomar. 

 Gravplatsernas omgärdningar och växtmaterial 

bör vårdas och underhållas regelbundet för att 

bevaras. Förskjutna eller skadade omgärdningar 

av sten eller gjutjärn bör åtgärdas då de har ett 

högt kulturhistoriskt värde. Planteringsramar av 

sten är en de av kyrkogårdens karaktär och bör 

kontinuerligt ses över och återplaceras om de 

rubbas. 

 Upplåtning av äldre gravplatser bör i första hand 

ske utan att dessa styckas upp i mindre eller 

större platser för att ursprungsstrukturen beva-

ras. Möjlighet att återanvända gravplatser inom 

dess nuvarande begränsningar uppmuntras.  

 För att komplettera växtligheten kan nya plan-

teringar göras i kvarter där det finns få växter. 

Solitära blommande buskar/perenner kan t.ex. 

planteras på återlämnade gravplatser för att till-

föra mer liv och karaktär på kyrkogårdens 

äldsta del.  

Gravvårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser/gravvårdar 

har bedömts vara viktiga för att bevara ett områdes 

kulturhistoriska värde, en lista över dessa finns som 

en bilaga i vård-och underhållsplanen. I bilagan finns 

även listan över tidigare utnämna kulturgravplatser. 

Detta innebär dock inte att andra gravplatser inte är 

viktiga för kyrkogårdens karaktär. Urvalet bör ses 

som ett exempel och riktlinjer generellt för gravvårar 

över hela kyrkogården.  

Många äldre gravvårdar är vittrade, skadade eller 

nedplockade. Få är dock angripna av alger. Inskript-

ionerna på många äldre gravvårdar är svåra att tyda 

idag, speciellt vårdar av marmor och kalksten. Ste-

nen vittrar på grund av miljöpåverkan och enda sät-

tet att förhindra processen är att rengöra stenarna 

regelbundet. Generellt är granitstenarna i gott skick, 

men även polerade granitstenar kan få skador, vittra 

eller drabbas alg- och lavapåväxt. Generellt är vård-

behovet större bland de äldsta gravvårdarna.  

 

 Svårtydda texter och inskriptioner bör rengöras 

varsamt och fyllas i vid behov med samma kulör 

som tidigare. Konservator bör dock konsulteras 

före åtgärd. 

 Återlämnade gravvårdar med kulturhistoriskt 

värde bör få stå kvar på ursprunglig plats och 

endast i undantagsfall flyttas. Förflyttning av 

dessa vårdar är tillståndspliktigt. Att ta bort för 

många gravvårdar kan resultera i att kyrkogår-

den får en kal och ödslig karaktär. Återlämnade 

vårdar bör stå kvar i den mån det är möjligt och 

återanvändning av bortplockade gravvårdar 

uppmuntras.  

 Håligheter på krön och vid socklar bör fyllas 

med lämpligt putsbruk för att undvika frost-

sprängning.  

 Gravvårdar som är uppstöttade, nedtagna, in-

stabila eller har dåliga infästningar bör dubbas. 

Församlingen bör budgetera för att resa några 

nedplockade gravstenar per år och återdubba 

dem. Resta gravvårdar ger kyrkogården en le-

vande karaktär.  

 Granit som material utgör karaktärsdrag för 

kyrkogården. Omslipning av gamla gravvårdar 

från kyrkogården kan vara ett sätt att återan-

vända och återinföra stenar som passar till kyr-

kogårdens karaktär. För vård- och underhållsåt-

gärder på gravvårdar hänvisas till bilagan Re-

kommendationer för vård- och underhåll. 

Byggnader 
Det gamla bårhuset uppfördes under 1930-talet. 

Sockeln har bortfall av ytmaterial. På fasaden finns 

det mindre puts/färgbortfall.  

 

 Byggnaden bör ses över och kontinuerligt un-

derhållas för att hålla en god standard.  

 Sprickor kratsas ur och lagas med kalkbruk. 

Bortfallen puts ersätts likaså med kalkputs. Yt-

putsen kopierar befintlig stänkputs. Avfärgning 

utförs med kalkfärg.  

Att återdubba gravvårdar är ett sätt att bibehålla en levande 
karaktär på kyrkogården.  
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 Sockeln bör ses över för att utesluta fuktpro-

blem. Sprickor lagas med befintligt bruk.  

Planteringar och växtlighet 
Idag finns det få rabatter på de äldre gravplatserna 

vilket resulterat i att det inte finns mycket perenner 

ute på kyrkogården.  

I det utvidgade området är planteringar generellt fler. 

Genom planteringar får kyrkogården en levande 

karaktär, samtidigt som en biologisk mångfald gyn-

nas. På de äldre gravplatser som fortfarande har 

planteringar och infattningshäcker bör detta under-

hållas och återplanteras vid behov för att behålla sitt 

traditionsvärdet. Växtlighet är en lika viktig del för 

gravplatsens karaktär som gravvården. 

 

 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.  

Träd 
 Trädbeståndet ses över enligt föreslagna åtgär-

der i trädvårdsplanen. Ha i minnet att denna 

väger in både biologiska värden och kulturhisto-

riska aspekter.  

 Svenska kyrkans mål att arbeta med beskärning 

och stabilisering som metod för att bevara sär-

skilt skyddsvärda träd kan med fördel användas 

på de äldre träden vid Skivarps kyrkogård. 

 Kyrkogårdens trädbestånd bör vårdas regelbun-

det för att varje enskilt träd skall kunna finnas 

på platsen så länge som möjligt. De kostnader 

förvaltaren lägger på regelbunden trädvård un-

der ett träds livslängd förväntas vara lägre än 

kostnaden för omfattande akuta insatser 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 biotopskyddade 

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.  

 

 Med hänsyn till grod- och kräldjur som kan 

övervintra i frostfria lägen inne i murar bör re-

novering av kallmurar ske under april till sep-

tember. Man bör dock vara observant på even-

tuella häckande fåglar i murarna under denna 

tid. 

 Med hänsyn till fåglar och eventuella fladder-

möss bör åtgärder som berör träd endast utfö-

ras under augusti till och med november må-

nad. Åtgärder som rör häckar kan utföras un-

der större del av året, utom sommarperioden 

maj- juli, som är fåglarnas huvudsakliga häck-

ningssäsong. 

 Om det legat ris och löv en längre tid i kom-

post 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. 

 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. 

 Tillgång till öppna vattenytor gynnar många 

djur som fåglar, insekter, grodor, vattensnäckor 

och salamandrar. En liten damm skapar livsut-

rymme för många arter, men om det inte finns 

möjlighet till detta, kan man istället nöja sig 

med att placera ut ett fågelbad som många 

småfåglar kan dra nytta av, inte minst varma 

sommardagar. 
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 För att i rabatter gynna fjärilar och andra nek-

tar- och pollensökande insekter, plantera gärna 

blommor som doftar och har klara färger. Bra 

blommande växter för fjärilar är exempelvis 

kärleksört, rosenflockel, röd solhatt, fackel-

blomster, rosenspirea, lavendel, salvia, kungs-

mynta och rosenbuddleja. 

 Tidigt blommande träd och buskar är mycket 

viktiga för nyvaknade humlor och bin under 

våren. Lönn, körsbär, sälg, pil och hästkastanj 

är viktiga vårblommare som gärna får gynnas 

vid trädplantering. Vårblommande växter som 

krokus, tulpan, vintergäck och sippor ger end-

ast lite nektar, men insekterna dras ändå till 

dessa då de också samlar pollen som de kan 

överleva på. Under sommaren är lind kanske 

det värdefullaste trädslaget för pollinerande in-

sekter. 

 Vid nyplantering använd gärna buskar och träd 

som producerar bär, då de är värdefulla för 

främst många fåglar. Sidensvans och samtliga 

arter av trastar är särskilt förtjusta i bär, men 

även en del småfåglar drygar under vinterhalv-

året ut kosten genom att även äta frukt och bär. 

Tillgången på bär har stor betydelse för både de 

flyttande fåglarna och för stannfåglarna som 

försöker klara vintern på minimala resurser. 

Rönn, oxel, hagtorn, aronia, oxbär, måbär och 

berberis är några av de bärande träd och buskar 

som gillas av fåglar. 

  

Det gröna är en viktig del av kyrkogårdens karaktär och bör värnas.  
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Förslag på växter 
Prydnadsväxter som kan användas i planteringar är 

sådana som blommar länge eller är vintergröna. 

Traditionellt sett har blå och vita blommor använts 

på kyrkogårdar medan röda varit tabu. Den rödrosa 

kärleksörten är ett undantag och även rosen ’Röd-

hätte’. På äldre vykort från 1960- och 1970-talen 

över skånska kyrkogårdar kan man ofta se en hel del 

röda rosor. Ofta har förändringar lett till att många 

rosor försvunnit på senare år.  

 

Funkia – Hosta, en traditionell sort är exempelvis 

gravfunkia, Hosta crispula.. 

 

Hortensia – Hydrangea macrophylla, har en lång blom-

ningstid och passar bra. Finns på kyrkogården. 

Höstflox – Phlox paniculata varav sorterna ’Alma 

Jansson’ och ’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 på kyrkogården och är användbar som 

ett mindre träd. 

 

Jättedaggkåpa – Alchemilla mollis, är egentligen inte en 

traditionell kyrkogårdsväxt men är tålig och bra som 

marktäckare.  

 

Kinesisk kärleksört – Sedum spectabile, finns på östra 

kyrkogården. Sorten ’Granlunda’ är en Grönt kultur-

arv®-perenn. Den har rosa blommor men det finns 

även med 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 

passar därför bra.  

 

Lavendel – Lavandula angustifolia, blåblommande 

sorter. 

 

Lök- och knölväxter – så som tidlösa (Colchium 

automnale), krokus (Crocus ssp), snödroppe (Galantus 

nivalis), kejsarkrona (Fritillaria imperalis), brunröd dag-

lilja (Hemerocallis fulva), morgonstjärna (Ornithogalum  

umbellatum) och trädgårdstulpan (Tulipa gesneriana). 

Det finns en hel del vårlökar av trådgårdstulpan. 

 

Murgröna – Hedera helix, fungerar utmärkt som 

murgrönekullar. 

 

Ormbunke – en traditionell sort är strutbräken Mat-

teuccia struthiopteris.  

 

Rosor – vilka sorter som finns på kyrkogården är ej 

utrett. Det finns gamla rosor som kallas för kyrko-

gårdsrosor i Sverige, Rosa x francofurtana. Sorten 

’Frankfurt’ är förmodligen den äldsta av rosorna i 

Francofurtana-gruppen, Frankfurtrosorna anses ha 

uppkommit genom spontan hybridisering mellan 

Rosa gallica - provinsros och Rosa majalis – kanelros. I 

handeln förekommer den ofta under namnet Rosa 

gallica ’Splendens’. ’Frankfurt’ är en tålig ros som kan 

klara magra jordar och skuggiga lägen. 

Andra traditionella sorter är ’Gruss an Aachen’ som 

är en tehybrid från 1909 och floribundarosen ’Else 

Poulsen’ från 1924.  

Ytterligare två härdiga och traditionella sorter 

som kan rekommenderas är ’Rödhätte’ och ’Orange 

Triumph’. ’Rödhätte’ är den äldsta floribundarosen 

och har funnits sedan 1911. Den är remonterande 

med halvfyllda, ceriserosa till klarröda blommor i 

stora klasar. Den är vintertålig och klarar sig även på 

utsatta och skuggiga platser. ’Orange Triumph’ är en 

klasblommande orangeröd polyantharos från 1937 

och är en av de äldsta rabattrosorna. Den blommar 

från midsommar till långt in på hösten. 

 

Vintergröna – Vinca minor, traditionella sorter är 

vintergröna med blå blommor eller Vinca minor 

’Alba’ med vita blommor.  

 

Vårtörel – Euphorbia cyparissias. 

 

 

.

Perennsorter som lanseras under varumär-
ket Grönt kulturarv® har funnits i odling i 
Sverige sedan före 1940. De har lång od-
lingstradition, intressant kulturhistoria och 
bra odlingsegenskaper. Sorterna har samlats 
in inom Perennuppropet som var  en lands-
omfattande inventering av äldre prydnadspe-
renner och pågick mellan 2003 och 2010. 
Bakom uppropet stod Programmet för odlad 
mångfald, POM. Perennsorterna som säljs 
under varumärket Grönt kulturarv® är ut-
valda att bevaras i den svenska genbanken 
för vegetativt förökade växter. Sorterna finns 
att köpa i handelsträdgårdar 

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/gront-kulturarv-perenner/hostflox-alma-jansson/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/gront-kulturarv-perenner/hostflox-alma-jansson/
http://www.pom.info/perenn/perenn.htm
http://www.pom.info/bevarande.htm
http://www.pom.info/bevarande.htm
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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 sammaställs av flera expertkommittéer 
vid Artdatabanken/SLU i Uppsala och uppdateras 
vart 5:e år. 

Rödlistans kategorier: 

CR  Akut hotad (Critically endangered) 

EN  Starkt hotad (Endangered) 

VU  Sårbar (Vulnerable) 

NT  Nära hotad (Near threatened) 
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Bilaga 1 – Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar 
Kulturhistoriskt värdefulla gravplatser- och vårdar (se planritning s. 56): 

 
Gravplats Gravvård, beskrivning Namn, årtal Gravplats och växtlighet Kommentar 

42 Polerad mörkgrå granit. Bredare bas och 
med ett triangulärt krön. Matt inskript-
ion och korsdekor.  

Systrarna hushållerskorna 
Boel Persson 2/3 1847 20/11 1916 
Elise Persson 24/11-1855 16/6 1929 
No 22 Skifvarp 

Omgärdning av buxbom och 
ytskikt av singeln. Ingen växtlig-
het eller plantering. 

Samhällshistoriskt värde: 
Kvinnlig arbetstitel 
Kyrkogårdshistoriskt värde: 
Klassiskgravvårdsform för sin period 
och för kyrkogården.  

52 Enkel lutan inskriptionstavla i mörk 
polerad granit.  

Familjegrav åt f. Kustvakten H. J Hansson 
Abbekås 

Omgärdning av gjutjärn med 
grind. Enkla ribbor av fyr-
kantsjärn med toppdetaljer av 
spjutspetsar. Ytskikt av singeln. 
Två små idegransbuskar. Ingen 
ytterligare växtlighet eller plante-
ring.  

Konsthistoriskt och hanverksmässigt 
värde: Gjutjärnsomgärdad gravplats 
vilket är ovanligt på kyrkogården.  
Samhällshistoriskt värde: Anknytning 
till kusten genom titel.  

68 Stående vård i diabas med mjuka kanter. 
Polerade detaljer av ett kors och växt-
lighet. Rund inskriptionsmarkering. 
Inskription i matt text.   
  

Barnvakten Nils Persson no 18 Skivarp famil-
jegrav 
 
 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av singeln. Mindre plantering av 
lökväxter. Ingen ytterligare växt-
lighet.  

Samhällshistoriskt värde: Ovanlig titel 
för män.  
Konsthistoriskt och hanverksmässigt 
värde: Bearbetad diabasvård med växt-
dekor. Matta och polerade ytor. 

193 Stående vård i röd, polerad granit. Vår-
den är formad som ett kors med mjuka 
kanter.  

1. Fiskaren Per Nilsson no 7 Öremölla famil-
jegrav 
 
2. Barnen Anders Person 19/8 1865 27/5 
1937 
Beata Persson 17/3 1847 1/6 1931 
 
3. Per Nilsson 19/5 1840 5/7 1896 
Hustrun Bengta Persson 13/3 1836 16/4 
1912 

Omgärdningen med två vårdar 
interagerade i omgärdningen. En 
på vardera sida av korset. Har 
rundade krön. Sidorna markeras 
av något högre pollare med run-
dade krön. Entrén markeras med 
dekorativa klot. Inne på grav-
platsen finns en mindre bänk av 
granit och vid vården finns en 
planteringsram av sten med två 
små klotdekorationer. Ytskikt av 
singeln. Ingen växtlighet eller 
plantering. 

Samhällshistoriskt värde; Anknytning 
till kusten genom titel. Visar på trolig 
lyckad verksamhet genom sin grandi-
osa utformning.  
Kyrkogård- och konsthistoriskt samt 
hanverksmässigt värde: Väl bearbetad 
stenomgärdning med detaljrikedom 
och interagerade gravvårdar. Ovanlig 
gravplatsomgärdning för kyrkogården.  
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196 Stående polerad diabasvård. Bredare bas 
som går upp i en obeliskform. Polerade 
detaljer och guldmålad inskription på 
basen. 

Anders Hansson Abbekås 6/8 1874 22/6 
1955 
Hustrun Anna Larsson 4/9 1880 1/11 1918 
dog i Chicago U.S. A Vila i frid 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av singeln. Ingen växtlighet eller 
plantering. 

Samhälls- och personhistoriskt värde: 
Anknytningen till resande till Amerika. 
 
Konsthistoriskt och hanverksmässigt 
värde: Exempel på en klassisk obelisk-
vård. Klassicistiska stilinfluenser. Sten-
bearbetning med polerade detaljer.  

218 Stående hög vård med bredare bas och 
krön. Klassicerande detaljer där inkript-
ionsområdet markeras av huggna kol-
londetaljer. Detaljer av palmetter och 
blomdekor.  

Vilorum för svensk amerikanen  
Anders Peter Persson Abbekås 1868-1934 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av singeln. Ingen växtlighet eller 
plantering. 

Samhälls- och personhistoriskt värde: 
Anknytningen till emigrationen till 
Amerika. 
 
Konsthistoriskt och hanverksmässigt 
värde: Klassicistiska stilinfluenser med 
kolonndetaljer och palmetter. Stenbe-
arbetning med huggna detaljer. 

222 1. Stående vård i granit med bredare 
bas, vården smalnar av och som deko-
ration på krönet står en urna. Vården 
har polerade triangulära detaljer vid 
krönet. Matt inskription.   
 
2. Kortare bas med vård i granit och 
med rundat krön. Polerade detaljer av 
blad och inskriptions område. Matt 
inskription.  
 
3. Stående vård i granit med bredare 
bas, vården smalnar av och som deko-
ration på krönet står en urna. Vården 
har polerade triangulära detaljer vid 
krönet. Matt inskription.   

1. Hemmansegaren Anders Bengtsson i Dy-
beck 13/3 1821 17/4 1897 
 
2. Minnes över Anna Bengtsson från Al-
maröd 15/2 1824 2/11 1904 Skifvarps kom-
mun lät resa denna minnesvård 
 
3. Hemmansegaren Per Bengtsson no 4 Al-
maröd 29/1 1823 10/1897 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av singeln. Mindre plantering av 
lökväxter. Ingen ytterligare växt-
lighet. 

Samhälls- och personhistoriskt värde; 
Anknytningen till möjligheten att äga 
sin egna mark och den statusen det 
gav. Information om att kommunen lät 
resa vården över Anna. 
 
Konsthistoriskt och hanverksmässigt 
värde: Klassicistiska stilinfluenser med 
obeliskinspiration och urnor. Stenbear-
betning med huggna och polerade 
detaljer. 
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257 1. Stående polerad diabasvård. Bredare 
bas som går upp i en obeliskform. Pole-
rade detaljer och matt inskription på 
basen. 
 
2. Enkel diabasvård med pyramidkrön 
som bryts av med dekorativ bägare som 
är placerad ovanpå vården.  

1. Lantbrukaren Anders Svensson Skifvarp 
14/11 1853 18/5 1924 -> Hustrun Kersti 
Svensson född Jönsson 16/12 1846 28/9 
1907 
<- Telefonisterna Hanna Svensson 23/5 1870 
19/4 1934 Lina Svensson 10/9 1884 22/8 
1936 
 
2. Lantbrukaren And. Svensson döttrar Maria 
26/1 1880 20/11 1887 
Anna 24/8 1882 31/5 1900 no 23 Öremölla 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av singeln. Mindre plantering av 
lökväxter, en storväxt idegran.  

Samhällshistoriskt värde; Lantbrukare 
är den vanligaste titeln, medan kvinn-
liga yrkestitlar är ovanliga. 
 
Konsthistoriskt och hanverksmässigt 
värde: Klassicistiska stilinfluenser med 
obeliskinspiration. Den mindre vården 
har en detalj av ett avvikande material. 
Den är i mindre skala men omsorgs-
fullt bearbetad.  

263 Marmorvård med mellansockel av 
marmor. Spetsbågigt krön i nygotisk stil. 
Växtornament i relief.  

Hemmansägaren Per Nilsson Öremölla D. 4 
September 1815 D. 7 December 1817 
Hustrun Martha Nilsdotter D. 3 Feburari 
1821 D. 9 juni 1821 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av singeln. Ingen växtlighet eller 
plantering. 

Konst- och kyrkogårdshistoriskt samt 
hanverksmässigt värde: Nygotiska stil-
influenser med spetsbågig form. Vård i 
marmor vilket det finns få av på kyrko-
gården. Väl bearbetad vård.  

271 1. Vård med huggen eklövsdekor. In-
fälld textplatta av marmor. Biskvimedal-
jong avföreställande motivet ”Dagen”. 
Kröns av ett skulpturalt kors av mar-
mor. 
 
2. Bredare kantig vård med bredare bas. 
Smalnar av något mot toppen. Krönet 
har pyramidformade strukturella ele-
ment. Dekorer av putsade ytor av blad-
ornamentik. Matt inskription. 

1. Lantbrukaren Sven Deflin Född i Skurup 
10/5 1818 död i Skifarp 17/3 1883 och hust-
run Karna Mattsdotter född i Tu---- 11/12 
18—död i Ski---- 18---- 
 
2. Lantbrukaren och mejeriägare Anders 
Svensson 1850-1920 Hustrun Lovisa Delén 
1850-1928 sonen Tage Botvid 1885-1894 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av singeln. Ingen växtlighet eller 
plantering. 

Konst- och kyrkogårdshistoriskt samt 
hanverksmässigt värde: Naturinspirerad 
vård i marmor vilket det finns få av på 
kyrkogården. Väl bearbetad vård. 

307 Gravvård i polerad diabas med klassice-
rande inslag som kolonner som bär en 
tympanonfält. Inskription med guldfärg 
som bleknat. 

Lantbrukaren Magnus Persson 16/12 1839 
23/1 1929  
Hustrun Hanna Nilsson 1842 31/5 1899 
Döttrarna Matilda Magnusson 29/1 1869 
14/4 1947 
Ida Magnusson 27/5 1870 26/2 1954 
Kärlek till kyrka och bygd präglade deras sista 
vilja. 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av singeln. Ingen växtlighet eller 
plantering. 

Samhälls- och personhistoriskt värde; 
Information rörande familjen och deras 
”sista vilja”. Ståtlig vård visar statusen 
lantbrukare fick vid slutet på 1800-talet. 
 
Konsthistoriskt och hanverksmässigt 
värde: Klassicistiska stilinfluenser med 
kolonner och tympanon. Stenbearbet-
ning. 
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335 Bautasten av grå granit. Huggen yta för 
att se ”naturlig ”ut. Inskriptionsyta pole-
rad som en vapensköld. Matt inskript-
ion.  

Familjegraf Lantbrukaren Anders Hansson 
Torsvik 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av singeln. Ingen växtlighet eller 
plantering. 

Konst- och kyrkogårdshistoriskt samt 
hanverksmässigt värde: Stilinfluenser 
av nationalromantik med vapenskölden 
och naturromantik. Stenen är bearbe-
tad för att passa ett visst ideal. Exempel 
på en ”Bautasten” vilket det inte finns 
många av på kyrkogården.  

338 1. Kalkstensvård med klassicerande 
inslag om uthuggna kolonner och 
tympanonfält. Dekordetaljer såsom 
blommor och strålande romanskt kors.  

 
2. Mörkgrå, polerad granitvård med 
triangulärt krön. Polerade detaljer av 
bladornamentik och ett kors. Matt in-
skription.  

1. Lantbrukaren Jöns Persson No 1 Almröd  
1844- 1891  
Hustrun Anna Jönsson 1843-1906  
Per Mauritz 1869 – 1891  
Frans Olof 1875-1890 
Selma Fredrika 1880-1932 
 
2. Minnes af Kersti Persson ÅNI Almröd D 
31/1 1837 Därstädes 30/8 1890 

Omgärdning av buxbom och 
ytskikt av singeln. Mindre plante-
ring av lökväxter. Ingen ytterli-
gare växtlighet. 

Konst- och hanverksmässigt värde: 
Kalkstensvårdar har ett högt värde då 
de ofta har hög ålder, är vackert bear-
betade och är ett uttryck för den 
skånska begravningstraditionen. Denna 
har klassicistiska stilinfluenser och 
kristna ikoner. Den mindre vården är 
ett typexempel på den vanligaste vård-
formen.  

340 1. Stående, polerad vård i diabas. Bre-
dare kantig bas och vård formad som en 
”bruten kolonn”. Matt inskription.  
 
2. Diabasvård med bredare bas. Något 
avsmalanden vård. Kröns ett kors. Pole-
rade detaljer och matt inskription.  
 
3. Stående vård i mörkgrå granit. 
”Hästskoformat” krön. Polerade detal-
jer. ”Hästsko”, stjärna, kors och blador-
namentik. Matt inskription. 
 
 

1. NP Nilsson *Malmö 12/12 1856 +i Ski-
varp 25/3 1897 Frid öfver ditt minne 
Maria Nilsson *---1858 24/12 (?) 1932 
 
2. Nils Olsson Skifvarp 19/8 1829 + 3/12 
1898 
Hans hustru Dorothea Olsson 11/6 1830 + 
30/8 1923 
Lantbrukaren Martin E Hobro 23/7 1874 
9/7 1950 
 
3. Olof Nilsson canto organist i Högseröd 
1/6 1863 3/9 1893 i Skifvarp 

Omgärdas både av steninram-
ning och buxbom. Ingång mark-
eras av två mindre stenpollare 
som kröns av en vas. 
Ytskikt av singeln. Ingen växtlig-
het eller plantering. 

Samhälls- och personhistoriskt värde; 
Arbetstitel organist och arbetsort 
anges. 
 
Konst- och hanverksmässigt värde: 
Flera vårdar i avskiljande uttryck och 
form men alla väl bearbetade med 
stenhuggning och polerade detaljer. 
Har även en genomarbetad omgärd-
ning med markerad ingång som deko-
rerats med vaser. Har både sten och 
buxbomsomgärdning. 

382 1. Bautasten av mörk granit med skrov-
lig yta. Polerad inskriptionsyta. Polerad 
inskription. 
  

Riksdagsmannen K.V.O R.N.O Hans An-
dersson *i Snårestad den 24/8 1848 +i 
Skifvarp den 31/7 1919 
Hustrun Bengta Andersson ’ i Snårestad den 
22/1 1850 + i Skifvarp den 29/4 1932 
 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av singeln. En liten rosbuske.  
Ingen ytterligare växtlighet eller 
plantering.  

Samhälls- och personhistoriskt värde; 
Arbetstitel samt information att Hans 
varit en ”Riddare av nordstjärneorden”. 
Vården är en ”bautasten” vilket visar 
på personens status.  
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384 Stående vård i ljus granit med kort bas. 
Huggna detaljer såsom kolonner, pal-
mett, ”bro” och skulpturalt ringkors 
som krön.   

Rusthållaren Anders Håkansson 1808-1866  
Hanna Håkansson född Wolidricson 1814-
1857 
Kyrkovärden Hans Andersson 1843-1929  
Ingrid Andersson född Bengtsson 1846-1915 
 
Hans Anderssons avlidna barn Olof, Anna 
och Ida 

Mindre stenomgärdning bakom 
vården som går ut som ett staket 
(omgärdar inte hela gravplatsen). 
Omgärdas av en midjehög form-
klippt idegranshäck.  

Samhällshistoriskt värde; Ovanlig titel 
med rusthållare. Anknytning till bygden 
med kyrkovärd titeln. Har en ovanlig 
omgärdning med idegran. Kan ha varit 
med barockt formad tidigare med 
rundlar vid ingången. Bakom gården 
går en mindre avgränsning av sten ut. 
Unik för kyrkogården.  

385 1. Kalkstensvård med vinklat krön. 
Huggna detaljer av bladornamentik, 
änglar och strålande sol.  
 
2. Liggande vård i form av en uppslagen 
bok i marmor. 
 
3. Vård med bredare bas, Vården smal-
nar av och har ett pyramidkrön. Matt 
inskription.  

1. Minnesvard af hemmansägaren – död 13 
december 1842  
--------  --- --dotter 
 
2. Oläslig 
 
3. Kyrkovärden Nils Knutsson 3/5 1813 9/3 
1887 
Hans hustru Karna Larsdotter 21/5 1817 8/9 
1881 

Omgärdning buxbom, ytskikt av 
singeln. Ingen växtlighet eller 
plantering. 

Konst- och hanverkshistoriskt: Kalk-
stensvårdar har ett högt värde då de 
ofta har hög ålder, är vackert bearbe-
tade och är ett uttryck för den skånska 
begravningstraditionen. Den uppslagna 
boken är i marmor vilket är ovanligt 
för kyrkogården samt har en ovanlig 
form. 

483 Stående vård i ljus granit med ett kors-
format krön. Matt inskription.  

Handlanden Jöns Mattsson Djurslöt 24/5 
1848 1/5 1918 
Hans hustru Elin Elisabeth 16/9 1856 20/5 
1931 
Sonen Mauritz Alfred 6/6 1877 22/2 1880 

Omgärdning av sten och gjut-
järn. Pollare av sten och Järnet 
har cirkeldetaljer. Ytskikt av 
singeln. Ingen växtlighet eller 
plantering. 

Samhällshistoriskt värde; Titeln hand-
lare och den genomarbetade vården 
med omgärdning visar på hur industria-
liseringen gjorde det möjligt för andra 
arbetsgrupper att formas och nå fram-
gång. 
 
Konst- och kyrkogårdshistoriskt samt 
hanverksmässigt värde: En av få ste-
nomgärdningar på kyrkogården, Väl 
bevarad med detaljer av gjutjärn. 

494 Lite vård i natursten med skulptural 
duva placerad på krönet. Huggen in-
skription. 

Snickarmästarn Per ---sson  --1818 2/11 19--- 
Hustrun Julianna – Tullberg 18-0 3/- 1895 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av singeln. Ingen växtlighet eller 
plantering. 

Samhällshistoriskt värde; Titeln snick-
armästare visar bredd av arbetstitlar 
som kom med industrialiseringen. 
 
Konsthistoriskt värde: Nätt vård i jäm-
förelse med de stora vårdar på kyrko-
gården. Naturromantik influensers. 
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571 1. Stående vård i mörk granit. Kort bas 
och vinklat krön. Matt inskription med 
korsdetalj.  
 
2. Gjutjärnsvård stående på granitbas. 
Klöverbladskors med symbolerna för 
tro, hopp och kärlek.  
 
3. Kalkstensvård med rundat krön. 
Huggna detaljer såsom bladornamentik 
och en strålande sol.  

1. Samuel Ifvarsson 24/9 1841 16/1 1912 
Ellen Ifvarsson 2/11 1848 1/3 1936 
 
2. Emma Ulrika Christina Ifvarsson föddes 
Badde 
*i karlskrona 15/12 1835+i Skifvarp 26/3 
1888 
 
3. ---- --- ---  
 ----- --- -- 1851 
---- 1808 

Omgärdning av buxbom, ytskikt 
av singeln. Ingen växtlighet eller 
plantering. 

Konst- och hanverkshistoriskt värde: 
Samling av vårdar alla med olika ut-
tryck. Den enklare vården är ett exem-
pel på vanligaste vårdtypen. Kyrkogår-
dens enda gjutjärnskorsvård. Kalk-
stensvårdar har ett högt värde då de 
ofta har hög ålder, är vackert bearbe-
tade och är ett uttryck för den skånska 
begravningstraditionen  
 
Symbolvärde: detaljer med tro, hopp 
och kärlek. 

586 Marmorvård med rundat krön. Tillhö-
rande planteringsram. Vården liknar en 
sänggavel.  

Vår lilla ? 
Yngling? 
C. Uno ? 1883-1933 ?? 

Ingen omgärdning, ytskikt av 
singeln. Ingen växtlighet eller 
plantering. 

Konsthistoriskt värde: Är en liten nätt 
vård i jämförelse med de flertal stora 
vårdar på kyrkogården. 

608, 609, 
613 

Samling av vårdar inom ”barnkvarte-
ret”;  
1. Enkle vård i diabas med rundade 
kanter. 
 
2. Enkel vård med kort bas och rundat 
krön. Tillhörande planteringsram 
 
3. Marmorvård med rundat krön. Till-
hörande planteringsram. Vården liknar 
en sänggavel. 
 
4. Liggande vård i marmor formad som 
en uppslagen bok.  

1. Inga Alfhild Margaretha 8/12 1928 21/9 
193- Gömd men aldrig glömd 
 
2. Oläslig 
 
3. Oläslig 
 
4. Oläsligt 

Omgärdning buxbom, ytskikt av 
singeln. Mindre planteringar av 
lökväxter och rosbuskar.  

Samhällshistoriskt värde; ”Barnkvarte-
ret” är viktigt att bevara i sin kvarters-
indelning och storlek då det har ett 
samhällshistoriskt värde. Det visar hur 
barndödligheten var mer påtaglig förr, 
det planerades med ett speciellt syfte i 
åtanke. Det visar också på en föränd-
ring i byggnadstraditionen då man 
frångick familjegravplatser till mer 
individuella platser.  
 
Konst- och kyrkogårdshistoriskt samt 
hanverksmässigt värde: Gravplatsfor-
men skiljer sig i storlek från övriga 
gravplatser. Det är ett eget utformat 
kvarter. De äldre vårdarna är småska-
liga, anpassade till gravplatserna, i vari-
ation av form och material.  
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Gravplats494 

Gravplats 42 Gravplats 52 Gravplats 68 

Gravplats 193 Gravplats 196 Gravplats 218 
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Gravplats 222 Gravplats 257 Gravplats 263 

Gravplats 271 Gravplats 307 Gravplats 335 
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Gravplats 340 Gravplats 338 Gravplats 382 

Gravplats 483 Gravplats 385 Gravplats 384 
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Gravplats 494 Gravplats 571 Gravplats 586 

Gravplats 608, 609, 613 
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Bilaga 2 – Målsättning och utveckling 
 
Följande målsättning är framtagen av församlingen och gäller för samtliga kyrkogårdar i församlingen ägo.  
 
Bevara och utveckla Skivarps församlings kyrkogårdar som en grön kulturmiljö genom att: 
Bevara och utveckla en tillfredsställande kulturmiljö som t ex. främjar djurliv och växtliv, i den mån det inte kolliderar med annan lagstiftning, t 
ex tillgängligheten. 
Gynna den biologiska mångfalden genom att låta kyrkogården vara ett livsrum för både djur och växter.  
Behålla ängsväxterna och det långa gräset utmed kyrkogårdsintervallen och låta dem främja den biologiska mångfalden. 
Se över trädbeståndet på och kring kyrkogården och tillgodose den biologiska mångfalden genom att i möjligaste mån följa trädvårdsplanen.  
Eftersträva att köpa träd, buskar och växter som kommer från en ekologiskt hållbar produktion och har E-märkning. 
 
För att förbättra tillgängligheten 
Kontinuerligt arbeta med tillgängligheten på kyrkogården för att tillgodose besökarnas behov. 
 
Långsiktigt arbete: 
Kontinuerligt arbeta med att förbättra miljön och tillgängligheten 
Fortsätta arbetet med att utveckla kyrkogårdarna och vidareutveckla personalen. 
Uppmärksamma och arbeta med dilemmat i att ta bort gravvårdar på återlämnade gravplatser, vilket medför att en betydande del av kyrkogår-
dens kulturhistoriska värde går förlorat.  
Upprätta och upprätthålla en inventering av kulturhistoriskt intressanta gravvårdar. 
 
Aktivt arbeta för att det bevarade beståndet av gravanordningar/gravvårdar speglar hela samhällsstrukturen genom att: 
Uppmärksamma och bevara såväl enkla som påkostade gravvårdar. 
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Regionmuseets E-rapportserie 2016 
Kulturmiljö 

1. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2015 
3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
7. Bosjökloster kyrka- invändig renovering, Bosjökloster sn, AM, Petter Jansson, 2015 
8. Takomläggning Tyghuset 2015, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2015 
9. Killehuset, Bara sn, VP, Anna Rabow, 2016 
10. Stora Råby 33:21-24, Stora Råby sn, DK, Anna Rabow, 2016 
11. Underhållsplan Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
12. Underhållsplan Röke kyrka, Rökes sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
13. Krageholms mölla – Nya vingar ger liv åt kulturarv, Sövestad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2013-2016 
14. Munka Ljungby kyrka – invändig renovering, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013-2016 
15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad, Svedala sn, VP, Anna Rabow, 2016 
16. Östra begravningsplatsen, Hässleholm sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2016 
17. Stora Köpinge kyrka- invändig sanering och konservering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2016 
18. ”Paradiset” i Hässleholm. Beskrivning och kulturhistorisk värdering, Hässleholms sn, DK, Maria Johansson, 2016 
19. Wanås slott och trädgård, Gryt sn, VP, Hanna Cöster, Åsa Eriksson Green, Cissela Olsson, Patrik Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2016 
20. Matteröd kyrkogård, Matteröd sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Tony Svensson, 2016 
21. Hardeberga kyrkogård – renovering av mur, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2015-2016 
22. Krapperups konsthall – byte av tak, Brunnby sn, AM, Anna Rabow, 2016 
23. Emmislöv kyrka – installation av brand- och inbrottslarm, Emmislöv sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
24. Färlöv kyrkogård, Färlövs sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
25. Önnestad kyrkogård, Önnestads sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
26. Hörja gamla och nya kyrkogård, Hörja sn, VP, Åsa Jakobssson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
27. Skivarps kyrkogård, Skivarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 

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 



 

 


